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Δπινγήζαληνο ηνχ Ηεξέσο, ιέγνκελ Σξηζάγηνλ. Παλαγία 

Σξηάο..., Πάηεξ εκψλ..., Οηη ζνχ εζηηλ..., Κχξηε ειέεζνλ, ηβ'. Γεχηε 
πξνζθπλήζσκελ..., εθ γ', θαί ηφλ Ν' ςαικφλ.  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β'  Ο Δηξκφο 
Κχκαηη ζαιάζζεο, ηνλ θξχςαληα πάιαη, δηψθηελ ηχξαλλνλ, ππφ γήο 
έθξπςαλ, ηψλ ζεζσζκέλσλ νη Παίδεο, αιι' εκείο σο αη Νεάληδεο, ηψ 
Κπξίσ άζσκελ. Δλδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.  
 
Κχξηε Θεέ κνπ, εμφδηνλ χκλνλ, θαί επηηάθηνλ, σδήλ ζνη άζνκαη, ηψ ηή 
ηαθή ζνπ δσήο κνη, ηάο εηζφδνπο δηαλνίμαληη, θαί ζαλάησ ζάλαηνλ, 
θαί Άδελ ζαλαηψζαληη.  
 
Άλσ ζε ελζξφλσ, θαί θάησ ελ ηάθσ, ηά ππεξθφζκηα, θαί ππνρζφληα, 



θαηαλννχληα σηήξ κνπ, εδνλείην ηή λεθξψζεη ζνπ, ππέξ λνχλ 
σξάζεο γάξ, λεθξφο δσαξρηθψηαηνο.  
 
Ίλα ζνπ ηήο δφμεο, ηά πάληα πιεξψζεο, θαηαπεθνίηεθαο, ελ 
θαησηάηνηο ηήο γήο, απφ γάξ ζνχ νπθ εθξχβε, ε ππφζηαζίο κνπ ε ελ 
Αδάκ, θαί ηαθείο θζαξέληα κε, θαη λνπνηείο, Φηιάλζξσπε.  

Καηαβαζία 
Κχκαηη ζαιάζζεο, ηνλ θξχςαληα πάιαη, δηψθηελ ηχξαλλνλ, ππφ γήο 
έθξπςαλ, ηψλ ζεζσζκέλσλ νη Παίδεο, αιι' εκείο σο αη Νεάληδεο, ηψ 
Κπξίσ άζσκελ. Δλδφμσο γάξ δεδφμαζηαη. 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
έ ηφλ επί πδάησλ, θξεκάζαληα πάζαλ ηήλ γήλ αζρέησο, ε Κηίζηο 
θαηηδνχζα, ελ ηψ Κξαλίσ θξεκάκελνλ, ζάκβεη πνιιψ ζπλείρεην. Οπθ 
έζηηλ άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε, θξαπγάδνπζα.  
 
χκβνια ηήο ηαθήο ζνπ, παξέδεημαο ηάο Οξάζεηο πιεζχλαο, λχλ δέ 
ηά θξχθηά ζνπ, ζεαλδξηθψο δηεηξάλσζαο, θαί ηνίο ελ Άδε Γέζπνηα, 
νπθ έζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε, θξαπγάδνπζηλ.  
 
Ήπισζαο ηάο παιάκαο, θαί ήλσζαο ηά ηφ πξίλ δηεζηψηα, θαηαζηνιή 
δέ ψηεξ, ηή ελ ζηλδφλη θαί κλήκαηη, πεπεδεκέλνπο έιπζαο. Οπθ 
έζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε, θξαπγάδνληαο.  
 
Μλήκαηη θαί ζθξαγίζηλ, αρψξεηε ζπλεζρέζεο βνπιήζεη, θαί γάξ ηήλ 
δχλακίλ ζνπ, ηαίο ελεξγείαηο εγλψξηζαο, ζενπξγηθψο ηνίο κέιπνπζηλ, 
νπθ έζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε θηιάλζξσπε.  

Καηαβαζία 
έ ηφλ επί πδάησλ, θξεκάζαληα πάζαλ ηήλ γήλ αζρέησο, ε Κηίζηο 
θαηηδνχζα, ελ ηψ Κξαλίσ θξεκάκελνλ, ζάκβεη πνιιψ ζπλείρεην. Οπθ 
έζηηλ άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε, θξαπγάδνπζα. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ, ζηξαηηψηαη ηεξνχληεο, λεθξνί ηή αζηξαπή, ηνχ 
νθζέληνο Αγγέινπ, εγέλνλην θεξχηηνληνο, Γπλαημί ηήλ Αλάζηαζηλ. έ 
δνμάδνκελ, ηφλ ηήο θζνξάο θαζαηξέηελ, ζνί πξνζπίπηνκελ, ηψ 
αλαζηάληη εθ ηάθνπ, θαί κφλσ Θεψ εκψλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ 
 



Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Σήλ ελ ηαπξψ ζνπ ζείαλ θέλσζηλ, Πξννξψλ Αββαθνχκ εμεζηεθψο 
εβφα. χ δπλαζηψλ δηέθνςαο θξάηνο Αγαζέ, νκηιψλ ηνίο ελ Άδε, σο 
παληνδχλακνο.  
 
Δβδφκελ ζήκεξνλ εγίαζαο, ήλ επιφγεζαο πξίλ, θαηαπαχζεη ηψλ 
έξγσλ, παξάγεηο γάξ ηά ζχκπαληα, θαί θαηλνπνηείο, ζαββαηίδσλ 
σηήξ κνπ, θαί αλαθηψκελνο.  
 
Ρσκαιαηφηεηη ηνχ θξείηηνλνο, εθληθήζαληφο ζνπ, ηήο ζαξθφο ε ςπρή 
ζνπ, δη' ή ξεηαη ζπαξάηηνπζα, άκθσ γάξ δεζκνχο, ηνχ ζαλάηνπ θαί 
Άδνπ, Λφγε ηψ θξάηεη ζνπ.  
 
Ο Άδεο Λφγε ζπλαληήζαο ζνη, επηθξάλζε, βξνηφλ νξψλ ηεζεσκέλνλ, 
θαηάζηηθηνλ ηνίο κψισςη, θαί παλζζελνπξγφλ, ηψ θξηθηψ ηήο κνξθήο 
δέ, δηαπεθψλεθελ.  

Καηαβαζία 
Σήλ ελ ηαπξψ ζνπ ζείαλ θέλσζηλ, Πξννξψλ Αββαθνχκ εμεζηεθψο 
εβφα. χ δπλαζηψλ δηέθνςαο θξάηνο Αγαζέ, νκηιψλ ηνίο ελ Άδε, σο 
παληνδχλακνο. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Θενθαλείαο ζνπ Υξηζηέ, ηήο πξφο εκάο ζπκπαζψο γελνκέλεο, 
Ζζαταο θψο ηδψλ αλέζπεξνλ, εθ λπθηφο νξζξίζαο εθξαχγαδελ. 
Αλαζηήζνληαη νη λεθξνί, θαί εγεξζήζνληαη νη ελ ηνίο κλεκείνηο, θαί 
πάληεο νη ελ ηή γή αγαιιηάζνληαη.  
 
Νενπνηείο ηνχο γεγελείο, ν πιαζηνπξγφο ρντθφο ρξεκαηίζαο, θαί 
ζηλδψλ θαί ηάθνο ππεκθαίλνπζη, ηφ ζπλφλ ζνη Λφγε κπζηήξηνλ, ν 
επζρήκσλ γάξ βνπιεπηήο, ηήλ ηνχ ζέ θχζαληνο βνπιήλ ζρεκαηίδεη, 
ελ ζνί κεγαινπξεπψο θαηλνπνηνχληφο κε.  
 
Γηά ζαλάηνπ ηφ ζλεηφλ, δηά ηαθήο ηφ θζαξηφλ κεηαβάιιεηο, 
αθζαξηίδεηο γάξ ζενπξεπέζηαηα, απαζαλαηίδσλ ηφ πξφζιεκκα, ε 
γάξ ζάξμ ζνπ δηαθζνξάλ νπθ είδε Γέζπνηα, νπδέ ε ςπρή ζνπ εηο 
Άδνπ, μελνπξεπψο εγθαηαιέιεηπηαη.  
 
Δμ αινρεχηνπ πξνειζψλ, θαί ινγρεπζείο ηήλ πιεπξάλ Πιαζηνπξγέ 
κνπ, εμ απηήο εηξγάζσ ηήλ αλάπιανηλ, ηήλ ηήο Δχαο Αδάκ γελφκελνο, 
αθππλψζαο ππεξθπψο, χπλνλ θπζίδσνλ, θαί δσήλ εγείξαο εμ χπλνπ, 



θαί ηήο θζνξάο σο παληνδχλακνο.  
Καηαβαζία 

Θενθαλείαο ζνπ Υξηζηέ, ηήο πξφο εκάο ζπκπαζψο γελνκέλεο, 
Ζζαταο θψο ηδψλ αλέζπεξνλ, εθ λπθηφο νξζξίζαο εθξαχγαδελ. 
Αλαζηήζνληαη νη λεθξνί, θαί εγεξζήζνληαη νη ελ ηνίο κλεκείνηο, θαί 
πάληεο νη ελ ηή γή αγαιιηάζνληαη. 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
πλεζρέζε, αιι' νπ θαηεζρέζε, ζηεξλνηο θεηψνηο Ησλάο, ζνχ γάξ ηφλ 
ηχπνλ θέξσλ, ηνχ παζφληνο θαί ηαθή δνζέληνο, σο εθ ζαιάκνπ, ηνχ 
ζεξφο αλέζνξε, πξνζεθψλεη δέ ηή θνπζησδία. Οη θπιαζζφκελνη 
κάηαηα θαί ςεπδή, έιενλ απηνίο εγθαηειίπεηε.  
 
Αλεξέζεο, αιι' νπ δηεξέζεο, Λφγε ήο κεηέζρεο ζαξθφο, εη γάξ θαί 
ιέιπηαί ζνπ, ν λαφο ελ ηψ θαηξψ ηνχ πάζνπο, αιιά θαη νχησ κία ήλ 
ππφζηαζηο, ηήο ζεφηεηνο θαί ηήο ζαξθφο ζνπ, ελ ακθνηέξνηο γάξ, είο 
ππάξρεηο Τηφο, Λφγνο ηνχ Θενχ, Θεφο θαί άλζξσπνο.  
 
Βξνηνθηφλνλ, αιι' νπ ζενθηφλνλ, έθπ ηφ πηαίζκα ηνχ Αδάκ, εη γάξ θαί 
πέπνλζέ ζνπ, ηήο ζαξθφο ε ρντθή νπζία, αιι' ε ζεφηεο απαζήο 
δηέκεηλε, ηφ θζαξηφλ δέ ζνπ πξφο αθζαξζίαλ κεηεζηνηρείσζαο, θαί 
αθζάξηνπ δσήο, έδεημαο πεγήλ εμ αλαζηάζεσο.  
 
Βαζηιεχεη, αιι' νπθ αησλίδεη, Άδεο ηνχ γέλνπο ηψλ βξνηψλ, ζχ γάξ 
ηεζείο ελ ηάθσ, Κξαηαηε δσαξρηθή παιάκε, ηά ηνχ ζαλάηνπ, θιείζξα 
δηεζπάξαμαο, θαί εθήξπμαο ηνίο απ' αηψλνο εθεί θαζεχδνπζη ιχηξσζηλ 
αςεπδή, ψηεξ γεγνλψο λεθξψλ πξσηφηνθνο.  

Καηαβαζία 
πλεζρέζε, αιι' νπ θαηεζρέζε, ζηεξλνηο θεηψνηο Ησλάο, ζνχ γάξ ηφλ 
ηχπνλ θέξσλ, ηνχ παζφληνο θαί ηαθή δνζέληνο, σο εθ ζαιάκνπ, ηνχ 
ζεξφο αλέζνξε, πξνζεθψλεη δέ ηή θνπζησδία. Οη θπιαζζφκελνη 
κάηαηα θαί ςεπδή, έιενλ απηνίο εγθαηειίπεηε. 

 
Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 

Σήλ άβπζζνλ ν θιείζαο, λεθξφο νξάηαη, θαί ζκχξλε θαί ζηλδφλη 
ελεηιεκκέλνο, ελ κλεκείσ θαηαηίζεηαη, σο ζλεηφο ν αζάλαηνο. 
Γπλαίθεο δέ απηφλ ήιζνλ κπξίζαη, θιαίνπζαη πηθξψο θαί εθβνψζαη. 
Σνχην άββαηφλ εζηη ηφ ππεξεπινγεκέλνλ, ελ ψ, Υξηζηφο 
αθππλψζαο, αλαζηήζεηαη ηξηήκεξνο.  

Ο Οίθνο 



Ο ζπλέρσλ ηά πάληα επί ζηαπξνχ αλπςψζε, θαί ζξελεί πάζα ε 
Κηίζηο, ηνχηνλ βιέπνπζα θξεκάκελνλ γπκλφλ επί ηνχ μχινπ, ν ήιηνο 
ηάο αθηίλαο απέθξπςε, θαί ηφ θέγγνο νη αζηέξεο απεβάιινλην, ε γή 
δέ ζχλ πνιιψ ηψ θφβσ ζπλεθινλείην, ε ζάιαζζα έθπγε, θαί αη 
πέηξαη δηεξξήγλπλην, κλεκεία δέ πνιιά ελεψρζεζαλ, θαί ζψκαηα 
εγέξζεζαλ αγίσλ Αλδξψλ. Άδεο θάησ ζηελάδεη, θαί Ηνπδαίνη 
ζθέπηνληαη ζπθνθαληήζαη Υξηζηνχ ηήλ Αλάζηαζηλ, ηά δέ Γχλαηα 
θξάδνπζη. Σνχην άββαηφλ εζηη ηφ ππεξεπινγεκέλνλ, ελ ψ Υξηζηφο 
αθππλψζαο, αλαζηήζεηαη ηξηήκεξνο.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Άθξαζηνλ ζαχκα! Ο ελ θακίλσ ξπζάκελνο, ηνχο Οζίνπο Παίδαο εθ 
θινγφο, ελ ηάθσ λεθξφο, άπλνπο θαηαηίζεηαη, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ 
κεισδνχλησλ. Λπηξσηά, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Σεηξσηαη Άδεο, ελ ηή θαξδία δεμάκελνο ηφλ ηξσζέληα ιφγρε ηήλ 
πιεπξάλ, θαί ζζέλεη ππξί ζείσ δαπαλψκελνο, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ 
κεισδνχλησλ. Λπηξσηά, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 
ιβηνο ηάθνο! ελ εαπηψ γάξ δεμάκελνο, σο ππλνχληα ηφλ 
Γεκηνπξγφλ, δσήο ζεζαπξφο, ζείνο αλαδέδεηθηαη, εηο ζσηεξίαλ εκψλ 
ηψλ κεισδνχλησλ. Λπηξσηά, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Νφκσ ζαλφλησλ, ηήλ ελ ηψ ηάθσ θαηάζεζηλ, ε ηψλ φισλ δέρεηαη δσή, 
θαί ηνχηνλ πεγήλ, δείθλπζηλ εγέξζεσο, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ 
κεισδνχλησλ. Λπηξσηά, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Μία ππήξρελ, ε ελ ηψ Άδε αρψξηζηνο, θαί ελ ηάθσ, θαί ελ ηή Δδέκ, 
ζεφηεο Υξηζηνχ, ζχλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ 
κεισδνχλησλ. Λπηξσηά, ν Θεφο επινγεηφο εί.  

Καηαβαζία 
Άθξαζηνλ ζαχκα! Ο ελ θακίλσ ξπζάκελνο, ηνχο Οζίνπο Παίδαο εθ 
θινγφο, ελ ηάθσ λεθξφο, άπλνπο θαηαηίζεηαη, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ 
κεισδνχλησλ. Λπηξσηά, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Έθζηεζη θξίηησλ νπξαλέ, θαί ζαιεπζήησζαλ ηά ζεκέιηα ηήο γήο, ηδνχ 
γάξ ελ λεθξνίο ινγίδεηαη, ν ελ πςίζηνηο νηθψλ, θαί ηάθσ ζκηθξψ 
μελνδνρείηαη, φλ Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  



 
Λέιπηαη άρξαληνο λαφο, ηήλ πεπησθπίαλ δέ ζπλαλίζηεζη ζθελήλ. 
Αδάκ γάξ ηψ πξνηέξσ δεχηεξνο, ν ελ πςίζηνηο νηθψλ, θαηήιζελ 
κέρξηο Άδνπ ηακείσλ, φλ Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Πέπαπηαη ηφικα Μαζεηψλ, Αξηκαζαίαο δέ αξηζηεχεη Ησζήθ, λεθξφλ 
γάξ θαί γπκλφλ Θεψκελνο, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, αηηείηαη, θαί θεδεχεη 
θξαπγάδσλ, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
 ηψλ ζαπκάησλ ηψλ θαηλψλ! ψ αγαζφηεηνο! ψ αθξάζηνπ αλνρήο! 
εθψλ γάξ ππφ γήο ζθξαγίδεηαη, ν ελ πςίζηνηο νηθψλ, θαί πιάλνο Θεφο 
ζπθνθαληείηαη, φλ Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Αηλνχκελ, επινγνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ 
Καηαβαζία 

Έθζηεζη θξίηησλ νπξαλέ, θαί ζαιεπζήησζαλ ηά ζεκέιηα ηήο γήο, ηδνχ 
γάξ ελ λεθξνίο ινγίδεηαη, ν ελ πςίζηνηο νηθψλ, θαί ηάθσ ζκηθξψ 
μελνδνρείηαη, φλ Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
Μή επνδχξνπ κνπ Μήηεξ, θαζνξψζα ελ ηάθσ, φλ ελ γαζηξί άλεπ 
ζπνξάο, ζπλέιαβεο Τηφλ, αλαζηήζνκαη γάξ θαί δνμαζζήζνκαη, θαί 
πςψζσ ελ δφμε, απαχζησο σο Θεφο, ηνχο ελ πίζηεη θαί πφζσ ζε 
κεγαιχλνληαο.  
 
Δπί ηψ μέλσ ζνπ ηφθσ, ηάο νδχλαο θπγνχζα, ππεξθπψο 
εκαθαξίζζελ, άλαξρε Τηέ, λχλ δέ ζε Θεέ κνπ, άπλνπλ νξψζα λεθξφλ, 
ηή ξνκθαία ηήο ιχπεο, ζπαξάηηνκαη δεηλψο, αιι' αλάζηεζη, φπσο 
κεγαιπλζήζσκαη.  
 
Γή κε θαιχπηεη εθφληα, αιια θξίηηνπζηλ Άδνπ, νη ππισξνί, 
εκθηεζκέλνλ, βιέπνληεο ζηνιήλ, εκαγκέλελ Μήηεξ, ηήο εθδηθήζεσο, 
ηνχο ερζξνχο ελ ηαπξψ γάξ, παηάμαο σο Θεφο, αλαζηήζνκαη αχζηο 
θαί κεγαιχλσ ζε.  
 
Αγαιιηάζζσ ε Κηίζηο, επθξαηλέζζσζαλ πάληεο νη γεγελείο, ν γάξ 
ερζξφο εζθχιεπηαη Άδεο, κεηά κχξσλ Γπλαίθεο πξνζππαληάησζαλ, 



ηφλ Αδάκ ζχλ ηή Δχα, ιπηξνχκαη παγγελή, θαί ηή ηξίηε εκέξα 
εμαλαζηήζνκαη.  

Καηαβαζία 
Μή επνδχξνπ κνπ Μήηεξ, θαζνξψζα ελ ηάθσ, φλ ελ γαζηξί άλεπ 
ζπνξάο, ζπλέιαβεο Τηφλ, αλαζηήζνκαη γάξ θαί δνμαζζήζνκαη, θαί 
πςψζσ ελ δφμε, απαχζησο σο Θεφο, ηνχο ελ πίζηεη θαί πφζσ ζε 
κεγαιχλνληαο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο β' 
ηε θαηήιζεο πξφο ηφλ ζάλαηνλ, ε Εσή ε αζάλαηνο, ηφηε ηφλ Άδελ 
ελέθξσζαο ηή αζηξαπή ηήο ζεφηεηνο, φηε δέ θαί ηνχο ηεζλεψηαο εθ 
ηψλ θαηαρζνλίσλ αλέζηεζαο, πάζαη αη Γπλάκεηο ηψλ επνπξαλίσλ 
εθξαχγαδνλ, Εσνδφηα Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ δφμα ζνη. 
 

Δθηελήο θαί Απφιπζηο κεηά ηνχ  
Ο Αλαζηάο εθ λεθξψλ 

 
 ΔΧΘΗΝΟΝ Ε'  Ήρνο βαξχο 

Ηδνχ ζθνηία θαί πξστ, θαί ηί πξφο ηφ κλεκείνλ Μαξία έζηεθαο, πνιχ 
ζθφηνο έρνπζα ηαίο θξεζίλ; πθ' νχ πνχ ηέζεηηαη δεηείο ν Ηεζνχο. Αιι' 
φξα ηνχο ζπληξέρνληαο Μαζεηάο, πψο ηνίο νζνλίνηο θαί ηψ 
ζνπδαξίσ, ηήλ Αλάζηαζηλ εηεθκήξαλην, θαί αλεκλήζζεζαλ ηήο πεξί 
ηνχηνπ Γξαθήο. Μεζ' ψλ, θαί δη' ψλ θαί εκείο, πηζηεχζαληεο, 
αλπκλνχκέλ ζε ηφλ δσνδφηελ Υξηζηφλ. 
 

Ήρνο πι. α' 
Γεχηε ιάβεηε θψο εθ ηνχ αλεζπέξνπ θσηφο, θαί δνμάζαηε Υξηζηφλ, 
ηφλ αλαζηάληα εθ λεθξψλ. 
 

Ήρνο πι. β' 
Σήλ αλάζηαζίλ ζνπ, Υξηζηέ σηήξ, Άγγεινη πκλνχζηλ ελ νπξαλνίο, θαί 
εκάο ηνχο επί γήο θαηαμίσζνλ ελ θαζαξά θαξδία ζέ δνμάδεηλ. 
 

ΜΑΡΚΟΝ 16,1-8 
Γηαγελνκέλνπ ηνχ ζαββάηνπ, Μαξία ε Μαγδαιελή... 

...θαί νπδελί νπδέλ είπνλ, εθνβνχλην γάξ. 
 

ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΖ 
ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΠΑΥΑ 

 



Γφμα ηή αγία, θαί νκννπζίσ, θαί δσνπνηψ, θαί αδηαηξέησ Σξηάδη 
πάληνηε, λχλ θαί αεί θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ.  
 

Ήρνο πι. α'  
Υξηζηφο αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ηνίο ελ ηνίο 
κλήκαζη, δσήλ ραξηζάκελνο.  
 

Λέγεηαη δέ ηνχην ηξίο ππφ ηνχ Ηεξέσο, θαί ηξίο ππφ ηψλ Υνξψλ 
άλεπ ζηίρσλ. Δίζ' νχησ ιέγεη ηνχο επνκέλνπο ηίρνπο ν Ηεξεχο ή ν 
Γηάθνλνο θαζ' έθαζηνλ δέ ηίρνλ ςάιιεηαη Οκνίσο ππφ ηψλ Υνξψλ 
ηφ απηφ Σξνπάξηνλ.  
 
ηίρ. α' Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, 
θαί θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ.  
ηίρ. β' Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σ ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψπνπ ππξφο.  
ηίρ. γ' Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ, 
θαί νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ.  
ηίρ. δ' Αχηε ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα, θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή.  

Γφμα... 
Υξηζηφο αλέζηε... 

Καί λχλ... 
ηφ απηφ 

Δίηα ν Ηεξεχο, γεγνλσηέξα θσλή  
Υξηζηφο αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο...  
Ο Υνξφο Καί ηνίο ελ ηνίο κλήκαζη δσήλ ραξηζάκελνο.  
 

Ο Καλψλ, πνίεκα Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ.  
 

Χδή α'  Ήρνο α'  εηξκφο 
Αλαζηάζεσο εκέξα ιακπξπλζψκελ Λανί, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, εθ 
γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο.  
 
Καζαξζψκελ ηάο αηζζήζεηο, θαί νςφκεζα, ηψ απξνζίησ θσηί ηήο 
αλαζηάζεσο, Υξηζηφλ εμαζηξάπηνληα, θαί, Υαίξεηε, θάζθνληα, 
ηξαλψο αθνπζφκεζα, επηλίθηνλ άδνληεο.  
 
Οπξαλνί κέλ επαμίσο επθξαηλέζζσζαλ, γή δέ αγαιιηάζζσ, 



ενξηαδέησ δέ θφζκνο, νξαηφο ηε άπαο θαί αφξαηνο, Υξηζηφο γάξ 
εγήγεξηαη, επθξνζχλε αηψληνο.  

Καηαβαζία  
Αλαζηάζεσο εκέξα ιακπξπλζψκελ Λανί, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, εθ 
γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο. 
 
Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 

Δίηα, πλαπηή κηθξά κεζ' ήλ Δθθψλεζηο  
ηη ζφλ ηφ θξάηνο...  
 

Χδή γ'  Ο εηξκφο  
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ 
ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' αθζαξζίαο πεγήλ, εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο 
Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα.  
 
Νχλ πάληα πεπιήξσηαη θσηφο, νπξαλφο ηε θαί γή, θαί ηά θαηαρζφληα, 
ενξηαδέησ γνχλ πάζα θηίζηο, ηήλ Έγεξζηλ Υξηζηνχ, ελ ή εζηεξέσηαη.  
 
Υζέο ζπλεζαπηφκελ ζνη Υξηζηέ ζπλεγείξνκαη ζήκεξνλ αλαζηάληη ζνη, 
ζπλεζηαπξνχκελ ζνη ρζέο απηφο κε ζπλδφμαζνλ σηήξ, ελ ηή 
βαζηιεία ζνπ.  

Καηαβαζία  
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ 
ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' αθζαξζίαο πεγήλ, εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο 
Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα. 
 
Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 

Δίηα, πλαπηή κηθξά κεζ' ήλ Δθθψλεζηο  
ηη ζχ εί ν Θεφο εκψλ...  
 

Ζ Τπαθνή Ήρνο δ'  



Πξνιαβνχζαη ηφλ φξζξνλ αη πεξί Μαξηάκ, θαί επξνχζαη ηφλ ιίζνλ 
απνθπιηζζέληα ηνχ κλήκαηνο, ήθνπνλ εθ ηνχ Αγγέινπ, Σφλ ελ θσηί 
ατδίσ ππάξρνληα, κεηά λεθξψλ ηί δεηείηε σο άλζξσπνλ; βιέπεηε ηά 
εληάθηα ζπάξγαλα, δξάκεηε, θαί ηψ θφζκσ θεξχμαηε, σο εγέξζε ν 
Κχξηνο, ζαλαηψζαο ηφλ ζάλαηνλ, φηη ππάξρεη Θενχ Τηφο, ηνχ 
ζψδνληνο ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Καί αλάγλσζηο εηο ηφλ ζενιφγνλ  
 

Χδή δ'  Ο εηξκφο  
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο ν ζεεγφξνο Αββαθνχκ, ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ 
ζσηεξία ηψ θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο.  
 
Άξζελ κέλ, σο δηαλνίμαλ, ηήλ παξζελεχνπζαλ λεδχλ, πέθελε 
Υξηζηφο, σο βξσηφο δέ, ακλφο πξνζεγφξεπηαη, άκσκνο δέ, σο 
άγεπζηνο θειίδνο, ηφ εκέηεξνλ Πάζρα, θαί σο Θεφο αιεζήο, ηέιεηνο 
ιέιεθηαη.  
 
Χο εληαχζηνο ακλφο, ν επινγνχκελνο εκίλ, ζηέθαλνο ρξεζηφο 
εθνπζίσο, ππέξ πάλησλ ηέζπηαη, Πάζρα ηφ θαζαξηήξηνλ, θαί αχζηο εθ 
ηνχ ηάθνπ σξαίνο, δηθαηνζχλεο εκίλ έιακςελ ήιηνο.  
 
Ο ζενπάησξ κέλ Γαπτδ, πξφ ηήο ζθηψδνπο θηβσηνχ ήιαην ζθηξηψλ, ν 
ιαφο δέ ηνχ Θενχ ν άγηνο, ηήλ ηψλ ζπκβφισλ έθβαζηλ, νξψληεο, 
επθξαλζψκελ ελζέσο, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο.  

Καηαβαζία  
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο ν ζεεγφξνο Αββαθνχκ, ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ 
ζσηεξία ηψ θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο. 
 
Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 

Δίηα, πλαπηή κηθξά κεζ' ήλ Δθθψλεζηο  
ηη αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο...  
 

Χδή ε'  Ο εηξκφο  



Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κπξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζνκελ 
ηψ Γεζπφηε, θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ 
αλαηέιινληα.  
 
Σήλ άκεηξφλ ζνπ επζπιαγρλίαλ, νη ηαίο ηνχ Άδνπ ζεηξαίο, 
ζπλερφκελνη δεδνξθφηεο, πξφο ηφ θψο επείγνλην Υξηζηέ, 
αγαιινκέλσ πνδί, Πάζρα θξνηνχληεο αηψληνλ.  
 
Πξνζέιζσκελ ιακπαδεθφξνη, ηψ πξντφληη Υξηζηψ εθ ηνχ κλήκαηνο, 
σο λπκθίσ, θαί ζπλενξηάζσκελ ηαίο θηιεφξηνηο ηάμεζη, Πάζρα Θενχ 
ηφ ζσηήξηνλ.  

Καηαβαζία  
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κπξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζνκελ 
ηψ Γεζπφηε, θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ 
αλαηέιινληα. 
 
Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 

Δίηα, πλαπηή κηθξά κεζ' ήλ Δθθψλεζηο  
ηη εγίαζηαη...  
 

Χδή ο'  Ο εηξκφο  
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο 
αησλίνπο, θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο σο εθ θήηνπο 
Ησλάο, εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ.  
 
Φπιάμαο ηά ζήκαληξα ζψα Υξηζηέ, εμεγέξζεο ηνχ ηάθνπ, ν ηάο θιείο 
ηήο Παξζέλνπ κή ιπκελάκελνο ελ ηψ ηφθσ ζνπ, θαί αλέσμαο εκίλ, 
Παξαδείζνπ ηάο πχιαο.  
 
ψηέξ κνπ ηφ δψλ ηε θαί άζπηνλ, ηεξείνλ, σο Θεφο, ζεαπηφλ 
εθνπζίσο, πξνζαγαγψλ ηψ Παηξί, ζπλαλέζηεζαο, παγγελή ηφλ Αδάκ, 
αλαζηάο εθ ηνχ ηάθνπ.  

Καηαβαζία  
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο 
αησλίνπο, θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο σο εθ θήηνπο 
Ησλάο, εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ. 



 
Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 

Δίηα, πλαπηή κηθξά κεζ' ήλ Δθθψλεζηο  
χ γάξ εί ν βαζηιεχο...  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ'  
Δη θαί ελ ηάθσ θαηήιζεο αζάλαηε, αιιά ηνχ Άδνπ θαζείιεο ηήλ 
δχλακηλ, θαί αλέζηεο σο ληθεηήο, Υξηζηέ ν Θεφο, γπλαημί Μπξνθφξνηο 
θζεγμάκελνο, Υαίξεηε, θαί ηνίο ζνίο Απνζηφινηο εηξήλελ δσξνχκελνο 
ν ηνίο πεζνχζη παξέρσλ αλάζηαζηλ.  

Ο Οίθνο  
Σφλ πξφ ειίνπ Ήιηνλ, δχλαληα πνηέ ελ ηάθσ, πξνέθζαζαλ πξφο 
φξζξνλ, εθδεηνχζαη σο εκέξαλ, Μπξνθφξνη θφξαη, θαί πξφο αιιήιαο 
εβφσλ, Χ θίιαη, δεχηε ηνίο αξψκαζηλ ππαιείςσκελ, ψκα δσεθφξνλ 
θαί ηεζακκέλνλ, ζάξθα αληζηψζαλ ηφλ παξαπεζφληα Αδάκ θείκελνλ 
ελ ηψ κλήκαηη, άγσκελ, ζπεχζσκελ, ψζπεξ νη Μάγνη, θαί 
πξνζθπλήζσκελ, θαί πξνζθνκίζσκελ ηά κχξα σο δψξα ηψ κή ελ 
ζπαξγάλνηο, αιι' ελ ζηλδφλη ελεηιεκέλσ, θαί θιαχζσκελ, θαί 
θξάμσκελ,  Γέζπνηα εμεγέξζεηη, ν ηνίο πεζνχζη παξέρσλ 
αλάζηαζηλ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή αγία θαί κεγάιε Κπξηαθή ηνχ Πάζρα, απηήλ ηήλ δσεθφξνλ 

Αλάζηαζηλ ενξηάδνκελ ηνχ Κπξίνπ, θαί Θενχ θαί σηήξνο εκψλ 
Ηεζνχ Υξηζηνχ.  

ηίρνη  

 Υξηζηφο θαηειζψλ πξφο πάιελ Άδνπ κφλνο  

 Λαβψλ αλήιζε πνιιά ηήο λίθεο ζθχια.  
 

Απηψ ε δφμα θαί ηφ θξάηνο εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ, Ακήλ.  
 
Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ ζεαζάκελνη, πξνζθπλήζσκελ Άγηνλ, Κχξηνλ, 
Ηεζνχλ ηφλ κφλνλ αλακάξηεηνλ. Σφλ ηαπξφλ ζνπ, Υξηζηέ, 
πξνζθπλνχκελ, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ Αλάζηαζηλ πκλνχκελ θαί 
δνμάδνκελ, χ γάξ εί Θεφο εκψλ, εθηφο ζνχ άιινλ νπθ νίδακελ, ηφ 
φλνκά ζνπ νλνκάδνκελ, Γεχηε πάληεο νη πηζηνί, πξνζθπλήζσκελ ηήλ 



ηνχ Υξηζηνχ αγίαλ Αλάζηαζηλ, ηδνχ γάξ ήιζε δηά ηνχ ηαπξνχ, ραξά 
ελ φισ ηψ θφζκσ, Γηά παληφο επινγνχληεο ηφλ Κχξηνλ, πκλνχκελ ηήλ 
Αλάζηαζηλ απηνχ, ηαπξφλ γάξ ππνκείλαο δη' εκάο, ζαλάησ ζάλαηνλ 
ψιεζελ. γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. γ'.  
 

Χδή δ'  Ο εηξκφο  
Ο Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο 
ζλεηφο, θαί δηά Πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Γπλαίθεο κεηά κχξσλ ζεφθξνλεο, νπίζσ ζνπ έδξακνλ, φλ δέ σο 
ζλεηφλ, κεηά δαθξχσλ εδήηνπλ, πξνζεθχλεζαλ ραίξνπζαη δψληα 
Θεφλ, θαί Πάζρα ηφ κπζηηθφλ ζνίο Υξηζηέ Μαζεηαίο επεγγειίζαλην.  
 
Θαλάηνπ ενξηάδνκελ λέθξσζηλ, Άδνπ ηήλ θαζαίξεζηλ, άιιεο βηνηήο, 
ηήο αησλίνπ απαξρήλ, θαί ζθηξηψληεο πκλνχκελ ηφλ αίηηνλ, ηφλ κφλνλ 
επινγεηφλ ηψλ Παηέξσλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ.  
 
Χο φλησο ηεξά θαί παλένξηνο, αχηε ε ζσηήξηνο, λχμ θαί θσηαπγήο, 
ηήο ιακπξνθφξνπ εκέξαο, ηήο Δγέξζεσο νχζα πξνάγγεινο, ελ ή ηφ 
άρξνλνλ θψο, εθ ηάθνπ ζσκαηηθψο πάζηλ επέιακςελ.  

Καηαβαζία  
Ο Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο 
ζλεηφο, θαί δηά Πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο. 
 
Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 

Δίηα, πλαπηή κηθξά κεζ' ήλ Δθθψλεζηο  
Δίε ηφ θξάηνο... 
 

Χδή ε'  Ο εηξκφο  
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί 
θπξία, ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελή 



επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Γεχηε ηνχ θαη λνχ ηήο ακπέινπ γελλήκαηνο ηήο ζείαο επθξνζχλεο, ελ 
ηή επζήκσ εκέξα ηήο εγέξζεσο, βαζηιείαο ηε Υξηζηνχ 
θνηλσλήζσκελ, πκλνχληεο απηφλ, σο Θεφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Άξνλ θχθισ ηνχο νθζαικνχο ζνπ ηψλ θαί ίδε, ηδνχ γάξ ήθαζί ζνη, 
ζενθεγγείο σο θσζηήξεο, εθ δπζκψλ θαί βνξξά, θαί ζαιάζζεο, θαί 
εψ αο ηά ηέθλα ζνπ ελ ζνί επινγνχληα, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Πάηεξ παληνθξάηνξ, θαί Λφγε, θαί Πλεχκα, ηξηζίλ εληδνκέλε, ελ 
ππνζηάζεζη θχζηο, ππεξνχζηε θαί ππέξζεε εηο ζέ βεβαπηίζκεζα, θαί 
ζέ επινγνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Καηαβαζία  
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί 
θπξία, ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελή 
επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 

Δίηα, πλαπηή κηθξά κεζ' ήλ Δθθψλεζηο  
ηη επιφγεηαη...  
 

Χδή ζ'  Ο εηξκφο  
Φσηίδνπ, θσηίδνπ, ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ επί ζέ 
αλέηεηιε, Υφξεπε λχλ, θαί αγάιινπ ηψλ, ζχ δέ αγλή, ηέξπνπ Θενηφθε, 
ελ ηή εγέξζεη ηνχ ηφθνπ ζνπ.  
 
 ζείαο, ψ θίιεο, ψ γιπθπηάηεο ζνπ θσλήο, κεζ' εκψλ αςεπδψο γάξ, 
επεγγείισ έζεζζαη, κέρξη ηεξκάησλ αηψλνο Υξηζηέ, ήλ νη πηζηνί, 
άγθπξαλ ειπίδνο, θαηέρνληεο αγαιιφκεζα.  
 
 Πάζρα ηφ κέγα, θαί ηεξψηαηνλ Υξηζηέ, ψ ζνθία θαί Λφγε, ηνχ Θενχ 
θαί δχλακηο, δίδνπ εκίλ εθηππψηεξνλ, ζνχ κεηαζρείλ, ελ ηή Αλεζπέξσ 
εκέξα ηήο βαζηιείαο ζνπ.  

Καηαβαζία  
Φσηίδνπ, θσηίδνπ, ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ επί ζέ 



αλέηεηιε, Υφξεπε λχλ, θαί αγάιινπ ηψλ, ζχ δέ αγλή, ηέξπνπ Θενηφθε, 
ελ ηή εγέξζεη ηνχ ηφθνπ ζνπ. 
 
Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 

Δίηα, πλαπηή κηθξά κεζ' ήλ Δθθψλεζηο  
 ηη ζέ αηλνχζη...  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ  απηφκεινλ  
Ήρνο β'  

αξθί ππλψζαο σο ζλεηφο, ν Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, ηξηήκεξνο 
εμαλέζηεο, Αδάκ εγείξαο εθ θζνξάο, θαί θαηαξγήζαο ζάλαηνλ, Πάζρα 
ηήο αθζαξζίαο, ηνχ θφζκνπ ζσηήξηνλ.  
 

Δηο ηνχο Αί λ ν π ο  
 

Ηζηψκελ ηίρ ε', θαί ςάιινκελ ηηρεξά, Αλαζηάζηκα ηήο 
Οθησήρνπ δ', θαί ηνχ Πάζρα δ'.  
 

Σήο Οθησήρνπ, Ήρνο α', αξρφκεζα δέ απφ ηνχ ηίρ. Αηλείηε 
απηφλ επί ηαίο δπλαζηείαηο απηνχ.  
 
Τκλνχκέλ ζνπ Υξηζηέ, ηφ ζσηήξηνλ Πάζνο, θαί δνμάδνκέλ ζνπ ηήλ 
Αλάζηαζηλ.  
 
Ο ηαπξφλ ππνκείλαο, θαί ηφλ ζάλαηνλ θαηαξγήζαο, θαί αλαζηάο εθ 
ηψλ λεθξψλ, εηξήλεπζνλ εκψλ ηήλ δσήλ, Κχξηε, σο κφλνο 
παληνδχλακνο.  
 
Ο ηφλ Άδελ ζθπιεχζαο, θαί ηφλ άλζξσπνλ αλαζηήζαο, ηή αλαζηάζεη 
ζνπ, Υξηζηέ, αμίσζνλ εκάο, ελ θαζαξά θαξδία, πκλείλ θαί δνμάδεηλ 
ζε.  
 
Σήλ ζενπξεπή ζνπ ζπγθαηάβαζηλ δνμάδνληεο πκλνχκέλ ζε, Υξηζηέ, 
Δηέρζεο εθ Παξζέλνπ θαί αρψξηζηνο ππήξρεο ηψ Παηξί, Έπαζεο σο 
άλζξσπνο, θαί εθνπζίσο ππέκεηλαο ζηαπξφλ, Αλέζηεο εθ ηνχ ηάθνπ, 
σο εθ παζηάδνο πξνειζψλ, ίλα ζψζεο ηφλ θφζκνλ, Κχξηε, δφμα ζνη.  



 
Δίηα ηά ηηρεξά ηνχ Πάζρα κεηά ηψλ ηίρσλ απηψλ.  

 
Ήρνο πι. α'  

ηίρ. Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, θαί 
θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ. 
 
Πάζρα ηεξφλ εκίλ ζήκεξνλ αλαδέδεηθηαη, Πάζρα θαηλφλ, Άγηνλ, 
Πάζρα κπζηηθφλ, Πάζρα παλζεβάζκηνλ, Πάζρα Υξηζηφο ν ιπηξσηήο, 
Πάζρα άκσκνλ, Πάζρα κέγα, Πάζρα ηψλ πηζηψλ, Πάζρα, ηφ πχιαο 
εκίλ ηνχ Παξαδείζνπ αλνίμαλ, Πάζρα, πάληαο αγηάδνλ πηζηνχο.  
 
ηίρ. Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σ ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψπνπ ππξφο. 
 
Γεχηε απφ ζέαο Γπλαίθεο επαγγειίζηξηαη, θαί ηή ηψλ είπαηε, Γέρνπ 
παξ εκψλ ραξάο επαγγέιηα, ηήο Αλαζηάζεσο Υξηζηνχ, ηέξπνπ, 
ρφξεπε, θαί αγάιινπ Ηεξνπζαιήκ, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, ζεαζακέλε εθ 
ηνχ κλήκαηνο, σο λπκθίνλ πξνεξρφκελνλ.  
 
ηίρ. Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ. θαί 
νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ. 
 
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, φξζξνπ βαζένο, επηζηάζαη πξφο ηφ κλήκα 
ηνχ Εσνδφηνπ, εχξνλ Άγγεινλ, επί ηφλ ιίζνλ θαζήκελνλ, θαί απηφο 
πξνζθζεγμάκελνο, απηαίο νχησο έιεγε. Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ 
λεθξψλ; ηί ζξελείηε ηφλ άθζαξηνλ σο ελ θζνξά; απειζνχζαη 
θεξχμαηε, ηνίο απηνχ Μαζεηαίο.  
 
ηίρ. Αχηε ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα, θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή. 
 
Πάζρα ηφ ηεξπλφλ, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, Πάζρα παλζεβάζκηνλ 
εκίλ αλέηεηιε, Πάζρα, ελ ραξά αιιήινπο πεξηπηπμψκεζα, ψ Πάζρα 
ιχηξνλ ιχπεο, θαί γάξ εθ ηάθνπ ζήκεξνλ ψζπεξ εθ παζηνχ, 
εθιάκςαο Υξηζηφο, ηά Γχλαηα ραξάο έπιεζε ιέγσλ, Κεξχμαηε 
Απνζηφινηο.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Αλαζηάζεσο εκέξα, θαί ιακπξπλζψκελ ηή παλεγχξεη, θαί αιιήινπο 
πεξηπηπμψκεζα, Δίπσκελ αδειθνί, θαί ηνίο κηζνχζηλ εκάο, 



πγρσξήζσκελ πάληα ηή Αλαζηάζεη, θαί νχησ βνήζσκελ, Υξηζηφο 
αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ηνίο ελ ηνίο 
κλήκαζη, δσήλ ραξηζάκελνο.  
 

Δίηα, ηφ Υξηζηφο αλέζηε... εθ ηξίηνπ, θαί ςάιινκελ ηνχην 
πνιιάθηο, άρξηο άλ αζπάζσληαη νη Αδειθνί αιιήινπο ν δέ Αζπαζκφο 
γίλεηαη νχησ.  
 

Λακβάλεη ν Ηεξεχο ηφ άγηνλ Δπαγγέιηνλ, θαί ίζηαηαη πξφ ηψλ 
ζπξψλ ηνχ αγίνπ Βήκαηνο, ν δέ Καζεγνχκελνο, ειζψλ θαί 
αζπαζάκελνο ηφ άγηνλ Δπαγγέιηνλ θαί ηφλ Ηεξέα, ιακβάλεη απηφ εθ 
ηψλ ρεηξψλ απηνχ, θαί ίζηαηαη εθ δεμηψλ ηνχ Ηεξέσο, Δίηα νη Αδειθνί 
πάληεο, θαηά ηήλ ηάμηλ απηψλ, αζπάδνληαη πξψηνλ ηφ άγηνλ 
Δπαγγέιηνλ, είηα ηφλ Ηεξέα θαί ηφλ Καζεγνχκελνλ, θαί ίζηαληαη 
θαθείλνη έλζα άλ ηχρσζη, θαί αζπάδνληαη αιιήινπο.  
 

Μεηά γνχλ ηφλ Αζπαζκφλ, αλαγηλψζθεηαη ν θαηερεηηθφο ιφγνο 
ηνχ αγίνπ Ησάλλνπ ηνχ εθ Υξπζνζηφκνπ παξά ηνχ Ζγνπκέλνπ, ή ηνπ 
θιεζηάξρνπ ίζηαληαη δέ νη Αδειθνί άπαληεο, θαί επαθξνψληαη ηήο 
αλαγλψζεσο.  
 

Σνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ 
ΗΧΑΝΝΟΤ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΧ 

ΣΟΤ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ 
ΛΟΓΟ ΚΑΣΖΥΖΣΗΚΟ 

 
Δηο ηήλ αγίαλ θαί ιακπξνθφξνλ εκέξαλ ηήο ελδφμνπ θαί 

ζσηεξηψδνπο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, Αλαζηαζεσο.  
 
Δίηηο επζεβήο θαί θηιφζενο απνιαπέησ ηήο θαιήο ηαχηεο θαί ιακπξάο 
παλεγχξεσο, Δίηηο δνχινο επγλψκσλ, εηζειζέησ ραίξσλ εηο ηήλ 
ραξάλ ηνχ Κπξίνπ απηνχ, Δίηηο έθακε λεζηεχσλ, απνιαπέησ λχλ ηφ 
δελάξηνλ, Δίηηο απφ ηήο πξψηεο ψξαο εηξγάζαην, δερέζζσ ζήκεξνλ 
ηφ δίθαηνλ φθιεκα, Δίηηο κεηά ηήλ ηξίηελ ήιζελ, επραξίζησο 
ενξηαζάησ, Δίηηο κεηά ηήλ έθηελ έθζαζε, κεδέλ ακθηβαιιέησ, θαί γάξ 
νπδέλ δεκηνχηαη, Δίηηο πζηέξεζελ εηο ηήλ ελλάηελ, πξνζειζέησ, κεδέλ 
ελδνηάδσλ, Δίηηο εηο κφλελ έθζαζε ηήλ ελδεθάηελ, κή θνβεζή ηήλ 
βξαδχηεηα, θηιφηηκνο γάξ ψλ ν Γεζπφηεο, δέρεηαη ηφλ έζραηνλ, 
θαζάπεξ θαί ηφλ πξψηνλ, Αλαπαχεη ηφλ ηήο ελδεθάηεο, σο ηφλ 
εξγαζάκελνλ απφ ηήο πξψηεο, Καί ηφλ χζηεξνλ ειεεί, θαί ηφλ πξψηνλ 



ζεξαπεχεη, θαθείλσ δίδσζη, θαί ηνχησ ραξίδεηαη, Καί ηά έξγα δέρεηαη, 
θαί ηήλ γλψκελ αζπάδεηαη, Καί ηήλ πξάμηλ ηηκά, θαί ηήλ πξφζεζηλ 
επαηλεί, νπθνχλ εηζέιζεηε πάληεο εηο ηήλ ραξάλ ηνχ Κπξίνπ εκψλ, θαί 
πξψηνη θαί δεχηεξνη ηφλ κηζζφλ απνιαχεηε, Πινχζηνη θαί πέλεηεο κεη' 
αιιήισλ ρνξεχζαηε, Δγθξαηείο θαί ξάζπκνη ηήλ εκέξαλ ηηκήζαηε, 
Νεζηεχζαληεο θαί κή λεζηεχζαληεο, επθξάλζεηε ζήκεξνλ, Ζ ηξάπεδα 
γέκεη ηξπθήζαηε πάληεο, ν κφζρνο πνιχο κεδείο εμέιζε πεηλψλ, 
Πάληεο απνιαχεηε ηνχ ζπκπνζίνπ ηήο πίζηεσο Πάληεο απνιαχζαηε 
ηνχ πινχηνπ ηήο ρξεζηφηεηνο, Μεδείο ζξελείησ πελίαλ εθάλε γάξ ε 
θνηλή βαζηιεία, Μεδείο νδπξέζζσ πηαίζκαηα, ζπγγλψκε γάξ εθ ηνχ 
ηάθνπ αλέηεηιε, Μεδείο θνβείζζσ ζάλαηνλ, ειεπζέξσζε γάξ εκάο 
ηνχ σηήξνο ν ζάλαηνο, Έζβεζελ απηφλ, ππ' απηνχ θαηερφκελνο, 
Δζθχιεπζε ηφλ Άδελ, ν θαηειζψλ εηο ηφλ Άδελ, Δπίθξαλελ απηφλ, 
γεπζάκελνλ ηήο ζαξθφο απηνχ, θαί ηνχην πξνιαβψλ Ζζαταο, 
εβφεζελ, ν Άδεο, θεζίλ, επηθξάλζε ζπλαληήζαο ζνη θάησ, 
Δπηθξάλζε, θαί γάξ θαηεξγήζε Δπηθξάλζε, θαί γάξ ελεπαίρζε, 
Δπηθξάλζε, θαί γάξ ελεθξψζε, Δπηθξάλζε, θαί γάξ θαζεξέζε, 
Δπηθξάλζε, θαί γάξ εδεζκεχζε, Έιαβε ζψκα, θαί Θεψ πεξηέηπρελ, 
Έιαβε γήλ, θαί ζπλήληεζελ νπξαλψ, Έιαβελ, φπεξ έβιεπε, θαί 
πέπησθελ, φζελ νπθ έβιεπε, Πνχ ζνπ ζάλαηε ηφ θέληξνλ; πνχ ζνπ 
Άδε ηφ λίθνο; Αλέζηε Υξηζηφο, θαί ζχ θαηαβέβιεζαη, Αλέζηε Υξηζηφο 
θαί πεπηψθαζη δαίκνλεο, Αλέζηε Υξηζηφο, θαί ραίξνπζηλ Άγγεινη, 
Αλέζηε Υξηζηφο, θαί δσή πνιηηεχεηαη Αλέζηε Υξηζηφο, θαί λεθξφο 
νπδείο επί κλήκαηνο, Υξηζηφο γάξ εγεξζείο εθ λεθξψλ απαξρή ηψλ 
θεθνηκεκέλσλ εγέλεην, Απηψ ε δφμα θαί ηφ θξάηνο εηο ηνχο αηψλαο 
ηψλ αηψλσλ, Ακήλ.  
 

Ήρνο πι. δ'  
Ζ ηνχ ζηφκαηφο ζνπ θαζάπεξ ππξζφο εθιάκςαζα ράξηο, ηήλ 
νηθνπκέλελ εθψηηζελ, αθηιαξγπξίαο ηψ θφζκσ ζεζαπξνχο 
ελαπέζεην, ηφ χςνο εκίλ ηήο ηαπεηλνθξνζχλεο ππέδεημελ, Αιιά ζνίο 
ιφγνηο παηδεχσλ, Πάηεξ Ησάλλε Υξπζφζηνκε, πξέζβεπε ηψ Λφγσ 
Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
 

Μεηά ηφλ Δπινγεηφλ, Υξηζηφο αλέζηε εθ λεθξψλ... εθ γ'  
 
Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ ζεαζάκελνη πξνζθπλήζσκελ άγηνλ Κχξηνλ, 
Ηεζνχλ ηφλ κφλνλ αλακάξηεηνλ. Σφλ ηαπξφλ ζνπ Υξηζηέ 
πξνζθπλνχκελ, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ Αλάζηαζηλ πκλνχκελ θαί 



δνμάδνκελ, ζχ γάξ εί Θεφο εκψλ, εθηφο ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ, ηφ 
φλνκά ζνπ νλνκάδνκελ. Γεχηε πάληεο νη πηζηνί, πξνζθπλήζσκελ ηήλ 
ηνχ Υξηζηνχ αγίαλ Αλάζηαζηλ, Ηδνχ γάξ ήιζε δηά ηνχ ηαπξνχ, ραξά 
ελ φισ ηψ θφζκσ, Γηά παληφο επινγνχληεο ηφλ Κχξηνλ, πκλνχκελ ηήλ 
Αλάζηαζηλ απηνχ, ηαπξφλ γάξ ππνκείλαο δη' εκάο, ζαλάησ ζάλαηνλ 
ψιεζελ. (Δθ γ')  
 
Πξνιαβνχζαη ηφλ φξζξνλ αη πεξί Μαξηάκ, θαί επξνχζαη ηφλ ιίζνλ 
απνθπιηζζέληα ηνχ κλήκαηνο, ήθνπνλ εθ ηνχ Αγγέινπ, Σφλ ελ θσηί 
άτδίσ ππάξρνληα, κεηά λεθξψλ ηί δεηείηε σο άλζξσπνλ; βιέπεηε ηά 
εληάθηα ζπάξγαλα, δξάκεηε, θαί ηψ θφζκσ θεξχμαηε, σο εγέξζε ν 
Κχξηνο ζαλαηψζαο ηφλ ζάλαηνλ, φηη ππάξρεη Θενχ Τηφο, ηνχ 
ζψδνληνο ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.  
 
Δη θαί ελ ηάθσ θαηήιζεο αζάλαηε, αιιά ηνχ Άδνπ θαζείιεο ηήλ 
δχλακηλ, θαί αλέζηεο σο ληθεηήο, Υξηζηέ ν Θεφο, γπλαημί Μπξνθφξνηο 
θζεγμάκελνο, Υαίξεηε, θαί ηνίο ζνίο Απνζηφινηο εηξήλελ δσξνχκελνο, 
ν ηνίο πεζνχζη παξέρσλ αλάζηαζηλ.  
 
Δλ ηάθσ ζσκαηηθψο, ελ Άδνπ δέ κεηά ςπρήο σο Θεφο, ελ Παξαδείζσ 
δέ κεηά Λεζηνχ, θαί ελ ζξφλσ ππήξρεο Υξηζηέ, κεηά Παηξφο θαί 
Πλεχκαηνο, πάληα πιεξψλ ν απεξίγξαπηνο.  

Γφμα... 
Χο δσεθφξνο, σο Παξαδείζνπ σξαηφηεξνο, φλησο θαί παζηάδνο 
πάζεο βαζηιηθήο, αλαδέδεηθηαη ιακπξφηεξνο Υξηζηέ ν ηάθνο ζνπ, ε 
πεγή ηήο εκψλ αλαζηάζεσο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Σφ ηνχ πςίζηνπ εγηαζκέλνλ ζείνλ ζθήλσκα Υαίξε, δηά ζνχ γάξ 
δέδνηαη ε ραξά Θενηφθε ηνίο θξαπγάδνπζηλ, Δπινγεκέλε ζχ ελ 
γπλαημίλ ππάξρεηο παλάκσκε Γέζπνηλα.  
 

Σφ, Κχξηε ειέεζνλ, κ' Γφμα... Καί λχλ... Σήλ ηηκησηέξαλ... Γη' 
επρψλ ηψλ αγίσλ Παηέξσλ εκψλ... Καί πάιηλ Οκνίσο, ηφ, Υξηζηφο 
αλέζηε... εθ γ', θαί ηά ινηπά Σξηζζεχεηαη δέ ε ηνηαχηε Αθνινπζία, ελ 
ηαίο Χξαηο, θαί ελ ηνίο Απνδείπλνηο, θαί ηψ Μεζνλπθηηθψ.  
 

Ζ δέ ηήο Λ ε η η ν π ξ γ ί α ο Αθνινπζία γίλεηαη ηαρχηεξνλ, θαί 
ςάιινκελ ηά εθεμήο Αληίθσλα.  
 

Α Ν Σ Η Φ Χ Ν Α 



Φαιιφκελα ελ ηή Λεηηνπξγία ηήο ηνχ Πάζρα Κπξηαθήο, θαί θαζ' 
φιελ ηήλ Γηαθαηλήζηκνλ Δβδνκάδα.  
 

Αληίθσλνλ α' 
 Ήρνο β'. 

ηίρ. Αιαιάμαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή. 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρ. Φάιαηε δή ηψ νλφκαηη απηνχ, δφηε δφμαλ ελ αηλέζεη απηνχ. 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρ. Δίπαηε ηψ Θεψ, Χο θνβεξά ηά έξγα ζνπ. Δλ ηψ πιήζεη ηήο 
δπλάκεψο ζνπ ςεχζνληαί ζε νη ερζξνί ζνπ. 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρ. Πάζα ε γή πξνζθπλεζάησζάλ ζνη θαί ςαιάησζάλ ζνη, 
ςαιάησζαλ δή ηψ νλφκαηη ζνπ Όςηζηε. 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
Γφμα... Καη λχλ... 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 

Αληίθσλνλ β' 
Ήρνο ν απηφο 

ηίρ. Ο Θεφο νηθηεηξήζαη εκάο θαί επινγήζαη εκάο, επηθάλαη ηφ 
πξφζσπνλ απηνχ εθ' εκάο, θαί ειεήζαη εκάο. 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν αλαζηάο εθ λεθξψλ, ςάιινληάο ζνη. 
Αιιεινχτα.  
 
ηίρ. Σνχ γλψλαη ελ ηή γή ηήλ νδφλ ζνπ, ελ πάζηλ έζλεζη ηφ ζσηήξηφλ 
ζνπ. 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ...  
 
ηίρ. Δμνκνινγεζάζζσζάλ ζνη ιανί, ν Θεφο, εμνκνινγεζάζζσζάλ 
ζνη ιανί πάληεο. 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ...  
 
ηίρ. Δπινγήζαη εκάο ν Θεφο, θαί θνβεζήησζαλ απηφλ πάληα ηά 
πέξαηα ηήο γήο. 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ...  

 
Γφμα... Καί λχλ... 



Ο Μνλνγελήο Τηφο θαη Λφγνο ηνπ Θενχ, αζάλαηνο ππάξρσλ θαη 
θαηαδεμάκελνο δηά ηελ εκεηέξαλ ζσηεξίαλ ζαξθνζήλαη εθ ηεο αγίαο 
Θενηφθνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, αηξέπησο ελαλζξσπήζαο, 
ζηαπξσζείο ηε, Υξηζηέ ν Θεφο, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, εηο σλ ηεο 
Αγίαο Σξηάδνο, ζπλδνμαδφκελνο ησ Παηξί θαη ησ Αγίσ Πλεχκαηη, 
ζψζνλ εκάο. 

Αληίθσλνλ γ' 
Ήρνο α' 

ηίρ. Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, θαί 
θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ. 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. α' 
Υξηζηφο αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ελ ηνίο 
κλήκαζη, δσήλ ραξηζάκελνο. 
 
ηίρ. Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σο ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψηνπ ππξφο. 
Υξηζηφο αλέζηε...  
 
ηίρ. Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ, θαί 
νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ. 
Υξηζηφο αλέζηε...  
 
ηίρ. Απηή ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή. 
Υξηζηφο αλέζηε... 
 

Δηζνδηθφλ  
Δλ Δθθιεζίαηο επινγείηε ηφλ Θεφλ, Κχξηνλ εθ πεγψλ Ηζξαήι...  
 
Δίηα ηφ Υξηζηφο αλέζηε εθ λεθξψλ... γ'.  
 

Ζ Τπαθνή Ήρνο δ'  
Πξνιαβνχζαη ηφλ φξζξνλ αη πεξί Μαξηάκ, θαί επξνχζαη ηφλ ιίζνλ 
απνθπιηζζέληα ηνχ κλήκαηνο, ήθνπνλ εθ ηνχ Αγγέινπ, Σφλ ελ θσηί 
ατδίσ ππάξρνληα, κεηά λεθξψλ ηί δεηείηε σο άλζξσπνλ; βιέπεηε ηά 
εληάθηα ζπάξγαλα, δξάκεηε, θαί ηψ θφζκσ θεξχμαηε, σο εγέξζε ν 
Κχξηνο, ζαλαηψζαο ηφλ ζάλαηνλ, φηη ππάξρεη Θενχ Τηφο, ηνχ 
ζψδνληνο ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ'  



Δη θαί ελ ηάθσ θαηήιζεο αζάλαηε, αιιά ηνχ Άδνπ θαζείιεο ηήλ 
δχλακηλ, θαί αλέζηεο σο ληθεηήο, Υξηζηέ ν Θεφο, γπλαημί Μπξνθφξνηο 
θζεγμάκελνο, Υαίξεηε, θαί ηνίο ζνίο Απνζηφινηο εηξήλελ δσξνχκελνο 
ν ηνίο πεζνχζη παξέρσλ αλάζηαζηλ. 
 

Αληί δέ ηνχ Σ ξ η ζ α γ ί ν π  
ζνη εηο Υξηζηφλ εβαπηίζζεηε, Υξηζηφλ ελεδχζαζζε, Αιιεινχτα.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο πι. δ'  
Αχηε ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή.  
ηίρ. Δμνκνινγείζζε ηψ Κπξίσ, φηη αγαζφο, φηη εηο ηφλ αηψλα ηφ έιενο 
απηνχ.  

Πξάμεσλ ηψλ Απνζηφισλ ηφ Αλάγλσζκα  
Σφλ κέλ πξψηνλ ιφγνλ επνηεζάκελ πεξί πάλησλ... 

Αιιεινχτα Ήρνο δ'  
χ Κχξηε αλαζηάο νηθηεηξήζεηο ηήλ ηψλ.  
ηίρ. Δμ νπξαλνχ επέβιεςελ ν Κχξηνο.  
 

Δπαγγέιηνλ  
Δθ ηνχ θαηά Ησάλλελ  

Δλ αξρή ήλ ν Λφγνο, θαί ν Λφγνο ήλ πξφο ηφλ Θεφλ... 
 

Κνηλσληθφλ  
ψκα Υξηζηνχ κεηαιάβεηε, πεγήο αζαλάηνπ γεχζαζζε. Αιιεινχτα. 
 

Αληί δέ ηνχ Δίε ηφ φλνκα Κπξίνπ επινγεκέλνλ, θαί ηνχ, 
Δπινγήζσ ηφλ Κχξηνλ, ιέγεηαη ηφ, Υξηζηφο αλέζηε.  

ρ12ηνξ 

ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΖ ΚΤΡΗΑΚΖ 
ΣΟΤ ΠΑΥΑ Δ  Π Δ Ρ Α   

 
Δηο ηφ Λπρληθφλ, αιιάζζεη ν Ηεξεχο πάζαλ ηήλ ηεξαηηθήλ ζηνιήλ 

απηνχ, θαί ζηάο θαηελψπηνλ ηήο αγίαο Σξαπέδεο κεηά ηνχ ζπκηαηνχ, 
ζθξαγίδεη ζηαπξνεηδψο, θαί εθθσλεί ιέγσλ  

Δπινγεηφο ν Θεφο εκψλ... 
θαί εκψλ αληαπνθξηλνκέλσλ ηφ, Ακήλ, άξρεηαη ν Ηεξεχο  

Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
ηίρ. α' Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, 
θαί θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ.  



ηίρ. β' Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σ ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψπνπ ππξφο.  
ηίρ. γ' Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ, 
θαί νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ.  
ηίρ. δ' Αχηε ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα, θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή.  

Γφμα... 
Υξηζηφο αλέζηε... 

Καί λχλ... 
ηφ απηφ 

Δίηα ν Ηεξεχο, γεγνλσηέξα θσλή  
Υξηζηφο αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο...  
Ο Υνξφο Καί ηνίο ελ ηνίο κλήκαζη δσήλ ραξηζάκελνο. 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρ. ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Αλαζηάζηκα, γ' θαί Αλαηνιηθά, γ'.  
 

Ήρνο β'  
Σφλ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο γελλεζέληα ηφλ Θεφλ ιφγνλ ζαξθσζέληα, 
εθ Παξζέλνπ Μαξίαο, δεχηε πξνζθπλήζσκελ, ηαπξφλ γάξ 
ππνκείλαο, ηή ηαθή παξεδφζε, σο απηφο εζέιεζε, θαί αλαζηάο εθ 
λεθξψλ, έζσζέ κε ηφλ πιαλψκελνλ άλζξσπνλ.  
 
Υξηζηφο ν σηήξ εκψλ, ηφ θαζ' εκψλ ρεηξφγξαθνλ, πξνζειψζαο ηψ 
ηαπξψ, εμήιεηςε θαί ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο θαηήξγεζε, 
Πξνζθπλνχκελ απηνχ, ηήλ ηξηήκεξνλ Έγεξζηλ.  
 
χλ Αξραγγέινηο πκλήζσκελ, Υξηζηνχ ηήλ Αλάζηαζηλ, απηφο γάξ 
ιπηξσηήο εζηη θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ, θαί ελ δφμε θνβεξά, θαί 
θξαηαηά δπλάκεη, πάιηλ έξρεηαη, θξίλαη θφζκνλ φλ έπιαζελ.  

ηηρεξά Αλαηνιηθά  
έ ηφλ ζηαπξσζέληα θαί ηαθέληα Άγγεινο εθήξπμε Γεζπφηελ, θαί 
έιεγε ηαίο Γπλαημί, Γεχηε ίδεηε, φπνπ έθεηην ν Κχξηνο, αλέζηε γάξ 
θαζψο είπελ, σο παληνδχλακνο, δηφ ζε πξνζθπλνχκελ ηφλ κφλνλ 
αζάλαηνλ, Εσνδφηα Υξηζηέ ειέεζνλ εκάο.  
 
Δλ ηψ ηαπξψ ζνπ θαηήξγεζαο, ηήλ ηνχ μχινπ θαηάξαλ, ελ ηή ηαθή 
ζνπ ελέθξσζαο ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο, ελ δέ ηή εγέξζεη ζνπ 
εθψηηζαο ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ, δηά ηνχηφ ζνη βνψκελ, Δπεξγέηα 
Υξηζηέ, ν Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  



 
Ζλνίγεζάλ ζνη Κχξηε θφβσ πχιαη ζαλάηνπ, ππισξνί δέ Άδνπ ηδφληεο 
ζε έπηεμαλ, πχιαο γάξ ραιθάο ζπλέηξηςαο θαί κνρινχο ζηδεξνχο 
ζπλέζιαζαο θαί εμήγαγεο εκάο εθ ζθφηνπο θαί ζθηάο ζαλάηνπ, θαί 
ηνχο δεζκνχο εκψλ δηέξξεμαο.  

Γφμα... 
Σφλ ζσηήξηνλ χκλνλ άδνληεο, εθ ζηνκάησλ αλακέιςσκελ, δεχηε 
πάληεο ελ νίθσ Κπξίνπ πξνζπέζσκελ ιέγνληεο, ν επί μχινπ 
ζηαπξσζείο, θαί εθ λεθξψλ αλαζηάο θαί ψλ ελ θφιπνηο ηνχ Παηξφο 
ηιάζζεηη ηαίο ακαξηίαηο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ.  
Παξήιζελ ε ζθηά ηνχ λφκνπ ηήο ράξηηνο ειζνχζεο, σο γάξ ε βάηνο 
νπθ εθαίεην θαηαθιεγνκέλε, νχησ Παξζέλνο έηεθεο, θαί Παξζέλνο 
έκεηλαο, αληί ζηχινπ ππξφο, δηθαηνζχλεο αλέηεηιελ Ήιηνο, αληί 
Μσυζέσο Υξηζηφο, ε ζσηεξία ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Δίζνδνο κεηά ηνχ Δπαγγειίνπ ηφ Φψο ηιαξφλ...  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο βαξχο  
Σίο Θεφο κέγαο, σο ν Θεφο εκψλ, ζχ εί ν Θεφο, ν πνηψλ ζαπκάζηα 
κφλνο.  
ηίρ. Δγλψξηζαο ελ ηνίο ιανίο ηήλ δχλακίλ ζνπ.  
ηίρ. Καί είπα, Νχλ εξμάκελ, αχηε ε αιινίσζηο ηήο δεμηάο ηνχ 
Τςίζηνπ.  
ηίρ. Δκλήζζελ ηψλ έξγσλ Κπξίνπ.  
 

Καί ππέξ ηνχ θαηαμησζήλαη εκάο ηήο αθξνάζεσο ηνχ αγίνπ 
Δπαγγειίνπ θηι.  
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Ησάλλελ  
Οχζεο νςίαο ηή εκέξα εθείλε... 

 
Δίηα Δθηελήο, ηφ, Δίπσκελ πάληεο... Καηαμίσζνλ Κχξηε... 

Πιεξψζσκελ ηήλ εζπεξηλήλ, θηι.  
 

Μεηά δέ ηήλ εθθψλεζηλ, ςάιινκελ ηήο νθησήρνπ ηφ ηηρεξφλ 
Αλαζηάζηκνλ ηψλ Απνζηίρσλ.  

 
Ήρνο β'  

Ζ Αλάζηαζίο ζνπ Υξηζηέ σηήξ άπαζαλ εθψηηζε ηήλ νηθνπκέλελ, θαί 



αλεθαιέζσ ηφ ίδηνλ πιάζκα, Παληνδχλακε Κχξηε, δφμα ζνη.  
 

Δίηα, ηά ηηρεξά ηνχ Πάζρα κεηά ηψλ ζηίρσλ απηψλ.  
 

Ήρνο πι. α'  
ηίρ. Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, θαί 
θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ. 
 
Πάζρα ηεξφλ εκίλ ζήκεξνλ αλαδέδεηθηαη, Πάζρα θαηλφλ, Άγηνλ, 
Πάζρα κπζηηθφλ, Πάζρα παλζεβάζκηνλ, Πάζρα Υξηζηφο ν ιπηξσηήο, 
Πάζρα άκσκνλ, Πάζρα κέγα, Πάζρα ηψλ πηζηψλ, Πάζρα, ηφ πχιαο 
εκίλ ηνχ Παξαδείζνπ αλνίμαλ, Πάζρα, πάληαο αγηάδνλ πηζηνχο.  
 
ηίρ. Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σ ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψπνπ ππξφο. 
 
Γεχηε απφ ζέαο Γπλαίθεο επαγγειίζηξηαη, θαί ηή ηψλ είπαηε, Γέρνπ 
παξ εκψλ ραξάο επαγγέιηα, ηήο Αλαζηάζεσο Υξηζηνχ, ηέξπνπ, 
ρφξεπε, θαί αγάιινπ Ηεξνπζαιήκ, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, ζεαζακέλε εθ 
ηνχ κλήκαηνο, σο λπκθίνλ πξνεξρφκελνλ.  
 
ηίρ. Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ. θαί 
νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ. 
 
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, φξζξνπ βαζένο, επηζηάζαη πξφο ηφ κλήκα 
ηνχ Εσνδφηνπ, εχξνλ Άγγεινλ, επί ηφλ ιίζνλ θαζήκελνλ, θαί απηφο 
πξνζθζεγμάκελνο, απηαίο νχησο έιεγε. Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ 
λεθξψλ; ηί ζξελείηε ηφλ άθζαξηνλ σο ελ θζνξά; απειζνχζαη 
θεξχμαηε, ηνίο απηνχ Μαζεηαίο.  
 
ηίρ. Αχηε ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα, θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή. 
 
Πάζρα ηφ ηεξπλφλ, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, Πάζρα παλζεβάζκηνλ 
εκίλ αλέηεηιε, Πάζρα, ελ ραξά αιιήινπο πεξηπηπμψκεζα, ψ Πάζρα 
ιχηξνλ ιχπεο, θαί γάξ εθ ηάθνπ ζήκεξνλ ψζπεξ εθ παζηνχ, 
εθιάκςαο Υξηζηφο, ηά Γχλαηα ραξάο έπιεζε ιέγσλ, Κεξχμαηε 
Απνζηφινηο.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Αλαζηάζεσο εκέξα, θαί ιακπξπλζψκελ ηή παλεγχξεη, θαί αιιήινπο 



πεξηπηπμψκεζα, Δίπσκελ αδειθνί, θαί ηνίο κηζνχζηλ εκάο, 
πγρσξήζσκελ πάληα ηή Αλαζηάζεη, θαί νχησ βνήζσκελ, Υξηζηφο 
αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ηνίο ελ ηνίο 
κλήκαζη, δσήλ ραξηζάκελνο. 
 

Καί ηά έηεξα, ηφ, Υξηζηφο αλέζηε... γ', θαί Απφιπζηο  
 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ ΓΗΑΚΑΗΝΖΗΜΟΤ 
ΠΡΧΨ  

 
Δηο ηνχο Αί λ ν π ο, ηφ, Πάζα πλνή, θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ  
 

Ήρνο β'  
Πάζα πλνή θαί πάζα θηίζηο, ζέ δνμάδεη Κχξηε, φηη δηά ηνχ ηαπξνχ 
ηφλ ζάλαηνλ θαηήξγεζαο, ίλα δείμεο ηνίο ιανίο, ηήλ εθ λεθξψλ ζνπ 
Αλάζηαζηλ, σο κφλνο θηιάλζξσπνο.  
 
Δηπάησζαλ Ηνπδαίνη, Πψο νη ζηξαηηψηαη απψιεζαλ ηεξνχληεο ηφλ 
Βαζηιέα: δηά ηί γάξ ν ιίζνο νπθ εθχιαμε ηήλ πέηξαλ ηήο δσήο; Ζ ηφλ 
ηαθέληα δφησζαλ, ή αλαζηάληα πξνζθπλεί ησζαλ, ιέγνληεο ζχλ εκίλ, 
Γφμα ηψ πιήζεη ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, σηήξ εκψλ, δφμα ζνη.  
 
Υαίξεηε ιανί θαί αγαιιηάζζε, Άγγεινο εθάζηζελ εηο ηφλ ιίζνλ ηνχ 
κλήκαηνο, απηφο εκάο επεγγειίζαην, εηπψλ, Υξηζηφο αλέζηε εθ 
λεθξψλ, ν σηήξ ηνχ θφζκνπ θαί επιήξσζε ηά ζχκπαληα εχσδίαο, 
Υαίξεηε ιανί θαί αγαιιηάζζε.  
 
Άγγεινο κέλ ηφ, Υαίξε, πξφ ηήο ζήο ζπιιήςεσο Κχξηε, ηή 
Κεραξηησκέλε εθφκηζελ, Άγγεινο δέ ηφλ ιίζνλ ηνχ ελδφμνπ ζνπ 
κλήκαηνο, ελ ηή ζή Αλαζηάζεη εθχιηζελ, ν κέλ, αληί ηήο ιχπεο, 
επθξνζχλεο ζχκβνια κελχσλ, ν δέ, αληί ζαλάηνπ, Γεζπφηελ 
δσνδφηελ θεξχηησλ εκίλ, Γηφ βνψκέλ ζνη, Δπεξγέηα ηψλ απάλησλ 
Κχξηε, δφμα ζνη.  
 

Καί ηά ηηρεξά ηνχ Πάζρα, σο πξνεγξάθεζαλ εηο ηφλ ξζξνλ 
ηήο Κπξηαθήο Σφ, Υξηζηφο αλέζηε... γ,' Δθηελήο, θαί Απφιπζηο  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ  
 



Πξνθείκελνλ ηνχ Απνζηφινπ  
Ήρνο πι. δ'  

Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ...  
ηίρ. νη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ.  

Ζ Πξάμηο  
Δλ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, ππέζηξεςαλ νη Απφζηνινη εηο Ηεξνπζαιήκ... 

 
Δπαγγέιηνλ  

Δθ ηνχ θαηά Ησάλλελ  
Θεφλ νπδείο εψξαθε πψπνηε... 

 
Κνηλσληθφλ  

ψκα Υξηζηνχ κεηαιάβεηε, πεγήο αζαλάηνπ γεχζαζζε. Αιιεινχτα. 

ρ13ηνξ 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ ΓΗΑΚΑΗΝΖΗΜΟΤ 
Δ  Π Δ Ρ Α  

 
Μεηά ηφ, Υξηζηφο αλέζηε, θαί ηά ινηπά, εηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, 

ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ.  
 

Ήρνο γ'  
Σψ ζψ ηαπξψ, Υξηζηέ σηήξ, ζαλάηνπ θξάηνο ιέιπηαη, θαί δηαβφινπ 
ε πιάλε θαηήξγεηαη, γέλνο δέ αλζξψπσλ πίζηεη ζσδφκελνλ, χκλνλ 
ζνη θαζ' εθάζηελ πξνζθέξεη.  
 
Πεθψηηζηαη ηά ζχκπαληα, ηή Αλαζηάζεη ζνπ Κχξηε, θαί ν Παξάδεηζνο 
πάιηλ ελέσθηαη, πάζα δέ ε θηίζηο αλεπθεκνχζά ζε, χκλνλ ζνη θαζ' 
εθάζηελ πξνζθέξεη.  
 
Γνμάδσ ηνχ Παηξφο, θαί ηνχ Τηνχ ηήλ δχλακηλ, θαί Πλεχκαηνο αγίνπ 
πκλψ ηήλ εμνπζίαλ, αδηαίξεηνλ, άθηηζηνλ ζεφηεηα, Σξηάδα Οκννχζηνλ, 
ηήλ βαζηιεχνπζαλ εηο αηψλα αηψλνο.  

Έηεξα ηηρεξά Αλαηνιηθά  
Σφλ ηαπξφλ ζνπ ηφλ ηίκηνλ, πξνζθπλνχκελ Υξηζηέ, θαί ηήλ 
Αλάζηαζίλ ζνπ πκλνχκελ θαί δνμάδνκελ, ηψ γάξ κψισπί ζνπ, εκείο 
νη πάληεο ηάζεκελ.  
 
Τκλνχκελ ηφλ σηήξα ηφλ εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθσζέληα, δη' εκάο 
γάξ εζηαπξψζε, θαί ηή ηξίηε εκέξα αλέζηε δσξνχκελνο εκίλ ηφ κέγα 
έιενο.  



 
Σνίο ελ Άδε θαηαβάο Υξηζηφο επεγγειίζαην, ζαξζείηε, ιέγσλ, λχλ 
λελίθεθα, εγψ εηκί ε Αλάζηαζηο, εγψ πκάο αλάμσ, ιχζαο ζαλάηνπ ηάο 
πχιαο.  

Γφμα... 
Οη αλαμίσο εζηψηεο, ελ ηψ αρξάλησ ζνπ νίθσ, εζπεξηλφλ χκλνλ 
αλακέιπνκελ, εθ βαζέσλ θξαπγάδνληεο, Υξηζηέ ν Θεφο, ν θσηίζαο 
ηφλ θφζκνλ ηή ηξηεκέξσ Αλαζηάζεη ζνπ, εμεινχ ηφλ ιαφλ ζνπ, εθ 
ρεηξφο ηψλ ερζξψλ ζνπ, θηιάλζξσπε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Πψο κή ζαπκάζσκελ ηφλ ζεαλδξηθφλ ζνπ ηφθνλ παλζεβάζκηε; 
πείξαλ γάξ αλδξφο κή δεμακέλε παλάκσκε έηεθεο απάηνξα Τηφλ ελ 
ζαξθί, ηφλ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο γελλεζέληα ακήηνξα κεδακψο 
ππνκείλαληα ηξνπήλ, ή θπξκφλ, ή δηαίξεζηλ, αιι' εθαηέξαο νπζίαο ηήλ 
ηδηφηεηα, ζψαλ θπιάμαληα, Γηφ, Μεηξνπάξζελε Γέζπνηλα, απηφλ 
ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο ηψλ νξζνδφμσο, Θενηφθνλ 
Οκνινγνχλησλ ζε.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο βαξχο  
Ο Θεφο εκψλ ελ ηψ νπξαλψ θαί ελ ηή γή πάληα δζα εζέιεζελ 
επνίεζελ.  
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηάθε εηο νπίζσ.  
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα, φηη έθπγεο; θαί ζνί Ηνξάλε φηη αλερψξεζαο 
εηο ηά νπίζσ; 
 

Ήρνο γ'  
Ο ηψ πάζεη ζνπ Υξηζηέ ακαπξψζαο ηφλ ήιηνλ, θαί ηψ θσηί ηήο ζήο 
Αλαζηάζεσο, θαηδξχλαο ηά ζχκπαληα, πξφζδεμαη εκψλ ηφλ 
εζπεξηλφλ χκλνλ, θηιάλζξσπε.  
 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ ΓΗΑΚΑΗΝΖΗΜΟΤ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Δηο ηνχο Αηλνχο 

Ήρνο γ'  
Γεχηε πάληα ηά έζλε γλψηε ηνχ θξηθηνχ κπζηεξίνπ ηήλ δχλακηλ, 
Υξηζηφο γάξ ν σηήξ εκψλ, ν ελ αξρή Λφγνο, εζηαπξψζε δη' εκάο, 
θαί εθψλ εηάθε, θαί αλέζηε εθ λεθξψλ, ηνχ ζψζαη ηά ζχκπαληα, 
απηφλ πξνζθπλήζσκελ.  
 



Γηεγήζαλην πάληα ηά ζαπκάζηα, νη θχιαθέο ζνπ Κχξηε, αιιά ηφ 
ζπλέδξηνλ ηήο καηαηφηεηνο πιεξψζαλ δψξσλ ηήλ δεμηάλ απηψλ, 
θξχπηεηλ ελφκηδνλ ηήλ Αλάζηαζίλ ζνπ, ήλ ν θφζκνο δνμάδεη, ειέεζνλ 
εκάο.  
 
Υαξάο ηά πάληα πεπιήξσηαη, ηήο Αλαζηάζεσο ηήλ πείξαλ εηιεθφηα, 
Μαξία γάξ ε Μαγδαιελή, επί ηφ κλήκα ήιζελ, εχξελ Άγγεινλ επί ηφλ 
ιίζνλ θαζήκελνλ, ηνίο ηκαηίνηο εμαζηξάπηνληα, θαί ιέγνληα, Σί δεηείηε 
ηφλ δψληα κεηά ηψλ λεθξψλ; νπθ έζηηλ ψδε, αιι' εγήγεξηαη, θαζψο 
είπε, πξνάγσλ ελ ηή Γαιηιαία.  
 
Δλ ηψ θσηί ζνπ Γέζπνηα, νςφκεζα θψο θηιάλζξσπε, αλέζηεο γάξ 
εθ ηψλ λεθξψλ, ζσηεξίαλ ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ δσξνχκελνο, ίλα 
ζε πάζα θηίζηο δνμνινγή, ηφλ κφλνλ αλακάξηεηνλ, ειέεζνλ εκάο.  
 

Δηο ηήλ Λ ε η η ν π ξ γ ί α λ  
 

Πξνθείκελνλ ηνχ Απνζηφινπ Ήρνο γ'  
Μεγαιχλεη ε ςπρή κνπ ηφλ Κχξηνλ.  
ηίρ. ηη επέβιεςελ επί ηήλ ηαπείλσζηλ ηήο δνχιεο απηνχ. 

Ζ Πξάμηο  
Δλ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, ζηαζείο ν Πέηξνο ζχλ ηνίο Δλδεθα... 

Αιιεινχτα Ήρνο πι. δ'  
Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ.  
ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ.  
 

Δπαγγέιηνλ  
Καηά Λνπθάλ  Δσζηλφλ ε'  

Σψ θαηξψ εθείλσ, ν Πέηξνο αλαζηάο έδξακελ επί ηφ κλεκείνλ... 

ρ14ηνξ 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ ΓΗΑΚΑΗΝΖΗΜΟΤ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά 
Ήρνο δ'  

Σφλ δσνπνηφλ ζνπ ηαπξφλ, απαχζησο πξνζθπλνχληεο Υξηζηέ ν 
Θεφο, ηήλ ηξηήκεξφλ ζνπ Αλάζηαζηλ δνμάδνκελ, δη' απηήο γάξ 
αλεθαίληζαο, ηήλ θαηαθζαξείζαλ ηψλ αλζξψπσλ θχζηλ παληνδχλακε, 
θαί ηήλ εηο νπξαλνχο άλνδνλ θαζππέδεημαο εκίλ, σο κφλνο αγαζφο 
θαί θηιάλζξσπνο.  



 
Σνχ μχινπ ηήο παξαθνήο, ηφ επηηίκηνλ έιπζαο σηήξ, ηψ μχισ ηνχ 
ζηαπξνχ εθνπζίσο πξνζεισζείο, θαί εηο Άδνπ θαηειζψλ δπλαηέ, ηνχ 
ζάλαηνπ ηά δεζκά, σο Θεφο δηέξξεμαο, δηφ πξνζθπλνχκελ ηήλ εθ 
λεθξψλ ζνπ Αλάζηαζηλ, ελ αγαιιηάζεη βνψληεο, Παληνδχλακε Κχξηε, 
δφμα ζνη.  
 
Πχιαο Άδνπ ζπλέηξηςαο Κχξηε, θαί ηψ ζψ ζαλάησ, ηνχ ζαλάηνπ ηφ 
βαζίιεηνλ έιπζαο, γέλνο δέ ηφ αλζξψπηλνλ, εθ θζνξάο ειεπζέξσζαο, 
δσήλ θαί αθζαξζίαλ, ηψ θφζκσ δσξεζάκελνο, θαί ηφ κέγα έιενο.  

ηηρεξά Αλαηνιηθά  
Γεχηε αλπκλήζσκελ ιανί, ηήλ ηνχ σηήξνο ηξηήκεξνλ Έγεξζηλ, δη' ήο 
ειπηξψζεκελ, ηψλ ηνχ Άδνπ αιχησλ δεζκψλ, θαί αθζαξζίαλ θαί 
δσήλ, πάληεο ειάβνκελ, θξάδνληεο, ν ζηαπξσζείο θαί ηαθείο θαί 
αλαζηάο, ζψζνλ εκάο ηή Αλαζηάζεη ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  
 
Άγγεινη θαί άλζξσπνη σηήξ, ηήλ ζήλ πκλνχζη ηξηήκεξνλ Έγεξζηλ, δη' 
ήο θαηεπγάζζε ηήο νηθνπκέλεο ηά πέξαηα, θαί ηήο δνπιείαο ηνχ 
ερζξνχ πάληεο ειπηξψζεκελ, θξάδνληεο, Εσνπνηέ, παληνδχλακε 
σηήξ, ζψζνλ εκάο ηή Αλαζηάζεη ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  
 
Πχιαο ραιθάο ζπλέηξηςαο, θαί κνρινχο ζπλέζιαζαο Υξηζηέ ν Θεφο, 
θαί γέλνο αλζξψπσλ, πεπησθφο αλέζηεζαο, δηά ηνχην ζπκθψλσο 
βνψκελ, ν αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, Κχξηε, δφμα ζνη.  

Γφμα... 
Κχξηε, ε εθ Παηξφο ζνπ γέλλεζηο, άρξνλνο ππάξρεη θαί ατδηνο, ε εθ 
Παξζέλνπ ζάξθσζηο, άθξαζηνο αλζξψπνηο θαί αλεξκήλεπηνο, θαί ε 
εηο Άδνπ θάζνδνο, θνβεξά δηαβφισ, θαί ηνίο αγγέινηο απηνχ, ζάλαηνλ 
γάξ παηήζαο, ηξηήκεξνο αλέζηεο, αθζαξζίαλ παξέρσλ αλζξψπνηο, 
θαί ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Ο δηά ζέ ζενπάησξ Πξνθήηεο Γαπτδ, κεισδηθψο πεξί ζνχ 
πξναλεθψλεζε, ηψ κεγαιείά ζνη πνηήζαληη, Παξέζηε ε Βαζίιηζζα εθ 
δεμηψλ ζνπ, ε γάξ Μεηέξα πξφμελνλ δσήο αλέδεημελ, ν απάησξ εθ 
ζνχ ελαλζξσπήζαη, επδνθήζαο Θεφο, ίλα ηήλ εαπηνχ αλαπιάζε 
εηθφλα, θζαξείζαλ ηνίο πάζεζη, θαί ηφ πιαλεζέλ νξεηάισηνλ επξψλ, 
πξφβαηνλ, ηνίο ψκνηο αλαιαβψλ, ηψ Παηξί πξνζαγάγε, θαί ηψ ηδίσ 
ζειήκαηη ηαίο νπξαλίαηο ζπλάςε δπλάκεζη, θαί ζψζε Θενηφθε ηφλ 
θφζκνλ, Υξηζηφο, ν έρσλ ηφ κέγα θαί πινχζηνλ έιενο.  
 



Πξνθείκελνλ  Ήρνο πι. δ'  
Φσλή κνπ πξφο Κχξηνλ εθέθξαμα, θσλή κνπ πξφο ηφλ Θεφλ, θαί 
πξνζέζρε κνη.  
ηίρ. Δλ εκέξα ζιίςεψο κνπ ηφλ Θεφλ εμεδήηεζα.  
ηίρ. Απελήλαην παξαθιεζήλαη ε ςπρή κνπ.  
ηίρ. Ο Θεφο, ελ ηψ αγίσ, ε νδφο ζνπ.  
 

Απφζηηρα 
Ήρνο δ'  

Κχξηε, αλειζψλ ελ ηψ ηαπξψ, ηήλ πξνγνληθήλ εκψλ θαηάξαλ 
εμήιεηςαο, θαί θαηειζψλ ελ ηψ Άδε ηνχο απ' αηψλνο δεζκίνπο 
ειεπζέξσζαο, αθζαξζίαλ δσξνχκελνο ηψλ αλζξψπσλ ηψ γέλεη, Γηά 
ηνχην πκλνχληεο δνμάδνκελ, ηήλ δσνπνηφλ θαί ζσηήξηφλ ζνπ 
Έγεξζηλ.  
 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ ΓΗΑΚΑΗΝΖΗΜΟΤ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Δηο ηνχο Αηλνχο 

Ήρνο δ'  
Ο ηαπξφλ ππνκείλαο θαί ζάλαηνλ, θαί αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, 
παληνδχλακε Κχξηε, δνμάδνκέλ ζνπ ηήλ Αλάζηαζηλ.  
 
Δλ ηψ ηαπξψ ζνπ Υξηζηέ, ηήο αξραίαο θαηάξαο ειεπζέξσζαο εκάο, 
θαί ελ ηψ ζαλάησ ζνπ, ηφλ ηήλ θχζηλ εκψλ ηπξαλλήζαληα Γηάβνινλ 
θαηήξγεζαο, ελ δέ ηή Δγέξζεη ζνπ, ραξάο ηά πάληα επιήξσζαο, Γηφ 
βνψκέλ ζνη, ν αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ Κχξηε, δφμα ζνη.  
 
Σψ ζψ ηαπξψ Υξηζηέ σηήξ νδήγεζνλ εκάο επί ηήλ αιήζεηάλ ζνπ, 
θαί ξχζαη εκάο ηψλ παγίδσλ ηνχ ερζξνχ, ν αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, 
αλάζηεζνλ εκάο, πεζφληαο ηή ακαξηία, εθηείλαο ηήλ ρείξά ζνπ 
θηιάλζξσπε Κχξηε, ηή πξεζβεία ηψλ Αγίσλ ζνπ.  
 
Σψλ παηξηθψλ ζνπ θφιπσλ κή ρσξηζζείο, κνλνγελέο Λφγε ηνχ Θενχ, 
ήιζεο επί γήο δηά θηιαλζξσπίαλ, άλζξσπνο γελφκελνο αηξέπησο, θαί 
ζηαπξφλ θαί ζάλαηνλ ππέκεηλαο ζαξθί, ν απαζήο ηή ζεφηεηη, αλαζηάο 
δέ εθ λεθξψλ, αζαλαζίαλ παξέζρεο ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ, σο 
κφλνο παληνδχλακνο.  
 

Δηο ηήλ Λ ε η η ν π ξ γ ί α λ  



 
Πξνθείκελνλ ηνχ Απνζηφινπ  Ήρνο πι. β'  

Μλεζζήζνκαη ηνχ νλφκαηφο ζνπ ελ πάζε γελεά θαί γελεά. 
ηίρ. Άθνπζνλ, ζχγαηεξ, θαί ίδε, θαί θιίλνλ ηφ νχο ζνπ, θαί επηιάζνπ 
ηνχ ιανχ ζνπ, θαί ηνχ νίθνπ ηνχ παηξφο ζνπ, θαί επηζπκήζεη ν 
Βαζηιεχο ηνχ θάιινπο ζνπ. 

Πξάμηο 
Δλ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, είπε Πέηξνο πξφο ηφλ ιαφλ... 

 
Δπαγγέιηνλ  

Δθ ηνχ θαηά' Ησάλλελ  
Σψ θαηξψ εθείλσ, εηζηήθεη ν Ησάλλεο... 

ρ15ηνξ 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ ΓΗΑΚΑΗΝΖΗΜΟΤ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά 

Ήρνο πι. α'  
Γηά ηνχ ηηκίνπ ζνπ ηαπξνχ Υξηζηέ, Γηάβνινλ ήζρπλαο, θαί δηά ηήο 
Αλαζηάζεψο ζνπ, ηφλ θέληξνλ ηήο ακαξηίαο ήκβιπλαο, θαί έζσζαο 
εκάο εθ ηψλ ππιψλ ηνχ ζαλάηνπ, Γνμάδνκέλ ζε Μνλνγελέο.  
 
Ο ηήλ Αλάζηαζηλ δηδνχο, ηψ γέλεη ηψλ αλψο πξφβαηνλ επί ζθαγήλ 
ήρζε, ζξψπσλ, έθξημαλ ηνχηνλ νη άξρνληεο ηνχ Άδνπ, θαί επήξζεζαλ 
πχιαη νδπλεξαί, εηζειήιπζε γάξ ν Βαζηιεχο ηήο δφμεο, Υξηζηφο, 
ιέγσλ ηνίο ελ δεζκνίο, Δμέιζεηε, θαί ηνίο ελ ηψ ζθφηεη, 
Αλαθαιχπηεζζε.  
 
Μέγα ζαχκα! ν ηψλ ανξάησλ θηίζηεο, δηά θηιαλζξσπίαλ ζαξθί 
παζψλ, αλέζηε ν αζάλαηνο, Γεχηε παηξηαί ηψλ εζλψλ, ηνχηνλ 
πξνζθπλήζσκελ, ηή γάξ απηνχ επζπιαγρλία εθ πιάλεο ξπζζέληεο, 
ελ ηξηζίλ ππνζηάζεζηλ έλα Θεφλ πκλείλ κεκαζήθακελ.  

ηηρεξά Αλαηνιηθά  
Δζπεξηλήλ πξνζθχλεζηλ πξνζθέξνκέλ ζνη ηψ αλεζπέξσ θσηί ηψ επί 
ηέιεη ηψλ αηψλσλ, σο ελ εζφπηξσ, δηά ζαξθφο ιάκςαληη ηψ θφζκσ 
θαί κέρξηο Άδνπ θαηειζφληη, θαί ηφ εθείζε ζθφηνο ιχζαληη, θαί ηφ θψο 
ηήο Αλαζηάζεσο ηνίο έζλεζη δείμαληη, Φσηνδφηα Κχξηε δφμα ζνη.  
 
Σφλ αξρεγφλ ηήο ζσηεξίαο εκήλ, Υξηζηφλ δνμνινγήζσκελ, απηνχ 
γάξ εθ λεθξψλ αλαζηάληνο, θφζκνο εθ πιάλεο ζέζσζηαη, Υαίξεη 



ρνξφο Αγγέισλ, θεχγεη δαηκφλσλ πιάλε, Αδάκ πεζψλ, αλίζηαηαη, 
Γηάβνινο θαηήξγεηαη.  
 
Οη ηήο θνπζησδίαο, ελερνχλην ππφ ηήλ παξαλφκσλ, Καιχςαηε 
Υξηζηνχ ηήλ Έγεξζηλ, θαί ιάβεηε αξγχξηα θαί είπαηε, φηη πκψλ 
θνηκσκέλσλ, εθ ηνχ κλεκείνπ εζπιήζε ν λεθξφο, Σίο είδε; ηίο ήθνπζε 
λεθξφλ θιαπέληα πνηέ; κάιηζηα εζκπξληζκέλνλ θαί γπκλφλ, 
θαηαιηπφληα θαί ελ ηψ ηάθσ ηά εληάθηα απηνχ; Μή πιαλάζζε 
Ηνπδαίνη, κάζεηε ηάο ξήζεηο ηήλ Πξνθεηψλ, θαί γλψηε, φηη απηφο εζηηλ 
αιεζψο, ν ιπηξσηήο ηνχ θφζκνπ, θαί παληνδχλακνο.  

Γφμα... 
Κχξηε, ν ηφλ Άδελ ζθπιεχζαο, θαί ηφλ ζάλαηνλ παηήζαο σηήξ εκήλ, 
ν θσηίζαο ηφλ θφζκνλ ηψ ηαπξψ ηψ ηηκίσ, ειέεζνλ εκάο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Δλ ηή Δξπζξά ζαιάζζε, ηήο απεηξνγάκνπ λχκθεο εηθψλ δηεγξάθε 
πνηέ, Δθεί Μσυζήο δηαηξέηεο ηνχ χδαηνο, ελζάδε Γαβξηήι ππεξέηεο 
ηνχ ζαχκαηνο, Σφηε ηφλ βπζφλ επέδεπζελ αβξφρσο Ηζξαήι, λχλ δέ 
ηφλ Υξηζηφλ εγέλλεζελ αζπφξσο ε Παξζέλνο, Ζ ζάιαζζα, κεηά ηήλ 
πάξνδνλ ηνχ Ηζξαήι, έκεηλελ άβαηνο, ε άκεκπηνο, κεηά ηήλ θχεζηλ 
ηνχ Δκκαλνπήι, έκεηλελ άθζνξνο, ν ψλ, θαί πξνψλ, θαί θαλείο σο 
άλζξσπνο Θεφο, ειέεζνλ εκάο.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο βαξχο  
Δλψηηζαη, ν Θεφο, ηήλ πξνζεπρήλ κνπ θαί κή ππεξίδεο ηήλ δέεζίλ 
κνπ.  
ηίρ. Πξφζρεο κνη θαί εηζάθνπζφλ κνπ.  
ηίρ. ηη εμέθιηλαλ επ εκέ αλνκίαλ.  
ηίρ. Δγψ πξφο ηφλ Θεφλ εθέθξαμα.  
 

Απφζηηρα 
Ήρνο πι. α'  

έ ηφλ ζαξθσζέληα σηήξα Υξηζηφλ, θαί ηψλ νπξαλψλ κή 
ρσξηζζέληα, ελ θσλαίο αζκάησλ κεγαιχλνκελ, φηη ηαπξφλ θαί 
ζάλαηνλ, θαηεδέμσ, δηά ηφ γέλνο εκψλ, σο θηιάλζξσπνο Κχξηνο, 
ζθπιεχζαο Άδνπ πχιαο ηξηήκεξνο αλέζηεο, ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ ΓΗΑΚΑΗΝΖΔΗΜΟΤ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Δηο ηνχο Αηλνχο 



Ήρνο πι. α'  
Κχξηε, εζθξαγηζκέλνπ ηνχ ηάθνπ ππφ ηήλ παξαλφκσλ, πξνήιζεο εθ 
ηνχ κλήκαηνο θαζψο εηέρζεο εθ ηήο Θενηφθνπ, νπθ έγλσζαλ πψο 
εζαξθψζεο, νη αζψκαηνί ζνπ Άγγεινη, νπθ ήζζνλην πφηε αλέζηεο, νη 
θπιάζζνληέο ζε ζηξαηηψηαη, ακθφηεξα γάξ εζθξάγηζηαη ηνίο 
εξεπλψζη, πεθαλέξσηαη δέ ηά ζαχκαηα, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη 
ηφ κπζηήξηνλ, φ αλπκλνχζηλ, απφδνο εκίλ αγαιιίαζηλ, θαί ηφ κέγα 
έιενο.  
 
Κχξηε, ηνχο κνρινχο ηνχο αησλίνπο ζπληξίςαο, θαί δεζκά δηαξξήμαο, 
ηνχ κλήκαηνο αλέζηεο, θαηαιηπψλ ζνπ ηά εληάθηα, εηο καξηχξηνλ ηήο 
αιεζνχο ηξηεκέξνπ ηαθήο ζνπ, θαί πξνήγεο ελ ηή Γαιηιαία, ν ελ 
ζπειαίσ ηεξνχκελνο, Μέγα ζνπ ηφ έιενο, αθαηάιεπηε σηήξ, 
ειέεζνλ εκάο.  
 
Κχξηε, αη γπλαίθεο έδξακνλ, επί ηφ κλήκα ηνχ ηδείλ ζε ηφλ Υξηζηφλ, 
ηφλ δη' εκάο παζφληα, θαί πξνζειζνχζαη, εχξνλ Άγγεινλ επί ηφλ 
ιίζνλ θαζήκελνλ, ηψ θφβσ θπιηζζέληα, θαί πξφο απηάο εβφεζε 
ιέγσλ, Αλέζηε ν Κχξηνο, είπαηε ηνίο Μαζεηαίο, φηη αλέζηε εθ λεθξψλ, 
ν ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Κχξηε, ψζπεξ εμήιζεο εζθξαγηζκέλνπ ηνχ ηάθνπ, νχησο εηζήιζεο θαί 
ηψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, πξφο ηνχο Μαζεηάο ζνπ, δεηθλχσλ απηνίο 
ηά ηνχ ζψκαηνο πάζε, άπεξ θαηεδέμσ σηήξ καθξνζπκήζαο, σο εθ 
ζπέξκαηνο Γαπτδ, κψισπαο ππήλεγθαο, σο Τηφο δέ ηνχ Θενχ, 
θφζκνλ ειεπζέξσζαο, Μέγα ζνπ ηφ έιενο, αθαηάιεπηε σηήξ, 
ειέεζνλ ήκάο.  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ  
 

Πξνθείκελνλ ηνχ Απνζηφινπ Ήρνο γ'  
Φάιαηε ηψ Θεψ εκψλ ςάιαηε.  
ηίρ. Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  

ρ16ηνξ 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ ΓΗΑΚΑΗΝΖΗΜΟΤ 
Δ  Π Δ Ρ Α  

 
Φάιινκελ ηήλ παξνχζαλ Αθνινπζίαλ, ηήλ γεγνλπίαλ παξά 

θπξίνπ Νηθεθφξνπ Καιιίζηνπ ηνχ Ξαλζνπνχινπ, εηο ηήλ Τπεξαγίαλ 
θαί Κπξηαλ Γέζπνηλαλ Θενηφθνλ, ηήλ Εσνδφρνλ Πεγήλ νπ γάξ 



εχξνκελ ππφ ηππηθνχ ηήλ ηνηαχηελ Αθνινπζίαλ, αιι' εηέζε δη' αγάπελ 
ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ  
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα,, ηζηψκελ ηίρνπο η', θαί ςάιινκελ 
ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ ο'. 
 

Ήρνο πι. β'  
Νίθελ έρσλ Υξηζηέ, ηήλ θαηά ηνχ Άδνπ, ελ ηψ ηαπξψ αλήιζεο, ίλα 
ηνχο ελ ζθφηεη ζαλάηνπ θαζεκέλνπο, ζπλαλαζηήζεο ζεαπηψ, ν ελ 
λεθξνίο ειεχζεξνο, ν πεγάδσλ δσήλ, εμ νηθείνπ θσηφο, παληνδχλακε 
σηήξ, ειέεζνλ εκάο.  
 
ήκεξνλ ν Υξηζηφο, ζάλαηνλ παηήζαο, θαζψο είπελ, αλέζηε, θαί ηήλ 
αγαιιίαζηλ ηψ θφζκσ εδσξήζαην, ίλα πάληεο θξαπγάδνληεο ηφλ 
χκλνλ νχησο είπσκελ, Ζ πεγή ηήο δσήο, ηφ απξφζηηνλ θψο, 
παληνδχλακε σηήξ ειέεζνλ εκάο.  
 
έ Κχξηε, ηφλ φληα, ελ πάζε ηή θηίζεη, ακαξησινί πνχ θχγσκελ; ελ ηψ 
νπξαλψ; απηφο θαηνηθείο, ελ ηψ Άδε; επάηεζαο ζάλαηνλ, εηο ηά βάζε 
ηά ηήο ζαιάζζεο; εθεί ε ρείξ ζνπ Γέζπνηα, Πξφο ζέ θαηαθεχγνκελ, 
ζνί πξνζπίπηνληεο ηθεηεχνκελ, ν αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, ειέεζνλ 
εκάο.  

ηηρεξά Αλαηνιηθά  
Δλ ηψ ηαπξψ ζνπ Υξηζηέ θαπρψκεζα, θαί ηήλ Αλάζηαζίλ ζνπ 
πκλνχκελ θαί δνμάδνκελ, ζχ γάξ εη Θεφο εκψλ, εθηφο ζνπ άιινλ νπθ 
νίδακελ.  
 
Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε, φηη θαηήξγεζαο ηφλ ηφ θξάηνο έρνληα ηνχ 
ζαλάηνπ, αλεθαίληζαο εκάο δηά ηνχ ηαπξνχ ζνπ, δσξνχκελνο εκίλ 
δσήλ θαί αθζαξζίαλ.  
 
Γηά παληφο επινγνχληεο ηφλ Κχξηνλ, πκλνχκελ ηήλ Αλάζηαζηλ απηνχ, 
ηαπξφλ γάξ ππνκείλαο, ζαλάησ ζάλαηνλ ψιεζελ.  
 

Καί ηήο Εσνδφρνπ Πεγήο ηξία. 
 

Ήρνο ν απηφο  ιελ απνζέκελνη  
Ξέλα θαί παξάδνμα, ηψλ νπξαλψλ ν Γεζπφηεο, επί ζνί ηεηέιεθε, 
θαηαξράο Παλάκσκε, θαί γάξ άλσζελ, εκθαλψο έζηαμελ, πεηφο 
θαζάπεξ, ελ ηή κήηξα ζνπ Θεφλπκθε, Πεγήλ δεηθλχσλ ζε, ζχκπαλ 



αγαζφλ αλαβιχδνπζαλ, πιεκκχξαλ ηε ηάζεσλ, ηάο επεξγεζίαο 
πξνξξένπζαλ άπαζηλ αθζφλσο, ηνίο ρξήδνπζη ηήλ ξψζηλ ηψλ ςπρψλ, 
θαί ηήλ πγείαλ ηνχ ζψκαηνο, χδαηη ηήο ράξηηνο.  (Γίο) 
 
Μάλλα ζε νπξάληνλ, θαί Παξαδείζνπ Παξζέλε, ηήλ Πεγήλ ηήλ έλζενλ, 
νλνκάδσ Γέζπνηλα πξνζθπέζηαηα, ηήο γάξ γήο έδξακελ, ε ξνή θαί 
ράξηο, ηήο Πεγήο ζνπ ηεηξακέξεηαλ απηήο θαιχπηνπζα, μέλνηο 
ηεξαζηίνηο εθάζηνηε, θαί πάζη ηφ αηηνχκελνλ γίλεηαη ηφ χδσξ 
πηλφκελνλ, φζελ γεγεζφηεο, Υξηζηψλπκνη πξνζηξέρνκελ πηζηψο, 
αγηαζκφλ αξπφκελνη, πάληνηε γιπθχξξννλ.  
 
Ρείζξα ηψλ ηάζεσλ, αλαβιπζηάλεηο Παξζέλε, ηνίο πηζηψο 
πξνζηξέρνπζη, ηή Πεγή ζνπ πάληνηε, ζενλχκθεπηε, δσξεάλ ξέεηο 
γάξ, δαςηιή θαί ρχδελ ηνίο λνζνχζη ηά Ηάκαηα, ηπθινχο εκβιέπνληαο, 
θαίλεηο ελαξγψο πξνζηφληαο ζνη, ρσινχο πνιινχο αλψξζσζαο θαί 
ηνχο παξεηκέλνπο ζπλέζθηγμαο, ηφλ δε λεθξσζέληα, εδψσζαο 
πξνζρχζεη ηή ηξηηηή, πδξσπηθψλ θαί δπζπλφσλ ηε, πάζε 
εζεξάπεπζαο.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ'  
Σίο ιαιήζεη ηάο δπλαζηείαο ζνπ Πεγή; ήηηο εμ αθελψησλ ζαπκάησλ 
πιεκκπξνχζα, πνιιά θαί ππέξ θχζηλ ελεξγείο δηά ηάζεσλ, Βαβαί ηψλ 
κεγαιείσλ, ψλ ηνίο πάζηλ επηξξέεηο! νπ κφλνλ γάξ λνζήκαηα ραιεπά 
απήιαζαο, ηψλ πξνζηφλησλ κεηά πφζνπ, αιιά θαί ηά ηψλ ςπρψλ 
πάζε εθπιχλεηο θαζαξίδνπζα παλάζπηιε, ζχλ πάζη βξαβεχνπζα θαί 
κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Ήρνο πι. β'  

Σίο κή καθαξίζεη ζε, Παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ ηφλ 
αιφρεπηνλ ηφθνλ, ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο 
κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ ηήο αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο 
ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ θαί θχζεη γελφκελνο άλζξσπνο δη' 
εκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ δπάδη θχζεσλ 
αζπγρχησο γλσξηδφκελνο, Απηφλ ηθέηεπε ζεκλή Πακκαθάξηζηε, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο βαξχο  
Αγαπήζσ ζε Κχξηε ε Ηζρχο κνπ, Κχξηνο ζηεξέσκά κνπ, θαί θαηαθπγή 
κνπ, θαί ξχζηεο κνπ.  
ηίρ. Ο Θεφο κνπ βνεζφο κνπ θαί ειπηψ επ' απηφλ.  
ηίρ. Αηλψλ επηθαιέζνκαη ηφλ Κχξηνλ.  



ηίρ. Ήθνπζελ εθ λανχ αγίνπ απηνχ θσλήο κνπ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, 
ηφ Αλαζηάζηκνλ ηηρεξφλ ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο πι. β'  
Σήλ Αλάζηαζίλ ζνπ Υξηζηέ σηήξ, Άγγεινη πκλνχζηλ ελ νπξαλνίο, θαί 
εκάο ηνχο επί γήο θαηαμίσζνλ, ελ θαζαξά θαξδία ζέ δνμάδεηλ.  
 

Δίηα, ηά ηηρεξά ηνχ Πάζρα εη δέ βνχιεη, ιέγε πξψηνλ ηά 
παξφληα ηηρεξά ηήο Θενηφθνπ.  
 

Ήρνο πι. α'  
Υαίξνηο αζθεηηθψλ  

Υαίξνηο ε δσεθφξνο Πεγή, θαηά ζαιάζζαο πειαγίδνπζα ζαχκαηα, 
πξφο πάζαλ ηήλ νηθνπκέλελ Χθεαλέ λνεηέ, ηά Νεηιψα ξείζξα 
ππεξβαίλνπζα ηή ρχζεη ηήο ράξηηνο, ηισάκ εθ πέηξαο άιινο 
δεχηεξνο, χδσξ πεγάδσλ, σο παξάδνμνλ, Ηνξδάλνπ ηε δεμακέλε 
ελέξγεηαλ, κάλλα ζσηεξηψδέο ηε ελαξγψο ηφ γηλφκελνλ πξφο ηνχ 
δεηνχληνο ηήλ ρξείαλ, πινχζηνλ φλησο θαί άθζνλνλ, Υξηζηνχ Μήηεξ 
Κφξε ε πξνρένπζα ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Ζγίαζε ηφ ζθήλσκα απηνχ ν Όςηζηνο.  
 
Όκλνηο ελ εμαηζίνηο Πηζηνί ηήλ επνπξάληνλ λεθέιελ πκλήζσκελ, 
ζηαγφλα ηήλ νπξαλίαλ, ηφλ δσνδφηελ Υξηζηφλ, επί γήο αξξεχζησο 
πεηίδνπζαλ, ηφ δψλ, ηφ αιιφκελνλ, θαί πεγάδνλ αζάλαηα, χδσξ ηφ 
ζείνλ, ηήλ ακβξνζίαλ ηνχ λέθηαξνο ηνχ κεδέπνηε κεηά πφζηλ 
εθξένληνο, δίςαλ δέ ηήλ ζπληήθνπζαλ ςπράο απειαχλνληνο, νχπεξ 
πηφληεο εκθξφλσο, ξεχκαηα ζεία πξνβάιινληαη, θνηιίαο εθ λφνπ, 
επνκβξίδνληα ηνίο πάζη, ράξηλ ηήλ άθζνλνλ.  
 
ηίρ. Σνχ πνηακνχ ηά Οξκήκαηα, επθξαίλνπζη ηήλ πφιηλ ηνχ Θενχ.  
 
Υαίξνηο ε δσνδφρνο Πεγή, ε αελάσο αλαβιχδνπζα ράξηηαο, ε βξχζηο 
ηψλ ηακάησλ ε πάζαλ λφζσλ Ηζρχλ, αζζελή θαί θαχιελ 
απειέγρνπζα, ηπθιψλ ε αλάβιεςηο, θαί ιεπξψλ ζεία θάζαξζηο, ε 
πεγάδνπζα, λνζεκάησλ πάλ θάξκαθνλ, άπαζη ηνίο πξνζηξέρνπζη, 
πηζηψο ηψ ηεκέλεη ζνπ, κέγα θνηλφλ ηαηξείνλ άκηζζνλ φλησο θαί 
έηνηκνλ, Υξηζηνχ Μήηεξ Λφγνπ, ηνχ πεγάδνληνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα 
έιενο.  



Γφμα... Ήρνο πι. α'  
αιπίζσκελ θηιένξηνη ελ χκλνηο, ζθηξηήζσκελ ελ χδαζη θαί 
ρνξεχζσκελ επθξαηλφκελνη, ηνίο αελάσο πιεκκπξνχζη ηήο 
δσεθφξνπ Πεγήο, Βαζηιείο θαί άξρνληεο ζπληξερέησζαλ, θαί Πεγήο 
ηήλ ράξηλ πξνρείησζαλ αθζφλσο, Βαζηιείο γάξ έζσζε, ηνχο ελ θιίλε 
ζπζρεζέληαο δέ, ηή πξνζςαχζεη εμαλέζηεζε, Πνηκέλεο ηε θαί 
ζχκπαληεο, ηήλ νκβξνθφξνλ λεθέιελ, ηφ ζσηήξηνλ ζπλειζφληεο 
αξπζψκεζα, νη ελ λφζνηο νη ελ θηλδχλνηο ηήλ ξψζηλ, ηήλ αλαςπρήλ νη 
ελ δίςεη, ηά φκκαηά ηε νη ηπθινί, νη θσθεχνληεο ηήλ επεθνταλ, ηήλ 
ηαηξείαλ νη θαρεθηνχληεο, νη ελ ζαλάηνηο ηήλ δσεθφξνλ, νη πάληεο ηήλ 
παληαρνχ πηζηνίο πξνξξένπζαλ, χδαηα ζσηεξίαο, αλαθξνηήζαληεο, 
νχησ θξάμσκελ Αείδσα πξνρένπζα λάκαηα, εθ Πεγήο αγλή, κή 
δηαιίπεο Παξζέλε πξεζβεχνπζα πάληνηε ππέξ ηψλ δνχισλ ζνπ.  

Καί λχλ... Ήρνο α' 
Αλαζηάζεσο εκέξα ιακπξπλζψκελ Λανί, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, εθ 
γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο. 
 
Υξηζηφο αλέζηε...  
 

Καί απφιπζηο  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑΚΑΗΝΖΗΜΟΤ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Δηο ηφλ ξζξνλ ν Καλψλ ηνχ Πάζρα κεηά ηψλ εηξκψλ εηο ε', θαί 

ηήο Θενηφθνπ εηο ο'.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Πάζρα  
Χδή α'  Ήρνο α'  

Αλαζηάζεσο εκέξα ιακπξπλζψκελ Λανί, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, εθ 
γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο.  
 
Καζαξζψκελ ηάο αηζζήζεηο, θαί νςφκεζα, ηψ απξνζίησ θσηί ηήο 
αλαζηάζεσο, Υξηζηφλ εμαζηξάπηνληα, θαί, Υαίξεηε, θάζθνληα, 
ηξαλψο αθνπζφκεζα, επηλίθηνλ άδνληεο.  
 
Οπξαλνί κέλ επαμίσο επθξαηλέζζσζαλ, γή δέ αγαιιηάζζσ, 
ενξηαδέησ δέ θφζκνο, νξαηφο ηε άπαο θαί αφξαηνο, Υξηζηφο γάξ 



εγήγεξηαη, επθξνζχλε αηψληνο. 
 

Δίηα ηήο Θενηφθνπ, νχ ε αθξνζηηρίο 
Νηθεθφξνπ Καιιίζηνπ ηνχ Ξαλζνπνχινπ 

Δηξκφο ν απηφο  
Νχλ πεγάζαηο κνη Παξζέλε, Θενηφθε Πεγή, ράξηλ δηδνχζα ιφγνπ, σο 
αλπκλήζσ ζνπ πεγήλ, ηήλ βιπζηάλνπζαλ δσήλ, θαί ράξηλ πηζηνίο, ζχ 
γάξ ελππφζηαηνλ Λφγνλ επήγαζαο.  
 
Ηαηξείνλ ππέξ θχζηλ, ν λαφο ζνπ ζεκλή, δείθλπηαη πάζη Κφξε, εθ γάξ 
ζαλάηνπ πξνθαλνχο ηνχο πξνζηξέρνληαο πηζηνχο, ζαθψο αληζηά, 
θαί πάζη ηήλ άθζνλνλ, αλαβιχδεη γιπθχηεηα.  
 
Καηαξξέεηο νπξαλφζελ αθελψησο εκίλ, ράξηηαο φλησο κφλε, ηφλ γάξ 
ηπθιψηηνληα πνηείο, αλαβιέπεηλ πξφο ηφ θψο, βνξβφξσ θαηλψ, 
θσλήζαζα άλσζελ, ππέξ έλλνηαλ ηψ Λένληη.  
 
Ζ θνηλή θηινηηκία, ηνχ βξνηείνπ ζεκλή, Υαίξε Μαξία, Υαίξε, ν γάξ ηψλ 
φισλ πνηεηήο, επί ζνί σο πεξ ζηαγψλ, θαηέβε ζαθψο, Πεγήλ ζε 
αζάλαηνλ, αλαδείμαο Θεφλπκθε.  

Καηαβαζία  
Αλαζηάζεσο εκέξα ιακπξπλζψκελ Λανί, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, εθ 
γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο. 
 

Χδή γ'  
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ 
ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' αθζαξζίαο πεγήλ, εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο 
Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα.  
 
Νχλ πάληα πεπιήξσηαη θσηφο, νπξαλφο ηε θαί γή, θαί ηά θαηαρζφληα, 
ενξηαδέησ γνχλ πάζα θηίζηο, ηήλ Έγεξζηλ Υξηζηνχ, ελ ή εζηεξέσηαη.  
 
Υζέο ζπλεζαπηφκελ ζνη Υξηζηέ ζπλεγείξνκαη ζήκεξνλ αλαζηάληη ζνη, 
ζπλεζηαπξνχκελ ζνη ρζέο απηφο κε ζπλδφμαζνλ σηήξ, ελ ηή 
βαζηιεία ζνπ. 
 

Σήο Θενηφθνπ 
Φσηεηλφλ ζε άγηνλ λαφλ, ηνχ Γεζπφηνπ ηψλ φισλ Κφξε επίζηακαη, 
θαί αθζαξζίαο πεγήλ, ηφ χδσξ πξνξξένπζαλ Υξηζηφλ, εμ νχ 



πνηηδφκεζα.  
 
ζελ ράξηλ Γέζπνηλα Πεγή, Απηνθξάηνξη δίδσο νχξσλ ηήλ πξφνδνλ 
επερνκέλελ δεηλψο, ηνχ ιίζνπ ππφζηαζηλ θξηθηήλ, ηψ χδαηη ιχζαζαλ.  
 
Ρέεη ράξηο άθζνλνο εθ ζνχ, Θενηφθε Παξζέλε ρχδελ πεγάδνπζα 
ρσινί ζθηξηψζηλ ελ ζνί, ιεπξψλ θαζαξίδεηαη πιεζχο, θαί Γαίκνλεο 
πλίγνληαη.  
 
ινηο λέκεηο ίαζηλ πηζηνίο, βαζηιεχζη, δεκφηαηο, θαί πέλεζηλ, άξρνπζη, 
πησρνίο, πινπζίνηο θνηλψο, ηφ χδσξ πξνρένπζα Πεγή, απνίθηινλ 
θάξκαθνλ.  

Καηαβαζία  
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ 
ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' αθζαξζίαο πεγήλ, εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο 
Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα. 
 

Κνληάθηνλ ηνχ Πάζρα 
Ήρνο πι. δ'  

Δη θαί ελ ηάθσ θαηήιζεο αζάλαηε, αιιά ηνχ Άδνπ θαζείιεο ηήλ 
δχλακηλ, θαί αλέζηεο σο ληθεηήο, Υξηζηέ ν Θεφο, γπλαημί Μπξνθφξνηο 
θζεγμάκελνο, Υαίξεηε, θαί ηνίο ζνίο Απνζηφινηο εηξήλελ δσξνχκελνο 
ν ηνίο πεζνχζη παξέρσλ αλάζηαζηλ. 
 

Δίηα, Κάζηζκα ηήο Θενηφθνπ 
Ήρνο πι. δ'  Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ  

Σήλ αέλανλ θξήλελ θαί δσεξάλ, ηήλ πεγάδνπζαλ ξείζξα ζείαλ 
Πεγήλ, ζπκθψλσο αηλέζσκελ, νη ηήλ ράξηλ αηηνχκελνη, θαζ' εθάζηελ 
βξχεη, θαί γάξ ηά ηάκαηα, σο πνηακψλ ηά ξεχκαηα, δεηθλχζα 
ειάρηζηα, ζελ θαηά ρξένο πξνζηφληεο ελ πφζσ, πηζηψο αξπζψκεζα, 
εθ Πεγήο αλεμάληιεηνλ, ξψζηλ φλησο αζάλαηνλ, δξνζίδνπζαλ ζαθψο 
ηψλ επζεβψλ, ηάο θαξδίαο, θαί ρείιεζηλ εθβνήζσκελ, χ εί ηψλ 
πηζηψλ ηφ παξακχζηνλ.  
 

Χδή δ'  
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο ν ζεεγφξνο Αββαθνχκ, ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ 
ζσηεξία ηψ θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο.  
 
Άξζελ κέλ, σο δηαλνίμαλ, ηήλ παξζελεχνπζαλ λεδχλ, πέθελε 



Υξηζηφο, σο βξσηφο δέ, ακλφο πξνζεγφξεπηαη, άκσκνο δέ, σο 
άγεπζηνο θειίδνο, ηφ εκέηεξνλ Πάζρα, θαί σο Θεφο αιεζήο, ηέιεηνο 
ιέιεθηαη.  
 
Χο εληαχζηνο ακλφο, ν επινγνχκελνο εκίλ, ζηέθαλνο ρξεζηφο 
εθνπζίσο, ππέξ πάλησλ ηέζπηαη, Πάζρα ηφ θαζαξηήξηνλ, θαί αχζηο εθ 
ηνχ ηάθνπ σξαίνο, δηθαηνζχλεο εκίλ έιακςελ ήιηνο.  
 
Ο Θενπάησξ κέλ Γαπτδ, πξφ ηήο ζθηψδνπο θηβσηνχ ήιαην ζθηξηψλ, ν 
ιαφο δέ ηνχ Θενχ ν άγηνο, ηήλ ηψλ ζπκβφισλ έθβαζηλ, νξψληεο, 
επθξαλζψκελ ελζέσο, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο. 
 

Σήο Θενηφθνπ  
Τπέξ ηήλ ςάκκνλ αιεζψο, θαί ηάο ζηαγφλαο πεηψλ, πέθπθε Παξζέλε 
ηά πιήζε ηήο Πεγήο ηψλ έξγσλ ζνπ, αθαηαπαχζησο ξένληα, άπαζαλ 
επί ρζφλα πινπζίσο πάληα λνζνχληα δεηλψο, ηάρνο ηψκελα.  
 
Καηαζρεζέληα γπλαηθφο, ππφ θαξθίλνπ ηφλ καδφλ, χδσξ επηρείηαη 
Παξζέλε, ηήο Πεγήο ζνπ Γέζπνηλα, θαί παξαπηίθα πέπαπηαη, πάζε 
ζαλαηεθφξα ηψ ξείζξσ, θαί ν θαξθίλνο νξζά βαίλεηλ εγλψξηζελ.  
 
Αθαηαλφεηνλ ελ ζνί, θαί ππέξ θχζηλ ηφ πξαρζέλ, έλεζηη ζαθψο 
Θενηφθε, ηφ γάξ χδσξ γίλεηαη, ηφ ηήο Πεγήο ζνπ ίακα, λφζσλ 
ζαλαηεθφξσλ ελαληίνλ, φπεξ ε θχζηο, ζαθψο νίδελ νπδέπνηε.  
 
Αεί ζαλαηνί κε ν ερζξφο, ηαίο ελεδφλνηο πξνζβνιαίο, Γέζπνηλα Πεγή 
Θενηφθε κή παξίδεο, πξφθζαζνλ, ε ηαρηλή βνήζεηα, ηνχηνπ δέ ηψλ 
παγίδσλ κε ιχηξνπ, ίλα πκλψ ζε αεί ηήλ πνιπχκλεηνλ.  

Καηαβαζία  
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο ν ζεεγφξνο Αββαθνχκ, ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ 
ζσηεξία ηψ θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο. 
 

Χδή ε'  
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κπξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζνκελ 
ηψ Γεζπφηε, θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ 
αλαηέιινληα.  
 
Σήλ άκεηξφλ ζνπ επζπιαγρλίαλ, νη ηαίο ηνχ Άδνπ ζεηξαίο, 
ζπλερφκελνη δεδνξθφηεο, πξφο ηφ θψο επείγνλην Υξηζηέ, 



αγαιινκέλσ πνδί, Πάζρα θξνηνχληεο αηψληνλ.  
 
Πξνζέιζσκελ ιακπαδεθφξνη, ηψ πξντφληη Υξηζηψ εθ ηνχ κλήκαηνο, 
σο λπκθίσ, θαί ζπλενξηάζσκελ ηαίο θηιεφξηνηο ηάμεζη, Πάζρα Θενχ 
ηφ ζσηήξηνλ. 
 

Σήο Θενηφθνπ  
Λαινχκελα Κφξε Παξζέλε, ηά ηήο Πεγήο ζνπ ηψ φληη ηεξάζηηα, 
θαηαπιήηηεη ηψλ βξνηψλ δηάλνηαλ, ππέξ γάξ θχζηλ πέθπθε, πάληαο 
πηζηνχο αγηάδνληα.  
 
Ηζηφξεζε πφθνο ηφ Μάλλα, θαί ηισάκ θαί ε πέηξα πεγάδνπζα, 
νινκψληνο ε ζηνά ηήλ ράξηλ ζνπ, ηά Ηνξδάλεηα λάκαηα, θαί ε πεγή 
ακαξείηηδνο.  
 
ηαγφλεο ζνπ Κφξε Παξζέλε, αη ηήο Πεγήο θαί λεθξφλ αλεδψσζαλ, 
ππέξ ιφγνλ ηφ πξαρζέλ θαί έλλνηαλ! ηά ζά γάξ πάληα παλαγλε, ιφγνλ 
ληθά ηφλ αλζξψπηλνλ.  
 
Σά πάζε κνπ Κφξε ηάζαηο, ηήο αηκνξξνίαο πεγήλ ε μεξάλαζα, θαί ηφ 
ξίγνο, ηήο θινγφο ηήλ άλαςηλ, θαί εθηηθήλ δηάζεζηλ, νχξσλ δεζκά θαί 
γαζηξφξξνηαλ.  

Καηαβαζία  
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κπξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζνκελ 
ηψ Γεζπφηε, θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ 
αλαηέιινληα. 
 

Χδή ο'  
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο 
αησλίνπο, θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο σο εθ θήηνπο 
Ησλάο, εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ.  
 
Φπιάμαο ηά ζήκαληξα ζψα Υξηζηέ, εμεγέξζεο ηνχ ηάθνπ, ν ηάο θιείο 
ηήο Παξζέλνπ κή ιπκελάκελνο ελ ηψ ηφθσ ζνπ, θαί αλέσμαο εκίλ, 
Παξαδείζνπ ηάο πχιαο.  
 
ψηέξ κνπ ηφ δψλ ηε θαί άζπηνλ, ηεξείνλ, σο Θεφο, ζεαπηφλ 
εθνπζίσο, πξνζαγαγψλ ηψ Παηξί, ζπλαλέζηεζαο, παγγελή ηφλ Αδάκ, 
αλαζηάο εθ ηνχ ηάθνπ. 
 



Σήο Θενηφθνπ  
Οη ιφγνη ηνχ ιφγνπ σο φλησο πεγήλ, αλπκλνχζί ζε Αγλή, ηήο ζνθίαο 
βπζφλ γάξ, σο ππέξ ιφγνλ γελλάο, ηφλ θξεκάζαληα, ελ αηζέξη ηάο 
ξνάο, θαί ηήλ γήλ επί ψδσξ.  
 
Τπήιζεο ηήλ ηψλ θιηκάθσλ θνξάλ, απεηινχζαλ ζπληξηβήλ, ηνχο 
εθείζε δσγξάθνπο, ψ παλαγία Πεγή, δηαζψζαζα, θαί ιαφλ ππφ 
ζεηζκνχ, πεπησθφηνο ηνχ δφκνπ.  
 
Σάο κήηξαο αγφλνπο ζηεηξψζεη ηφ πξίλ, δηαιχεηο εκθαλψο, ηήο Πεγήο 
ζνπ ηψ ξείζξσ, σο ηέμαζα ζχ παξζελεχνπζα, ηφλ Γεθαί γάξ ζπφηελ 
ηνχ παληφο, θαί ηνχο ηφθνπο βξαβεχεηο.  
 
Οπ ιφγνο, νπ λνχο, νπδέ γιψηηα ηφλ ζφλ εμηζρχνπζηλ Αγλή, ηνθεηφλ 
επθεκήζαη αιι' αζζελνχζηλ ελ ζνί, θαί ειέγρεηαη, θηινζφθσλ ηφ 
ζεκλφλ θαί ξεηφξσλ θνκςφηεο.  

Καηαβαζία  
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο 
αησλίνπο, θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο σο εθ θήηνπο 
Ησλάο, εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ. 
 

Σφ Κνληάθηνλ Ήρνο πι. δ'  
Σή ππεξκάρσ  

Δμ αθελψηνπ ζνπ Πεγήο ζενραξίησηε επηβξαβεχεηο κνη πεγάδνπζα ηά 
λάκαηα, αελάσο ηήο ζήο ράξηηνο ππεξ ιφγνλ, ηφλ γάξ Λφγνλ σο 
ηεθνχζαλ ππέξ έλλνηαλ, ηθεηεχσ ζε δξνζίδεηλ κε ζή ράξηηη, ίλα θξάδσ 
ζνη, Υαίξε ψδσξ ζσηήξηνλ.  

Ο Οίθνο  
Άρξαληε Θενηφθε, ε ηεθνχζα αξξήησο, Παηξφο ηφλ πξναηψληνλ 
Λφγνλ πιάηπλφλ κνπ ηφ ζηφκα ζεκλή, ζπλεηζθέξνπζά κε πξφο ηφλ 
ζφλ έπαηλνλ, σο άλ αλεπθεκήζσ ζε, θξαπγάδσλ ηή πεγή ζνπ ηαχηα.  

 Υαίξε πεγή, ραξκνλήο αιιήθηνπ, ραίξε ξνή, θαιινλήο αξξήηνπ.  

 Υαίξε, λνζεκάησλ παληνίσλ θαηάιπζηο, ραίξε, παζεκάησλ 
πνηθίισλ θαηάθιπζηο.  

 Υαίξε ξείζξνλ δηεηδέζηαηνλ, πγηάδνλ ηνχο πηζηνχο, ραίξε χδσξ 
ραξηέζηαηνλ ηνίο λνζνχζη πνιιαπιψο.  

 Υαίξε λάκα ζνθίαο, αγλσζίαλ εμαίξνλ, ραίξε θξάκα θαξδίαο, 
ακβξνζίαλ πξνξξένλ.  

 Υαίξε θξαηήξ ηνχ κάλλα δσήξξπηε, ραίξε ινπηήξ θαί λέθηαξ 



ζεφξξεπζηε.  

 Υαίξε, πνξζκφλ αζζελείαο δεηθλχζα, ραίξε, θινγκφλ αξξσζηίαο 
ζβελλχζα.  

 Υαίξε χδσξ ζσηήξηνλ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Παξαζθεπή ηήο Γηαθαη λεζίκνπ, ενξηάδνκελ ηά εγθαίληα ηνχ 

λανχ ηήο ππεξαγίαο Γεζπνίλεο εκψλ θαί ζενκήηνξνο, ηήο Εσεθφξνπ 
Πεγήο, έηη δέ θαί κλείαλ πνηνχκεζα ηψλ ελ ηνχησ ηειεζζέλησλ 
ππεξθπψλ ζαπκάησλ παξά ηήο Θενκήηνξνο.  

ηίρνη 

 Μάλλα ηισάκ, θαί ηνάλ νινκψληνο  

 Πεγήλ Κφξε ζήλ εκθαλψο πάο ηηο βιέπεη.  
 

Σαίο ηήο ζήο Μεηξφο πξεζβείαηο, Υξηζηε ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο.  
 
Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ ζεαζάκελνη, πξνζθπλήζσκελ Άγηνλ, Κχξηνλ, 
Ηεζνχλ ηφλ κφλνλ αλακάξηεηνλ. Σφλ ηαπξφλ ζνπ, Υξηζηέ, 
πξνζθπλνχκελ, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ Αλάζηαζηλ πκλνχκελ θαί 
δνμάδνκελ, χ γάξ εί Θεφο εκψλ, εθηφο ζνχ άιινλ νπθ νίδακελ, ηφ 
φλνκά ζνπ νλνκάδνκελ, Γεχηε πάληεο νη πηζηνί, πξνζθπλήζσκελ ηήλ 
ηνχ Υξηζηνχ αγίαλ Αλάζηαζηλ, ηδνχ γάξ ήιζε δηά ηνχ ηαπξνχ, ραξά 
ελ φισ ηψ θφζκσ, Γηά παληφο επινγνχληεο ηφλ Κχξηνλ, πκλνχκελ ηήλ 
Αλάζηαζηλ απηνχ, ηαπξφλ γάξ ππνκείλαο δη' εκάο, ζαλάησ ζάλαηνλ 
ψιεζελ. θαί, Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, 
έδσθελ εκίλ ηήλ αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. εθ γ' ακθφηεξα. 
 

Χδή δ'  
Ο Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο 
ζλεηφο, θαί δηά Πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Γπλαίθεο κεηά κχξσλ ζεφθξνλεο, νπίζσ ζνπ έδξακνλ, φλ δέ σο 
ζλεηφλ, κεηά δαθξχσλ εδήηνπλ, πξνζεθχλεζαλ ραίξνπζαη δψληα 
Θεφλ, θαί Πάζρα ηφ κπζηηθφλ ζνίο Υξηζηέ Μαζεηαίο επεγγειίζαλην.  
 
Θαλάηνπ ενξηάδνκελ λέθξσζηλ, Άδνπ ηήλ θαζαίξεζηλ, άιιεο βηνηήο, 
ηήο αησλίνπ απαξρήλ, θαί ζθηξηψληεο πκλνχκελ ηφλ αίηηνλ, ηφλ κφλνλ 
επινγεηφλ ηψλ Παηέξσλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ.  
 



Χο φλησο ηεξά θαί παλένξηνο, αχηε ε ζσηήξηνο, λχμ θαί θσηαπγήο, 
ηήο ιακπξνθφξνπ εκέξαο, ηήο Δγέξζεσο νχζα πξνάγγεινο, ελ ή ηφ 
άρξνλνλ θψο, εθ ηάθνπ ζσκαηηθψο πάζηλ επέιακςελ. 
 

Σήο Θενηφθνπ 
Τδξεχζαζζε λνζνχληεο ηάκαηα, ε πάλαγλνο ξέεη γάξ, ζείαο εθ πεγήο, 
ηφλ γιπθαζκφλ ηφλ αιεζή, ηφλ ρεηκάξξνπλ ηξπθήο φλησο βιχδνπζα, 
δηφ θαί πίζηεη θξνπλνχο, ηνχο αθζφλνπο αξπζψκεζα ζχκπαληεο.  
 
Ξελίδεη ηνχο αθνχνληαο Γέζπνηλα, ηά μέλα ζνπ ηέξαηα, πάληαο ηνχο 
πηζηνχο, ηνχο γάξ αιάινπο θαί θσθνχο, σο επιάινπο δεηθλχεη ηφ 
χδσξ ζνπ, ηνχο πάζρνληάο ηε δεηλψο ζεξαπεχεη, θαί ίαζηλ ραξίδεηαη.  
 
Αλάγεηο εθ θακίλνπ ηψλ ζιίςεσλ, δξνζίδνπζα λάκαζη, μέλεο εθ 
Πεγήο, ηνχο πξνζηφληάο ζνη εκλή, θαγεδαίλεο ιπηξνχηαη γάξ 
άλζξσπνο, θαί ιψβεο, ηφλ δέ ιεπξφλ ζεξαπεχεηο θαί άλζξαθαο 
θαηέζβεζαο.  
 
Νεάληδεο θαί θφξαη ηήλ Γέζπνηλαλ θαί ζχκπαληεο άλζξσπνη, πίζηεη εθ 
ςπρήο αλεπθεκήζσκελ ιακπξψο, δηαηξήζεηο γάξ ήισλ, πέισπαο, 
θαί έιθε ηά πνλεξά θαί νγθψζεηο, θαί παξάιπηνλ ηάζαην.  

Καηαβαζία  
Ο Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο 
ζλεηφο, θαί δηά Πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο. 
 

Χδή ε'  
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί 
θπξία, ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελή 
επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Γεχηε ηνχ θαη λνχ ηήο ακπέινπ γελλήκαηνο ηήο ζείαο επθξνζχλεο, ελ 
ηή επζήκσ εκέξα ηήο εγέξζεσο, βαζηιείαο ηε Υξηζηνχ 
θνηλσλήζσκελ, πκλνχληεο απηφλ, σο Θεφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Άξνλ θχθισ ηνχο νθζαικνχο ζνπ ηψλ θαί ίδε, ηδνχ γάξ ήθαζί ζνη, 
ζενθεγγείο σο θσζηήξεο, εθ δπζκψλ θαί βνξξά, θαί ζαιάζζεο, θαί 
εψ αο ηά ηέθλα ζνπ ελ ζνί επινγνχληα, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Πάηεξ παληνθξάηνξ, θαί Λφγε, θαί Πλεχκα, ηξηζίλ εληδνκέλε, ελ 



ππνζηάζεζη θχζηο, ππεξνχζηε θαί ππέξζεε εηο ζέ βεβαπηίζκεζα, θαί 
ζέ επινγνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Σήο Θενηφθνπ  
Θείνλ ε Πεγή θαί ζεβάζκηνλ χδσξ, πξνξξέεη ζνπ Παξζέλε, 
πδξσπηθψλ γάξ ηφ ξεχκα, αλαραηηίδεη ζθνδξψο, επηθιήζεη ηή ζεία ηήο 
ράξηηνο, δηφ ζε ηηκψκελ, Πεγή εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Πάληεο ηφ ζεπηφλ θαη δσήξξπηνλ χδσξ, πκλήζσκελ πξνθξφλσο, ηήο 
γάξ δπζπλνίαο ηφ ξεχκα θαηά ρψξαλ Ηζηά, θαί ειεχζεξνλ πνηεί πξφο 
δηέμνδνλ, Βαβαί ζψλ ζαπκαζίσλ! αγλή Θενθπήηνξ.  
 
Πνίνλ επθεκήζεη Παλχκλεηε ζηφκα, ηνχ ηφθνπ ζνπ ηφ μέλνλ,, αιιά 
θαί λνχο νπνίνο, ηψλ ζαπκάησλ πεγήλ πεξηβιέςαηην, θαί ιφγνηο 
θξνηήζεηελ, νπθ έζηη ηή θχζεη ηζρχο, ηά ζά ζαπκάδεηλ.  
 
ινλ επί ζνί ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο, εθάληζηαη αζξφνλ, ψ Βαζηιίο 
θαί Κπξία, Βαζηιέα θαί γάξ, ηήλ αζάλαηνλ δσήλ ζχ επήγαζαο, ηφ 
χδσξ ηφ κάλλα, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Καηαβαζία  
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί 
θπξία, ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελή 
επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ'  
Φσηίδνπ, θσηίδνπ, ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ επί ζέ 
αλέηεηιε, Υφξεπε λχλ, θαί αγάιινπ ηψλ, ζχ δέ αγλή, ηέξπνπ Θενηφθε, 
ελ ηή εγέξζεη ηνχ ηφθνπ ζνπ.  
 
 ζείαο, ψ θίιεο, ψ γιπθπηάηεο ζνπ θσλήο, κεζ' εκψλ αςεπδψο γάξ, 
επεγγείισ έζεζζαη, κέρξη ηεξκάησλ αηψλνο Υξηζηέ, ήλ νη πηζηνί, 
άγθπξαλ ειπίδνο, θαηέρνληεο αγαιιφκεζα.  
 
 Πάζρα ηφ κέγα, θαί ηεξψηαηνλ Υξηζηέ, ψ ζνθία θαί Λφγε, ηνχ Θενχ 
θαί δχλακηο, δίδνπ εκίλ εθηππψηεξνλ, ζνχ κεηαζρείλ, ελ ηή Αλεζπέξσ 
εκέξα ηήο βαζηιείαο ζνπ. 
 

Σήο Θενηφθνπ 
Τδάησλ απάλησλ, Κφξε ππέξθεηηαη αγλή, ηήο Πεγήο ζνπ ηφ χδσξ, 
εκθαλψο δσξνχκελνλ, απαιιαγήλ λνζεκάησλ δεηλψλ, θαί ηαίο 



ςπραίο, άπαζαλ ηήλ ξψζηλ, σο ππεξ θχζηλ ρεφκελνλ.  
 
Λπηήξα ηψλ λφζσλ, ηφλ λένλ ηδνχ ηισάκ, ηήο Πεγήο ζνπ Παξζέλε, 
θαζνξψκελ άπαληεο, φκκαηα γάξ πξνζιακβάλεη πεξφο, άπαληεο δέ, 
ξψζηλ αελάσο, πξφο ηή δσή πνξηδφκεζα!  
 
Οη ξψζηλ δεηνχληεο, πξνζδξάκεηε ελ ηή Πεγή, ε γάξ Κφξε Παξζέλνο, 
ελνηθεί ηψ χδαηη, θίξηα πηζηψλ, θαί επθξαίλνπ πιεζχο, νχησ σο ρξή, 
έμεηο ηψ ηεκέλεη, ηήλ ακνηβήλ ηψλ αηηήζεσλ.  
 
Τςψζε Πεγήο ζνπ, ηφ χδσξ ππέξ νπξαλνχο, θαί ηήο γήο ηάο 
αβχζζνπο, ηαίο ξναίο δηέδξακε, ηνχην εζηίλ ακβξνζία ςπρήο, λέθηαξ 
πηζηψλ, κέιη ηφ εθ πέηξαο, θαί ε ηνχ κάλλα δηάδνζηο.  
 
Δπθξαίλεηο Παξζέλε, ηφλ Άλαθηα ππεξθπψο, αλαβιχδνπζα ράξηλ, εθ 
Πεγήο αέλανλ, ηνχησ δηδνχζα, θαη' ερζξψλ ηήλ ηζρχλ, λίθαο αεί, 
ξψζηλ θαί εηξήλελ, θαη αηηεκάησλ εθπιήξσζηλ.  

Καηαβαζία 
Φσηίδνπ, θσηίδνπ, ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ επί ζέ 
αλέηεηιε, Υφξεπε λχλ, θαί αγάιινπ ηψλ, ζχ δέ αγλή, ηέξπνπ Θενηφθε, 
ελ ηή εγέξζεη ηνχ ηφθνπ ζνπ. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Πάζρα  
αξθί ππλψζαο σο ζλεηφο, ν Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, ηξηήκεξνο 
εμαλέζηεο, Αδάκ εγείξαο εθ θζνξάο θαί θαηαξγήζαο ζάλαηνλ, Πάζρα 
ηήο αθζαξζίαο, ηνχ θφζκνπ ζσηήξηνλ.  

Σήο Θενηφθνπ 
Πεγή ππάξρεηο αιεζψο, χδαηνο δψληνο Γέζπνηλα, εθπιχλεηο νχλ 
λνζήκαηα, ςπρψλ ζσκάησλ ραιεπά, ελ ηή πξνζςαχζεη κφλε ζνπ 
χδσξ ηήο ζσηεξίαο, Υξηζηφλ ε πξνρένπζα.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο ηζηψκελ ηίρ ε', θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ δ'.  
 

Ήρνο πι. β'  
Ο ηαπξφο ζνπ Κχξηε, δσή θαί αλάζηαζηο, ππάξρεη ηψ ιαψ ζνπ, θαί 
επ απηψ πεπνηζφηεο, ζε ηφλ αλαζηάληα Θεφλ εκψλ πκλνχκελ, 
Διέεζνλ εκάο.  
 
Ζ ηαθή ζνπ Γέζπνηα, Παξάδεηζνλ ήλνημε ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ, 



θαί εθ θζνξάο ιπηξσζέληεο, ζέ ηφλ αλαζηάληα Θεφλ εκψλ πκλνχκελ, 
Διέεζνλ εκάο.  
 
χλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, Υξηζηφλ αλπκλήζσκελ, ηφλ αλαζηάληα εθ 
λεθξψλ, θαί πξφο απηφλ εθβνψκελ, χ δσή ππάξρεηο εκψλ θαί 
αλάζηαζηο, Διέεζνλ εκάο.  
 
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ, εθ ηάθνπ, θαζψο γέγξαπηαη, ζπλεγείξαο 
ηφλ Πξνπάηνξα εκψλ, δηφ ζε θαί δνμάδεη, ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ, 
θαί αλπκλεί ζνπ ηήλ Αλάζηαζηλ.  

Σήο Θενηφθνπ  
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά  

Όδσξ ηφ ηήο Πεγήο, ζσηήξηνλ ππάξρεη, πάζη ηνίο αζζελνχζη, 
πξνζέιζσκελ νχλ πίζηεη, θαί ράξηλ αξπζψκεζα.  
 
Φξέαξ ηφ δσεξφλ, Πεγήο ηήο αζαλάηνπ ηνίο πξνζηνχζη πφζσ, 
ηάζεσλ παξέρεη, πιεκκπξαλ αλεμάληιεηνλ.  
 
ηίρ. Ζγίαζε ηφ ζθήλσκα απηνχ ν Όςηζηνο.  
 
Ρψλλπζη ηάο ςπράο, ηφ χδσξ ηήο Παξζέλνπ, νη ηψλ παζψλ ελ 
ξχπνηο, πξνζδξάκσκελ ηή Κφξε, θαί ηνχηνπο απνπιχλσκελ.  
 
ηίρ. Σνχ πνηακνχ ηά Οξκήκαηα επθξαίλνπζη ηήλ πφιηλ ηνχ Θενχ.  
 
ηάκλνο ε ηεξά, ηφ κάλλα λχλ αθζφλσο, Πεγήο εμ αελάνπ, πξνρέεη 
ηνίο αηηνχζη, ηήλ ρξείαλ πάο αληιήζσκελ.  

Ήρνο πι. α'  
ηίρ. Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, θαί 
θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ. 
 
Πάζρα ηεξφλ εκίλ ζήκεξνλ αλαδέδεηθηαη, Πάζρα θαηλφλ, Άγηνλ, 
Πάζρα κπζηηθφλ, Πάζρα παλζεβάζκηνλ, Πάζρα Υξηζηφο ν ιπηξσηήο, 
Πάζρα άκσκνλ, Πάζρα κέγα, Πάζρα ηψλ πηζηψλ, Πάζρα, ηφ πχιαο 
εκίλ ηνχ Παξαδείζνπ αλνίμαλ, Πάζρα, πάληαο αγηάδνλ πηζηνχο.  
 
ηίρ. Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σ ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψπνπ ππξφο. 
 
Γεχηε απφ ζέαο Γπλαίθεο επαγγειίζηξηαη, θαί ηή ηψλ είπαηε, Γέρνπ 



παξ εκψλ ραξάο επαγγέιηα, ηήο Αλαζηάζεσο Υξηζηνχ, ηέξπνπ, 
ρφξεπε, θαί αγάιινπ Ηεξνπζαιήκ, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, ζεαζακέλε εθ 
ηνχ κλήκαηνο, σο λπκθίνλ πξνεξρφκελνλ.  
 
ηίρ. Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ. θαί 
νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ. 
 
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, φξζξνπ βαζένο, επηζηάζαη πξφο ηφ κλήκα 
ηνχ Εσνδφηνπ, εχξνλ Άγγεινλ, επί ηφλ ιίζνλ θαζήκελνλ, θαί απηφο 
πξνζθζεγμάκελνο, απηαίο νχησο έιεγε. Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ 
λεθξψλ; ηί ζξελείηε ηφλ άθζαξηνλ σο ελ θζνξά; απειζνχζαη 
θεξχμαηε, ηνίο απηνχ Μαζεηαίο.  
 
ηίρ. Αχηε ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα, θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή. 
 
Πάζρα ηφ ηεξπλφλ, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, Πάζρα παλζεβάζκηνλ 
εκίλ αλέηεηιε, Πάζρα, ελ ραξά αιιήινπο πεξηπηπμψκεζα, ψ Πάζρα 
ιχηξνλ ιχπεο, θαί γάξ εθ ηάθνπ ζήκεξνλ ψζπεξ εθ παζηνχ, 
εθιάκςαο Υξηζηφο, ηά Γχλαηα ραξάο έπιεζε ιέγσλ, Κεξχμαηε 
Απνζηφινηο.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Αλαζηάζεσο εκέξα, θαί ιακπξπλζψκελ ηή παλεγχξεη, θαί αιιήινπο 
πεξηπηπμψκεζα, Δίπσκελ αδειθνί, θαί ηνίο κηζνχζηλ εκάο, 
πγρσξήζσκελ πάληα ηή Αλαζηάζεη, θαί νχησ βνήζσκελ, Υξηζηφο 
αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ηνίο ελ ηνίο 
κλήκαζη, δσήλ ραξηζάκελνο. 
 

Δηο ηήλ Λ ε η η ν π ξ γ ί α λ  
 

Αληίθσλνλ α' 
 Ήρνο β'. 

ηίρ. Αιαιάμαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή. 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρ. Φάιαηε δή ηψ νλφκαηη απηνχ, δφηε δφμαλ ελ αηλέζεη απηνχ. 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρ. Δίπαηε ηψ Θεψ, Χο θνβεξά ηά έξγα ζνπ. Δλ ηψ πιήζεη ηήο 
δπλάκεψο ζνπ ςεχζνληαί ζε νη ερζξνί ζνπ. 



Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρ. Πάζα ε γή πξνζθπλεζάησζάλ ζνη θαί ςαιάησζάλ ζνη, 
ςαιάησζαλ δή ηψ νλφκαηη ζνπ Όςηζηε. 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
Γφμα... Καη λχλ... 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 

Αληίθσλνλ β' 
Ήρνο ν απηφο 

ηίρ. Ο Θεφο νηθηεηξήζαη εκάο θαί επινγήζαη εκάο, επηθάλαη ηφ 
πξφζσπνλ απηνχ εθ' εκάο, θαί ειεήζαη εκάο. 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν αλαζηάο εθ λεθξψλ, ςάιινληάο ζνη. 
Αιιεινχτα.  
 
ηίρ. Σνχ γλψλαη ελ ηή γή ηήλ νδφλ ζνπ, ελ πάζηλ έζλεζη ηφ ζσηήξηφλ 
ζνπ. 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ...  
 
ηίρ. Δμνκνινγεζάζζσζάλ ζνη ιανί, ν Θεφο, εμνκνινγεζάζζσζάλ 
ζνη ιανί πάληεο. 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ...  
 
ηίρ. Δπινγήζαη εκάο ν Θεφο, θαί θνβεζήησζαλ απηφλ πάληα ηά 
πέξαηα ηήο γήο. 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ...  

 
Γφμα... Καί λχλ... 

Ο Μνλνγελήο Τηφο θαη Λφγνο ηνπ Θενχ, αζάλαηνο ππάξρσλ θαη 
θαηαδεμάκελνο δηά ηελ εκεηέξαλ ζσηεξίαλ ζαξθνζήλαη εθ ηεο αγίαο 
Θενηφθνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, αηξέπησο ελαλζξσπήζαο, 
ζηαπξσζείο ηε, Υξηζηέ ν Θεφο, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, εηο σλ ηεο 
Αγίαο Σξηάδνο, ζπλδνμαδφκελνο ησ Παηξί θαη ησ Αγίσ Πλεχκαηη, 
ζψζνλ εκάο. 

Αληίθσλνλ γ' 
Ήρνο α' 

ηίρ. Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, θαί 
θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ. 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. α' 
Υξηζηφο αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ελ ηνίο 
κλήκαζη, δσήλ ραξηζάκελνο. 



 
ηίρ. Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σο ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψηνπ ππξφο. 
Υξηζηφο αλέζηε...  
 
ηίρ. Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ, θαί 
νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ. 
Υξηζηφο αλέζηε...  
 
ηίρ. Απηή ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή. 

Υξηζηφο αλέζηε... 
 

Ζ Πξάμηο ηήο εκέξαο, θαί ν Απφζηνινο ηήο Θενηφθνπ  
 

Δπαγγέιηνλ ηήο εκέξαο, θαί ηήο Θενηφθνπ  
(Εήηεη ηαχηα επηεκβξίσ ε')  

 
Μεγαιπλάξηνλ ηήο Θενηφθνπ  

Πξφο ηφ Σήλ ηηκησηέξαλ  
Όδσξ ηφ δσήξξπηνλ ηήο Πεγήο κάλλα ηφ πξνρένλ ηφλ αζάλαηνλ 
δξνζηζκφλ, ηφ λέθηαξ ηφ ζείνλ, ηήλ μέλελ ακβξνζίαλ ηφ κέιη ηφ εθ 
πέηξαο, πίζηεη ηηκήζσκελ.  

ρ17ηνξ 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑΚΑΗΝΖΗΜΟΤ 
ΔΠΔΡΑ  

 
Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα... ηζηψκελ ηίρνπο ο', θαί ςάιινκελ 

ηηρεξά Αλαζηάζηκα ο'.  
 

Ήρνο πι. δ'  
Δζπεξηλφλ χκλνλ, θαί ινγηθήλ ιαηξείαλ, ζνί Υξηζηέ πξνζθέξνκελ, φηη 
επδφθεζαο, ηνχ ειεήζαη εκάο δηά ηήο Αλαζηάζεσο.  
 
Κχξηε, Κχξηε, κή απνξξίςεο εκάο απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, αιιά 
επδφθεζνλ ηνχ ειεήζαη εκάο, δηά ηήο Αλαζηάζεσο.  
 
Υαίξε ηψλ αγία, κήηεξ ηψλ Δθθιεζηψλ, Θενχ θαηνηθεηήξηνλ, ζχ γάξ 
εδέμσ πξψηε άθεζηλ ακαξηηψλ, δηά ηήο Αλαζηάζεσο.  

ηηρεξά Αλαηνιηθά  



Ο εθ Θενχ Παηξφο Λφγνο, πξφ ηψλ αηψλσλ γελλεζείο, επ' εζράησλ 
δέ ηψλ ρξφλσλ, ν απηφο εθ ηήο απεηξνγάκνπ ζαξθσζείο βνπιήζεη 
ζηαχξσζηλ ζαλάηνπ ππέκεηλε, θαί ηφλ πάιαη λεθξσζέληα άλζξσπνλ 
έζσζε δηά ηήο εαπηνχ Αλαζηάζεσο.  
 
Σήλ εθ λεθξψλ ζνπ Αλάζηαζηλ, δνμνινγνχκελ Υξηζηέ, δη' ήο 
ειεπζέξσζαο Αδακηαίνλ γέλνο, εθ ηήο ηνχ Άδνπ ηπξαλλίδνο, θαί 
εδσξήζσ ηψ θφζκσ σο Θεφο, δσήλ αηψληνλ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Γφμα ζνη Υξηζηέ σηήξ, Τηέ Θενχ κνλνγελέο, ν πξνζπαγείο ελ ηψ 
ηαπξψ, θαί αλαζηάο εθ ηάθνπ ηξηήκεξνο.  

Γφμα... 
έ δνμάδνκελ Κχξηε, ηφλ εθνπζίσο δη' εκάο ηαπξφλ ππνκείλαληα, θαί 
ζέ πξνζθπλνχκελ, Παληνδχλακε σηήξ κή απνξξίςεο εκάο απφ ηνχ 
πξνζψπνπ ζνπ, αιι' επάθνπζνλ, θαί ζψζνλ εκάο, δηά ηήο 
Αλαζηάζεψο ζνπ θηιάλζξσπε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Ο Βαζηιεχο ηψλ νπξαλψλ, δηά θηιαλζξσπίαλ, επί ηήο γήο ψθζε, θαί 
ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε, Δθ Παξζέλνπ γάξ αγλήο ζάξθα 
πξνζιαβφκελνο, θαί εθ ηαχηεο πξνειζψλ, κεηά ηήο πξνζιήςεσο, είο 
εζηίλ Τηφο, δηπινχο ηήλ θχζηλ, αιι' νπ ηήλ ππφζηαζηλ, Γηφ ηέιεηνλ 
απηφλ Θεφλ, θαί ηέιεηνλ άλζξσπνλ, αιεζψο θεξχηηνληεο 
Οκνινγνχκελ Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, φλ ηθέηεπε Μήηεξ αλχκθεπηε, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο πι. δ'  
Έδσθαο θιεξνλνκίαλ ηνίο θνβνπκέλνηο ηφ φλνκά ζνπ, Κχξηε.  
ηίρ. Απφ ηψλ πεξάησλ ηήο γήο πξφο ζέ εθέθξαμα.  
ηίρ. θεπαζζήζνκαη ελ ηή ζθέπε ηψλ πηεξχγσλ ζνπ.  
ηίρ. Οχησ ςαιψ ηψ νλφκαηί ζνπ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ  
Σφ Αλαζηάζηκνλ ηηρεξφλ  

Ήρνο πι. δ'  
Αλήιζεο επί ηαπξνχ, Ηεζνχ, ν θαηαβάο εμ νπξαλνχ, ήιζεο επί 
ζάλαηνλ, ε δσή ε αζάλαηνο, πξφο ηνχο ελ ζθφηεη, ηφ θψο ηφ 
αιεζηλφλ, πξφο ηνχο πεζφληαο, ε πάλησλ αλάζηαζηο, ν θσηηζκφο θαί 
ν σηήξ εκψλ, δφμα ζνη.  
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΣΖ ΓΗΑΚΑΗΝΖΗΜΟΤ 



Π Ρ Χ Ψ  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο  
ηηρεξά Αλαζηάζηκα 

Ήρνο πι. δ' 
Κχξηε, εη θαί θξηηεξίσ παξέζηεο ππφ Πηιάηνπ θξη λφκελνο αιι' νπθ 
απειείθζεο ηνχ ζξφλνπ ηψ Παηξί ζπγθαζεδφκελνο, θαί αλαζηάο εθ 
λεθξψλ, ηφλ θφζκνλ ειεπζέξσζαο, εθ ηήο δνπιείαο ηνχ αιινηξίνπ, 
σο νηθηίξκσλ θαί θηιάλζξσπνο.  
 
Κχξηε, εη θαί σο ζλεηφλ ελ κλεκείσ, Ηνπδαίνί ζε θαηέζελην, αιι' σο 
Βαζηιέα ππλνχληα, ζηξαηηψηαη ζέ εθχιαηηνλ θαη σο δσήο ζεζαπξφλ, 
ζθξαγίδη εζθξαγίζαλην, αιιά αλέζηεο, θαί παξέζρεο, αθζαξζίαλ ηαίο 
ςπραίο εκψλ.  
 
Κχξηε, φπινλ θαηά ηνχ Γηαβφινπ ηφλ ηαπξφλ ζνπ εκίλ δέδσθαο, 
θξίηηεη γάξ θαί ηξέκεη, κή θέξσλ θαζνξάλ απηνχ ηήλ δχλακηλ, φηη 
λεθξνχο αληζηά θαί ζάλαηνλ θαηήξγεζε, Γηά ηνχην πξνζθπλνχκελ ηήλ 
ηαθήλ ζνπ θαί ηήλ Έγεξζηλ.  
 
Ο Άγγειφο ζνπ Κχξηε, ν ηήλ Αλάζηαζηλ θεξχμαο ηνχο κέλ θχιαθαο 
εθφβεζε, ηά δέ Γχλαηα εθψλεζε ιέγσλ, Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ 
λεθξψλ, αλέζηε Θεφο ψλ, θαί ηή νηθνπκέλε δσήλ εδσξήζαην.  
 

Δίηα, ηά ηηρεξά ηνχ Πάζρα κεηά ηψλ ηίρσλ απηψλ, ηφ Υξηζηφο 
αλέζηε... γ'  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ  
 

Πξνθείκελνλ ηνχ Απνζηφινπ Ήρνο γ  
Κχξηνο θσηηζκφο κνπ θαί ζσηήξ κνπ.  
ηίρ. Κχξηνο ππεξαζπηζηήο ηήο δσήο κνπ.  

ρ21ηνξ 

ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΠΑΥΑ 
ΖΣΟΗ 

Ζ ΦΖΛΑΦΖΗ ΣΟΤ  
ΑΓΗΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΘΧΜΑ 

 
Ηζηένλ, φηη ελ ηαχηε ηή αγία Κπξηαθή ηνχ Αληηπάζρα νπ 

ςάιινληαη. Αλαζηάζηκα αιι' άπαληα ηήο Δνξηήο.  



 
ΣΧ ΑΒΒΑ ΣΧ ΔΠΔΡΑ 

 
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 

 
Ηζηψκελ ηίρνπο δ', θαί ςάιινκελ εηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα... ηά 

παξφληα ηηρεξά πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Φέξεη Υξηζηφο θηιαλζξψπσο, θαί ηήλ ςειάθεζηλ, σο θαί ηαπξφλ 
πξφ ηαχηεο, θαί ηφλ άδηθνλ θφλνλ, ηάθνπ ηξηεκέξσο εμαλαζηάο, 
εζθξαγηζκέλνπ ηνχ κλήκαηνο, θαί ηψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ ηνίο 
Μαζεηαίο, επηζηάο σο παληνδχλακνο. (Γίο) 
 
Ζ ηνχ Θσκά απηζηία, ηήλ θνζκνζψηεηξαλ, ηνχ ζεαλζξψπνπ Λφγνπ, 
ηήλ εμ Άδνπ θεπζκψλσλ, Έγεξζηλ πηζηνχηαη, ηξήζηλ ρεηξψλ θαί 
πνδψλ ηνικεξφηεξνλ, εθςειαθψζα πξφο πίζησζηλ θνζκηθήλ, δεμηά 
ηή θηινπξάγκνλη.  
 
πλεζξνηζκέλσλ ηψ θφβσ, ηψ εθ ηνχ πάζνπο ζνπ, ηψλ Απνζηφισλ 
Λφγε, θαί ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, άθλσ ζπλεηζήιζεο, κέζνλ απηψλ, ηήλ 
εηξήλελ δσξνχκελνο, θαί ηψ Θσκά πξνηεηλφκελνο ςειαθάλ, ηνχο 
ζεπηνχο πιεπξάο ζνπ κψισπαο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Μεηά ηήλ Έγεξζίλ ζνπ Κχξηε, ζπλεγκέλσλ ηψλ Μαζεηψλ ζνπ, θαί 
ηψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, ελ κέζσ έζηεο, εηξήλελ παξέρσλ απηνίο, 
Πεηζζείο δέ θαί ν Θσκάο, ηή νξάζεη ηψλ ρεηξψλ θαί ηήο πιεπξάο ζνπ, 
Κχξηνλ θαί Θεφλ ζε σκνιφγεζε, ζψδνληα ηνχο ειπίδνληαο εηο ζέ, 
θηιάλζξσπε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Υείιεζη θαζαξνίο, πκλείηε ζχλ Αγγέινηο, βξνηνί ηφλ αλαζηάληα, 
ηξηήκεξνλ εθ ηάθνπ, θαί θφζκνλ ζπλεγείξαληα.  
 
ηίρ. Δπαίλεη Ηεξνπζαιήκ ηφλ Κχξηνλ, αίλεη ηφλ Θεφλ ζνπ ηψλ. 
 



θζεο ηνίο Ηεξνίο, ζνχ ψηεξ Απνζηφινηο, ηψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, 
δη' απηψλ εγθαηλίδσλ, εκίλ ηφ ζείνλ Πλεχκά ζνπ.  
 
ηίρ. ηη ελίζρπζε ηνχο κνρινχο ηψλ ππιψλ ζνπ. 
 
Νχλ ζε Πακβαζηιεχ, ηδφληεο νπ βιεθάξνηο, αιιά θαξδίαο πφζσ, 
Θεφλ πεπηζηεπθφηεο,  
ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ.  

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Νέκεηο ψ Λπηξσηά, εηξήλελ ηψ ιαψ ζνπ, θαί νθιεκάησλ ιχζηλ, 
πξεζβείαηο ηήο παλάγλνπ, θαί κφλεο Θενκήηνξνο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο βαξχο 
Δζθξαγηζκέλνπ ηνχ κλήκαηνο ε δσή εθ ηάθνπ αλέηεηιαο Υξηζηέ ν 
Θεφο, θαί ηψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, ηνίο Μαζεηαίο επέζηεο ε πάλησλ 
αλάζηαζηο, πλεχκα επζέο δη' απηψλ εγθαηλίδσλ εκίλ, θαηά ηφ κέγα ζνπ 
έιενο. (γ') 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Μεηά ηφ επινγήζαη ηφλ Ηεξέα, ηφ, Υξηζηφο αλέζηε γ', ηφλ 
Πξννηκηαθφλ Φαικφλ, θαί ηφ πξψηνλ Κάζηζκα ηνχ Φαιηεξίνπ, εηο ηφ, 
Κχξηε εθέθξαμα... ηζηψκελ ηίρ. η' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Ηδηφκεια ο', 
δεπηεξνχληεο ηά ηέζζαξα πξψηα, ηά δέ δχν δεχηεξα, πξφο κίαλ.  
 

Ήρνο α' 
Πνίεκα Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Σψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ ηψλ Μαζεηψλ ζπλεζξνηζκέλσλ, εηζήιζεο 
άθλσ παληνδχλακε, Ηεζνχ, ν Θεφο εκψλ, θαί ζηάο ελ κέζσ απηψλ, 
εηξήλελ δνχο, επιήξσζαο αγίνπ Πλεχκαηνο, πξνζκέλεηλ ηε 
πξνζέηαμαο, θαί κεδακνχ ρσξίδεζζαη απφ Ηεξνπζαιήκ, έσο νχ 
ελδχζσληαη ηήλ εμ χςνπο δχλακηλ, δηφ βνψκέλ ζνη, ν θσηηζκφο, θαί ε 
αλάζηαζηο, θαί ε εηξήλε εκψλ, δφμα ζνη. (Γίο) 
 
Μεζ' εκέξαο νθηψ, ηήο Δγέξζεψο ζνπ Κχξηε, ψθζεο ηνίο Μαζεηαίο 
ζνπ ελ ηφπσ νχ ήζαλ ζπλεγκέλνη, θαί θσλήζαο απηνίο, Δηξήλε πκίλ, 
ηψ απηζηνχληη Μαζεηή ηάο ρείξαο ππέδεημαο, θαί ηήλ άρξαληνλ 
πιεπξάλ, ν δέ πεηζζείο εβφα ζνη, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο κνπ, δφμα 



ζνη. (Γίο) 
 
Θσκάο, ν ιεγφκελνο Γίδπκνο, νπθ ήλ κεη' απηψλ, φηε εηζήιζεο 
Υξηζηέ, θεθιεηζκέλσλ ηψλ ζπξψλ, φζελ θαί επίζηεη ηνίο ξεζείζηλ 
απηψ, εμ απηζηίαο εηο πίζηηλ βεβαηψλ, νπθ απεμίσζαο δέ Αγαζέ, 
ππνδείμαη απηψ ηήλ άρξαληνλ πιεπξάλ ζνπ, θαί ηψλ ρεηξψλ θαί ηψλ 
πνδψλ ηνχο κψισπαο, ν δέ ςειαθήζαο θαί ηδψλ, σκνιφγεζε ζε 
είλαη Θεφλ νπ γπκλφλ, θαί άλζξσπνλ νπ ςηιφλ, θαί εβφα, ν Κχξηφο 
κνπ θαί ν Θεφο κνπ, δφμα ζνη. (Γίο)  
 
Σψλ Μαζεηψλ δηζηαδφλησλ, ηή νγδφε εκέξα, επέζηε ν σηήξ, νχ 
ήζαλ ζπλεγκέλνη, θαί ηήλ εηξήλελ δνχο ηψ Θσκά εβφεζε, Γεχξν 
Απφζηνιε, ςειάθεζνλ παιάκαο, αίο ηνχο ήινπο έπεμαλ, Χ θαιή 
απηζηία ηνχ Θσκά! ηψλ πηζηψλ ηάο θαξδίαο εηο επίγλσζηλ ήμε, θαί 
κεηά θφβνπ εβφεζελ, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο κνπ, δφμα ζνη. (Γίο) 

Ήρνο β' 
Μεηά ηήλ Δγεξζίλ ζνπ Κχξηε, ζπλεγκέλσλ ηψλ Μαζεηψλ ζνπ, θαί ηψλ 
ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, ελ κέζσ έζηεο, εηξήλελ παξέρσλ απηνίο, 
Πεηζζείο δέ θαί ν Θσκάο, ηή νξάζεη ηψλ ρεηξψλ θαί ηήο πιεπξάο ζνπ, 
Κχξηνλ θαί Θεφλ ζε σκνιφγεζε, ζψδνληα ηνχο ειπίδνληαο εηο ζέ, 
θηιάλζξσπε.  
 
Σψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, επηζηάο ν Ηεζνχο ηνίο Μαζεηαίο αθνβίαλ 
θαί εηξήλελ εδίδνπ, Δίηα ιέγεη ηψ Θσκά, Σί κνη απηζηείο, φηη αλέζηελ 
εθ λεθξψλ, ηήλ ρείξά ζνπ, θαί, θέξε ψδε βάιε εηο ηήλ πιεπξάλ κνπ, 
θαί ίδε, ζνχ γάξ απηζηνχληνο, νη πάληεο έκαζνλ ηά πάζε θαί ηήλ 
Αλάζηαζίλ κνπ, θξάδεηλ κεηά ζνχ, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο κνπ δφμα 
ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Σψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, επέζηεο Υξηζηέ πξφο ηνχο Μαζεηάο, Σφηε 
ν Θσκάο, νηθνλνκηθψο νπρ επξέζε κεη' απηψλ, έιεγε γάξ, νπ κή 
πηζηεχζσ, εάλ κή ίδσ θαγψ ηφλ Γεζπφηελ, ίδσ ηήλ πιεπξάλ, φζελ 
εμήιζε ηφ αίκα, ηφ χδσξ, ηφ βάπηηζκα, ίδσ ηήλ πιεγήλ, εμ ήο ηάζε ηφ 
κέγα ηξαχκα ν άλζξσπνο, ίδσ, πψο νπθ ήλ, σο πλεχκα, αιιά ζάξμ 
θαί νζηέα, ν ηφλ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί Θσκάλ πιεξνθνξήζαο, 
Κχξηε, δφμα ζνη.  
 

Δίζνδνο. ηφ, Φψο ηιαξφλ 
 

Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο 



Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, εππξέπηαλ ελεδχζαην. 
ηίρ. Δλεδχζαην ν Κχξηνο δχκακηλ, θαί πεξηεδψζαην. 
ηίρ. Καί γάξ εζηεξέσζε ηήλ νηθνπκέλελ, ήηηο νπ ζαιεπζήζαηαη. 
 

Δηο ηήλ Ληηήλ 
 

ηηρεξά Ηδηφκεια 
 

Ήρνο δ' 
Κχξηε, ηή αζηέθησ ηήο ζήο ζεφηεηνο αίγιε, ηψλ ζπξψλ επέζηεο 
νπζψλ θεθιεηζκέλσλ, θαί ζηάο ελ κέζσ ηψλ Μαζεηψλ, ηήλ πιεπξάλ 
ηξαπκάησλ ζνπ ρεηξψλ θαί εμεγχκλσζαο, θαη ηψλ πνδψλ, ηάο 
σηεηιάο δεηθλχσλ, αζπκίαο ηήλ θαηήθεηάλ ηε ιχσλ, ζαθψο εθψλεζαο, 
νλ ηξφπνλ ελ εκνί θαζνξάηε, ψ θίινη, ηήο ζαξθφο ηήλ πξφζιεςηλ, νπ 
πλεχκαηνο θέξσ θχζηλ, ηψ δέ δηζηάδνληη Μαζεηή, πξνεηξέπνπ 
ςειαθήζαη θξηθηψο, θαηεηπψλ, Δξεπλήζαο άπαληα, δεχξν ινηπφλ κή 
ακθίβαιιε, ν δέ αηζζφκελνο ελ ηή ρεηξί, ηήο ζήο δηπιήο νπζίαο, ελ 
θφβσ αλεβφα πηζηψο, ηή πίζηεη ειθφκελνο, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο 
κνπ, δφμα ζνη.  

Ήρνο πι. δ' 
Άςαη Θσκά ηήο πιεπξάο ηή ρεηξί, ιέγεη Υξηζηφο, θαί ηνχο ηχπνπο ηψλ 
ήισλ δεχξν ςειάθεζνλ, πίζηεη εξεχλεζνλ, θαί γίλνπ κνη πηζηφο, θαί 
κή γίλνπ άπηζηνο, ν δε Θσκάο, ηψ δαθηχισ ψο ήςαην ηνχ Γεζπφηνπ, 
κέγα αλεβφεζε, χ κνπ Θεφο θαί Κχξηνο, εχζπιαγρλε, δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο πι. δ'  Αλαηνιίνπ 

Σψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, ηψλ Μαζεηψλ ζπλζξνηζκέλσλ, επέζηε ν 
σηήξ, νχ ήζαλ ζπλεγκέλνη, θαί ζηάο ελ κέζσ απηψλ, ιέγεη ηψ 
Θσκά, Γεχξν ςειάθεζνλ, θαί ίδε ηνχο ηχπνπο ηψλ ήισλ, εθηεηλφλ 
ζνπ ηήλ ρείξα, θαί άςαη ηήο πιεπξάο κνπ, θαί κή γίλνπ άπηζηνο, αιιά 
πίζηεη θήξπμνλ, ηήλ εθ λεθξψλ κνπ Αλάζηαζηλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Ηδηφκεια 
 

Ήρνο δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! απηζηία πίζηηλ βεβαίαλ εγέλλεζελ, 
εηπψλ γάξ ν Θσκάο, Δάλ κή ίδσ, νπ κή πηζηεχζσ, ςειαθήζαο δέ 
ηήλ πιεπξάλ, εζενιφγεη ηφλ ζαξθσζέληα, ηφλ απηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ, 
εγλψξηζελ σο πεπνλζφηα ζαξθί, εθήξπμε ηνλ αλαζηάληα Θεφλ, θαί 
εβφεζε ιακπξά ηή θσλή, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο κνπ, δφμα ζνη.  



 
ηίρ. Δπαίλεη Ηεξνπζαιήκ ηφλ Κχξηνλ, αίλεη ηφλ Θεφλ ζνπ ηψλ.  
 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ηνχ ππξφο ν ρφξηνο αςάκελνο 
ζέζσζηαη, βαιψλ γάξ ν Θσκάο ελ ηή ππξίλε πιεπξά ηήλ ρείξα, 
Ηεζνχ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, νπ θαηεθιέρζε ηή ςειαθήζεη, ηήο ςπρήο 
γάξ ηφ δπζπεηζέο, κεηέβαιελ εηο εππηζηίαλ ζεξκψο, εθέθξαμελ απφ 
βαζέσλ ςπρήο, ν Γεζπφηεο ζχ κνπ εί θαί Θεφο, ν εθ λεθξψλ 
εγεγεξκέλνο, δφμα ζνη.  
 
ηίρ. ηη ελίζρπζε ηνχο κνρινχο ηψλ ππιψλ ζνπ. 
 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! Ησάλλεο ζηήζεη ηνχ Λφγνπ αλέπεζε, 
Θσκάο δέ ηήλ πιεπξάλ πξνζςειαθήζαη θαηεμηψζε, αιι' ν κέλ, 
εθείζελ θξηθηψο ζενινγίαο βπζφλ αλέιθεη, ηήλ νηθνλνκίαλ, ν δέ, 
εμίσηαη κπζηαγσγήζαη εκάο, παξίζηεζη γάξ ηάο απνδείμεηο ηξαλψο 
ηήο Δγέξζεσο απηνχ, εθβνψλ, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο κνπ, δφμα 
ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α' 
Φηιάλζξσπε, κέγα θαί αλείθαζηνλ ηφ πιήζνο ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, φηη 
εκαθξνζχκεζαο, ππφ Ηνπδαίσλ ξαπηδφκελνο, ππφ Απνζηφινπ 
ςειαθψκελνο, θαί ππφ ηψλ αζεηνχλησλ ζε πνιππξαγκνλνχκελνο, 
Πψο εζαξθψζεο; πψο εζηαπξψζεο ν αλακάξηεηνο; αιιά ζπλέηηζνλ 
εκάο, σο ηφλ Θσκάλ βνάλ ζνη, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο κνπ, δφμα 
ζνη.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο βαξχο 
Δζθξαγηζκέλνπ ηνχ κλήκαηνο ε δσή εθ ηάθνπ αλέηεηιαο Υξηζηέ ν 
Θεφο, θαί ηψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, ηνίο Μαζεηαίο επέζηεο ε πάλησλ 
αλάζηαζηο, πλεχκα επζέο δη' απηψλ εγθαηλίδσλ εκίλ, θαηά ηφ κέγα ζνπ 
έιενο. (γ') 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΟΝΤΚΣΗΚΧ 
 

Καλψλ Σξηαδηθφο, ςαιιφκελνο φηε νπ γίλεηαη Αγξππλία. Έζηη δε 
θαί νχηνο, θαί νη εθεμήο πάληεο, πνίεκα Μεηξνθάλνπο κχξλεο. Ο δε 
παξψλ έρεη αθξνζηηρίδα ηήλδε: 

 
Μίαλ ζε κέιπσ ηήλ ηξηζήιηνλ θχζηλ. 

 



Ήρνο α' 
Χδή α'  νχ ε ηξνπαηνχρνο 

Μίαλ ηξηζππφζηαηνλ αξρήλ, ηά εξαθίκ αζηγήησο δνμάδνπζηλ, 
άλαξρνλ, ατδηνλ, πνηεηηθήλ απάλησλ, αθαηάιεπηνλ, ήλ θαί πάζα 
γιψζζα, πηζηψο γεξαίξεη ηνίο άζκαζηλ.  
 
Ίλα ηνίο αλζξψπνηο εληθήλ, ηήλ ηξηιακπή ζνπ δειψζεο ζεφηεηα, 
πιάζαο πξίλ ηφλ άλζξσπνλ, θαηά ηήλ ζήλ εηθφλα δηεκφξθσζαο, λνχλ 
απηψ, θαί ιφγνλ θαί πλεχκα δνχο, σο θηιάλζξσπνο.  
 
Άλσζελ δεηθλχο κνλαδηθφλ, ζεαξρηθαίο ελ ηξηζίλ ππνζηάζεζη, θξάηνο, 
Πάηεξ έθεζαο, ηψ ηζνπξγψ Τηψ ζνπ, θαί ηψ Πλεχκαηη, Γεχηε 
θαηαβάληεο, απηψλ ηάο γιψζζαο ζπγρέσκελ.  

Θενηνθίνλ 
Ννχο κελ ν αγέλλεηνο Παηήξ, εηθνληθψο ηνίο ζνθνίο πξνεγφξεπηαη, 
Λφγνο δέ ζπλάλαξρνο, ν ζπκθπήο Τηφο, θαί Πλεχκα άγηνλ, ηφ ελ ηή 
Παξζέλσ, ηνχ Λφγνπ θηίζαλ ηήλ ζάξθσζηλ.  
 

Χδή γ'  Ο κφλνο εηδψο 
χ πάιαη ζαθψο ηψ Αβξαάκ, σο ψθζεο ηξηζππφζηαηνο, κνλαδηθφοηε 
θχζεη ζεφηεηνο, ζενινγίαο ηφ αθξαηθλέζηαηνλ, ηππηθψο ελέθελαο, 
Καί πηζηψο πκλνχκέλ ζε, ηφλ κνλάξρελ Θεφλ, θαί ηξηζήιηνλ. 
 
Δθ ζνχ γελλεζείο ζενπξεπψο, αξξεχζησο Πάηεξ έιακςε, θψο εθ 
θσηφο, Τηφο απαξάιιαθηνο, θαί Πλεχκα ζείνλ, θψο εθπεπφξεπηαη, 
θαί κηάο ζεφηεηνο, αίγιελ ηξηζππφζηαηνλ, πξνζθπλνχκελ πηζηψο θαί 
δνμάδνκελ.  
 
Μνλάο ε Σξηάο ππεξθπψο, αξξήησο ππέξ έλλνηαλ, ηαίο λνεξαίο 
νπζίαηο δνμάδεηαη, ηαίο ηξηζαγίαηο θσλαίο, αζίγεηνλ, εθβνψζαηο 
αίλεζηλ, αίο ζπκθψλσο πκλείηαη, θαί εκίλ ηξηζππφζηαηνο Κχξηνο.  

Θενηνθίνλ 
Δθ ζνχ ρξνληθψο άλεπ ζπνξάο, πξνήιζελ ν ππέξρξνλνο, νκνησζείο 
εκίλ ν αλείδενο, θαί κίαλ θχζηλ θαί θπξηφηεηα, ηνχ Παηξφο εδίδαμε, θαί 
Τηνχ, θαί Πλεχκαηνο, Θενηφθε, δηφ ζε δνμάδνκελ.  
 

Καζίζκαηα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Παηέξα θαί Τηφλ, πξνζθπλήζσκελ πάληεο, θαί Πλεχκα ηφ επζέο, θαί 
ηζφηηκνλ δφμε, Σξηάδα ηήλ άθηηζηνλ, θαί ππέξζενλ δχλακηλ, ήλ 



δνμάδνπζη, ηψλ αζσκάησλ αη ηάμεηο, ηαχηελ ζήκεξνλ, θαί γεγελείο 
κεηά θφβνπ, πηζηψο επθεκήζσκελ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οδήγεζνλ εκάο, ελ νδψ κεηαλνίαο, εθθιίλνληαο αεί, πξφο θαθψλ 
αλνδίαο, θαί ηφλ ππεξάγαζνλ, παξνξγίδνληαο Κχξηνλ απεηξφγακε, 
επινγεκέλε Μαξία, θαηαθχγηνλ, απεγλσζκέλσλ αλζξψπσλ Θενχ 
ελδηαίηεκα.  
 

Χδή δ'  ξνο ζε ηή ράξηηη 
Λάκςνλ κνη ζεαξρία ηξηζήιηε ιάκςεζη, ζψλ ζενπξγψλ καξκαξπγψλ, 
ηνίο ηήο θαξδίαο νθζαικνίο, ηφ θάιινο θαληάδεζζαη, ηήο ππέξ λνχλ 
ζεαξρηθήο ζνπ ιακπξφηεηνο, θαί θσηνπξγνχ, θαί γιπθείαο κεζέμεσο.  
 
Πξφηεξνλ νπξαλνχο εζηεξέσζαο Κχξηε, θαί πάζαλ δχλακηλ απηψλ, 
ηψ Λφγσ ζνπ ηψ παληνπξγψ, θαί Πλεχκαηη ζηφκαηνο ηψ ζπκθπεί, 
κεζ' ψλ δεζπφδεηο ηνχ ζχκπαληνο, ελ ηξηιακπεί κνλαξρία ζεφηεηνο.  
 
Χο έπιαζαο θαη' εηθφλα κε ζήλ θαί Οκνίσζηλ, ζεαξρηθή παληνπξγηθή, 
Σξηάο αζχγρπηε κνλάο, ζπλέηηζνλ, θψηηζνλ, πξφο ηφ πνηείλ ηφ ζέιεκά 
ζνπ ηφ άγηνλ, ηφ αγαζφλ ελ ηζρχτ θαί ηέιεηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Σέηνθαο ηήο Σξηάδνο ηφλ έλα Παλάρξαληε, ζεαξρηθψηαηνλ Τηφλ, 
ζσκαησζέληα δη' εκάο, εθ ζνχ, θαί απγάδνληα ηνχο γεγελείο, ηήο 
ηξηζειίνπ ζεφηεηνο, ηψ αλεζπέξσ θσηί, θαί ηαίο ιάκςεζηλ.  
 

Χδή ε'  Ο θσηίζαο ηή ειιάκςεη 
Ζ ηφλ πξψηνλ ηψλ Αγγέισλ ακέζσο δηάθνζκνλ, απξνζίηνηο ηνχ ζνχ 
θάιινπο αθηίζηλ ειιάκπνπζα, ηαίο ζαίο αίγιαηο θψηηζνλ, Σξηάο ε 
κνλαξρηθσηάηε, ηνχο νξζνδφμσο ζε κέιπνληαο.  
 
Νχλ ε θχζηο, εληθή ζεαξρία ηξηζήιηε, αλπκλεί ζε, ήλ νπζίσζαο δη' 
αγαζφηεηα, ηψλ πηαηζκάησλ ιχηξσζηλ, θαί πεηξαζκψλ εμαηηνπκέλε; 
θαί ηψλ δεηλψλ θαί ηψλ ζιίςεσλ.  
 
Σφλ Παηέξα θαί Τηφλ, θαί ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, κίαλ θχζηλ θαί ζεφηεηα, 
πίζηεη δνμάδνκελ, κεξηζηήλ ακέξηζηνλ, ελα Θεφλ ηήο ανξάηνπ, θαί 
Οξσκέλεο ηε θηίζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Ρήζεηο πάζαη Πξνθεηψλ, πξνδηέγξαςαλ Άρξαληε ηφλ ζφλ ηφθνλ, ηφλ 
απφξξεηνλ θαί αλεξκήλεπηνλ, φλ εκείο εγλψθακελ, κπζηαγσγφλ ηήο 



εληαίαο θαί ηξηζειίνπ ζεφηεηνο.  
 

Χδή ο'  Δθχθισζελ εκάο 
Ηζφξξνπνλ ηήλ δχλακηλ σο έρνπζα, Σξηάο ή ππεξνχζηνο, ελ ηαπηφηεηη 
βνπιήζεσο κνλάο πέθπθαο, απιή θαί αδηαίξεηνο, χ νχλ εκάο, ελ ηή 
δπλάκεη ζνπ πεξηθξνχξεζνλ. (Γίο) 
 
χ πάληαο ηνχο αηψλαο ηή βνπιήζεη ζνπ σο αγαζή ππέζηεζαο, εμ 
νπθ φλησλ, αθαηάιεπηε Σξηάο, είηα θαί ηφλ άλζξσπνλ δηέπιαζαο, 
Αιιά θαί λχλ, εθ πάζεο ξχζαί κε πεξηζηάζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Ζιίνπ ηνχ αδχηνπ νίθνο γέγνλαο, ηνχ θηίζαληνο θαί ηάμαληνο, ηνχο 
θσζηήξαο ηνχο κεγάινπο παλζζελψο, άξραληε Παξζέλε 
Θενλχκθεπηε, Αιιά θαί λχλ ηήο ηψλ παζψλ κε ξχζαη δνθψζεσο.  
 

Καζίζκαηα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σξηάδα ηήλ ζεπηήλ, θαί ακέξηζηνλ θχζηλ, Πξνζψπνηο ελ ηξηζί, 
ηεκλνκέλελ αηκήησο, θαί κέλνπζαλ ακέξηζηνλ, θαη' νπζίαλ ζεφηεηνο, 
πξνζθπλήζσκελ, νη γεγελείο κεηά θφβνπ, θαί δνμάζσκελ, σο 
πνηεηήλ θαί Γεζπφηελ, Θεφλ ππεξάγαζνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Κπβέξλεζνλ Αγλή, ηήλ αζιίαλ ςπρήλ κνπ, θαί νίθηεηξνλ απηήλ, ππφ 
πιήζνπο πηαηζκάησλ, βπζψ νιηζζαίλνπζαλ, απσιείαο παλάκσκε, 
θαί ελ ψξα κε, ηή θνβεξά ηνχ ζαλάηνπ, ζχ εμάξπαζνλ, 
θαηεγνξνχλησλ Γαηκφλσλ, θαί πάζεο θνιάζεσο.  
 

Χδή δ'  έ λνεηήλ Θενηφθε 
Λφγε Θενχ, ζπκθπέο απαχγαζκα, ηνχ παληνθξάηνξνο Θενχ, σο 
ππέζρνπ ηήλ παξά ζνχ ζενπξγφλ ελνίθεζηλ, πνίεζνλ σο 
εχζπιαγρλνο, ζχλ ηψ Παηξί ζνπ θαί ηψ Πλεχκαηη, θαί θνβεξφλ, ηνίο 
Γαίκνζί κε δείμνλ θαί πάζεζηλ. (Γίο) 
 
Ίλα ηήο ζήο, επζπιαγρλίαο Γέζπνηα, δείμεο ηφ πέιαγνο εκίλ, ηφλ 
Τηφλ ζνπ πξφο ηήλ εκψλ, πέκςαο ηαπεηλφηεηα αχζηο αλεκφξθσζαο 
πξφο ηήλ αξραίαλ ιακπξφηεηα, Αιιά θαί λχλ, ηψ ζείσ κε ζπλέηηζνλ 
Πλεχκαηη.  

Θενηνθίνλ 
Ο Υεξνπβίκ ζξφλσ επνρνχκελνο θαί ηψλ απάλησλ Βαζηιεχο, ελ 
γαζηξί ζνπ παξζεληθή, ψθεζε Παλάρξαληε πάληαο εθιπηξνχκελνο εθ 



ηήο θζνξάο, σο θηιάλζξσπνο, Αιιά θαί λχλ ηαίο ζαίο πξεζβείαηο κε 
πεξηθξνχξεζνλ. 
 

Χδή ε'  Θαχκαηνο ππεξθπνχο 
Νεχκαηη ζενπξγηθψ Κχξηε πάλησλ, ηξηζππφζηαηε θαί παληνθξάηνξ, 
νπξαλνχο εμέηεη λαο σζεί δέξξηλ είηα θαί γήο, απεψξεζαο ηφ βάζνο, 
παλζζελεί ζνπ δξαθί, Γηφ θαί ηνχο δνχινπο ζνπ θξαηαίσζνλ, ηή 
αγάπε θαί πίζηεη ηή ζή θηιάλζξσπε, ίλα ζε δνμάδσκελ πφζσ εηο 
αηψλαο. (Γίο) 
 
Φψηηζνλ ζεαξρηθφλ θψο ηνχο πκλνχληαο, ηφ ηξηζήιηνλ θψο ηνίο 
πξνζψπνηο, εληαίνλ αχζηο δέ ηή νπζία θαη πξφο ηάο ζάο, θσηνδφηηδαο 
αθηίλαο επηβιέπεηλ αεί, δη' ψλ ρνξηαζζήζνκαη ηήλ δφμαλ ζνπ ηήλ 
γιπθείαλ, θαί θσηνπξγφλ θαί παλφιβηνλ, θαί ππεξπςψ ζε πηζηψο εηο 
ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Όςσζελ εηο νπξαλνχο ηήλ ηψλ αλζξψπσλ, πξνζιαβφκελνο θχζηλ 
αηξέπησο, ν Τηφο ζνπ πάλαγλε Θενηφθε, ππεξβνιή αγαζφηεηνο, 
ξπζάκελνο ηήο πάιαη θζνξάο, ψ θαί επραξίζησο αλακέιπσκελ, 
Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  Σχπνλ ηήο αγλήο 
ψζνλ ν σηήξ ηήο θηίζεσο, ηήο αηζζεηήο θαί λννπκέλεο ηνχο 
δνχινπο ζνπ, ηήο ηψλ δπζκελψλ επηβνπιήο θαί θαθψζεσο, παλαγία 
Σξηάο νκννχζηε, θαί θξνχξεη ηήλ ζήλ πνίκλελ, δηά παληφο 
αλεπηβνχιεπηνλ. (Γίο) 
 
Ίλα ηφλ βπζφλ ηφλ άπεηξνλ, ηήο νπζηψδνπο δείμεο ζνπ αγαζφηεηνο 
δέδσθαο εκίλ επαγγειίαο ηξηζήιηε, θαί κνλάξρα Θεέ παληνδχλακε, 
ζσζηηθάο ηνίο ζνίο δνχινηο, άο εθπιεξψζαη θαηαμίσζνλ.  

Θενηνθίνλ 
Νεχζνλ ηαίο εκψλ δεήζεζηλ ν ελ ηξηζί ζεαξρηθαίο ππνζηάζεζη κφλνο 
εηο Θεφο αιεζηλφο πηζηεπφκελνο, θαί παξάζρνπ ζνίο δνχινηο 
παξάθιεζηλ πξεζβείαηο ηήο αρξάληνπ, θαί παλπκλήηνπ Θενκήηνξνο.  
 

Σφ, Αμηφλ εζηη... θαί ηά ινηπά, θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΝ ΣΧ ΟΡΘΡΧ 
 



Ο Δμάςαικνο ηφ, Θεφο Κχξηνο... ή ζπλήζεο ηηρνινγία, αληί δέ 
ηνχ Ακψκνπ, ν Πνιπέιενο, δηά ηήλ Γεζπνηηθήλ Δνξηήλ.  
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ζρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Σψ θφβσ ηψλ Δβξαίσλ, θεθξπκκέλσλ ηψλ Μαζεηψλ, θαί ελ ηή ηψλ 
ζπλεγκέλσλ, εηζήιζεο πξφο απηνχο Αγαζέ, θαί έζηεο θεθιεηζκέλσλ 
ηψλ ζπξψλ, ελ κέζσ απηψλ ραξνπνηφο θαί ππέδεημαο απηνίο ηάο 
ρείξαο, θαί ηήο αρξάληνπ ζνπ πιεπξάο ηνχο κψισπαο, ιέγσλ ηψ 
απηζηνχληη Μαζεηή, Φέξε ηήλ ρείξά ζνπ θαί εξεχλα, φηη απηφο εγψ 
είκη, ν δηά ζέ παζεηφο. (Γίο) 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Δπέζηεο ε δσή, ηψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, Υξηζηέ ηνίο Μαζεηαίο, θαί 
πιεπξάλ ππεδείθλπο, θαί ρείξάο ζνπ θαί πφδαο ζνπ, ηήλ εθ ηάθνπ 
ζνπ Έγεξζηλ, πξνπηζηνχκελνο, αιι' Ο Θσκάο νπρ επξέζε, φζελ 
έιεγελ, Ζλ κή ζεάζσκαη ηνχηνλ, νπ πείζνκαη ηνίο ιφγνηο πκψλ. (Γίο) 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα φκνηνλ 
Ηδψλ κνπ ηήλ πιεπξάλ θαί ηάο ηξήζεηο ηψλ ήισλ, Θσκά, ηί απηζηείο, 
ηή εκή Αλαζηάζεη; ν Κχξηνο έιεγελ αλαζηάο εθ ηνχ κλήκαηνο, 
νπηαλφκελνο, ηνίο Απνζηφινηο αξξήησο, ν δέ Γίδπκνο, πεηζζείο εβφα 
ηψ θηίζηε, Θεφο κνπ εί θαί Κχξηνο. (Γίο) 
 

Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ' 
Δπαίλεη Ηεξνπζαιήκ ηφλ Κχξηνλ, αίλεη ηνλ Θεφλ ζνπ ηψλ.  
ηίρ. ηη ελίζρπζε ηνχο κνρινχο ηψλ ππιψλ ζνπ.  
 

Πάζα πλνή... 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ 
Δσζηλφλ Α' 



 
Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ ζεαζάκελνη... 

θαί κεηά ηφλ Πεληεθνζηφλ Φαικφλ. 
 

Γφμα... Ήρνο β' 
Σαίο ηψλ Απνζηφισλ, πξεζβείαηο Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε, ηψλ 
εκψλ εγθιεκάησλ. 

Καί λχλ... 
Σαίο ηήο Θενηφθνπ, πξεζβείαηο Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηψλ 
εκψλ εγθιεκάησλ.  
 
ηίρ. Διέεζφλ κε, ν Θεφο, θαηά ηφ κέγα έιεφο ζνπ, θαί θαηά ηφ 
πιήζνο ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ εμάιεηςνλ ηφ αλφκεκά κνπ. 
 

Πεληεθνζηάξηνλ  Ήρνο ν απηφο 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ, θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ, ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 

Ο Καλψλ. Σνχο Δηξκνχο αλά δχν θαί ηά ηξνπάξηα εηο δψδεθα.  
 

Πνίεκα Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
 

Χδή α'  Ήρνο α'  Ο Δηξκφο 
Άζσκελ πάληεο ιανί, ηψ εθ πηθξάο δνπιείαο, Φαξαψ ηφλ Ηζξαήι 
απαιιάμαληη, θαί ελ βπζψ ζαιάζζεο, πνδί αβξφρσο νδεγήζαληη, 
σδήλ επηλίθηνλ, φηη δεδφμαζηαη.  
 
ήκεξνλ έαξ ςπρψλ, φηη Υξηζηφο εθ ηάθνπ, ψζπεξ ήιηνο εθιάκςαο 
ηξηήκεξνο, ηφλ δνθεξφλ ρεηκψλα απήιαζε ηήο ακαξηίαο εκψλ, απηφλ 
αλπκλήζσκελ, φηη δεδφμαζηαη.  
 
Ζ βαζηιίο ηψλ σξψλ, ηή ιακπξνθφξσ εκέξα, εκεξψλ ηε βαζηιίδη 
θαλφηαηα, δνξπθνξνχζα ηέξπεη, ηφλ έγθξηηνλ ηήο Δθθιεζίαο ιαφλ, 
απαχζησο αλπκλνχζα, ηφλ αλαζηάληα Υξηζηφλ.  
 
Πχιαη ζαλάηνπ Υξηζηέ, νπδέ ηνχ ηάθνπ ζθξαγίδεο, νχδε θιείζξα ηψλ 
ζπξψλ ζνη αληέζηεζαλ, αιι' εμαλαζηάο επέζηεο, ηνίο θίινηο ζνπ 
εηξήλελ Γέζπνηα δσξνχκελνο, ηήλ πάληα λνχλ ππεξέρνπζαλ.  

Καηαβαζία 
Αλαζηάζεσο εκέξα, ιακπξπλζψκελ Λανί, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, εθ 



γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο. 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
ηεξέσζφλ κε Υξηζηέ, επί ηήλ πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, θαί θψηηζφλ 
κε θσηί ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, νπθ έζηη γάξ άγηνο, πιήλ ζνπ 
θηιάλζξσπε.  
 
Καηλνχο αληί παιαηψλ, αληί θζαξηψλ δέ αθζάξηνπο, δηά ηαπξνχ ζνπ 
Υξηζηέ, ηειέζαο εκάο, έλ θαηλφηεηη δσήο πνιηηεχεζζαη, αμίσο 
πξνζέηαμαο.  
 
Δλ ηάθσ πεξηθιεηζζείο, ηή πεξηγξάπησ ζαξθί ζνπ, ν απεξίγξαπηνο, 
Υξηζηέ αλέζηεο, ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ δέ επέζηεο, ζνχ ηνίο Μαζεηαίο, 
παληνδχλακε.  
 
Σνχο κψισπάο ζνπ Υξηζηέ, νχο εθνπζίσο ππέζηεο, ππέξ εκψλ ηνίο 
Μαζεηαίο ζνπ θπιάμαο καξηχξηνλ, ηήο ζήο έδεημαο, ελδφμνπ 
Αλαζηάζεσο.  

Καηαβαζία 
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ 
ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' αθζαξζίαο πεγήλ, εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο 
Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα. 
 

Ζ Τπαθνή  Ήρνο πι. β' 
Χο ελ κέζσ ηψλ καζεηψλ ζνπ παξεγέλνπ σηήξ, ηήλ εηξήλελ δηδνχο 
απηνίο, ειζέ θαί κεζ' εκψλ, θαί ζψζνλ εκάο.  
 

Καί Αλάγλσζηο εηο ηφλ Θενιφγνλ. 
Δγθαίληα ηηκάζζαη. 

 
Χδή δ'  Ο Δηξκφο 

Μέγα ηφ κπζηήξηνλ, ηήο ζήο Υξηζηέ νηθνλνκίαο! ηνχην γάξ άλσζελ 
πξνβιέπσλ, ζενπηηθψο ν Αββαθνχκ, Δμήιζεο εβφα ζνη, εηο ζσηεξίαλ 
ιανχ ζνπ θηιάλζξσπε.  
 
Υνιήο κέλ εγεχζαην, ηήλ πάιαη γεχζηλ ηψκελνο, λπλί δέ ζχλ θεξίσ 
κέιηηνο, ηνχ θσηηζκνχ κεηαδηδνχο Υξηζηφο ηψ Πξνπάηνξη, θαί ηήο 
απηνχ γιπθείαο κεζέμεσο.  
 



Υαίξεηο εξεπλψκελνο, δηφ θηιάλζξσπε πξφο ηνχην, πξνηξέπεηο ηφλ 
Θσκάλ, πξνηείλσλ ηψ δηαπηζηνχληη ηήλ πιεπξάλ, θφζκσ 
πηζηνχκελνο, ηήλ ζήλ Υξηζηέ ηξηήκεξνλ Έγεξζηλ.  
 
Πινχηνλ αξπζάκελνο, εθ ζεζαπξνχ ηνχ αζπιήηνπ, ηήο ζείαο 
Δπεξγέηα, ιφγρε δηαλνηγείζεο ζνπ πιεπξάο, ζνθίαο θαί γλψζεσο, 
αλαπηκπιά ηφλ θφζκνλ ν Γίδπκνο.  
 
νχ ε πακκαθάξηζηνο, πκλείηαη γιψζζα ψ Γίδπκε, πξψηε γάξ 
επζεβψο θεξχηηεη ηφλ δσνδφηελ Ηεζνχλ, Θεφλ ηε θαί Κχξηνλ, εθ ηήο 
αθήο πιεζζείζα ηήο ράξηηνο.  

Καηαβαζία 
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο, ν ζεεγφξνο Αββαθνχκ, ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ 
ζσηεξία ηψ θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Δθ λπθηφο νξζξίδνληεο πκλνχκέλ ζε Υξηζηέ, ηφλ ηψ Παηξί 
ζπλάλαξρνλ, θαί σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ, ηήλ εηξήλελ ηψ θφζκσ, 
παξάζρνπ θηιάλζξσπε.  
 
Δπηζηάο ηνίο Φίινηο αζπκνχζηλ ν σηήξ, ηή παξνπζία άπαζαλ, 
απειαχλεη ηήλ θαηήθεηαλ, θαί ζθηξηάλ δηεγείξεη, ηή Αλαζηάζεη απηνχ.  
 
 ηήο αιεζψο επαηλνπκέλεο ηνχ Θσκά, θξηθηήο εγρεηξήζεσο! 
ηνικεξψο γάξ εςειάθεζε ηήλ πιεπξάλ, ηήλ ηψ ζείσ ππξί 
απαζηξάπηνπζαλ.  
 
Απηζηίαλ πίζηεσο γελλήηξηαλ εκίλ, ηήλ ηνχ Θσκά αλέδεημαο, ζχ γάξ 
πάληα ηή ζνθία ζνπ, πξνλνείο ζπκθεξφλησο, Υξηζηέ ψο 
θηιάλζξσπνο.  

Καηαβαζία 
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κχξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζσκελ 
ηψ Γεζπφηε , θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ 
αλαηέιινληα. 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
Σφλ Πξνθήηελ δηέζσζαο, εθ ηνχ θήηνπο Φηιάλζξσπε, θακέ ηνχ 
βπζνχ ηψλ πηαηζκάησλ, αλάγαγε δένκαη.  
 



Σφλ Θσκάλ νπ θαηέιηπεο, βαπηηδφκελνλ Γέζπνηα, βπζψ απηζηίαο 
παιάκαο, πξνηείλαο εηο έξεπλαλ.  
 
Ο σηήξ εκψλ έιεγε, Φειαθψληέο κε ίδεηε, νζηέα θαί ζάξθα 
θνξνχληα, εγψ νπθ ειινίσκαη.  
 
Σήλ πιεπξάλ εςειάθεζε, θαί πηζηεχζαο επέγλσθε, Θσκάο κή 
παξψλ ζνπ ηή πξψηε, εηζφδσ σηήξ εκψλ.  

Καηαβαζία 
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο 
αησλίνπο, θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο, σο εθ 
θήηνπο Ησλάο, εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Σή θηινπξάγκνλη δεμηά, ηήλ δσνπάξνρφλ ζνπ πιεπξάλ, ν Θσκάο 
εμεξεχλεζε Υξηζηέ ν Θεφο, ζπγθεθιεηζκέλσλ γάξ ηψλ ζπξψλ ψο 
εηζήιζεο, ζχλ ηνηο ινηπνίο Απνζηφινηο εβφα ζνη, Κχξηνο ππάξρεηο θαί 
Θεφο κνπ.  

Ο Οίθνο 
Σίο εθχιαμε ηήλ ηνχ Μαζεηνχ παιάκελ ηφηε αρψλεπηνλ, φηε ηή 
ππξίλε πιεπξά πξνζήιζε ηνχ Κπξίνπ; ηίο έδσθε ηαχηε ηφικαλ, θαί 
ίζρπζε ςειαθήζαη θιφγενλ νζηνχλ, πάλησο ε ςειαθεζείζα, είκε 
γάξ ε πιεπξά δχλακηλ ερνξήγεζε πειίλε δεμηά, πψο είρε ςειαθήζαη 
παζήκαηα, ζαιεχζαληα ηά άλσ θαί ηα θάησ; Αχηε ε ράξηο Θσκά 
εδφζε, ηαχηελ ςειαθήζαη, Υξηζηψ δέ εθβνήζαη, Κχξηνο ππάξρεηο θαί 
Θεφο κνπ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή απηή εκέξα, Κπξηαθή δεπηέξα απφ ηνχ Πάζρα, ηά εγθαίληα 

ενξηάδνκελ ηήο Υξηζηνχ Αλαζηάζεσο, θαί ηήλ ηνχ αγίνπ Απνζηφινπ 
Θσκά ςειάθεζηλ.  

ηίρνη 

 Δη λεδχνο θιείο, ή ηάθνπ κή θσιχεη,  

 ήλ ψηεξ νξκήλ θιείο ζπξψλ πψο θσιχζεη; 
 

Σαίο ηνχ ζνχ Απνζηφινπ Θσκά πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο 
εκψλ, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Δηθφλη ιαηξεχεηλ, κνπζηθήο ζπκθσλίαο, ζπγθαινπκέλεο ιανχο, εθ ηψλ 



σδψλ ηψλ άδνληεο, παηξηθψο νη Παίδεο Γαπτδ, ηπξάλλνπ έιπζαλ, ηφ 
παιίκθεκνλ δφγκα, θαί ηήλ θιφγα εηο δξφζνλ κεηέβαινλ, χκλνλ 
αλακέιπνληεο, ν ππεξπςνχκελνο ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο 
επινγεηφο εί. 
 
Χο πξψηε ππάξρεη, εκεξψλ θαί θπξία, ε ιακπξνθφξνο αχηε, ελ ή 
αγάιιεζζαη άμηνλ, ηφλ θαη λφλ θαί ζείνλ ιαφλ, ελ ηξφκσ θέξεη γάξ, θαί 
αηψλνο ηφλ ηχπνλ, ψο νγδνάο ηεινχζα ηνχ κέιινληνο, ν 
ππεξπςνχκελνο ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ο κφλνο ηνικήζαο, ηή α πίζησ ηε πίζηεη, επεξγεηήζαο εκάο, Θσκάο ν 
Γίδπκνο, ιχεη κέλ ηήλ δνθψδε άγλνηαλ ηνίο πάζη πέξαζη, ηή πηζηή 
απηζηία, εαπηψ δέ ηφλ ζηέθαλνλ πιέθεη ζαθψο, ιέγσλ, χ εί Κχξηνο, 
ν ππεξπςνχκελνο ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Οπ κάηελ δηζηάζαο, ν Θσκάο ηή Δγέξζεη ζνπ, νπ θαηέζεην, αιι' 
αλακθίιεθηνλ έζπεπδελ, απνδείμαη ηαχηελ, Υξηζηέ ηνίο πάζηλ έζλεζηλ, 
φζελ δη' απηζηίαο πηζησζάκελνο πάληαο, εδίδαμε ιέγεηλ, χ εί Κχξηνο, 
ν ππεξπςνχκελνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Δκθφβσο ηήλ ρείξα, ν Θσκάο ηή πιεπξά ζνπ, ηή δσεθφξσ Υξηζηέ, 
ελζείο ππφηξνκνο ήζζεην, ελεξγείαο ψηεξ δηπιήο ηψλ δχν θχζεσλ, 
ηψλ ελ ζνί ελσκέλσλ αζπγρχησο, θαί πίζηεη εθξαχγαδε, ιέγσλ, χ εί 
Κχξηνο, ν ππεξπςνχκελνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο 
εί.  

Καηαβαζία 
Ο Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο 
ζλεηφο, θαί δηά πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Σφλ ελ θινγί ππξφο, θαηνκέλεο θακίλνπ δηαθπιάμαληα Παίδαο, θαί ελ 
κνξθή Αγγέινπ ζπγθαηαβάληα ηνχηνηο, πκλείηε Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Δπηπνζήζαο ζνπ, ηήλ ραξκφζπλνλ ζέαλ, ηφ πξίλ επίζηεη ν Θσκάο, 
αμησζείο δέ ηαχηεο, Θεφλ θαί Κχξηφλ ζε εθάιεη Γέζπνηα.  
 
Σφλ ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο, φλ αλαζρφκελνλ ηήο 
Θσκά απηζηίαο, θαί ππνδείμαληα πιεπξάλ, θαί ηή απηνχ παιάκε 



αθξηβνινγεζέληα, πκλείηε Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
νχ ηφ πεξίεξγνλ, ζεζαπξφλ εκίλ αλέσμε Θσκά, ζενινγήζαο 
γιψζζε γάξ ζενθνξνπκέλε, Τκλείηε, έιεγεο, θαί ππεξπςνχηε 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Αηλνχκελ, επινγνχκελ θαί πξνζθπλνχκελ ηφλ Κχξηνλ. 

Καηαβαζία 
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί 
θπξία, ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελ ή 
επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
έ ηήλ θαεηλήλ ιακπάδα, θαί Μεηέξα Θενχ, ηήλ αξίδεινλ δφμαλ θαί 
αλσηέξαλ παλησλ ηψλ πνηεκάησλ ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ. 
 
νχ ηήλ θαεηλήλ εκέξαλ, θαί ππέξιακπξνλ Υξηζηέ ηήλ νιφθσηνλ 
ράξηλ, ελ ή σξαίνο θάιιεη ηνίο Μαζεηαίο ζνπ, επέζηεο κεγαιχλνκελ.  
 
έ ηφλ ρντθή παιάκε, ςειαθψκελνλ πιεπξάλ, θαί κή θιέμαληα 
ηαχηελ, ππξί ηψ ηήο αυινπ ζείαο νπζίαο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ.  
 
έ ηφλ σο Θεφλ εθ ηάθνπ, αλαζηάληα Υξηζηφλ, νπ βιεθάξνηο ηδφληεο, 
αιιά θαξδίαο πφζσ πεπηζηεπθφηεο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ.  

Καηαβαζία 
Φσηίδνπ, θσηίδνπ ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ επί ζε 
αλέηεηιε. Υφξεπε λχλ θαί αγάιινπ, ηψλ, ζχ δέ, αγλή, ηέξπνπ, 
Θενηφθε, ελ ηή εγέξζεη ηνχ ηφθνπ ζνπ. 
 

Σφ, Άγηνο Κχξηνο ν Θεφο εκψλ... εθ γ'. 
 

Δμαπνζηεηιάξηα  Ήρνο γ'   
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Δκψλ κειψλ ρεηξί ζνπ, εμεξεπλήζαο ηάο πιεγάο, κή κνη Θσκά 
απηζηήζεο, ηξαπκαηηζζέληη δηά ζέ, ζχλ Μαζεηαίο νκνθξφλεη, θαί 
δψληα θήξπηηε Θεφλ. (Γίο) 
 
ήκεξνλ έαξ κπξίδεη, θαί θαηλή θηίζηο ρνξεχεη, ζήκεξνλ αίξνληαη 
θιείζξα, ζπξψλ θαί ηήο απηζηίαο, Θσκά ηνχ θίινπ βνψληνο, ν Κχξηνο 



θαί Θεφο κνπ. (Άπαμ) 
 

Δηο ηνχο  Α ί λ ν π ο 
 

Ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα γ' 
δεπηεξνχληεο ηφ α'  
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Μεηά ηήλ εθ ηάθνπ ζνπ θξηθηήλ, Εσνδφηα Έγεξζηλ, ψζπεξ 
ζθξαγίδαο νπθ έιπζαο, Υξηζηέ ηνχ κλήκαηνο νχησ θεθιεηζκέλσλ, 
ζπξψλ εηζειήιπζαο, πξφο ηνχο παλεπθιεείο Άπνζηφινπο ζνπ, 
ραξνπνηψλ απηνχο, θαί επζέο ζνπ παξερφκελνο, ηνχηνηο Πλεχκα, δη' 
άκεηξνλ έιενο. (Γίο) 
  
Θσκάο ν θαί Γίδπκνο νπθ ήλ, ελδεκψλ ελίθα ζπ, ηνίο Μαζεηαίο 
ψθζεο Κχξηε, φζελ επίζηεζε, ηή ζή Αλαζηάζεη, θαί ηνίο θαηηδνχζί ζε, 
εβφα, Δη κή βάισ ηφλ δάθηπινλ, εηο ηήλ πιεπξάλ απηνχ, θαί ηψλ ήισλ 
ηά ηπιψκαηα, νπ πηζηεχσ, φηη εμεγήγεξηαη.  
 
Χο ζέιεηο ςειάθεζνλ Υξηζηφο ηψ Θσκά εβφεζε, βάιε ηήλ ρείξα θαί 
γλψζί κε νζηέα έρνληα, θαί γεψδεο ζψκα, θαί κή γίλνπ άπηζηνο, 
επίζεο δέ ηνίο άιινηο πηζηψζεηη, ν δέ εβφεζελ, ν Θεφο κνπ θαί ν 
Κχξηνο, ζχ ππάξρεηο, δφμα ηή Δγέξζεη ζνπ.  

Γνμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Μεζ' εκέξαο νθηψ ηήο Δγέξζεψο ζνπ Ηεζνχ βαζηιεχ, κνλνγελέο Λφγε 
ηνχ Παηξφο, ψθζεο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ, θεθιεηζκέλσλ ηψλ ζπξψλ, ηήλ 
εηξήλελ ζνπ παξερφκελνο, θαί ηψ απηζηνχληη Μαζεηή ηνχο ηχπνπο 
έδεημαο, Γεχξν ςειάθεζνλ ηάο ρείξαο, θαί ηνχο πφδαο, θαί ηήλ 
αθήξαηφλ κνπ πιεπξάλ, ν δέ πεηζζείο εβφα ζνη, ν Κχξηφο κνπ θαί ν 
Θεφο κνπ, δφμα ζνη.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

Απφ δέ ηήο ζήκεξνλ άξρνληαη πάιηλ αη Ληηαί ελ ηψ Νάξζεθη, 
σζαχησο θαί αη Καηερήζεηο ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Θενδψξνπ ηνχ 
ηνπδίηνπ, ελ ή ςάιινκελ ηφ Δσζηλφλ Ηδηφκεινλ ηνχ ήρνπ. 

 
Ήρνο α' 

Δηο ηφ φξνο ηνίο καζεηαίο επεηγνκέλνηο, δηά ήλ ρακφζελ έπαξζηλ 



επέζηε ν Κχξηνο, θαί πξνζθπλήζαληεο απηφλ, θαί ηήλ δνζείζαλ 
εμνπζίαλ, παληαρνχ δηδαρζέληεο, εηο ηήλ ππ' νπξαλφλ 
εμαπεζηέιινλην, θεξχμαη ηήλ εθ λεθξψλ Αλάζηαζηλ, θαί ηήλ εηο 
νπξαλνχο απνθαηάζηαζηλ, νίο θαί ζπλδηαησλίδεηλ ν αςεπδήο 
επεγγείιαην, Υξηζηφο ν Θεφο, θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ 
 

Σά Σππηθά, θαί ελ ηνίο Μαθαξηζκνίο, ςάιινκελ, εθ ηνχ Καλφλνο 
ηήο Δνξηήο Χδήλ γ' θαί ο'.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο βαξχο 
Δζθξαγηζκέλνπ ηνχ κλήκαηνο ε δσή εθ ηάθνπ αλέηεηιαο Υξηζηέ ν 
Θεφο, θαί ηψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, ηνίο Μαζεηαίο επέζηεο ε πάλησλ 
αλάζηαζηο, πλεχκα επζέο δη' απηψλ εγθαηλίδσλ εκίλ, θαηά ηφ κέγα ζνπ 
έιενο. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Σή θηινπξάγκνλη δεμηά, ηήλ δσνπάξνρφλ ζνπ πιεπξάλ, ν Θσκάο 
εμεξεχλεζε Υξηζηέ ν Θεφο, ζπγθεθιεηζκέλσλ γάξ ηψλ ζπξψλ ψο 
εηζήιζεο, ζχλ ηνηο ινηπνίο Απνζηφινηο εβφα ζνη, Κχξηνο ππάξρεηο θαί 
Θεφο κνπ.  
 

Σφ Σξηζάγηνλ 
 

Πξνθείκελνλ ηνχ Απνζηφινπ Ήρνο γ' 
Μέγαο ν Κχξηνο εκψλ, θαί κεγάιε ε ηζρχο απηνχ.  
ηίρ. Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ, φηη αγαζφο. Πξάμεσλ ηψλ Απνζηφισλ.  
 
Δλ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, δηά ηψλ ρεηξψλ ηψλ Απνζηφισλ...  
 

Αιιεινχτα  Ήρνο πι. δ' 
Γεχηε αγαιιηαζψκεζα ηψ Κπξίσ.  
ηίρ. Οηη Θεφο κέγαο Κχξηνο.  
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Ησάλλελ. Δσζηλφλ ζ' 
Οχζεο νςίαο ηή εκέξα εθείλε... 

 
Κνηλσληθφλ 

Δπαίλεη Ηεξνπζαιήκ ηφλ Κχξηνλ, αίλεη ηφλ Θεφλ ζνπ ηψλ. Αιιεινχτα. 



ρ22ηνξ 

ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΠΑΥΑ 
Δ  Π Δ Ρ Α  

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ίζηψκελ ηίρνπο ο', θαί ςάιινκελ 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ  
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Μεηά ηήλ εθ ηάθνπ ζνπ θξηθηήλ, Εσνδφηα Έγεξζηλ, ψζπεξ 
ζθξαγίδαο νπθ έιπζαο, Υξηζηέ ηνχ κλήκαηνο νχησ θεθιεηζκέλσλ, 
ζπξψλ εηζειήιπζαο, πξφο ηνχο παλεπθιεείο Άπνζηφινπο ζνπ, 
ραξνπνηψλ απηνχο, θαί επζέο ζνπ παξερφκελνο, ηνχηνηο Πλεχκα, δη' 
άκεηξνλ έιενο.  
  
Θσκάο ν θαί Γίδπκνο νπθ ήλ, ελδεκψλ ελίθα ζπ, ηνίο Μαζεηαίο 
ψθζεο Κχξηε, φζελ επίζηεζε, ηή ζή Αλαζηάζεη, θαί ηνίο θαηηδνχζί ζε, 
εβφα, Δη κή βάισ ηφλ δάθηπινλ, εηο ηήλ πιεπξάλ απηνχ, θαί ηψλ ήισλ 
ηά ηπιψκαηα, νπ πηζηεχσ, φηη εμεγήγεξηαη.  
 
Χο ζέιεηο ςειάθεζνλ Υξηζηφο ηψ Θσκά εβφεζε, βάιε ηήλ ρείξα θαί 
γλψζί κε νζηέα έρνληα, θαί γεψδεο ζψκα, θαί κή γίλνπ άπηζηνο, 
επίζεο δέ ηνίο άιινηο πηζηψζεηη, ν δέ εβφεζελ, ν Θεφο κνπ θαί ν 
Κχξηνο, ζχ ππάξρεηο, δφμα ηή Δγέξζεη ζνπ. 
 

Καί εθ ηνχ Μελαίνπ, ηνχ θαηά ηήλ εκέξαλ Αγίνπ Πξνζφκνηα γ'  
 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α' 
Σψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, ηψλ Μαζεηψλ ζπλεζξνηζκέλσλ, εηζήιζεο 
άθλσ παληνδχλακε, Ηεζνχ ν Θεφο εκψλ, θαί ζηάο ελ κέζσ απηψλ, 
εηξε λελ δνχο επιήξσζαο αγίνπ Πλεχκαηνο, πξνζκέλεηλ ηε 
πξνζέηαμαο, θαί κεδακνχ ρσξίδεζζαη απφ Ηεξνπζαιήκ, έσο νχ 
ελδχζσληαη ηήλ εμ χςνπο δχλακηλ, δηφ βνψκέλ ζνη, ν θσηηζκφο θαί ε 
αλάζηαζηο, θαί ε εηξήλε εκψλ, δφμα ζνη.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο βαξχο  
Σίο Θεφο κέγαο, σο ν Θεφο εκψλ, ζχ εη ν Θεφο, ν πνηψλ ζαπκάζηα 
κφλνο.  
ηίρ. Δγλψξηζαο ελ ηνίο ιανίο ηήλ δχλακίλ ζνπ.  
ηίρ. Καί είπα, Νχλ εξμάκελ.  



ηίρ. Δκλήζζελ ηψλ έξγσλ Κπξίνπ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
 

Ήρνο α' Αλαζηάζηκνλ  
Σάο εζπεξηλάο εκψλ επράο, πξφζδεμαη άγηε Κχξηε, θαί παξάζρνπ 
εκίλ, άθεζηλ ακαξηηψλ, φηη κφλνο εί ν δείμαο, ελ θφζκσ ηήλ 
Αλάζηαζηλ.  

Καηαλπθηηθφλ  
ηη ηφ πέιαγνο πνιχ, ηψλ παξαπησκάησλ κνπ σηήξ, θαί δεηλψο 
βεβχζηζκαη ηαίο πιεκκειείαηο κνπ, δφο κνη ρείξα ζψζφλ κε, σο ηψ 
Πέηξσ ν Θεφο, θαί ειέεζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  
Σή πξεζβεία Κχξηε πάλησλ ηψλ Αγίσλ, θαί ηήο Θενηφθνπ, ηήλ ζήλ 
εηξήλελ δφο εκίλ, θαί ειέεζνλ εκάο, σο κφλνο νηθηίξκσλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Μεζ εκέξαο νθηψ, ηήο Δγέξζεψο ζνπ Κχξηε, ψθζεο ηνίο Μαζεηαίο 
ζνπ, ελ ηφπσ νχ ήζαλ ζπλεγκέλνη, θαί θσλήζαο απηνίο, εηξήλε πκίλ, 
ηψ απηζηνχληη Μαζεηή, ηαο ρείξαο ππέδεημαο, θαί ηήλ άρξαληνλ 
πιεπξάλ, ν δέ πεηζζείο εβφα ζνη, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο κνπ, δφμα 
ζνη.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο βαξχο  
Δζθξαγηζκέλνπ ηνχ κλήκαηνο, ε δσή εθ ηάθνπ αλέηεηιαο, Υξηζηέ ν 
Θεφο, θαί ηψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, ηνίο Μαζεηαίο επέζηεο ε πάλησλ 
αλάζηαζηο, πλεχκα επζέο δη' απηψλ εγθαηλίδσλ εκίλ, θαηά ηφ κέγα ζνπ 
έιενο.  
 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ  

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο α' Αλαζηάζηκνλ  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ, ζηξαηηψηαη ηεξνχληεο, λεθξνί ηή αζηξαπή, ηνχ 
νθζέληνο Αγγέινπ, εγέλνλην θεξχηηνληνο, Γπλαημί ηήλ Αλάζηαζηλ, ε 
δνμάδνκελ, ηφλ ηήο θζνξάο θαζαηξέηελ ζνί πξνζπίπηνκελ, ηψ 
αλαζηάληη εθ ηάθνπ, θαί κφλσ Θεψ εκψλ.  

Καηαλπθηηθφλ  



Δλ αλνκίαηο ζπιιεθζείο εγψ ν άζσηνο, νπ ηνικψ αηελίζαη, εηο ηφ 
χςνο ηνχ νπξαλνχ.  
αιιά ζαξξψλ εηο ηήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ, θξάδσ, ν Θεφο, ηιάζζεηί κνη 
ηψ ακαξησιψ, θαί ζψζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  
Αζιήζεσο θαχρεκα, θαί ζηεθάλσλ αμίσκα νη έλδνμνη Αζινθφξνη 
πεξηβέβιεληαί ζε Κχξηε, θαξηεξία γάξ αηθηζκψλ ηνχο αλφκνπο 
εηξνπψζαλην θαί δπλάκεη ζετθή εμ νπξαλνχ ηήλ λίθελ εδέμαλην, 
απηψλ ηαίο ηθεζίαηο, ειεπζέξσζνλ ηνχ ανξάηνπ ερζξνχ σηήξ, θαί 
ζψζφλ κε.  

Θενηνθίνλ  
Θαχκα ζαπκάησλ Κεραξηησκέλε, ελ ζνί ζεσξνχζα ε θηίζηο 
αγάιιεηαη, ζπλέιαβεο γάξ αζπφξσο, θαί έηεθεο αθξάζησο, φλ 
ηαμηαξρίαη Αγγέισλ νξάλ νπ δεδχλεληαη, απηφλ σο Θεφλ, ηθέηεπε, 
ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ  

Αςάκελνο ρεηξί, ηήο πιεπξάο ηήο αζηέθηνπ, ν Γίδπκνο ζσκάο, νπθ 
εθιέρζε ηή ςαχζεη, αιι' έκεηλε ηνχο κψισπαο, ςειαθψλ 
αθξηβέζηεξνλ, θαί θζεγγφκελνο, ηψ δη' εκάο ινγρεπζέληη, χ κνπ 
Κχξηνο, θαί ζχ Θεφο κνπ ππάξρεηο, θάλ πάζνο ππήλεγθαο. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Α ί λ ν π ο  
Ήρνο α'  Αλαζηάζηκνλ  

Τκλνχκέλ ζνπ Υξηζηέ ηφ ζσηήξηνλ πάζνο, θαί δνμάδνκέλ ζνπ ηήλ 
Αλάζηαζηλ. (Γίο)  

Καηαλπθηηθφλ  
Άιινο ζε θφζκνο ςπρή, αλακέλεη θαί θξηηήο, ηά ζά κέιισλ 
δεκνζηεχεηλ θξππηά θαί δεηλά, κή νχλ εκκείλεο ηνίο ψδε, αιιά 
πξφθζαζνλ βνψζα ηψ θξηηή, ν Θεφο ηιάζζεηί κνη θαί ζψζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  
Σνχο Αζινθφξνπο ηνχ Υξηζηνχ δεχηε ιανί άπαληεο ηηκήζσκελ, 
χκλνηο θαί σδαίο πλεπκαηηθαίο, ηνχο θσζηήξαο ηνχ θφζκνπ θαί 
θήξπθαο ηήο πίζηεσο, ηήλ πεγήλ ηήλ αέλανλ, εμ ήο αλαβιχδεη ηνίο 
πηζηνίο ηά ηάκαηα, απηψλ ηαίο ηθεζίαηο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ δψξεζαη ηψ θφζκσ ζνπ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  



Θσκάο, ν ιεγφκελνο Γίδπκνο νπθ ήλ κεη' απηψλ, φηε εηζήιζεο Υξηζηέ 
θεθιεηζκέλσλ ηψλ ζπξψλ, φζελ θαί επίζηεη ηνίο ξεζείζηλ απηψ, εμ 
απηζηίαο εηο πίζηηλ βεβαηψλ, Οπθ απεμίσζαο δέ αγαζέ, ππνδείμαη 
απηψ ηήλ άρξαληνλ πιεπξάλ ζνπ, θαί ηψλ ρεηξψλ θαί ηψλ πνδψλ 
ηνχο κψισπαο, ν δέ ςειαθήζαο θαί ηδψλ, σκνιφγεζέ ζε είλαη Θεφλ 
νπ γπκλφλ, θαί άλζξσπνλ νπ ςηιφλ, θαί εβφα, ν Κχξηφο κνπ θαί ν 
Θεφο κνπ, δφμα ζνη.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα  
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά  

Υείιεζη θαζαξνίο, πκλείηε ζχλ Αγγέινηο, βξνηνί ηφλ αλαζηάληα 
ηξηήκεξνλ εθ ηάθνπ, θαί θφζκνλ ζπλεγείξαληα.  
 
ηίρ. Δπαίλεη Ηεξνπζαιήκ ηφλ Κχξηνλ, αίλεη ηφλ Θεφλ ζνπ ηψλ.  
 
θζεο ηνίο ηεξνίο ζνχ ψηεξ Απνζηφινηο, ηψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ 
δη' απηψλ εγθαηλίδσλ εκίλ ηφ ζείνλ Πλεχκά ζνπ.  
 
ηίρ. ηη ελίζρπζε ηνχο κνρινχο ηψλ ππιψλ ζνπ, επιφγεζε ηνχο 
Τηνχο ζνπ ελ ζνί.  
 
Νχλ ζε Πακβαζηιεχ, ηδφληεο νπ βιεθάξνηο αιιά θαξδίαο πφζσ, Θεφλ 
πεπηζηεπθφηεο ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Σψλ Μαζεηψλ δηζηαδφλησλ, ηή νγδφε εκέξα επέζηε ν σηήξ, νχ 
ήζαλ ζπλεγκέλνη, θαί ηήλ εηξήλελ δνχο, ηψ ζσκά εβφεζε, Γεχξν 
Απφζηνιε ςειάθεζνλ παιάκαο αίο ηνχο ήινπο έπεμαλ,  θαιή 
απηζηία ηνχ ζσκά! ηψλ πηζηψλ ηάο θαξδίαο, εηο επίγλσζηλ ήμε, θαί 
κεηά θφβνπ εβφεζελ, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο κνπ, δφμα ζνη.  

ρ23ηνξ 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  
Ήρνο δ' Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ  

Αλαζηάο εθ ηνχ κλήκαηνο, θεθιεηζκέλσλ εθίζηαζαη ηψλ ζπξψλ ηνίο 
Φίινηο ζνπ, παληνδχλακε, θαί ηψ ζσκά απηζηήζαληη ηψλ ήισλ 
ππέδεημαο δηαηξήζεηο θαί πιεπξάο, ηήλ εθ ιφγρεο εθθέληεζηλ, βεβαηψλ 
απηφλ θαί πηζηνχκελνο Λφγε, σο απηφο εί ν δη' νίθηνλ ππνκείλαο, 
ζσηεξηψδε παζήκαηα.  



 
Σήλ πνιιήλ ζπγθαηάβαζηλ, θαί δη' νίθηνλ ακέηξεηνλ θαζνξψλ κνπ 
θέλσζηλ, κή ακθίβαιε, αιιά πηζηψζεηη Γίδπκε, ν Κχξηνο έθεζελ, σο 
απηφο εγψ εηκη, ν παζψλ θαί ηξηήκεξνο, εθ ηνχ κλήκαηνο αλαζηάο, θαί 
ηνχ Άδνπ ηά ηακεία, εθθελψζαο θαί δσψζαο, ηνχο απ αηψλνο 
ηεζλήμαληαο.  
 
Δθπιαγείο σο εψξαθελ, ν ζσκάο αλεβφεζελ, Οπελίθα εηδέ ζε, 
Παληνδχλακε, χ εη Θεφο κνπ θαί Κχξηνο, πηζηεχσ θηιάλζξσπε, σο 
απηφο εη ν παζψλ, θαί ηά πάζε ηψκελνο, ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
πξνζθπλψ ζνπ ηφ θξάηνο, θαί ηψ θφζκσ, δηαγγέιισ ηήλ θξηθηήλ ζνπ, 
θαί παληνδχλακνλ Έγεξζηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α' 
Σψλ Μαζεηψλ δηζηαδφλησλ, ηή νγδφε εκέξα, επέζηε ν σηήξ, νχ 
ήζαλ ζπλεγκέλνη.  
θαί ηήλ εηξήλελ δνχο, ηψ ζσκά εβφεζε, Γεχξν Απφζηνιε, 
ςειάθεζνλ παιάκαο, αίο ηνχο ήινπο έπεμαλ,  θαιή απηζηία ηνχ 
ζσκά! ηψλ πηζηψλ ηάο θαξδίαο εηο επίγλσζηλ ήμε, θαί κεηά θφβνπ 
εβφεζελ, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο κνπ, δφμα ζνη.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο α' Αλαζηάζηκνλ  

Κπθιψζαηε ιανί ηψλ, θαί πεξηιάβεηε απηήλ, θαί δφηε δφμαλ ελ απηή, 
ηψ αλαζηάληη εθ λεθξψλ, φηη απηφο εζηηλ ν Θεφο εκψλ ν 
ιπηξσζάκελνο εκάο, εθ ηψλ αλνκηψλ εκψλ.  

Καηαλπθηηθφλ  
ηη ελλνίαηο πνλεξαίο θαί έξγνηο θαηαδεδίθαζκαη σηήξ, ινγηζκφλ κνη 
δψξεζαη επηζηξνθήο ν Θεφο, ίλα θξάδσ, ψζφλ κε Δπεξγέηα αγαζέ, 
θαί ειέεζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  
Ή ελ ζηαδίσ πκψλ νκνινγία Άγηνη, ηψλ Γαηκφλσλ θαηέπηεμε ηήλ 
δχλακηλ, θαί ηήο πιάλεο ηνχο αλζξψπνπο ειεπζέξσζε, δηφ θαί ηάο 
θεθαιάο απνηεκλφκελνη, εθξάδεηε, Γελέζζσ Κχξηε ε ζπζία ηψλ 
ςπρψλ εκψλ εππξφζδεθηνο ελψπηφλ ζνπ, φηη ζε πνζήζαληεο, 
θαηεθξνλήζακελ ηήο πξνζθαίξνπ δσήο, θηιάλζξσπε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Μεηά ηήλ Δγεξζίλ ζνπ Κχξηε ζπλεγκέλσλ ηψλ Μαζεηψλ ζνπ, θαί ηψλ 
ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, ελ κέζσ έζηεο εηξήλελ παξέρσλ απηνίο, 
πεηζζείο δέ θαί ν ζσκάο, ηή Οξάζεη ηψλ ρεηξψλ θαί ηήο πιεπξάο ζνπ, 
Κχξηνλ θαί Θεφλ ζε σκνιφγεζε, ζψδνληα ηνχο ειπίδνληαο εηο ζέ, 



θηιάλζξσπε.  
 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  

Αλαζηάζηκνλ Ήρνο α'  
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο  

Γπλαίθεο πξφο ην κλήκα παξεγέλνλην φξζξηαη, θαί αγγειηθήλ 
νπηαζίαλ ζεαζάκελαη έηξεκνλ, ν ηάθνο εμήζηξαπηε δσήλ, ηφ ζαχκα 
θαηέπιεηηελ απηάο, δηά ηνχην απειζνχζαη, ηνίο Μαζεηαίο εθήξπηηνλ 
ηήλ Έγεξζηλ, Σφλ, Άδελ εζθχιεπζε Υξηζηφο, σο κφλνο θξαηαηφο θαί 
δπλαηφο, θαί θζαξέληαο ζπλήγεηξε πάληαο, ηφλ ηήο θαηαθξίζεσο 
ιχζαο θφβνλ, δπλάκεη ηαπξνχ.  

Καηαλπθηηθφλ  
Δη ν δίθαηνο κφιηο ζψδεηαη, εγψ πνχ θαλνχκαη ν ακαξησιφο; ηφ 
βάξνο θαί ηφλ θαχζσλα ηήο εκέξαο νπθ εβάζηαζα, ηνίο πεξί ηήλ 
ελδεθάηελ ψξαλ, ζπλαξίζκεζφλ κε, ν Θεφο θαί ζψζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  
Χο θαινί ζηξαηηψηαη, νκνθξφλσο πηζηεχζαληεο, ηάο απεηιάο ηψλ 
ηπξάλλσλ κή πηννχκελνη Άγηνη, πξνζήιζεηε πξνζχκσο ηψ Υξηζηψ, 
αξάκελνη ηφλ ηίκηνλ ζηαπξφλ, θαί ηειέζαληεο ηφλ δξφκνλ εμ νπξαλνχ 
ηήλ λίθελ εδέμαζζε, Γφμα ηψ εληζρχζαληη εκάο, δφμα ηψ 
ζηεθαλψζαληη, δφμα ηψ ελεξγνχληη δη' πκψλ πάζηλ ηάκαηα.  

Θενηνθίνλ  
Άξξεθηνλ ηείρνο θεθηεκέλνη πηζηνί, ηήλ Θενηφθνλ Μαξίαλ δεχηε 
πξνζθπλήζσκελ, θαί πξνζπέζσκελ απηή, παξξεζίαλ γάξ έρεη πξφο 
ηφλ ηερζέληα εμ απηήο, θαί πξεζβεχεηλ θαί ζψδεηλ απφ νξγήο θαί 
ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο πι. α'  Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ  

Σφλ Απφζηνινλ πάληεο θαί καζεηήλ ηνχ Υξηζηνχ, επθεκήζσκελ 
χκλνηο επί ηή κλήκε απηνχ, ζενπξεπψο γάξ ηάο εκψλ δηαλνίαο απηφο 
ηχπνπο ηψλ ήισλ ςειαθψλ, βεβαίαλ πίζηηλ εθδεηψλ, εζηήξημελ ελ ηψ 
θφζκσ θαί δπζσπεί ηφλ σηήξα, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. (Γίο)  



 
Δηο ηνχο Αίλνπο 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο α' Αλαζηάζηκνλ  

Ο ηαπξφλ ππνκείλαο, θαί ηφλ ζάλαηνλ θαηαξγήζαο, θαί αλαζηάο εθ 
ηψλ λεθξψλ, εηξήλεπζνλ εκψλ ηήλ δσήλ Κχξηε, σο κφλνο 
παληνδχλακνο. (Γίο)  

Καηαλπθηηθφλ  
Μή απνδνθηκάζεο κε σηήξ κνπ, ηή ξαζπκία ηήο ακαξηίαο 
ζπλερφκελνλ, δηέγεηξφλ κνπ ηφλ ινγηζκφλ πξφο κεηάλνηαλ, θαί ηνχ 
ζνχ ακπειψλνο εξγάηελ δφθηκνλ αλάδεημφλ κε, δσξνχκελφο κνη ηήο 
ελδεθάηεο ψξαο ηφλ κηζζφλ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Μαξηπξηθφλ  
Οχηνη νη ζηξαηηψηαη ηνχ Βαζηιέσο ηνχ κεγάινπ, αληέζηεζαλ ηνίο 
δφγκαζη ηψλ ηπξάλλσλ, γελλαίσο θαηεθξφλεζαλ ηψλ βαζάλσλ θαί 
ηήλ πιάλελ πάζαλ παηήζαληεο, αμίσο ζηεθαλσζέληεο, αηηνχληαη 
παξά ηνχ σηήξνο, εηξήλελ θαί ηφ κέγα έιενο.  

Γνμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Σψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, επηζηάο ν Ηεζνχο ηνίο Μαζεηαίο, αθνβίαλ 
θαί εηξήλελ εδίδνπ, είηα ιέγεη ηψ ζσκά, Σί κνη απηζηείο, φηη αλέζηελ εθ 
λεθξψλ; θέξε ψδε ηήλ ρείξά ζνπ, θαί βάιε εηο ηήλ πιεπξάλ κνπ θαί 
ίδε, ζνχ γάξ απηζηνχληνο, νη πάληεο έκαζνλ, ηά πάζε θαί ηήλ 
Αλάζηαζίλ κνπ, θξάδεηλ κεηά ζνχ, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο κνπ, δφμα 
ζνη.  
 

ηηρεξά ηήο Δνξηήο  
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά  

Τκλήζσκελ πηζηνί, απαχζησο ζχλ Αγγέινηο, Υξηζηφλ ηφλ αλαζηάληα, 
ηξηήκεξνλ εθ ηάθνπ, θαί θφζκνλ ζπλεγείξαληα.  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Θσκάο ζνπ ηήλ πιεπξάλ εχζπιαγρλε ςειαθήζαο, πξφο πίζηηλ 
επαλήιζε, θαί εκείο δη' απηνχ ζε, Θεφλ ινηπφλ επέγλσκελ.  
 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ 
αλαγγέιιεη ηφ ζηεξέσκα. 
 
Νέκεηο ψ ιπηξσηά, εηξήλελ ηψ ιαψ ζνπ, εμαλαζηάο ηνχ ηάθνπ, θαί 



θφζκνλ ζπλεγείξαο, εμ Άδνπ Παληνδχλακε.  
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  

Σψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, επέζηεο Υξηζηέ πξφο ηνχο Μαζεηάο, Σφηε 
ν ζσκάο νηθνλνκηθψο νπρ επξέζε κεη' απηψλ, έιεγε γάξ, νπ κή 
πηζηεχζσ, εάλ κή ίδσ θαγψ ηφλ Γεζπφηελ, ίδσ ηήλ πιεπξάλ, φζελ 
εμήιζε ηφ αίκα, ηφ χδσξ, ηφ βάπηηζκα, ίδσ ηήλ πιεγήλ, εμ ήο ηάζε ηφ 
κέγα ηξαχκα ν άλζξσπνο, ίδσ, πψο νπθ ήλ σο πλεχκα, αιιά ζάξμ 
θαί νζηέα, ν ηφλ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ζσκάλ πιεξνθνξήζαο, Κχξηε, 
δφμα ζνη.  

ρ24ηνξ 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  
Ήρνο α'  Παλεχθεκνη Μάξηπξεο  

Φειάθεζνλ ιέγεη ηψ ζσκά, εθ λεθξψλ ηξηήκεξνο, εμαλαζηάο ν 
θηιάλζξσπνο, θαί ίδε ρείξάο κνπ, θαί πνδψλ ηάο ηξήζεηο, θαί 
πιεπξάο ηήλ πφξσζηλ, θαί γλψζί κε Θεφλ αλαιινίσηνλ, γεψδεο 
θχξακα, θαη' νπζίαλ κνξθσζάκελνλ, θαί ηφ παζνο ελ απηψ 
δεμάκελνλ.  
 
Ζπφξεη ηάο ηξήζεηο ελνξψλ ηψλ πνδψλ ν Γίδπκνο, θαί ηψλ ρεηξψλ ηά 
ηπιψκαηα, θαί ήλ ζακβνχκελνο ηφ θξηθψδεο ζαχκα, θαί ρεηξί ηελ 
άρξαληνλ πιεπξάλ θαί ςειαθψλ θαί Θεψκελνο, εμ ψλ ππέδεημελ, 
αλακθίβνινλ ηνίο έζλεζη, ηήλ εθ ηάθνπ ηξηήκεξνλ Έγεξζηλ.  
 
Λακβάλσ κεγίζηελ ραξκνλήλ, ζήλ σηήξ κνπ Έγεξζηλ, 
βεβαηνπκέλελ Θεψκελνο, εμ ψλ εμίσηαη, ηνικεξψλ πξαγκάησλ ν 
ζσκάο εθάςαζζαη, δηφ ζε ηφλ απινχλ δνγκαηίδνκελ, Θεφλ θαί 
άλζξσπνλ, ελεξγείαο δχν θέξνληα, νπζηψδεηο ηψλ εμ ψλ ζπληέζεηζαη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'  
Κχξηε, ηή αζηέθησ ηήο ζεφηεηνο αίγιε, ηψλ ζπξψλ επέζηεο νπζψλ 
θεθιεηζκέλσλ, θαί ζηάο ελ κέζσ ηψλ Μαζεηψλ ηήλ πιεπξάλ 
έμεγχκλσζαο, θαί ηξαπκάησλ ζνπ ρεηξψλ θαί ηψλ πνδψλ, ηάο 
σηεηιάο δεηθλχσλ αζπκίαο ηήλ θαηήθεηάλ ηε ιχσλ, ζαθψο εθψλεζαο, 
λ ηξφπνλ ελ εκνί θαζνξάηε, ψ θίινη, ηήο ζαξθφο ηήλ πξφζιεςηλ, νπ 
πλεχκαηνο θέξσ θχζηλ, ηψ δέ δηζηάδνληη Μαζεηή πξνεηξέπνπ 
ςειαθήζαη θξηθηψο, θαηεηπψλ, Δξεπλήζαο άπαληα, δεχξν ινηπφλ κή 
ακθίβαιιε, ν δέ αηζζφκελνο ελ ηή ρεηξί ηήο ζήο δηπιήο νπζίαο ελ 
θφβσ αλεβφα πηζηψο, ηή πίζηεη ειθφκελνο, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο 



κνπ, δφμα ζνη.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο α'  ηαπξψζηκνλ 

ηαπξφο θαηεπάγε ελ Κξαλίσ, θαί ήλζεζελ εκίλ αζαλαζίαλ, εθ πεγήο 
αελάνπ, ηήο πιεπξάο ηνχ σηήξνο.  

Αλαζηάζηκνλ  
Γεχηε ιανί πκλήζσκελ, θαί πξνζθπλήζσκελ Υξηζηφλ, δνμάδνληεο 
απηνχ ηήλ εθ λεθξψλ Αλάζηαζηλ, φηη απηφο εζηηλ ν Θεφο εκψλ ν εθ 
ηήο πιάλεο ηνχ ερζξνχ ηφλ θφζκνλ ιπηξσζάκελνο.  

Μαξηπξηθφλ  
 ηήο θαιήο πκψλ πξαγκαηείαο Άγηνη! φηη αίκαηα εδψθαηε, θαί 
νπξαλνχο εθιεξνλνκήζαηε, θαί πξφο θαηξφλ πεηξαζζέληεο, αησλίσο 
αγάιιεζζε, λησο θαιφλ πκψλ ηφ εκπφξεπκα, θζαξηά γάξ 
θαηαιηπφληεο, ηά άθζαξηα απειάβεηε, θαί ζχλ Αγγέινηο ρνξεχνληεο, 
πκλείηε απαχζησο, Σξηάδα Οκννχζηνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Άςαη ζσκά ηήο πιεπξάο ηή ρεηξί, ιέγεη Υξηζηφο, θαί ηνχο ηχπνπο ηψλ 
ήισλ δεχξν ςειάθεζνλ πίζηεη εξεχλεζνλ, θαί γίλνπ κνη πηζηφο, θαί 
κή γίλνπ άπηζηνο, ν δέ ζσκάο ηψ δαθηχισ σο ήςαην ηνχ Γεζπφηνπ, 
κέγα αλεβφεζε, χ κνπ Θεφο θαί Κχξηνο, εχζπιαγρλε δφμα ζνη.  
 

ΣΖ ΣΔΣΆΡΣΖ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
ΠΡΧΨ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο α'  ηαπξψζηκνλ  
ηαπξσζέληνο ζνπ Υξηζηέ, αλεξέζε ε ηπξαλλίο, επαηήζε ε δχλακηο 
ηνχ ερζξνχ, νχηε γάξ Άγγεινο νπθ άλζξσπνο, αιι' απηφο ν Κχξηνο 
έζσζαο εκάο δφμα ζνη.  

Αλαζηάζηκνλ  
Ο Ηζαάθ ελ ηψ βνπλψ αλελέρζε, ν Ησλάο ελ ηψ βπζψ θαηελέρζε θαί 
ακθφηεξνη ηφ πάζνο ζνπ σηήξ εμεηθφληδνλ, ν κέλ ηά δεζκά θαί ηήλ 
ζθαγήλ ν δέ ηήλ ηαθήλ θαί ηήλ δσήλ, ηήο παξαδφμνπ Δγέξζεψο ζνπ, 
Κχξηε, δφμα ζνη.  

Μαξηπξηθφλ  
Σάο αιγεδφλαο ηψλ Αγίσλ άο ππέξ ζνχ έπαζνλ, δπζσπήζεηη Κχξηε, 
θαί πάζαο εκψλ ηάο νδχλαο, ίαζαη θηιάλζξσπε δεφκεζα.  



ηαπξνζενηνθίνλ  
Οη ηήλ ζήλ πξνζηαζηαλ θεθηεκέλνη Άρξαληε θαί ηαίο ζαίο ηθεζίαηο ηψλ 
δεηλψλ εθιπηξνχκελνη ηψ ηαπξψ ηνχ Τηνχ ζνπ ελ παληί 
θξνπξνχκελνη, θαηά ρξένο ζε πάληεο επζεβψο κεγαιχλνκελ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ  

Αςάκελνο ρεηξί, ηήο πιεπξάο ηήο αζηέθηνπ, ν Γίδπκνο ζσκάο, νπθ 
εθιέρζε ηή ςαχζεη, αιι' έκεηλε ηνχο κψισπαο ςειαθψλ 
αθξηβέζηεξνλ, θαί θζεγγφκελνο ηψ δη' εκάο ινγρεπζέληη, χ κνπ 
Κχξηνο, ζχ θαί Θεφο κνπ ππάξρεηο, θάλ πάζνο ππήλεγθαο. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Αί λ ν π ο 
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο α'  ηαπξψζηκνλ  

έ ηφλ ελ μχισ πξνζπαγέληα θαί δσήλ εκίλ παξεζρεθφηα, σο 
σηήξα θαί Γεζπφηελ, πκλνχκελ απαχζησο. (Γίο)  

Αλαζηάζηκνλ  
Ο ηφλ Άδελ ζθπιεχζαο, θαί ηφλ άλζξσπνλ αλαζηήζαο, ηή Αλαζηάζεη, 
ζνπ Υξηζηέ, αμίσζνλ εκάο ελ θαζαξά θαξδία, πκλείλ θαί δνμάδεηλ ζε.  

Μαξηπξηθφλ  
Τκάο παλεχθεκνη Μάξηπξεο νπ ζιίςεηο, νπ ζηελνρσξία, νπ ιηκφο, νπ 
δησγκφο νπδέ κάζηηγεο νπ ζπκφο ζεξψλ νπ μίθνο, νπδέ πχξ 
απεηινχλ, ρσξίζαη Θενχ δεδχλεληαη, πφζσ δέ κάιινλ ηψ πξφο 
απηφλ, σο ελ αιινηξίνηο αγσληζάκελνη ζψκαζη, ηήλ θχζηλ ειάζεηε, 
ζαλάηνπ θαηαθξνλήζαληεο, φζελ θαί επαμίσο, ηψλ πφλσλ πκψλ 
κηζζφλ εθνκίζαζζε, νπξαλψλ βαζηιείαο θιεξνλφκνη γεγφλαηε, 
Έρνληεο παξξεζίαλ πξφο ηφλ θηιάλζξσπνλ Θεφλ ηψ θφζκσ ηήλ 
εηξήλελ αηηήζαζζε, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Σψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, ηψλ Μαζεηψλ ζπλεζξνηζκέλσλ, επέζηε ν 
σηήξ, νχ ήζαλ ζπλεγκέλνη, θαί ζηάο ελ κέζσ απηψλ ιέγεη ηψ ζσκά, 
Γεχξν ςειάθεζνλ θαί ίδε ηνχο ηχπνπο ηψλ ήισλ, έθηεηλφλ ζνπ ηήλ 
ρείξα, θαί άςαη ηήο πιεπξάο κνπ, θαί κή γίλνπ άπηζηνο, αιιά πίζηεη 
θήξπμνλ, ηήλ εθ λεθξψλ κνπ Αλάζηαζηλ.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα  
Ζρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά  



 ζαχκαηνο θαηλνχ! ψ παξαδφμνπ ηξφπνπ! πψο ρφξηνο νπθ εθιέρζε, 
ε ρείξ ηνχ Απνζηφινπ, ππξί ηψ ηήο ζεφηεηνο!  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
πεχζσκελ θαί εκείο, ηάο ρείξαο αγηάζαη, Σή ηψλ παζψλ αξγία, θαί 
νχησ ηνχ Γεζπφηνπ, ηήο πιεπξάο εθαςφκεζα.  
 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ 
αλαγγέιιεη ηφ ζηεξέσκα. 
 
Δγθαίληζνλ ςπρή πάζαο ζνπ ηάο αηζζήζεηο, πξφο ζείαλ ζεσξίαλ, 
Υξηζηφο γάξ νχησ ζέιεη, ηειείζζαη ηά εγθαίληα.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
ξα κνη λνεηψο ηήλ αιιαγήλ ηνχ θφζκνπ, θαί θφζκεζνλ ηά έλδνλ, 
ηαίο αξεηαίο σο θχιινηο ςπρή, θαί σξατζζεηη.  

ρ25ηνξ 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
ΔΠΔΡΑ  

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  

Ήρνο β'  ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ  
Κφιπνπο κή ιηπψλ ηνχο παηξηθνχο, ψθζεο επί γήο ζαξθνθφξνο δη' 
επζπιαγρλίαλ Υξηζηέ, πάζνο ηε θαί ζάλαηνλ θαηαδεμάκελνο 
εμαλέζηεο ηξηήκεξνο, ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ έλδνλ εηζειήιπζαο, σο 
παληνδχλακνο, φζελ, ηήλ πιεπξάλ ζνπ ηήλ ζείαλ, ραίξσλ ν ζσκάο 
ςειαθήζαο, Κχξηνλ θαί θηίζηελ ζε εδφμαζελ.  
 
Ήινηο πξνζειψζεο ηψ ηαπξψ, ιφγρε ηήλ ιεπξάλ εθεληήζεο, ρνιήο 
εγεχζσ Υξηζηέ, ζάλαηνλ ππέκεηλαο, ηάθσ ηεζείο σο λεθξφο, σο Θεφο 
δέ ζπλέηξηςαο, δεζκνχο ηνχο ηνχ Άδνπ θαί ζπλεμαλέζηεζαο ηνχο απ' 
αηψλνο λεθξνχο, φζελ, ηάο ζθξαγίδαο κή ιχζαο, ζνχ ηνίο Μαζεηαίο 
ελεθάλεο, ηήλ ζήλ εμαλάζηαζηλ πηζηνχκελνο.  
 
Πάζρα ε παξνχζα Δνξηή, Πάζρα κπζηηθφλ, Πάζρα ζείνλ Πάζρα 
ζσηήξηνλ, Πάζρα πξφο αζάλαηνλ δσήλ κεηάγνλ εκάο, Πάζρα πάζαλ 
θαηήθεηαλ εμαίξνλ εθ κέζνπ, Πάζρα ηήλ επθξφζπλνλ ράξηλ δηδφλ 
Μαζεηαίο, φζελ, ν ζσκάο αλεβφα, Κχξηνο Θεφο κνπ ππάξρεηο ν 
ζθπιεχζαο Άδνπ ηά βαζίιεηα.  



Γφμα... Καί λχλ  Ήρνο δ'  
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! απηζηία πίζηηλ βεβαίαλ εγέλλεζελ εηπψλ 
γάξ ν ζσκάο, Δάλ κή ίδσ, νπ κή πηζηεχζσ, ςειαθήζαο δέ ηήλ 
πιεπξάλ, εζενιφγεη ηφλ ζαξθσζέληα, ηφλ απηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ, 
εγλψξηζελ σο πεπνλζφηα ζαξθί, εθήξπμε ηφλ αλαζηάληα Θεφλ, θαί 
εβφεζε ιακπξά ηή θσλή, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο κνπ, δφμα ζνη.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο α'  Αλαζηάζηκνλ  

Σψ πάζεη ζνπ Υξηζηέ, παζψλ ειεπζεξψζεκελ, θαί ηή Αλαζηάζεη ζνπ, 
εθ θζνξάο ειπηξψζεκελ, Κχξηε δφμα ζνη.  

Απνζηνιηθφλ  
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Ζ ηψλ Απνζηφισλ παλαξκφληνο ιχξα εμ Αγίνπ Πλεχκαηνο θηλνπκέλε 
ηάο ηψλ ζηπγεξψλ Γαηκφλσλ ηειεηάο θαηήξγεζε, θαί ηφλ έλα Κχξηνλ 
θεξχμαζα, έζλε ειπηξψζαην ηήο πιάλεο ηψλ εηδψισλ θαί 
πξνζθπλείλ εδίδαμε, Σξηάδα Οκννχζηνλ.  

Μαξηπξηθφλ  
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο 
δψζεη δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 
 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο πκάο νπρ ε γή θαηέθξπςελ, αιι' νπξαλφο 
ππεδέμαην, πκίλ ελνίγεζαλ, Παξαδείζνπ πχιαη, θαί εληφο γελφκελνη 
ηνχ μχινπ ηήο δσήο απνιαχεηε, Υξηζηψ πξεζβεχζαηε δσξεζήλαη ηαίο 
ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'  
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ηνχ ππξφο ν ρφξηνο αςάκελνο 
ζέζσζηαη, βαιψλ γάξ ν ζσκάο ελ ηή ππξίλε πιεπξά ηήλ ρείξα, Ηεζνχ 
Υξηζηνχ ηνχ Θενχ νπ θαηεθιέρζε ηή ςειαθήζεη, ηήο ςπρήο γάξ ηφ 
δπζπεηζέο, κεηέβαιελ εηο εππηζηίαλ ζεξκψο, εθέθξαμελ απφ βαζέσλ 
ςπρήο, ν Γεζπφηεο, ζχ κνπ εη θαί Θεφο ν εθ λεθξψλ εγεγεξκέλνο, 
δφμα ζνη.  
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ   
ΠΡΧΗ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 



Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  
Αλαζηάζηκνλ  Ήρνο α'  

Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο  
Δλ ηψ ηαπξψ πξνζεισζείο, ε δσή ηψλ απάλησλ, θαί ελ λεθξνίο 
ινγηζζείο, ν αζάλαηνο Κχξηνο, αλέζηεο ηξηήκεξνο σηήξ, εγείξαο ηφλ 
Αδάκ εθ ηήο θζνξάο, δηά ηνχην αη δπλάκεηο ηψλ νπξαλψλ, εβφσλ ζνη 
δσνδφηα, Γφμα ηψ ζείσ πάζεη ζνπ Υξηζηέ, δφμα ηή Αλαζηάζεη ζνπ. 
δφμα ηή ζπγθαηαβάζεη ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  

Απνζηνιηθφλ  
Οη ζνθνί ηήο νηθνπκέλεο αιηείο, εθ Θενχ ιαβφληεο ηφ ζπκπαζέο, 
πξεζβεχζαηε θαί λχλ ππέξ εκψλ ηψλ βνψλησλ, Κχξηε, ζψζνλ ηνχο 
Βαζηιείο, θαί ηήλ Πφιηλ ζνπ, θαί ηψλ ζπλερφλησλ δεηλψλ 
ειεπζέξσζνλ, δηά ηψλ Απνζηφισλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Μαξηπξηθφλ  
Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ  

Σνχο Μάξηπξαο Υξηζηνχ, ηθεηεχζσκελ πάληεο, απηνί γάξ ηήλ εκψλ, 
ζσηεξίαλ αηηνχζη θαί πάληεο πξνζέιζσκελ, πξφο απηνχο κεηά 
πίζηεσο, νχηνη βξχνπζη, ηψλ ηακάησλ ηήλ ράξηλ, νχηνη θάιαγγαο, 
απνζνβνχζη Γαηκφλσλ, σο θχιαθεο ηήο πίζηεσο.  

Θενηνθίνλ  
Πξνθήηαί ζε ηξαλψο, πξνθαηήγγεηιαλ Κφξε, Μεηέξα ηνχ Θενχ, θαί 
Απφζηνινη ζείνη, ελ θφζκσ εθήξπμαλ, θαί εκείο επηζηεχζακελ, φζελ 
άπαληεο, επζεβνθξφλσο ηηκψληεο, αλπκλνχκέλ ζε, θαί Θενηφθνλ 
θπξίσο, αεί νλνκάδνκελ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ  

Ηδψλ κνπ ηήλ πιεπξάλ, κή απίζηεη κνη πιένλ, ν Λφγνο ηψ ζσκά, 
απηζηνχληη εβφα, δαθηχισ κε ςειάθεζνλ, θαί ρεηξί εμεξεχλεζνλ, θαί 
γλσξίζαο κνπ, ηάο σηεηιάο ηψλ ηξαπκάησλ, θφζκσ θήξπηηε, ηήλ 
δσεθφξνλ κνπ ηαχηελ, εθ ηάθνπ Αλάζηαζηλ. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Α ί λ ν π ο, 
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο α'  Αλαζηάζηκνλ  

Σήλ ζενπξεπή ζνπ ζπγθαηάβαζηλ δνμάδνληεο, πκλνχκέλ ζε Υξηζηέ, 
Δηέρζεο εθ Παξζέλνπ, θαί αρψξηζηνο ππήξρεο ηψ Παηξί, έπαζεο σο 
άλζξσπνο, θαί εθνπζίσο ππέκεηλαο ηαπξφλ αλέζηεο εθ ηνχ ηάθνπ, 



σο εθ παζηάδνο πξνειζψλ, ίλα ζψζεο ηφλ θφζκνλ Κχξηε, δφμα ζνη. 
(Γίο)  

Απνζηνιηθφλ  
Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ  

Πέηξνλ θαί Παχινλ ζπκθψλσο αλεπθεκήζσκελ, Λνπθάλ, Μαηζαίνλ, 
Μάξθνλ, Ησάλλελ, Αλδξέαλ, Θσκάλ, Βαξζνινκαίνλ, ίκσλα ηφλ 
Καλαλίηελ, Ηάθσβνλ, Φίιηππνλ, θαί ηήλ νκήγπξηλ πάζαλ ηψλ 
Μαζεηψλ, επαμίσο επθεκήζσκελ.  

Μαξηπξηθφλ  
Αγαιιηάζζε Μάξηπξεο ελ Κπξίσ, φηη ηφλ αγψλα ηφλ θαιφλ 
εγσλίζαζζε, αληέζηεηε βαζηιεχζη, θαί ηπξάλλνπο εληθήζαηε, πχξ θαί 
μίθνο νπθ επηνήζεηε, ζεξψλ αγξίσλ θαηεζζηφλησλ ηά ζψκαηα πκψλ, 
ηψ Υξηζηψ κεηά Αγγέισλ ηήλ πκλσδίαλ αλαπέκπνληεο, ηνχο απ' 
νπξαλψλ ζηεθάλνπο εθνκίζαζζε, αηηήζαζζε δσξεζήλαη εηξήλελ ηψ 
θφζκσ θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'  
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! Ησάλλεο ζηήζεη ηνχ Λφγνπ αλέπεζε, 
ζσκάο δέ ηήλ πιεπξάλ πξνζςειαθήζαη θαηεμηψζε, αιι' ν κέλ, 
εθείζελ θξηθηψο ζενινγίαο βπζφλ αλέιθεη, ηήλ νηθνλνκίαλ ν δέ, 
εμίσηαη κπζηαγσγήζαη εκάο, παξίζηεζη γάξ ηάο απνδείμεηο ηξαλψο, 
ηήο Δγέξζεσο απηνχ εθβνψλ, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο κνπ δφμα ζνη.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα  
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά  

Καηήθεηα παζψλ, θαί ινγηζκψλ ε δάιε, καθξαλ εμνξηδέζζσ, θαί 
νχησο εμαλζήζεη ηφ έαξ ηφ ηήο πίζηεσο.  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
θζεο ηνίο ηεξνίο, ζνχ ψηεξ Απνζηφινηο, ηψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, 
δη' απηψλ εγθαηλίδσλ, ηφ ζείνλ Πλεχκα ζήκεξνλ.  
 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ 
αλαγγέιιεη ηφ ζηεξέσκα. 
 
Νχλ ζε Πακβαζηιεχ, ηδφληεο νπ βιεθάξνηο αιιά θαξδίαο πφζσ, Θεφλ 
πεπηζηεπθφηεο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Μεζ' εκέξαο νθηψ, ηήο Δγέξζεψο ζνπ Ηεζνχ Βαζηιεχ, κνλνγελέο 



Λφγε ηνχ Παηξφο, ψθζεο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ, θεθιεηζκέλσλ ηψλ 
ζπξψλ, ηήλ εηξήλελ ζνπ παξερφκελνο, θαί ηψ απηζηνχληη Μαζεηή, 
ηνχο ηχπνπο έδεημαο, Γεχξν ςειάθεζνλ ηάο ρείξαο θαί ηνχο πφδαο, 
θαί ηήλ αθήξαηφλ κνπ πιεπξάλ, ν δέ πεηζζείο εβφα ζνη, ν Κχξηφο κνπ 
θαί ν Θεφο κνπ, δφμα ζνη.  

ρ26ηνξ 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
ΔΠΔΡΑ  

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  
Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ  

Γηθαηνζχλεο εζζήηα, πεξηβαιιφκελνη ιεπθήλ ππέξ ρηφλα, ηή παξνχζε 
ηνχ Πάζρα, εκέξα επθξαλζψκελ, ελ ή ν Υξηζηφο, δηθαηνζχλεο σο 
ήιηνο, εθ ηψλ λεθξψλ αλαηείιαο πάληαο εκάο, αθζαξζία 
θαηεθαίδξπλελ.  
 
Ζ βαζηιίο θαί θπξία, ηψλ ενξηψλ Δνξηή, ε λχλ εζηίλ εκέξα ήλ 
επνίεζελ φλησο, ν Κχξηνο, ελ ηαχηε, σο ςάιιεη Γαπτδ, κπζηηθψο 
επθξαλζψκελ ιανί, ηψλ γάξ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ ηνίο Μαζεηαίο, ηήλ 
εηξήλελ εδσξήζαην.  
 
Ζ ηνχ ζσκά απηζηία ηήλ θνζκνζψηεηξαλ, ηνχ ζεαλζξψπνπ Λφγνπ, 
ηήλ εμ Άδνπ θεπζκψλνο, Έγεξζηλ πηζηνχηαη, ηξήζηλ ρεηξψλ, θαί 
πνδψλ ηνικεξφηεξνλ, εκςειαθψζα πξφο πίζησζηλ θνζκηθήλ, δεμηά 
ηή θηινπξάγκνλη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Σψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, επηζηάο ν Ηεζνχο ηνίο Μαζεηαίο, αθνβίαλ 
θαί εηξήλελ εδίδνπ, είηα ιέγεη ηψ ζσκά, Σί κνηαπηζηείο φηη αλέζηελ εθ 
λεθξψλ, θέξε ψδε ηήλ ρείξά ζνπ, θαί βάιε εηο ηήλ πιεπξάλ κνπ, θαί 
ίδε, ζνχ γάξ απηζηνχληνο, νη πάληεο έκαζνλ ηά πάζε θαί ηήλ 
Αλάζηαζίλ κνπ, θξάδεηλ κεηά ζνχ, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο κνπ, δφμα 
ζνη.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο α'  ηαπξψζηκνλ  

Άξξεθηνλ ηείρνο εκίλ εζηηλ, ν ηίκηνο ηαπξφο ν ηνχ σηήξνο, ελ απηψ 
γάξ πεπνηζφηεο ζσδφκεζα πάληεο.  

Αλαζηάζηκνλ  
Σάο εζπεξη λάο εκψλ επράο, πξφζδεμαη άγηε Κχξηε, θαί παξάζρνπ 
εκίλ, άθεζηλ ακαξηηψλ, φηη κφλνο εη ν δείμαο, ελ θφζκσ ηήλ 



Αλάζηαζηλ.  
Μαξηπξηθφλ  

Σή Πξεζβεία Κχξηε, πάλησλ ηψλ Αγίσλ θαί ηήο Θενηφθνπ, ηήλ ζήλ 
εηξήλελ δφο εκίλ θαί ειέεζνλ εκάο σο κφλνο νηθηίξκσλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Άςαη ζσκά ηήο πιεπξάο ηή ρεηξί, ιέγεη Υξηζηφο, θαί ηνχο ηχπνπο ηψλ 
ήισλ δεχξν ςειάθεζνλ, πίζηεη εξεχλεζνλ θαί γίλνπ κνη πηζηφο θαί 
κή γίλνπ άπηζηνο, ν δέ ζσκάο, ηψ δαθηχισ σο ήςαην ηνχ Γεζπφηνπ, 
κέγα αλεβφεζε, χ κνπ Θεφο θαί Κχξηνο, εχζπιαγρλε, δφμα ζνη.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΔΚΔΤΖ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
ΠΡΧΨ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  

ηαπξψζηκνλ  Ήρνο α'  
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο  

Σνχ ηαπξνχ ζνπ ηφ μχινλ πξνζθπλνχκελ θηιάλζξσπε, φηη ελ απηψ 
πξνζειψζεο ε δσή ηψλ απάλησλ, Παξάδεηζνλ ελέσμαο σηήξ ηψ 
πίζηεη πξνζειζφληη ζνη Λεζηή, θαί ηξπθήο θαηεμηψζε, νκνινγψλ ζνη, 
Μλήζζεηί κνπ Κχξηε, Γέμαη ψζπεξ εθείλνλ θαί εκάο, θξαπγάδνληαο, 
Ζκάξηνκελ, πάληεο ηή επζπιαγρλία ζνπ, κή ππεξίδεο εκάο.  

Αλαζηάζηκνλ  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ, ζηξαηηψηαη ηεξνχληεο, λεθξνί ηή αζηξαπή, ηνχ 
νθζέληνο Αγγέινπ, εγέλνλην θεξχηηνληνο, γπλαημί ηήλ Αλάζηαζηλ, έ 
δνμάδνκελ, ηφλ ηήο θζνξάο θαζαηξέηελ, ζνί πξνζπίπηνκελ, ηψ 
αλαζηάληη εθ ηάθνπ, θαί κφλθ Θεψ εκψλ.  

Μαξηπξηθφλ  
Αζιήζεσο θαχρεκα θαί ζηεθάλσλ αμιησκα, νη έλδνμνη Αζινθφξνη 
πεξηβέβιεληαί ζε Κχξηε, θαξηεξία γάξ αηθηζκψλ, ηνχο αλφκνπο 
εηξνπψζαλην, θαί δπλάκεη ζετθή, εμ νπξαλνχ ηήλ λίθελ εδέμαλην, 
απηψλ ηαίο ηθεζίαηο ειεπζέξσζνλ ηνχ ανξάηνπ ερζξνχ σηήξ, θαί 
ζψζφλ κε.  

ηαπξνζενηνθίνλ  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ  

Ζ άζπηινο ακλάο, ηφλ ακλφλ θαί πνηκέλα, θξεκάκελνλ λεθξφλ επί 
μχινπ νξψζα, ζξελνχζα εθζέγγεην, κεηξηθψο νινιχδνπζα, Πψο 
ελέγθσ ζνπ ηήλ ππέξ ιφγνλ Τηέ κνπ, ζπγθαηάβαζηλ, θαί ηά εθνχζηα 
Πάζε, Θεέ ππεξάγαζε.  



 
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  

Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ  
Μαθάξηνο εί ζχ ηάο πιεγάο ςειαθήζαο, ηήο θξείηηνλνο πιεπξάο, ηνχ 
ηφ κέγηζηνλ ηξαχκα, ηνχ Αδάκ ηαηξεχζαληνο, θαί εκίλ ηνίο 
πηζηεχζαζη, ηφλ αλψιεζξνλ, καθαξηζκφλ πξνμελήζαο, κφλνηο 
ξήκαζη, ηνίο ηψλ ζεπηψλ Απνζηφισλ, ηήλ ηνχηνπ Αλάζηαζηλ. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο 
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο α'  ηαπξψζηκνλ  

Γηά ηνχ ηαπξνχ ζνπ Υξηζηέ, κία πνίκλε γέγνλελ Αγγέισλ θαί 
αλζξψπσλ, θαί κία Δθθιεζία, νπξαλφο θαί ε γή αγάιιεηαη, Κχξηε, 
δφμα ζνη. (Γίο)  

Απνζηνιηθφλ  
Τκλνχκέλ ζνπ Υξηζηέ ηφ ζσηήξηνλ Πάζνο θαί δνμάδνκέλ ζνπ ηήλ 
Αλάζηαζηλ.  

Μαξηπξηθφλ  
Σνχο Αζινθφξνπο ηνχ Υξηζηνχ, δεχηε ιανί άπαληεο ηηκήζσκελ, 
χκλνηο θαί σδαίο πλεπκαηηθαίο, ηνχο θσζηήξαο ηνχ θφζκνπ, θαί 
θήξπθαο ηήο πίζηεσο, ηήλ πεγήλ ηήλ αέλανλ, εμ ήο αλαβιχδεη ηνίο 
πηζηνίο ηά ηάκαηα, Απηψλ ηαίο ηθεζίαηο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ δψξεζαη ηψ θφζκσ ζνπ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Σψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, ηψλ Μαζεηψλ ζπλεζξνηζκέλσλ, επέζηε ν 
σηήξ νχ ήζαλ ζπλεγκέλνη, θαί ζηάο ελ κέζσ απηψλ, ιέγεη ηψ ζσκά, 
Γεχξν ςειάθεζνλ, θαί ίδε ηνχο ηχπνπο ηψλ ήισλ, έθηεηλφλ ζνπ ηήλ 
ρείξα, θαί άςαη ηήο πιεπξάο κνπ, θαί κή γίλνπ άπηζηνο αιιά πίζηεη 
θήξπμνλ, ηήλ εθ λεθξψλ κνπ Αλάζηαζηλ.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα  
Ήρνο δ'  Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ  

ηαπξσζείο ηφλ Παξάδεηζνλ, ηνίο αλζξψπνηο ελέσμαο, θαί λεθξνχο 
ζπλήγεηξαο, ε δσή εκψλ, θαί εμαλέζηεο ηφλ ζάλαηνλ, ειψλ ηφ 
δπλάκεη ζνπ, θαί ζπλήςαο νπξαλνίο, αιεζψο ηά επιηγεηα θαί 
επιήξσζαο, ζπκεδίαο απιέηνπ, Θενχ Λφγε, ηφλ ρνξφλ ηψλ 
Απνζηφισλ, ηνχηνηο εηξήλελ θζεγμάκελνο.  
 



ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Ζ θζνξά εμσζηξάθηζηαη, αθζαξζία εμήλζεζελ, ν δεζκφο ν ρξφληνο 
δηαιέιπηαη, νη νπξαλνί επθξαηλέζζσζαλ, γή θαί ηά επίγεηα, εμαλέζηε 
γάξ Υξηζηφο, εζθπιεχζε ν ζάλαηνο, ε επθξφζπλνο, επεθάλε εκέξα, 
θεθιεηζκέλσλ, ηψλ ζπξψλ έλδνλ εηζήιζελ ν Εσνδφηεο θαί Κχξηνο.  
 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ 
αλαγγέιιεη ηφ ζηεξέσκα. 
 
Σή εκέξα ν Κχξηνο, ήλ επνίεζε ζήκεξνλ, αγαιιηαζψκεζα 
επθξαηλφκελνη, ν Εσνδφηεο εγήγεξηαη, ν Άδεο εζθχιεπηαη, 
Απνζηφισλ ν ρνξφο ηήλ ραξάλ αθνπηίδεηαη, εςειάθεζε, ηήλ πιεπξάλ 
ηνχ Γεζπφηνπ, απηζηήζαο, ν ζσκάο, θαί ςειαθήζαο δηπιήλ νπζίαλ 
εθήξπμε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Άςαη ζσκά ηήο πιεπξάο ηή ρεηξί, ιέγεη Υξηζηφο θαί ηνχο ηχπνπο ηψλ 
ήισλ δεχξν ςειάθεζνλ πίζηεη εξεχλεζνλ, θαί γίλνπ κνη πηζηφο, θαί 
κή γίλνπ άπηζηνο, ν δέ ζσκάο, ηψ δαθηχισ σο ήςαην ηνχ Γεζπφηνπ 
κέγα αλεβφεζε, χ κνπ Θεφο θαί Κχξηνο εχζπιαγρλε δφμα ζνη.  

ρ27ηνξ 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Ηδηφκεια ηήο Δνξηήο γ'  

Ήρνο α'  
Σψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, ηψλ Μαζεηψλ ζπλεζξνηζκέλσλ, εηζήιζεο 
άθλσ παληνδχλακε, Ηεζνχ ν Θεφο εκψλ, θαί ζηάο ελ κέζσ απηψλ, 
εηξήλελ δνχο επιήξσζαο αγίνπ Πλεχκαηνο, πξνζκέλεηλ ηε 
πξνζέηαμαο θαί κεδακνχ ρσξίδεζζαη απφ Ηεξνπζαιήκ, έσο νχ 
ελδχζσληαη ηήλ εμ χςνπο δχλακηλ, δηφ βνψκέλ ζνη, ν θσηηζκφο θαί ε 
αλάζηαζηο, θαί ε εηξήλε εκψλ δφμα ζνη.  
 
Μεζ' εκέξαο νθηψ, ηήο Δγέξζεψο ζνπ Κχξηε, ψθζεο ηνίο Μαζεηαίο 
ζνπ ελ ηφπσ νχ ήζαλ ζπλεγκέλνη, θαί θσλήζαο απηνίο, εηξήλε πκίλ, 
ηψ απηζηνχληη Μαζεηή, ηάο ρείξαο ππέδεημαο, θαί ηήλ άρξαληνλ 
πιεπξάλ, ν δέ πεηζζείο εβφα ζνη, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο κνπ, δφμα 
ζνη.  
 



Θσκάο ν ιεγφκελνο Γίδπκνο, νπθ ήλ κεη' απηψλ, φηε εηζήιζεο Υξηζηέ, 
θεθιεηζκέλσλ ηψλ ζπξψλ, φζελ θαί επίζηεη ηνίο ξεζείζηλ απηψ, εμ 
απηζηίαο εηο πίζηηλ βεβαηψλ, νπθ απεμίσζαο δέ αγαζέ ππνδείμαη απηψ 
ηήλ άρξαληνλ πιεπξάλ ζνπ, θαί ηψλ ρεηξψλ θαί ηψλ πνδψλ ηνχο 
κψισπαο, ν δέ ςειαθήζαο θαί ηδψλ, σκνιφγεζέ ζε είλαη Θεφλ νπ 
γπκλφλ θαί άλζξσπνλ νπ ςηιφλ, θαί εβφα, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο 
κνπ, δφμα ζνη.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Σψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ επέζηεο Υξηζηέ πξφο ηνχο Μαζεηάο, Σφηε 
ν ζσκάο νηθνλνκηθψο νπρ επξέζε κεη' απηψλ, έιεγε γάξ, νπ κή 
πηζηεχζσ, εάλ κή ίδσ θαγψ ηφλ Γεζπφηελ ίδσ ηήλ πιεπξάλ φζελ 
εμήιζε ηφ αίκα, ηφ χδσξ ηφ βάπηηζκα, ίδσ ηήλ πιεγήλ, εμ ήο Πάζε ηφ 
κέγα ηξαχκα ν άλζξσπνο ίδσ, πψο νπθ ήλ σο πλεχκα, αιιά ζάξμ 
θαί νζηέα, ν ηφλ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ζσκάλ πιεξνθνξήζαο, Κχξηε, 
δφμα ζνη.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  Ήρνο α'  
Σήλ παγθφζκηνλ δφμαλ, ηήλ εμ αλζξψπσλ ζπαξείζαλ θαί ηφλ 
Γεζπφηελ ηεθνχζαλ, ηήλ επνπξάληνλ πχιελ, πκλήζσκελ Μαξίαλ ηήλ 
Παξζέλνλ, ηψλ αζσκάησλ ηφ άζκα θαί ηψλ πηζηψλ ηφ 
εγθαιιψπηζκα, Αχηε γάξ αλεδείρζε νπξαλφο, θαί λαφο ηήο ζεφηεηνο, 
αχηε, ηφ κεζφηνηρνλ ηήο έρζξαο θαζεινχζα, εηξήλελ αληεηζήμε, θαί ηφ 
βαζίιεηνλ ελέσμε, Σαχηελ νχλ θαηέρνληεο, ηήο πίζηεσο ηήλ άγθπξαλ, 
ππέξκαρνλ έρνκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Κχξηνλ, ζαξζείησ ηνίλπλ, 
ζαξζείησ ιαφο ηνχ Θενχ, θαη γάξ απηφο πνιεκήζεη ηνχο ερζξνχο σο 
παληνδχλακνο.  
 

ηηρεξά Αλαζηάζηκα  
Ήρνο α'  

Σάο εζπεξηλάο εκψλ επράο, πξφζδεμαη άγηε Κχξηε, θαί παξάζρνπ 
εκίλ, άθεζηλ ακαξηηψλ, φηη κφλνο εί ν δείμαο, ελ θφζκσ ηήλ 
Αλάζηαζηλ.  
 
ηίρ. Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, εππξέπεηαλ ελεδχζαην...  
 
Κπθιψζαηε ιανί ηψλ, θαί πεξηιάβεηε απηήλ θαί δφηε δφμαλ ελ απηή, 
ηψ αλαζηάληη εθ λεθξψλ, φηη απηφο εζηηλ ν Θεφο εκψλ, ν 
ιπηξσζάκελνο εκάο, εθ ηψλ αλνκηψλ εκψλ.  
 
ηίρ. Καί γάξ εζηεξέσζε ηήλ νηθνπκέλελ, ήηηο νπ ζαιεπζήζεηαη.  
 



Γεχηε ιανί πκλήζσκελ θαί πξνζθπλήζσκελ Υξηζηφλ, δνμάδνληεο 
απηνχ ηήλ εθ λεθξψλ Αλάζηαζηλ, φηη απηφοεζηηλ ν Θεφο εκψλ, ν εθ 
ηήο πιάλεο ηνχ ερζξνχ, ηφλ θφζκνλ ιπηξσζάκελνο.  
 
ηίρ. Σψ νίθσ ζνπ πξέπεη αγίαζκα Κχξηε, εηο καθξφηεηα εκεξψλ.  
 
Σψ πάζεη ζνπ Υξηζηέ, παζψλ ειεπζεξψζεκελ, θαί ηή Αλαζηάζεη ζνπ, 
εθ θζνξάο ειπηξψζεκελ, Κχξηε, δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α' 
Φηιάλζξσπε, κέγα θαί αλείθαζηνλ ηφ πιήζνο ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, φηη 
εκαθξνζχκεζαο, ππφ Ηνπδαίσλ ξαπηδφκελνο ππφ Απνζηφινπ 
ςειαθψκελνο, θαί ππφ ηψλ αζεηνχλησλ ζε πνιππξαγκνλνχκελνο, 
Πψο εζαξθψζεο; πψο εζηαπξψζεο ν αλακάξηεηνο; αιιά ζπλέηηζνλ 
εκάο σο ηφλ ζσκάλ βνάλ ζνη, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο κνπ, δφμα ζνη.  
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΣΖ Β' ΔΒΓΟΜΑΓΟ  
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα Αλαζηάζηκα  

Ήρνο α'  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ, ζηξαηηψηαη ηεξνχληεο, λεθξνί ηή αζηξαπή, ηνχ 
νθζέληνο, Αγγέινπ, εγέλνλην θεξχηηνληνο γπλαημί ηήλ Αλάζηαζηλ, έ 
δνμάδνκελ ηφλ ηήο θζνξάο θαζαηξέηελ, ζνί πξνζπίπηνκελ, ηψ 
αλαζηάληη εθ ηάθνπ, θαί κφλσ Θεψ εκψλ.  

Γφμα... 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο  

Γπλαίθεο πξφο ηφ κλήκα, παξεγέλνλην φξζξηαη, θαί αγγειηθήλ 
νπηαζίαλ ζεαζάκελαη, έηξεκνλ, ν ηάθνο εμήζηξαπηε δσήλ, ηφ ζαχκα 
θαηέπιεηηελ απηάο, δηά ηνχην απειζνχζαη, ηνίο Μαζεηαίο εθήξπηηνλ 
ηήλ Έγεξζηλ, Σφλ Άδελ εζθχιεπζε Υξηζηφο, σο κφλνο θξαηαηφο θαί 
δπλαηφο, θαί θζαξέληαο ζπλήγεηξε πάληαο, ηφλ ηήο θαηαθξίζεσο 
θφβνλ, ιχζαο, δπλάκεη ζηαπξνχ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Σνχ Γαβξηήι θζεγμακέλνπ ζνη Παξζέλε ηφ Υαίξε, ζχλ ηή θσλή 
εζαξθνχην ν ηψλ φισλ Γεζπφηεο, έλ ζνί ηή αγία θηβσηψ, σο έθε ν 
δίθαηνο Γαπτδ, Δδείρζεο πιαηπηέξα ηψλ νπξαλψλ, βαζηάζαζα ηφλ 
θηίζηελ ζνπ, Γφμα ηψ ελνηθήζαληη έλ ζνί, δφμα ηψ πξνειζφληη εθ ζνχ, 
δφμα ηψ ειεπζεξψζαληη εκάο, δηά ηνχ ηφθνπ ζνπ.  



 
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  

Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο  
Σψ θφβσ ηψλ Δβξαίσλ θεθξπκκέλσλ ηψλ Μαζεηψλ, θαί ελ ηή ηψλ 
ζπλεγκέλσλ, εηζήιζεο πξφο απηνχο αγαζέ, θαί έζηεο θεθιεηζκέλσλ 
ηψλ ζπξψλ, ελ κέζσ απηψλ ραξνπνηφο, θαί ππέδεημαο απηνίο ηάο 
ρείξαο, θαί ηήο αρξάληνπ ζνπ πιεπξάο ηνχο κψισπαο, ιέγσλ ηψ 
απηζηνχληη Μαζεηή, θέξε ηήλ ρείξά ζνπ θαί εξεχλα, φηη απηφο εγψ εηκη 
ν δηά ζε παζεηφο. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο 
ηηρεξά Αλαζηάζηκα  

Ήρνο α'  
Τκλνχκέλ ζνπ Υξηζηέ, ηφ ζσηήξηνλ πάζνο θαί δνμάδνκελ ζνπ ηήλ 
Αλάζηαζηλ.  
 
Ο ηαπξφλ ππνκείλαο, θαί ηφλ ζάλαηνλ θαηαξγήζαο, θαί αλαζηάο εθ 
ηψλ λεθξψλ, εηξήλεπζνλ εκψλ ηήλ δσήλ Κχξηε, σο κφλνο 
παληνδχλακνο.  
 
Ο ηφλ Άδελ ζθπιεχζαο, θαί ηφλ άλζξσπνλ αλαζηήζαο ηή Αλαζηάζεη 
ζνπ Υξηζηέ αμίσζνλ εκάο έλ θαζαξά θαξδία, πκλείλ θαί δνμάδεηλ ζε.  
 
Σήλ ζενπξεπή ζνπ ζπγθαηάβαζηλ δνμάδνληεο, πκλνχκέλ ζε Υξηζηέ, 
Δηέρζεο εθ Παξζέλνπ, θαί αρψξηζηνο ππήξρεο ηψ Παηξί, έπαζεο σο 
άλζξσπνο, θαί εθνπζίσο ππέκεηλαο ηαπξφλ, αλέζηεο εθ ηνχ ηάθνπ, 
σο εθ παζηάδνο πξνειζψλ ίλα ζψζεο ηφλ θφζκνλ, Κχξηε, δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Μεζ' εκέξαο νθηψ, ηήο Δγέξζεψο ζνπ Ηεζνχ Βαζηιεχ, κνλνγελέο 
Λφγε ηνχ Παηξφο, ψθζεο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ, θεθιεηζκέλσλ ηψλ 
ζπξψλ, ηήλ εηξήλελ ζνπ παξερφκελνο, θαί ηψ απηζηνχληη Μαζεηή 
ηνχο ηχπνπο έδεημαο, Γεχξν ςειάθεζνλ ηάο ρείξαο θαί ηνχο πφδαο, 
θαί ηήλ αθήξαηφλ κνπ πιεπξάλ, ν δέ πεηζζείο εβφα ζνη, ν Κχξηφο κνπ 
θαί ν Θεφο κνπ, δφμα ζνη.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο α'  Παλεχθεκνη Μάξηπξεο  

Μεηά ηήλ εθ ηάθνπ ζνπ θξηθηήλ, Εσνδφηα Έγεξζηλ, ψζπεξ 



ζθξαγίδαο νπθ έιπζαο, Υξηζηέ ηνχ κλήκαηνο, νχησ θεθιεηζκέλσλ, 
ζπξψλ εηζειήιπζαο, πξφο ηνχο παλεπθιεείο Απνζηφινπο ζνπ, 
ραξνπνηψλ απηνχο, θαί επζέο ζνπ παξερφκελνο, ηνχηνηο Πλεχκα, δη' 
άκεηξνλ έιενο.  
 
ηίρ. Δπαίλεη Ηεξνπζαιήκ ηφλ Κχξηνλ...  
 
Θσκάο ν θαί Γίδπκνο νπθ ήλ ελδεκψλ ελίθα ζχ, ηνίο Μαζεηαίο 
ψθζεο, Κχξηε, φζελ επίζηεζε, ηή ζή Αλαζηάζεη, θαη ηνίο θαηηδνχζί ζε, 
εβφα, εη κή βάισ ηφλ δάθηπινλ, εηο ηήλ πιεπξάλ απηνχ, θαί ηψλ ήισλ 
ηά ηπιψκαηα νπ πηζηεχσ, φηη εμεγήγεξηαη.  
 
ηίρ. ηη ελίζρπζε ηνχο κνρινχο ηψλ ππιψλ ζνπ.  
 
Χο ζέιεηο ςειάθεζνλ Υξηζηφο, ηψ ζσκά εβφεζε, βάιε ηήλ ρείξα, θαί 
γλψζί κε, νζηέα έρνληα, θαί γεψδεο ζψκα, θαί κή γίλνπ άπηζηνο, 
επίζεο δέ ηνίο άιινηο πηζηψζεηη, ν δέ εβφεζελ, ν Θεφο κνπ θαί ν 
Κχξηνο, ζχ ππάξρεηο, δφμα ηή Δγέξζεη ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Σψλ Μαζεηψλ δηζηαδφλησλ ηή νγδφε ήκέξα, επέζηε ν σηήξ, νχ 
ήζαλ ζπλεγκέλνη, θαί ηήλ εηξήλελ δνχο ηψ ζσκά εβφεζε, Γεχξν 
Απφζηνιε ςειάθεζνλ παιάκαο, αίο ηνχο ήινπο έπεμαλ,  θαιή 
απηζηία ηνχ ζσκά! ηψλ πηζηψλ θαξδίαο εηο επίγλσζηλ ήμε θαί κεηά 
θφβνπ ηαο εβφεζελ, ν Κχξηφο κνπ θαί ν Θεφο κνπ, δφμα ζνη.  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ  
 

Σά Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηήο Δνξηήο, Χδή γ' θαί ο' 
Πξνθείκελνλ θαί Αιιεινπτάξηνλ ηήο Δνξηήο, θαί Νεθξψζηκνλ 
σζαχησο, θαί Κνηλσληθφλ.  

ρ31ηνξ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 
ΣΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΤΡΟΦΟΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΚΑΙΙΩΗΦ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 
ΣΩ ΑΒΒΑΣΩ ΔΠΔΡΑ 
ΔΝ ΣΩ ΜΙΚΡΩ ΔΠΔΡΙΝΩ 

 
Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα... ηζηψκελ ηίρνπο δ', θαί ςάιινκελ 

ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ δ'.  
 



Ήρνο β' 
Σφλ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο γελλεζέληα, ηφλ Θεφλ ιφγνλ ζαξθσζέληα, 
εθ Παξζέλνπ Μαξίαο, δεχηε πξνζθπλήζσκελ, ηαπξφλ γαξ 
ππνκείλαο, ηή ηαθή παξεδφζε, σο απηφο ε ζέιεζε, θαί αλαζηάο έθ 
λεθξψλ, έζσζέ κε ηφλ πιαλψκελνλ άλζξσπνλ, εθ βαζέσλ εθέθξαμά 
ζνη, Κχξηε, Κχξηε εηζάθνπζνλ ηήο θσλήο κνπ. 
 
Υξηζηφο ν σηήξ εκψλ, ηφ θαζ' εκψλ ρεηξφγξαθνλ πξνζειψζαο, ηψ 
ηαπξψ εμήιεηςε, θαί ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο θαηήξγεζε, 
πξνζθπλνχκελ απηνχ ηήλ ηξηήκεξνλ Έγεξζηλ. 
 
χλ Αξραγγέινηο πκλήζσκελ, Υξηζηνχ ηήλ Αλάζηαζηλ, απηφο γάξ 
Λπηξσηήο εζηη, θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ, θαί ελ δφμε θνβεξά θαί 
θξαηαηά δπλάκεη, πάιηλ έξρεηαη, θξίλαη θφζκνλ φλ έπιαζελ. 
 
έ ηφλ ζηαπξσζέληα θαί ηαθέληα, Άγγεινο εθήξπμε Γεζπφηελ, θαί 
έιεγε ηαίο γπλαημί, Γεχηε ίδεηε, φπνπ έθεηην ν Κχξηνο, Αλέζηε γάξ 
θαζψο είπελ, σο παληνδχλακνο, δηφ ζε πξνζθπλνχκελ ηφλ κφλνλ 
αζάλαηνλ, δσνδφηα Υξηζηέ, ειέεζνλ εκάο. 

Γφμα... Σνχ Κνπκνπιά 
Σί ηά κχξα ηνίο δάθξπζη Μαζήηξηαη θηξλάηε; ν ιίζνο θεθχιηζηαη, ν 
ηάθνο θεθέλσηαη, ίδεηε ηήλ θζνξάλ, ηή δσή παηεζείζαλ, ηάο 
ζθξαγίδαο καξηπξνχζαο ηειαπγψο, ππλνχληαο δεηλψο ηνχο θχιαθαο 
ηψλ απεηζψλ, ηφ ζλεηφλ ζέζσζηαη ζαξθί Θενχ, ν Άδεο ζξελεί, 
δξακνχζαη ραξά, είπαηε ηνίο Απνζηφινηο, ν λεθξψζαο Υξηζηφο ηφλ 
ζάλαηνλ, πξσηφηνθνο εθ λεθξψλ, πκάο πξνάγεη εηο ηήλ Γαιηιαίαλ. 

Καί λχλ... Ήρνο β' 
Θενηνθίνλ, ηφ πξψηνλ Γνγκαηηθφλ 

 ηνχ κεγίζηνπ κπζηεξίνπ! βιέπσλ ηά ζαχκαηα, αλαθεξχηησ ηήλ 
ζεφηεηα, νπθ αξλνχκαη ηήλ αλζξσπφηεηα, ν γάξ Δκκαλνπήι, θχζεσο 
κέλ πχιαο ήλνημελ, σο θηιάλζξσπνο, παξζελίαο δέ θιείζξα νπ 
δηέξξεμελ, σο Θεφο, αιι' νχησο εθ κήηξαο πξνήιζελ, σο δη' αθνήο 
εηζήιζελ, νχησο εζαξθψζε, σο ζπλειήθζε, απαζψο εηζήιζελ 
αθξάζησο εμήιζε, θαηά ηφλ Πξνθήηελ ηφλ ιέγνληα, Αχηε ε πχιε 
θεθιεηζκέλε έζηαη, νπδείο νπ κή δηέιζε δη' απηήο, εηκή κφλνο Κχξηνο ν 
Θεφο Ηζξαήι, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Σφ Φψο ηιαξφλ. Σφ Πξνθείκελνλ Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ... Σφ 
Καηαμίσζνλ...  
 



Δηο δέ ηφλ ηίρνλ ηφ Αλαζηάζηκνλ ηηρεξφλ.  
 

Ήρνο β' 
Ζ Αλάζηαζίο ζνπ Υξηζηέ σηήξ, άπαζαλ εθψηηζε ηήλ νηθνπκέλελ, θαί 
αλεθαιέζσ ηφ ίδηνλ πιάζκα, παληνδχλακε Κχξηε δφμα ζνη. 
 

Δίηα ηά παξφληα Πξνζφκνηα ηήο Θενηφθνπ. 
 

Ήρνο β' 
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

Πάλησλ ζιηβνκέλσλ ε ραξά, θαί αδηθνπκέλσλ πξνζηάηηο, θαί 
πελνκέλσλ ηξνθή μέλσλ ηε παξάθιεζηο, θαί βαθηεξία ηπθιψλ 
αζζελνχλησλ επίζθεςηο, θαηαπνλνπκέλσλ ζθέπε θαί αληίιεςηο, θαί 
νξθαλψλ βνεζφο Μήηεξ ηνχ Θενχ ηνχ πςίζηνπ ζχ ππάξρεηο άρξαληε, 
ζπεχζνλ, δπζσπνχκελ ζψδεζζαη ηνχο δνχινπο ζνπ.  
 
ηίρ. Άθνπζνλ, ζχγαηεξ, θαί ίδε, θαί θιίλνλ ηφ νχο ζνπ, θαί επηιάζνπ 
ηνχ ιανχ ζνπ, θαί ηνχ νίθνπ ηνχ παηξφο ζνπ, θαί επηζπκήζεη ν 
Βαζηιεχο ηνχ θάιινπο ζνπ. 
 
Πάζαλ αλνκίαλ αθεηδψο πάζαλ αθξαηψο ακαξηίαλ, ν ηάιαο έπξαμα, 
πάζεο θαηαθξίζεσο, άμηνο πέθπθα, αθνξκάο κεηαλνηαο κνη, 
παξάζρνπ Παξζέλε, φπσο αθαηάθξηηνο εθεί νθζήζνκαη, ζέ γάξ 
επηγξάθνκαη πξέζβηλ, ζέ επηθαινχκαη πξνζηάηηλ, κή κε θαηαηζρχλεο 
Θενλχκθεπηε.  
 
ηίρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ ηήο γήο. 
 
Άιιν θαηαθχγηνλ αγλή, πξφο ηφλ πνηεηήλ θαί Γεζπφηελ, νπθ 
εππνξνχκελ εκείο, εηκή ζέ Θεφλπκθε, κή απνξξίςεο εκάο, ηή ζεξκή 
πξνζηαζία ζνπ κεδέ θαηαηζρχλεο, πφζσ ηνχο πξνζηξέρνληαο ππφ 
ηήλ ζθέπελ ζνπ, Μήηεξ ηνχ Θενχ εκψλ ζπεχζνλ, θαί ηήλ ζήλ 
βνήζεηαλ δίδνπ, θαί ηήο λχλ νξγήο εκάο δηάζσζνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Αη Μπξνθφξνη φξζξηαη γελφκελαη, θαί ηφ κλήκά ζνπ κεηά ζπνπδήο 
θαηαιαβνχζαη, επεδήηνπλ ζε Υξηζηέ, πξφο ηφ κπξίζαη ηφ άρξαληνλ 
ψκά ζνπ, θαί ηνχ Αγγέινπ ηνίο ξήκαζηλ ελερεζείζαη, ραξνπνηά 
ζχκβνια ηνίο Απνζηφινηο εθήξπηηνλ, ηη αλέζηε ν αξρεγφο ηήο 
ζσηεξίαο εκψλ, ζθπιεχζαο ηφλ ζάλαηνλ, ηψ δέ θφζκσ δσξνχκελνο, 
δσήλ αηψληνλ θαί ηφ κέγα έιενο. 



 
Νχλ απνιχεηο. Σξηζάγηνλ. θαί ηφ Απνιπηίθηνλ, θαί εηζεξρφκεζα 

εηο ηήλ ηξάπεδαλ βξαρπθαγνχληεο.  
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Σφ, Υξηζηφο αλέζηε... σο ζχλεζεο, είηα ν Πξννηκηαθφο Φαικφο, 
θαί ηφ α' Κάζηζκα ηνχ Φαιηεξίνπ. Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα... ηζηψκελ 
ηίρνπο η', θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα δ'.  
 

Ήρνο β' 
Σφλ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο γελλεζέληα, ηφλ Θεφλ ιφγνλ ζαξθσζέληα, 
εθ Παξζέλνπ Μαξίαο, δεχηε πξνζθπλήζσκελ, ηαπξφλ γαξ 
ππνκείλαο, ηή ηαθή παξεδφζε, σο απηφο ε ζέιεζε, θαί αλαζηάο έθ 
λεθξψλ, έζσζέ κε ηφλ πιαλψκελνλ άλζξσπνλ, εθ βαζέσλ εθέθξαμά 
ζνη, Κχξηε, Κχξηε εηζάθνπζνλ ηήο θσλήο κνπ. 
 
Υξηζηφο ν σηήξ εκψλ, ηφ θαζ' εκψλ ρεηξφγξαθνλ πξνζειψζαο, ηψ 
ηαπξψ εμήιεηςε, θαί ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο θαηήξγεζε, 
πξνζθπλνχκελ απηνχ ηήλ ηξηήκεξνλ Έγεξζηλ. 
 
χλ Αξραγγέινηο πκλήζσκελ, Υξηζηνχ ηήλ Αλάζηαζηλ, απηφο γάξ 
Λπηξσηήο εζηη, θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ, θαί ελ δφμε θνβεξά θαί 
θξαηαηά δπλάκεη, πάιηλ έξρεηαη, θξίλαη θφζκνλ φλ έπιαζελ. 

ηηρεξά Αλαηνιηθά 
έ ηφλ ζηαπξσζέληα θαί ηαθέληα, Άγγεινο εθήξπμε Γεζπφηελ, θαί 
έιεγε ηαίο γπλαημί, Γεχηε ίδεηε, φπνπ έθεηην ν Κχξηνο, Αλέζηε γάξ 
θαζψο είπελ, σο παληνδχλακνο, δηφ ζε πξνζθπλνχκελ ηφλ κφλνλ 
αζάλαηνλ, δσνδφηα Υξηζηέ, ειέεζνλ εκάο. 
 
Δλ ηψ ηαπξψ ζνπ Καηήξγεζαο, ηήλ ηνχ μχινπ θαηάξαλ, ελ ηή ηαθή 
ζνπ ελέθξσζαο, ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο, ελ δέ ηή Δγέξζεη ζνπ, 
εθψηηζαο ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ, δηά ηνχηφ ζνη βνψκελ, Δπεξγέηα 
Υξηζηέ, ν Θεφο εκψλ δφμα ζνη. 
 
Ζλνίγεζάλ ζνη Κχξηε, θφβσ πχιαη ζαλάηνπ, ππισξνί δέ άδνπ ηδφληεο 
ζε έπηεμαλ, πχιαο γάξ ραιθάο ζπλέηξηςαο, θαί κνρινχο ζηδεξνχο 
ζπλέζιαζαο, θαί εμήγαγεο εκάο εθ ζθφηνπο, θαί ζθηάο ζαλάηνπ, θαί 
ηνχο δεζκνχο εκψλ δηέξξεμαο. 
 



Σφλ ζσηήξηνλ χκλνλ άδνληεο, εθ ζηνκάησλ αλακέιςσκελ, δεχηε 
πάληεο ελ νίθσ Κπξίνπ, πξνζπέζσκελ ιέγνληεο, ν επί μχινπ 
ζηαπξσζείο, θαί εθ λεθξψλ αλαζηάο, θαί ψλ ελ θφιπνηο ηνχ Παηξφο, 
ηιάζζεηη ηαίο ακαξηίαηο εκψλ. 
 

Δίηα ηψλ Μπξνθφξσλ, ηηρεξά Ηδηφκεια γ'.  
 

Ήρνο β'  Αλαηνιίνπ 
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο φξζξνπ βαζένο, αξψκαηα ιαβνχζαη ηνχ 
Κπξίνπ ηφλ ηάθνλ θαηέιαβνλ, άπεξ δέ νπθ ήιπηδνλ επξνχζαη, 
δηεινγίδνλην επιαβνχκελαη ηνχ ιίζνπ ηήλ κεηάζεζηλ, θαί πξφο 
αιιήιαο δηειέγνλην, Πνχ εηζηλ αη ζθξαγίδεο ηνχ κλήκαηνο; πνχ εζηηλ 
ε ηνχ Πηιάηνπ θνπζησδία, θαί αθξηβήο αζθάιεηα; Γέγνλε δέ κελπηήο 
ηψλ αγλννπζψλ γπλαηθψλ, εμαζηξάπησλ Άγγεινο, θαί θάζθσλ πξφο 
απηάο, Σί κεηά ζξήλσλ δεηείηε ηφλ δψληα, θαί δσνπνηήζαληα ηφ γέλνο 
ηψλ βξνηψλ, εμεγέξζε Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, εθ λεθξψλ σο 
παληνδχλακνο, παξέρσλ πάζηλ εκίλ αθζαξζίαλ θαί δσήλ, θσηηζκφλ 
θαί ηφ κέγα έιενο.  

Ο απηφο  Σνχ Κνπκνπιά 
Σί ηά κχξα ηνίο δάθξπζη Μαζήηξηαη θηξλάηε; ν ιίζνο θεθχιηζηαη, ν 
ηάθνο θεθέλσηαη, ίδεηε ηήλ θζνξάλ, ηή δσή παηεζείζαλ, ηάο 
ζθξαγίδαο καξηπξνχζαο ηειαπγψο, ππλνχληαο δεηλψο ηνχο θχιαθαο 
ηψλ απεηζψλ, ηφ ζλεηφλ ζέζσζηαη ζαξθί Θενχ, ν Άδεο ζξελεί, 
δξακνχζαη ραξά, είπαηε ηνίο Απνζηφινηο, ν λεθξψζαο Υξηζηφο ηφλ 
ζάλαηνλ, πξσηφηνθνο εθ λεθξψλ, πκάο πξνάγεη εηο ηήλ Γαιηιαίαλ.  
 
Αη Μπξνθφξνη φξζξηαη γελφκελαη, θαί ηφ κλήκά ζνπ κεηά ζπνπδήο 
θαηαιαβνχζαη, επεδήηνπλ ζε Υξηζηέ, πξφο ηφ κπξίζαη ηφ άρξαληνλ 
ψκά ζνπ, θαί ηνχ Αγγέινπ ηνίο ξήκαζηλ ελερεζείζαη, ραξνπνηά 
ζχκβνια ηνίο Απνζηφινηο εθήξπηηνλ, ηη αλέζηε ν αξρεγφο ηήο 
ζσηεξίαο εκψλ, ζθπιεχζαο ηφλ ζάλαηνλ, ηψ δέ θφζκσ δσξνχκελνο, 
δσήλ αηψληνλ θαί ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Κνζκά Μνλαρνχ 

Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, ηφλ ηάθνλ ζνπ θαηαιαβνχζαη, θαί ηάο 
ζθξαγίδαο ηνχ κλήκαηνο ηδνχζαη, κή επξνχζαη δέ ηφ άρξαληνλ ψκά 
ζνπ, νδπξφκελαη, κεηά ζπνπδήο ήιζνλ ιέγνπζαη, Σίο έθιεςελ εκψλ 
ηήλ ειπίδα; ηίο είιεθε λεθξφλ γπκλφλ εζκπξληζκέλνλ ηήο Μεηξφο 
κφλνλ παξακχζηνλ; ψ! πψο ν λεθξνχο δσψζαο ηεζαλάησηαη; ν ηφλ 
Άδελ ζθπιεχζαο, πψο ηέζαπηαη; αιι' αλάζηεζη σηήξ απηεμνπζίσο, 



θαζψο είπαο ηξηήκεξνο, ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  
Καί λχλ... Ήρνο β'  Θενηνθίνλ 

Παξήιζελ ε ζθηά ηνχ λφκνπ, ηήο ράξηηνο ειζνχζεο, σο γάξ ε βάηνο 
νπθ εθαίεην θαηαθιεγνκέλε, νχησ παξζέλνο έηεθεο, θαί παξζέλνο 
έκεηλαο, αληί ζηχινπ ππξφο, δηθαηνζχλεο αλέηεηιελ Ήιηνο, αληί 
Μσυζέσο Υξηζηφο, ε ζσηεξία ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Δίζνδνο ηφ, Φψο ηιαξφλ...  
 

Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο 
Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, εππξέπηαλ ελεδχζαην. 
ηίρ. Δλεδχζαην ν Κχξηνο δχκακηλ, θαί πεξηεδψζαην. 
ηίρ. Καί γάξ εζηεξέσζε ηήλ νηθνπκέλελ, ήηηο νπ ζαιεπζήζαηαη. 
 

Δηο ηήλ Ληηήλ 
ηηρεξά Ηδηφκεια. 

 
Ήρνο α' 

Μπξνθφξνη γπλαίθεο, ηψ ηάθσ ηί πξνζήιζεηε; ηί δεηείηε ηφλ δψληα ελ 
λεθξνίο; Αλέζηε ν Κχξηνο, ζαξζείηε, βνά ν Άγγεινο.  
 
Μεηά θφβνπ ήιζνλ αη Γπλαίθεο, επί ηφ κλήκα, αξψκαζη ηφ ζψκά ζνπ 
κπξίζαη ζπνπδάδνπζαη, θαί ηνχην κή επξνχζαη, δηεπφξνπλ πξφο 
αιιήιαο, αγλννχζαη ηήλ Αλάζηαζηλ, άιι επέζηε απηαίο Άγγεινο, θαί 
είπελ, Αλέζηε Υξηζηφο, δσξνχκελνο εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
 
Ήιζνλ επί ηφ κλεκείνλ, ε Μαγδαιελή θαί ε άιιε Μαξία, δεηνχζαη ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ηφλ Άγγεινλ είδνλ σζεί αζηξαπήλ, θαζεδφκελνλ επί ηφλ 
ιίζνλ, θαί ιέγνληα απηαίο, Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ ηεζλεψησλ, 
αλέζηε, θαζψο είπελ, ελ Γαιηιαία απηφλ επξήζεηε, πξφο φλ 
βνήζσκελ, ν αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, Κχξηε δφμα ζνη.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Ζηήζαην Ησζήθ ηφ ψκα ηνχ Ηεζνχ, θαί απέζεην ελ ηψ θαηλψ απηνχ 
κλεκείσ, έδεη γάξ απηφλ εθ ηάθνπ σο εθ παζηάδνο πξνειζείλ, ν 
ζπληξίςαο θξάηνο ζαλάηνπ, θαί αλνίμαο πχιαο Παξαδείζνπ 
αλζξψπνηο, δφμα ζνη.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ ν απηφο 
Ο πνηεηήο θαί ιπηξσηήο κνπ πάλαγλε, Υξηζηφο ν Κχξηνο, εθ ηήο ζήο 
λεδχνο πξνειζψλ, εκέ ελδπζάκελνο, ηήο πξψελ θαηάξαο ηφλ Αδάκ 
ειεπζέξσζε, δηφ ζνη πάλαγλε, σο ηνχ Θενχ Μεηξί ηε, θαί Παξζέλσ 



αιεζψο, βνψκελ αζηγήησο, ηφ Υαίξε ηνχ Αγγέινπ, Υαίξε Γέζπνηλα, 
πξνζηαζία θαί ζθέπε, θαί ζσηεξία ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξφλ Αλαζηάζηκνλ.  
 

Ήρνο β' 
Ζ Αλάζηαζίο ζνπ Υξηζηέ σηήξ, άπαζαλ εθψηηζε ηήλ νηθνπκέλελ, θαί 
αλεθαιέζσ ηφ ίδηνλ πιάζκα, παληνδχλακε Κχξηε δφμα ζνη. 

Ήρνο πι. α' 
ηίρ. Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, θαί 
θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ. 
 
Πάζρα ηεξφλ εκίλ ζήκεξνλ αλαδέδεηθηαη, Πάζρα θαηλφλ, Άγηνλ Πάζρα 
κπζηηθφλ, Πάζρα παλζεβάζκηνλ, Πάζρα Υξηζηφο ν ιπηξσηήο, Πάζρα 
άκσκνλ, Πάζρα κέγα, Πάζρα ηψλ πηζηψλ, Πάζρα, ηφ πχιαο εκίλ ηνχ 
Παξαδείζνπ αλνίμαλ, Πάζρα, πάληαο αγηάδνλ πηζηνχο. 
 
ηηρ. Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σο ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψπνπ ππξφο. 
  
Γεχηε απφ ζέαο Γπλαίθεο επαγγειίζηξηαη, θαί ηή ηψλ είπαηε, Γέρνπ 
παξ εκψλ ραξάο επαγγέιηα, ηήο Αλαζηάζεσο Υξηζηνχ, ηέξπνπ, 
ρφξεπε, θαί αγάιινπ Ηεξνπζαιήκ, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, ζεαζακέλε εθ 
ηνχ κλήκαηνο, σο λπκθίνλ πξνεξρφκελνλ. 
 
ηίρ. Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ, θαί 
νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ. 
 
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, φξζξνπ βαζένο, επηζηάζαη πξφο ηφ κλήκα 
ηνχ Εσνδφηνπ, εχξνλ Άγγεινλ, επί ηφλ ιίζνλ θαζήκελνλ, θαί απηφο 
πξνζθζεγμάκελνο, απηαίο νχησο έιεγε, Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ 
λεθξψλ, ηί ζξελείηε ηφλ άθζαξηνλ σο ελ θζνξά; απειζνχζαη 
θεξχμαηε, ηνίο απηνχ Μαζεηαίο. 
  
ηίρ. Αχηε ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή. 
 
Πάζρα ηφ ηεξπλφλ, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, Πάζρα παλζεβάζκηνλ 
εκίλ αλέηεηιε, Πάζρα, ελ ραξά αιιήινπο πεξηπηπμψκεζα, ψ Πάζρα 
ιχηξνλ ιχπεο, θαί γάξ εθ ηάθνπ ζήκεξνλ ψζπεξ εθ παζηνχ, 



εθιάκςαο Υξηζηφο, ηά Γχλαηα ραξάο έπιεζε ιέγσλ, Κεξχμαηε 
Απνζηφινηο. 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
έ ηφλ αλαβαιιφκελνλ ηφ θψο, ψζπεξ ηκάηηνλ, θαζειψλ Ησζήθ απφ 
ηνχ μχινπ ζχλ Νηθνδήκσ, θαί ζεσξήζαο λεθξφλ, γπκλφλ, άηαθνλ, 
επζπκπάζεηνλ ζξήλνλ αλαιαβψλ, νδπξφκελνο έιεγελ, Οίκνη! 
γιπθχηαηε Ηεζνχ, φλ πξφ κηθξνχ ν Ήιηνο ελ ζηαπξψ θξεκάκελνλ 
ζεαζάκελνο, δφθνλ πεξηεβάιεην, θαί ε γή ηψ θφβσ εθπκαίλεην, θαί 
δηεξξήγλπην λανχ ηφ θαηαπέηαζκα, αιι' ηδνχ λχλ βιέπσ ζε, δη' εκέ 
εθνπζίσο ππειζφληα ζάλαηνλ, Πψο ζε θεδεχζσ Θεέ κνπ; ή πψο 
ζηλδφζηλ εηιήζσ; πνίαηο ρεξζί δέ πξνζςαχζσ ηφ ζφλ αθήξαηνλ 
ζψκα; ή πνία άζκαηα κέιςσ ηή ζή εμφδσ νηθηίξκνλ, Μεγαιχλσ ηά 
Πάζε ζνπ, πκλνινγψ θαί ηήλ ηαθήλ ζνπ, ζχλ ηή Αλαζηάζεη 
θξαπγάδσλ, Κχξηε, δφμα ζνη.  

Καί λχλ... 
Αλαζηάζεσο εκέξα, θαί ιακπξπλζψκελ ηή παλεγχξεη, θαί αιιήινπο 
πεξηπηπμψκεζα, Δίπσκελ αδειθνί, θαί ηνίο κηζνχζηλ εκάο, 
πγρσξήζσκελ πάληα ηή Αλαζηάζεη, θαί νχησ βνήζσκελ, Υξηζηφο 
αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ηνίο ελ ηνίο 
κλήκαζη, δσήλ ραξηζάκελνο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο β' 
ηε θαηήιζεο πξφο ηφλ ζάλαηνλ, ε Εσή ε αζάλαηνο, ηφηε ηφλ Άδελ 
ελέθξσζαο ηή αζηξαπή ηήο ζεφηεηνο, φηε δέ θαί ηνχο ηεζλεψηαο εθ 
ηψλ θαηαρζνλίσλ αλέζηεζαο, πάζαη αη Γπλάκεηο ηψλ επνπξαλίσλ 
εθξαχγαδνλ, Εσνδφηα Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ δφμα ζνη. 

Γφμα... 
Ο επζρήκσλ Ησζήθ, απφ ηνχ μχινπ θαζειψλ, ηφ άρξαληφλ ζνπ 
ψκα, ζηλδφλη θαζαξά εηιήζαο θαί αξψκαζηλ, ελ κλήκαηη θαηλψ 
θεδεχζαο απέζεην, αιιά ηξηήκεξνο αλέζηεο Κχξηε, παξέρσλ ηψ 
θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 

Καί λχλ... 
Σαίο κπξνθφξνηο Γπλαημί, παξά ηφ κλήκα επηζηάο, ν Άγγεινο εβφα, 
Σά κχξα ηνίο ζλεηνίο ππάξρεη αξκφδηα, Υξηζηφο δέ δηαθζνξάο 
εδείρζε αιιφηξηνο, αιιά θξαπγάζαηε, Αλέζηε ν Κχξηνο, παξέρσλ ηψ 
θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΟΝΤΚΣΗΚΧ 



 
Φάιιεηαη Καλψλ Σξηαδηθφο, νχ ε αθξνζηηρίο.  

 
Σφ ηξηζζφλ πκλψ ηήο ζεαξρίαο ζέιαο.  

 
Χδή α'  Ήρνο β' 

Δλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ 
Σήλ ηξηηηήλ θαί κίαλ αξρηθήλ, θχζηλ ηήο ζεφηεηνο, αζκαηηθψο 
αλπκλήζσκελ ιέγνληεο, ηνχ ειένπο πέιαγνο αλεμάληιεηνλ, νπζηψδεο 
σο έρνπζα, ηνχο ζέ πξνζθπλνχληαο θξνχξεζνλ, θαί ζψζνλ σο 
θηιάλζξσπνο.  
 
Ο πεγή θαί ξίδα πεθπθψο, ν Παηήξ σο αίηηνο, ηήο ελ Τηψ θαί Αγίσ 
ζνπ Πλεχκαηη, ζπκθπνχο ζεφηεηνο, ηφ ηξηζήιηνλ ηή θαξδία κνπ 
πήγαζνλ ζέιαο, θαί κεζέμεη ιάκπξπλνλ ηήο ζενπξγνχ ειιάκςεσο.  
 
Σξηθεγγήο Μνλάο ζεαξρηθή, πάζαλ δηαζθέδαζνλ, ακαξηηψλ θαί 
παζψλ κνπ ηήλ δφθσζηλ, θσηεηλψλ αθηίλσλ ζνπ, γιπθπηάηαηο ελ 
κεηνπζίαηο, θαί πνίεζνλ, ζνχ ηήο απξνζίηνπ, δφμεο κε λαφλ, θαί 
ζθελήλ άρξαληνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ρνχλ ηφλ πξίλ ηήο θχζεσο εκψλ, πεπνλζπίαο άηνπνλ, θαί πξφο 
θζνξάλ νιηζζεζάζεο, Άρξαληε, ζαξθσζείο ελ κήηξα ζνπ, ν Θεφο 
Λφγνο, θηιαλζξψπσο αλέζηεηιε, θαί ηήλ ζεαξρίαλ ηξίθσηνλ, εκάο 
εκπζηαγψγεζελ.  
 

Χδή γ' 
Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο 

Ηζφηεηη ηήο θχζεσο ζεαξρία, νκφηηκνλ δνμάδσ ζε ηνίο πξνζψπνηο, 
δσή γάξ εθ δσήο ζχ πξνειζνχζα, αξξεχζησο πέθπθαο, εηο ν Θεφο 
εκψλ, θαί νπθ έζηηλ άγηνο πιήλ ζνπ, Κχξηε.  
 
χ ηάμεηο ηάο αυινπο θαί νπξαλίνπο, ππέζηεζαο, σο έζνπηξα ηνχ ζνχ 
θάιινπο, Σξηάο ε αδηαίξεηνο κνλαξρία, πκλείλ απαχζησο ζε, αιιά θαί 
λχλ εκψλ, εθ πειίλνπ ζηφκαηνο δέμαη ηήλ αίλεζηλ.  
 
ηεξέσζνλ ηήο πίζηεσο ελ ηή πέηξα, θαί πιάηπλνλ αγάπεο ζνπ ηψ 
πειάγεη, θαξδίαλ θαί δηάλνηαλ ηψλ ζψλ δνχισλ, Μνλάο ηξηζήιηε, ζχ 
γάξ εί Θεφο εκψλ, εθ' ψ πεξ ειπίδνληεο, κή αηζρπλζείεκελ.  

Θενηνθίνλ 



Ο πάζαλ πξίλ ππφζηαζηλ νπζηψζαο, ηήο θηίζεσο, ελ κήηξα ζνπ 
νπζηψζε, απείξσ αγαζφηεηη Θενηφθε, θαί θψο ηξηζήιηνλ πάζηλ 
αλέηεηιε, ηήο κηάο ζεφηεηνο θαί θπξηφηεηνο.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Αγία Σξηάο, ειέεζνλ νχο έπιαζαο, θαί ξχζαη ππξφο, θαη πάζεο 
θαηαθξίζεσο, φηη πάληα δχλαζαη, σο νηθηίξκσλ Θεφο θαί πνιπέιενο, 
δηφ πξνζπίπηνκέλ ζνη θξάδνληεο, Ζκάξηνκελ, ζπγρψξεζνλ 
θηιάλζξσπε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παξζέλε αγλή, ειέεζνλ ηνχο δνχινπο ζνπ, θαί ξχζαη ππξφο, θαί 
πάζεο θνιάζεσο, ελ λπθηί θξαπγάδνληαο, θαί εκέξα ηψ ζψ Τηψ 
άρξαληε, Μή ππεξίδεο ηήλ πνίκλελ ζνπ, πξεζβείαηο Υξηζηέ ηήο 
ηεθνχζεο ζε.  
 

Χδή δ' 
Τκλψ ζε, αθνή γάξ Κχξηε 

Ννείλ ζε, νπδέ ηάμεηο άυινη, εμηζρχνπζη ηψλ Αγγέισλ, Σξηάο κνλάο 
άλαξρε, αιι' νχλ εκείο πειίλε γιψζζε ηήλ ζήλ νπζηψδε αγαζφηεηα, 
θαί αλπκλνχκελ πίζηεη, θαί δνμάδνκελ.  
 
Τπάξρσλ πιαζηνπξγφο ηήο θχζεσο, Παληνθξάησξ, ηήο ηψλ 
αλζξψπσλ, πάζαλ εκήλ βιέπεηο λχλ, σο παλδεξθήο αδπλακίαλ, δηφ 
θαηνηθηίξεζνλ ηφλ δνχιφλ ζνπ, θαί πξφο δσήλ βειηίζηελ επαλάγαγε.  
 
Μνλάδνο αξρηθήο αζχγρπηα, ηξία Πξφζσπα αλπκλνχκελ, σο εηδηθψο 
έρνληα, θαί κεξηζηψο ηάο ππνζηάζεηο, αιι' νχλ ελσκέλα θαί 
ακέξηζηα, έλ ηε βνπιή, θαί δφμε, θαί ζεφηεηη.  

Θενηνθίνλ 
Ναφλ ζε θαζαξφλ θαί άρξαληνλ, αεηπάξζελε Θενηφθε, ν παληνπξγφο 
εχξεθε, κφλελ ζαθψο εθ ηνχ αηψλνο, ελ ψ θαηνηθήζαο αλεκφξθσζε, 
ηήλ ηψλ αλζξψπσλ θχζηλ, σο θηιάλζξσπνο.  
 

Χδή ε' 
Ο θσηηζκφο 

Χο νιηθψο, επί πάληα ηά φληα ηήο ζήο πξνλνίαο, ηάο εηξελνδψξνπο 
απιψλ αθηίλαο, θαί ζσηεξίνπο, Βαζηιεχ ηήο εηξήλεο, θξνχξεζφλ κε 
ελ ηή εηξήλε ζνπ, ζχ γάξ εί δσή, θαί εηξήλε ηνχ ζχκπαληνο.  
 



Σψ Μσυζή, ελ ηή βάησ σο ψθζεο ππξφο ελ είδεη, Άγγεινο εθιήζεο 
Παηξφο ν Λφγνο, ηήλ πξφο εκάο ζνπ πξνδειψλ παξνπζίαλ, δη' ήο 
πάζη ζαθψο αλήγγεηιαο, θξάηνο ζεαξρίαο κηάο ηξηζππφζηαηνλ.  
 
Ζ θπζηθήλ, ζπλατδηνλ δφμαλ πξνβαιινκέλε, κνλαξρηθσηάηε Σξηάο 
αγία, ηνχο αλπκλνχληαο νξζνδφμσ ζε πίζηεη, ηήο ζήο δφμεο ηδείλ 
αμίσζνλ, άλαξρνλ θαί κίαλ απγήλ ηήλ ηξηζήιηνλ.  

Θενηνθίνλ 
πλεθηηθφο, θαη νπζίαλ ππάξρσλ ν Θεφο Λφγνο, πάλησλ ηψλ αηψλσλ 
ελ ηή γαζηξί ζνπ, Παξζελνκήηνξ, ζπλεζρέζε αθξάζησο, ηνχο 
αλζξψπνπο αλαθαινχκελνο, πξφο ηφ εληθφλ ηήο κηάο θπξηφηεηνο.  
 

Χδή ο' 
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 

Θειεηά ηνχ ειένπο ειέεζνλ, ηνχο εηο ζέ πηζηεχνληαο, Θεέ ηξηζήιηε, 
θαί ηψλ πηαηζκάησλ ιχηξσζαη, θαί παζψλ θαί θηλδχλσλ ηνχο δνχινπο 
ζνπ. (Γίο) 
 
Δλ αθάησ πειάγεη ρξεζηφηεηνο, ηήλ απεξηλφεηνλ ηήο ζήο 
ειιάκςεσο, θαί ηξηιακπνχο ζεφηεηνο, θσηνδφηηδα αίγιελ κνη 
βξάβεπζνλ.  

Θενηνθίνλ 
Απνξξήησο, Παξζέλε ν χςηζηνο, άλζξσπνο εγέλεην εθ ζνχ, ηφλ 
άλζξσπνλ, νιηθψο ελδπζάκελνο, θαί θσηί ηξηζειίσ θαηεχγαζε.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο β' 
Δπζπιαρλίαο 

Δπζπιαγρλίαο ηφ πέιαγνο εκίλ πθαπιψζαο, ππφδεμαη εκάο ειεήκνλ, 
βιέςνλ εηο ιαφλ ηφλ ζέ δνμάδνληα, δέμαη ηάο σδάο ηψλ αηηνπκέλσλ 
ζε, Σξηάο κνλάο άλαξρε, εηο ζέ γάξ ειπίδνκελ, ηφλ ηψλ φισλ Θεφλ, 
ηψλ πηαηζκάησλ δνχλαη ηήλ ζπγρψξεζηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δπζπιαγρλίαο θπήζαζα πεγήλ, ζπκπαζήο ζχ ππάξρεηο, αγαζή 
Θενηφθε, ζχ γάξ ηψλ πηζηψλ κφλε αληίιεςηο ζχ ηψλ ιππνπκέλσλ ε 
παξάθιεζηο, δηφ ζνη λχλ άπαληεο, ελ πίζηεη πξνζπίπηνκελ, επξείλ 
ιχζηλ δεηλψλ, νη πινπηνχληεο κφλελ ζε βνήζεηαλ.  
 

Χδή δ' 
Δηθφλνο ρξπζήο 

Ρπζκίδεηο αεί, ηψλ Αγγέισλ ζηξαηηάο πξφο αηξεςίαλ κφλνο ππάξρσλ 



αλαιινίσηνο, ν ηξηζππφζηαηνο Κχξηνο, δείμνλ νχλ θακνχ ηήλ 
θαξδίαλ, απεξίηξεπηνλ πάληνηε, πξφο ηφ δνμάδεηλ ζε ζεξκψο, θαί 
αλπκλείλ επζεβψο. (Γίο) 
 
Υνξνί λνεξνί, ηψλ αυισλ νπζηψλ ηαίο ζαίο αθηίζη Θεέ κνλάξρα θαί 
ηξηζήιηε, θαηαπγαδφκελνη γίλνληαη, ζέζεη δεπηεξεχνληα θψηα, ψλ θακέ 
ηαίο ειιάκςεζη, θαί κεηνπζίαηο δείμνλ θψο, σο θσηνπξγφο ηξηιακπήο.  

Θενηνθίνλ 
Ηζχλεηλ εκάο, θαί πςνχλ πξφο νπξαλνχο κή δηαιίπεο, ηνχο ζέ 
θηινχληαο, ν δη' άθαηνλ θηιαλζξσπίαλ γελφκελνο, άλζξσπνο ελ 
κήηξα Παξζέλνπ, θαί ζεψζαο ηφλ άλζξσπνλ, θαί ζξφλσ δφμεο ηψ 
Παηξί ζπγθαζεδφκελνο.  
 

Χδή ε' 
Ηλδάικαηνο ρξπζνχ 

Απξφζηηε Σξηάο, ζπλατδηε, ζπλάλαξρε ζεαξρία ε απαξάιιαθηνο ελ 
πάζη, πιήλ ηψλ θσζθφξσλ ηδηνηήησλ, πάζαλ πνλεξάλ θαηάξγεζνλ, 
ηψλ αληηθεηκέλσλ βνπιήλ, θαί ελφριεζηλ ηψλ Γαηκφλσλ, αβιαβή 
ηεξψλ κε αεί Κχξηε πάλησλ. (Γίο) 
 
νθψο θαί παλζζελψο, απεξίγξαπηε ηξηζήιηε κνλαξρία, ε 
ππνζηήζαζα ηφλ θφζκνλ, θαί ζπληεξνχζα ελ αισβήησ ηάμεη 
παληειεί, ελνίθεζνλ ηή εκή θαξδία πκλείλ θαί δνμάδεηλ ζε αζηγήησο, 
ζχλ ρνξνίο Αγγέισλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
νθία ηνχ Παηξφο αθαηάιεπηε, αλέθθξαζηε Θενχ Λφγε, ηήλ 
ακεηάβιεηφλ ζνπ θχζηλ νπθ αιινηψζαο, ηήλ ηψλ αλζξψπσλ θχζηλ 
ζπκπαζψο αλέιαβεο, θαί ηήλ εληαίαλ Σξηάδα εδίδαμαο πάληαο ζέβεηλ, 
σο θπξηαξρίαλ, απάλησλ ηψλ αηψλσλ.  
 

Χδή ζ' 
Ζ ηφλ πξφ ειίνπ θσζηήξα 

Δθ θσηφο αλάξρνπ, ζπλάλαξρνο Τηφο, θψο εμαλέηεηιε, θαί ζπκθπέο 
θψο Πλεχκα εθπεπφξεπηαη, απνξξήησο ζενπξεπψο, αξξεχζηνπ ηήο 
γελλήζεσο, πηζηεπνκέλεο, άκα δέ θαί ηήο αθξάζηνπ εθπνξεχζεσο.  
 
Λάκςνλ ηάο θαξδίαο ηξηζήιηε ζεφηεο, ηψλ πκλνχλησλ ζε, ηψ 
ηξηιακπεί θσηί ζνπ, θαί δφο ζχλεζηλ, ηνχ ελ πάζη θαηαλνείλ, θαί 
πξάηηεηλ ηφ ζφλ ζέιεκα, ηφ αγαζφλ θαί ηέιεηνλ θαί κεγαιχλεηλ θαί 
δνμάδεηλ ζε.  



 
Άπεηξνο ηή θχζεη, ππάξρσλ σο Θεφο, άπεηξνλ πέιαγνο ηψλ 
νηθηηξκψλ σο έρσλ θαησθηείξεζαο Σξηάο πξψελ, νχησ θαί λχλ 
νηθηείξεζνλ ηνχο δνχινπο ζνπ, θαί ηψλ πηαηζκάησλ ιχηξσζαη θαί 
πεηξαζκψλ θαί πεξηζηάζεσλ.  

Θενηνθίνλ 
ψζφλ κε Θεέ κνπ παληνίαο επεξείαο θαί θαθψζεσο ν ελ ηξηζί 
Πξνζψπνηο αλπκλνχκελνο, αλεθθξάζησο κνλαδηθψο, Θεφο θαί 
παληνδχλακνο, θαί ηήλ ζήλ πνίκλελ θχιαηηε, ηήο Θενηφθνπ ηαίο 
εληεχμεζηλ.  
 

Σφ, Αμηφλ εζηη... θαί ηά ινηπά, θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΝ ΣΧ ΟΡΘΡΧ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Καζίζκαηα Αλαζηάζηκα 
Ήρνο β' 

Σφλ ιίζνλ ηνχ κλήκαηνο, ζθξαγηζζήλαη κή θσιχζαο, ηήλ πέηξαλ ηήο 
Πίζηεσο, αλαζηάο παξέζρεο πάζη, Κχξηε δφμα ζνη. 

Γφμα... 
Σφλ θφιπνλ ηφλ άρξαληνλ, ελ πςίζηνηο κή θελψζαο ηαθήλ θαί 
αλάζηαζηλ, ππέξ πάλησλ θαηεδέμσ, Κχξηε δφμα ζνη.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
άληα ππέξ έλλνηαλ, πάληα ππεξέλδνμα, ηά ζά Θενηφθε κπζηήξηα, ηή 
αγλεία εζθξαγηζκέλε, θαί παξζελία θπιαηηνκέλε, Μήηεξ εγλψζζεο 
αςεπδήο, Θεφλ ηεθνχζα αιεζηλφλ, απηφλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Έηεξα 
Αη Μπξνθφξνη φξζξηαη γελφκελαη, θαί ηφ κλήκα θελφλ ζεαζάκελαη, 
ηνίο Απνζηφινηο έιεγνλ, ηήλ θζνξάλ θαζείιελ ν θξαηαηφο, θαί ηνχο ελ 
Άδε ήξπαζε ηψλ δεζκψλ, θεξχμαηε παξξεζία, ηη αλέζηε Υξίζηφο ν 
Θεφο, δσξνχκελνο εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... 
Σά κχξα ηήο ηαθήο ζνπ, αη γπλαίθεο θνκίζαζαη, ιαζξαίσο πξφο ηφ 
κλήκα παξεγέλνλην φξζξίαη, ηψλ Ηνπδαίσλ δεηιηψζαη ηήλ απζάδεηαλ 



θαί ζηξαηησηψλ πξννξψζαη ηήλ αζθάιεηαλ, αιιά θχζηο αζζελήο ηήλ 
αλδξείαλ ελίθεζελ, φηη γλψκε ζπκπαζήο ηψ Θεψ επεξέζηεζε, 
πξνζθφξσο νχλ εθξαχγαδνλ, Αλάζηα Κχξηε, βνήζεζνλ εκίλ, θαί 
ιχηξσζαη εκάο, έλεθελ ηνχ νλφκαηφο ζνπ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Τπεξδεδνμαζκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, πκλνχκέλ ζε, δηά γάξ 
ηνχ ηαπξνχ ηνχ Τηνχ ζνπ, θαηεβιήζε ν Άδεο, θαί ν ζάλαηνο ηέζλεθε, 
λεθξσζέληεο αλέζηεκελ, θαί δσήο εμηψζεκελ, ηφλ Παξάδεηζνλ 
ειάβνκελ, ηήλ αξραίαλ απφιαπζηλ δηφ επραξηζηνχληεο δνμνινγνχκελ, 
σο θξαηαηφλ Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, θαί κφλνλ πνιπέιενλ. 
 

Δίηα ν Άκσκνο ηά Δπινγεηάξηα. 
 

Ζ Τπαθνή  Ήρνο β' 
Μεηά ηφ Πάζνο πνξεπζείζαη ελ ηψ κλήκαηη πξφο ηφ κπξίζαη ηφ ζψκά 
ζνπ αη γπλαίθεο Υξηζηέ ν Θεφο, είδνλ Αγγέινπο ελ ηψ ηάθσ θαί 
εμέζηεζαλ, θσλήο γάξ ήθνπνλ εμ απηψλ, φηη αλέζηε ν Κχξηνο, 
δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α' 

 Δλ ηψ νπξαλψ ηά φκκαηα, εθπέκπσ κνπ ηήο θαξδίαο, πξφο ζέ 
σηήξ, ζψζφλ κε ζή επηιάκςεη. 

 Διέεζνλ εκάο ηνχο πηαίνληάο ζνη πνιιά θαζ' εθάζηελ ψξαλ, ψ 
Υξηζηέ κνπ, θαί δφο πξφ ηέινπο ηξφπνπο, ηνχ κεηαλνείλ ζνη. 

Γφμα... θαί λχλ... 
Αγίσ Πλεχκαηη, ηφ βαζηιεχεηλ πέιεη, ηφ αγηάδεηλ, ηφ θηλείλ ηήλ θηίζηλ, 
Θεφο γάξ εζηηλ, νκννχζηνο Παηξί θαί Λφγσ. 

Αληίθσλνλ Β' 

 Δηκή φηη Κχξηνο ήλ ελ εκίλ, ηίο ηθαλφο ζψνο θπιαρζήλαη, εθ ηνχ 
ερζξνχ άκα, θαί αλζξσπνθηφλνπ; 

 Σνίο νδνχζηλ απηψλ, κή παξαδψο σηήξ ηφλ ζφλ δνχινλ, ιένληνο 
ηξφπνλ θαη' εκνχ θηλνχληαη, θαί γάξ νη ερζξνί κνπ. 

Γφμα... θαί λχλ... 
Αγίσ Πλεχκαηη, δσαξρία θαί γέξαο, πάληα γάξ ηα θηηζηά, σο Θεφο ψλ 
δπλακνί, ζπληεξεί ελ Παηξί δη' Τηνχ δέ. 

Αληίθσλνλ Γ' 

 Οη πεπνηζφηεο επί Κχξηνλ, ενίθαζηλ φξεη ηψ αγίσ, νί νπδακψο 
ζαιεχνληαη, πξνζβνιαίο ηνχ Βειίαξ. 

 Δλ αλνκίαηο ρείξαο απηψλ κή εθηεηλάησζαλ νη ζείσο δψληεο, νπ 
γάξ εά Υξηζηφο, ηή ξάβδσ ηφλ θιήξνλ απηνχ. 



Γφμα... θαί λχλ... 
Αγίσ Πλεχκαηη, πξνζπεγάδεη πάζα ζνθία, έλζελ ράξηο Απνζηφινηο, 
θαί ηνίο άζινηο θαηαζηέθνληαη Μάξηπξεο, θαί Πξνθήηαη νξψζη. 

 
Πξνθείκελνλ 

Δμεγέξζεηη, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ελ πξνζηάγκαηη ψ ελεηείισ, θαί 
ζπλαγσγή ιαψλ θπθιψζεη ζε. 
ηίρ. Κχξηε, ν Θεφο κνπ, επί ζνί ήιπηζα. 
 

Σφ, Πάζα πλνή... Δπαγγέιηνλ Δσζηλφλ Γ' θαί ηά ινηπά. 
 

Οη Καλφλεο ηνχ Πάζρα κεηά ηψλ Έηξκψλ εηο δ', ηήο Θενηφθνπ 
εηο β' θαί ηψλ Μπξνθφξσλ εηο ο'.  
 

Καλψλ ηνχ Πάζρα  Ήρνο α' 
 

Χδή α'  Ο Δηξκφο 
Αλαζηάζεσο εκέξα, ιακπξπλζψκελ ιανί, Πάζρα Κπξίνπ Πάζρα, εθ 
γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο.  
 
Καζαξζψκελ ηάο αηζζήζεηο, θαί νςφκεζα ηψ απξνζίησ θσηί ηήο 
Αλαζηάζεσο, Υξηζηφλ εμαζηξάπηνληα, θαί, Υαίξεηε, θάζθνληα, 
ηξαλψο αθνπζφκεζα, επηλίθηνλ άδνληεο.  
 
Οπξαλνί κέλ επαμίσο επθξαηλέζζσζαλ, γή δέ αγαιιηάζζσ, 
ενξηαδέησ δέ θφζκνο, νξαηφο ηε άπαο θαί αφξαηνο, Υξηζηφο γάξ 
εγήγεξηαη, επθξνζχλε αηψληνο.  
 

Καλψλ ηήο Θενηφθνπ 
 

Ήρνο α' 
Οχ ε αθξνζηηρίο ελ ηνίο πξψηνηο Σξνπαξίνηο. Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Δηξκφο ν απηφο 

Θαλαηψζεσο ηφλ φξνλ αλεκφριεπζαο, ηήλ αησλίαλ δσήλ, 
θπνθνξήζαζα Υξηζηφλ, ηφλ έθ ηάθνπ αλαιάκςαληα ζήκεξνλ, 
Παξζέλε παλάκσκε, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαληα.  
 
Αλαζηάληα θαηηδνχζα ζφλ Τηφλ θαί Θεφλ, ραίξνηο ζχλ Απνζηφινηο, 



ζενραξίησηε αγλή, θαί ηφ Υαίξε πξσηνπξγψο, σο πάλησλ ραξάο, 
αηηία εηζδέδεμαη, Θενκήηνξ παλάκσκε.  
 

Καλψλ ηψλ Μπξνθφξσλ 
Πνίεκα Αλδξένπ Κξήηεο. 

 
Χδή α'  Ήρνο β'  Ο Δηξκφο 

Σήλ Μσζέσο σδήλ, αλαιαβνχζα βφεζνλ ςπρή, Βνεζφο θαί 
ζθεπαζηήο, εγέλεηφ κνη εηο ζσηεξίαλ, νχηφο κνπ Θεφο, θαί δνμάζσ 
απηφλ.  
 
Δζηαπξψζεο ζαξθί, ν απαζήο ηή θχζεη ηνχ Παηξφο, εθεληήζεο ηήλ 
πιεπξάλ, πεγάζαο θφζκσ αίκα θαί χδσξ, χ εκψλ Θεφο, θαί 
δνμάδνκέλ ζε.  
 
Σφλ ηαπξφλ ζνπ ηηκψ, θαί ηήλ Σαθήλ δνμάδσ αγαζέ, θαί πκλψ θαί 
πξνζθπλψ ηήλ Δγεξζίλ ζνπ, θαί αλαθξάδσ, χ εκψλ Θεφο, θαί 
δνμάδνκέλ ζε.  
 
Κάλ εγεχζσ ρνιήο, ν γιπθαζκφο ηήο Δθθιεζίαο, αιι' επήγαζαο εκίλ 
ηήλ αθζαξζίαλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ, χ εκψλ Θεφο, θαί δνμάδνκέλ 
ζε.  
 
Δινγίζζεο σηήξ, κεηά λεθξψλ λεθξνχο εγείξαο, απεγεχζσ ηήο 
θζνξάο, δηαθζνξάλ γάξ φισο νπθ έγλσο. χ εκψλ Θεφο, θαί 
δνμάδνκέλ ζε.  
 
Δπθξαηλέζζσ ηψλ, αγαιιηάζζσ θαί ν νπξαλφο, εμαλέζηε Υξηζηφο, 
λεθξνχο εγείξαο πκλνινγνχληαο, χ εκψλ Θεφο, θαί δνμάδνκέλ ζε.  
 
Οζνλίνηο εηιήζαο, Ησζήθ ηφ ζψκά ζνπ Υξηζηέ, ελ κλεκείσ ηψ θαηλψ, 
θαηέζεηφ ζε ηήλ ζσηεξίαλ, λεθξνχο δέ σο Θεφο εμαλέζηεζαο.  
 
Πξνιαβνχζαη ηφλ φξζξνλ, αη Γπλαίθεο είδνλ ηφλ Υξηζηφλ, θαί ηνίο 
ζείνηο Μαζεηαίο, εβφσλ, λησο Υξηζηφο αλέζηε, δεχηε ζχλ εκίλ 
αλπκλείηε απηφλ.  

Γφμα... 
Παλαγία Σξηάο, κία ζεφηεο, άλαξρε κνλάο, ν Παηήξ θαί ν Τηφο, θαί 
ζείνλ Πλεχκα, ζψδε ηφλ θφζκνλ, χ εκψλ Θεφο, θαί δνμάδνκέλ ζε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 



Σήλ αξραίαλ αξάλ, ελ γαζηξί ζνπ ιχζαζα εκλή, αλεβιάζηεζαο εκίλ, 
ηήλ επινγίαλ, βξέθνο ηεθνχζα, νχηνο γάξ Θεφο, εη θαί ζάξθα θνξεί.  

Καηαβαζία 
Αλαζηάζεσο εκέξα, ιακπξπλζψκελ Λανί, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, εθ 
γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο. 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ 
ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' αθζαξζίαο πεγήλ, εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο 
Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα.  
 
Νχλ πάληα πεπιήξσηαη θσηφο, νπξαλφο ηε θαί γή θαί ηά θαηαρζφληα, 
ενξηαδέησ γνχλ πάζα θηίζηο ηήλ Έγεξζηλ Υξηζηνχ, ελ ή εζηεξέσηαη.  
 
Υζέο ζπλεζαπηφκελ ζνη Υξηζηέ, ζπλεγείξνκαη ζήκεξνλ αλαζηάληη ζνη, 
ζπλεζηαπξνχκελ ζνη ρζέο, απηφο κε ζπλδφμαζνλ σηήξ, ελ ηή 
βαζηιεία ζνπ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Δπί ηήλ αθήξαηνλ δσήλ, επαλέξρνκαη ζήκεξνλ αγαζφηεηη, ηνχ 
γελλεζέληνο εθ ζνχ, θαί πάζη ηνίο πέξαζηλ Αγλή, ηφ θέγγνο 
αζηξάςαληνο.  
 
Θεφλ φλ εθχεζαο ζαξθί, εθ λεθξψλ θαζψο είπελ εμεγεηξφκελνλ, 
ζεαζακέλε Αγλή, ρφξεπε, θαί ηνχηνλ, σο Θεφλ, άρξαληε κεγάιπλε.  
 

Σψλ Μπξνθφξσλ 
 

Ο Δηξκφο 
ηεηξσζέληα κνπ ηφλ λνχλ, θαξπνθφξνλ ν Θεφο, αλάδεημφλ κε, 
γεσξγέ ηψλ θαιψλ, θπηνπξγέ ηψλ αγαζψλ, ηή επζπιαγρλία ζνπ.  
 
Σάο παιάκαο Ηεζνχ, πξνζειψζαο ελ ηαπξψ ηά έζλε πάληα, εθ ηήο 
πιάλεο ζπιιαβψλ, πξφο επίγλσζηλ ηήλ ζήλ, ζπλεθαιέζσ σηήξ.  
 
Ηνπδαίσλ ν ιαφο, ηψ Πηιάησ εθβνά, Απφιπζφλ κνη ηφλ θαθνχξγνλ 
ιεζηήλ, άξνλ, άξνλ, ζηαχξσζνλ ηφλ αλακάξηεηνλ.  



 
ηαπξσζέληνο ζνπ Υξηζηέ, ζπλεζθφηαζε ηφ θψο, ε γή εζείζζε, θαί εθ 
ηάθνπ λεθξνί, εμαλέζηεζαλ πνιινί, θφβσ ηνχ θξάηνπο ζνπ.  
 
Παξεζηψζα ηψ ηαπξψ, ε ακλάο ζνπ Ηεζνχ, θιαπζκψ εβφα, Πνχ 
πνξεχε Τηέ; πνχ απέξρε ν ακλφο, ν ππέξ πάλησλ ζθαγείο; 
 
Πξνζθπλψ ζνπ ηφλ ηαπξφλ, αλπκλψ θαί ηήλ ηαθήλ, ηηκψ ηά Πάζε, 
θαί ηνχο ήινπο ηψλ ρεηξψλ, θαί ηήλ ιφγρελ Ηεζνχ, θαί ηήλ Αλάζηαζηλ.  
 
Δμαλέζηεο Ηεζνχ, εζθπιεχζε ν ερζξφο, Αδάκ εξξχζζε, θαί ε Δχα ζχλ 
απηψ, ηψλ δεζκψλ θαί ηήο θζνξάο, ηή Αλαζηάζεη ζνπ.  
 
Αλαζηάληνο ζνπ Υξηζηέ, ζπλεηξίβεζαλ κνρινί, θαί πχιαη Άδνπ, θαί 
ζαλάηνπ ηά δεζκά, δηειχζεζαλ επζχο, θφβσ ηνχ θξάηνπο ζνπ.  
 
Θενδφρε Ησζήθ, δεχξν ζηήζη κεζ' εκψλ, Αλέζηε θξάδσλ, Ηεζνχο ν 
ιπηξσηήο, ν εγείξαο ηφλ Αδάκ, ηή επζπιαγρλία απηνχ.  
 
Δπθξαηλέζζσ ζχλ εκίλ, Μαζεηψλ ε δσδεθάο, ζχλ Μπξνθφξνηο 
γπλαημί, θαί Ησζήθ, θαί ηνίο άιινηο Μαζεηαίο, θαί Μαζεηξίαηο Υξηζηνχ.  

Γφμα... 
χλ Παηξί θαί ηφλ Τηφλ, θαί ηφ Πλεχκα ηφ επζέο, ηήλ κίαλ θχζηλ, 
πξνζθπλψ θαί αλπκλψ, ηνίο πξνζψπνηο δηαηξψλ, θαί ηή νπζία ελψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μαθαξία εί εκλή, ε εθ ξίδεο Ηεζζαί, εμ ήο ε ξάβδνο, θαί ηφ άλζνο ν 
Υξηζηφο, θαηά ζάξθα δη' εκάο, αλαβιαζηήζαζα.  

Καηαβαζία 
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ 
ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' αθζαξζίαο πεγήλ, εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο 
Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Σά κχξα ζεξκψο, ηψ ηάθσ πξνζθνκίδνπζαη, Γπλαίθεο σηήξ, 
Αγγέινπ ηή ιακπξφηεηη, ηάο ςπράο εγάιινλην, θαί Θεφλ ζε ηψλ φισλ 
εθήξπηηνλ, θαί Μαζεηαίο εβφσλ, λησο αλέζηε εθ ηάθνπ ε πάλησλ 
δσή.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο ν απηφο 
Σψλ Μαζεηψλ ζνπ ν ρνξφο, ζχλ Μπξνθφξνηο γπλαημίλ, αγάιιεηαη 



ζπκθψλσο, θνηλήλ γάξ ενξηήλ ζχλ απηαίο ενξηάδνπζηλ εηο δφμαλ θαί 
ηηκήλ ηήο ζήο Αλαζηάζεσο, θαί δη' απηψλ βνψκέλ ζνη, Φηιάλζξσπε 
Κχξηε, ηψ ιαψ ζνπ παξάζρνπ ηφ κέγα έιενο.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο, ν ζεεγφξνο Αββαθνχκ, ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ 
ζσηεξία ηψ θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο.  
 
Άξζελ κέλ σο δηαλνίμαλ, ηήλ παξζελεχνπζαλ λεδχλ, πέθελε Υξηζηφο, 
σο βξνηφο δέ, ακλφο πξνζεγφξεπηαη, άκσκνο δέ, σο άγεπζηνο 
θειίδνο, ηφ εκέηεξνλ Πάζρα, θαί σο Θεφο αιεζήο, ηέιεηνο ιέιεθηαη.  
 
Χο εληαχζηνο ακλφο, ν επινγνχκελνο εκίλ, ζηέθαλνο Υξηζηφο 
εθνπζίσο, ππέξ πάλησλ ηέζπηαη, Πάζρα ηφ θαζαξηήξηνλ, θαί αχζηο εθ 
ηνχ ηάθνπ σξαίνο, δηθαηνζχλεο εκίλ έιακςελ ήιηνο.  
 
Ο ζενπάησξ κέλ Γαπτδ, πξφ ηήο ζθηψδνπο θηβσηνχ, ήιαην ζθηξηψλ, 
ν ιαφο δέ ηνχ Θενχ ν άγηνο, ηήλ ηψλ ζπκβφισλ έθβαζηλ, νξψληεο, 
επθξαλζψκελ ελζέσο, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Ο δηαπιάζαο ηνλ Αδάκ, ηφλ ζφλ πξνπάηνξα Αγλή, πιάηηεηαη εθ ζνχ, 
θαί ζαλάησ, ηψ νηθείσ έιπζε, ηφλ δη' εθείλνπ ζάλαηνλ ζήκεξνλ, θαί 
θαηεχγαζε πάληαο, ηαίο ζετθαίο αζηξαπαίο ηήο Αλαζηάζεσο.  
 
λ απεθχεζαο Υξηζηφλ, σξαηνηάησο εθ λεθξψλ, ιάκςαληα Αγλή 
θαζνξψζα, ε θαιή θαί άκσκνο, ελ γπλαημίλ σξαία ηε, ζήκεξνλ εηο 
πάλησλ ζσηεξίαλ, ζχλ Απνζηφινηο απηφλ ραίξνπζα, δφμαδε.  

 
Σψλ Μπξνθφξσλ 

 
Ο Δηξκφο 

Σήλ εθ Παξζέλνπ ζνπ γέλλεζηλ, ν Πξνθήηεο πξνβιέπσλ, αλεθήξπηηε 
βνψλ. Σήλ αθνήλ ζνπ αθήθνα θαί εθνβήζελ, φηη απφ ζαηκάλ, θαί εμ 
φξνπο αγίνπ θαηαζθίνπ, επεδήκεζαο Υξηζηέ.  
 
Γηά ηαπξνχ ερκαιψηεπζαο, ηήλ ηνχ Άδνπ γαζηέξα, θαί ζπλήγεηξαο 



λεθξνχο, θαί ηνχ ζαλάηνπ θαηέιπζαο ηήλ ηπξαλλίδα, φζελ νη εμ, Αδάκ 
πξνζθπλνχληεο, πκλνχκελ ηήλ ηαθήλ ζνπ θαί ηήλ Έγεξζηλ Υξηζηέ.  
 
Ο επδνθήζαο σηήξ εκψλ, δηά ζπιάγρλα ειένπο, πξνζπαγήλαη ηψ 
ηαπξψ, θαί ηήο παηξψ αο ιπηξψζαζζαη εκάο θαηάξαο, ιχζφλ κνπ ηά 
δεζκά ηψλ πνιιψλ εγθιεκάησλ, δχλαζαη γάξ δζα ζέιεηο εθπιεξνχλ.  
 
Ο ελ ηαπξψ πξνζειψζαο κνπ, ηήλ αξραίαλ θαηάξαλ, θαί πεγάζαο 
κνη σηήξ, ηήλ επινγίαλ δη' αίκαηνο, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ, ιχζφλ κνπ 
ηά δεζκά ηψλ πνιιψλ εγθιεκάησλ, δχλαζαη γάξ φζα ζέιεηο 
εθπιεξνχλ.  
 
Άδεο σηήξ ζπλαληήζαο ζνη, έλ ηνίο θαηαρζνλίνηο επηθξάλζε, 
ελνξψλ, φηη νχο πάιαη θαηέπηελ ηζρχζαο, άξηη άθσλ απνδηδνχο 
εξεπλάηαη ηά θάησ, θαί γπκλνχηαη θαί ζθπιεχεηαη λεθξνχο.  
 
Δη θαί ν ιίζνο εζθξάγηζηαη, κεηά ηήο θνπ ζησδίαο, ψ παξάλνκνη 
ερζξνί, αιι' έμα λέζηε ν Κχξηνο θαζψο πξνείπε, ιχσλ κνπ ηά δεζκά 
ηψλ πνιιψλ εγθιεκάησλ, δχλαηαη γάξ φζα ζέιεη εθπιεξνχλ.  
 
Ο αλαζηάο εθ ηνχ κλήκαηνο, θαί ζθπιεχζαο ηφλ Άδελ, θαί δσψζαο 
ηνχο λεθξνχο, θαί αθζαξζίαλ πεγάζαο κνη, ηή ζή Δγέξζεη, ιχζφλ κνπ 
ηά δεζκά ηψλ πνιιψλ εγθιεκάησλ, δχλαζαη γάξ φζα ζέιεηο 
εθπιεξνχλ.  
 
λησο αηζρχλζεηε άλνκνη, ν Υξηζηφο γάξ αλέζηε, θαί ζπλήγεηξε 
λεθξνχο, θξάδσλ, ζαξζείηε, λελίθεθα εγψ ηφλ θφζκνλ, πείζζεηε νχλ 
απηψ, ή ζηγήζαηε πιάλνη, αζεηνχληεο ηήλ Αλάζηαζηλ απηνχ.  
 
Ο Μπξνθφξνηο ηφ, Υαίξεηε, αλαζηάο εθ ηνχ ηάθνπ, πξνζθσλήζαο 
αγαζέ, θαί Απνζηφινηο, Κεξχμαηε ηήλ Δγεξζίλ κνπ, ιχζφλ κνπ ηά 
δεζκά, ηψλ πνιιψλ εγθιεκάησλ, δχλαζαη γάξ φζα ζέιεηο 
εθπιεξνχλ.  
 
Ησζήθ ηφλ επζρήκνλα, δεισηήλ επζεβείαο, βνπιεπηήλ θαί καζεηήλ, 
ζχλ Μπξνθφξνηο ηηκήζσκελ θαί Απνζηφινηο, θξάδνληεο ζχλ απηνίο, 
θαί πηζηψο αλπκλνχληεο ηνχ σηήξνο ηήλ Αλάζηαζηλ θαηδξψο.  

Γφμα... 
Τπεξνπζίνπ ζεφηεηνο, ηήλ ακέξηζηνλ δφμαλ, ηίο ηζρχζεη εμεηπείλ, έλ 
γάξ ηή θχζεη ππάξρνπζα, Σξηάο πκλείηαη, άλαξρνο, ζπκθπήο, σο 



κνλάο ελ ηξηάδη πκλνπκέλε, ππνζηάζεζηλ απιαίο.  
Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Σφλ έλ γαζηξί ζνπ ζθελψζαληα, αινρεχησο ηεθνχζα, Μεηξνπάξζελε 
αγλή, αθαηαπαχζησο ηθέηεπε, σο Θενηφθνο, ιχζαί κνπ ηά δεζκά ηψλ 
πνιιψλ εγθιεκάησλ, δχλαζαη γάξ φζα ζέιεηο βνεζείλ.  

Καηαβαζία 
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο, ν ζεεγφξνο Αββαθνχκ, ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ 
ζσηεξία ηψ θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κχξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζνκελ 
ηψ Γεζπφηε, θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ 
αλαηέιινληα.  
 
Σήλ άκεηξφλ ζνπ επζπιαγρλίαλ, νη ηαίο ηνχ Αδνπ ζεηξαίο, 
ζπλερφκελνη, δεδνξθφηεο, πξφο ηφ θψο επείγνλην Υξηζηέ, 
αγαιινκέλσ πνδί, Πάζρα θξνηνχληεο αηψληνλ.  
 
Πξνζέιζσκελ ιακπαδεθφξνη, ηψ πξντφληη Υξηζηψ εθ ηνχ κλήκαηνο, 
σο λπκθίσ, θαί ζπλενξηάζσκελ, ηαίο θηιεφξηνηο ηάμεζη, Πάζρα Θενχ 
ηφ ζσηήξηνλ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Φσηίδεηαη ζείαηο αθηίζη, θαί δσεθφξνηο ηαίο ηήο Αλαζηάζεσο ηνχ Τηνχ 
ζνπ, Θενκήηνξ άρξαληε, θαί ραξκνλήο εκπίπιαηαη, ηψλ επζεβψλ ε 
Οκήγπξηο.  
 
Οπθ ήλνημαο πχιαο Παξζέλνπ, ελ ηψ ζαξθνχζζαη κλήκαηνο νπθ 
έιπζαο ηάο ζθξαγίδαο, Βαζηιεχ ηήο θηίζεσο, φζελ εμαλαζηάληα ζε, 
ζεαζακέλε εγάιιεην.  
 

Σψλ Μπξνθφξσλ 
 

Ο Δηξκφο 
Σήλ αριχλ ηχο ςπρήο κνπ, σηήξ κνπ δηαζθεδάζαο, ηψ θσηί ηψλ 
εληνιψλ ζνπ, θαηαχγαζφλ κε σο κφλνο, ηήο εηξήλεο Βαζηιεχο.  
 



χ ηήλ αξραίαλ ζηνιήλ κνπ, ήλ κνη έμχθαλελ, νίκνη! ν ζπνξεχο ηήο 
ακαξηίαο εμέδπζάο κε σηήξ κνπ, ελδπζάκελνο εκέ.  
 
Φχιια ζπθήο έξξαςέ κνη, ε ακαξηία κνπ νίκνη! κή θπιάμαληη σηήξ 
κνπ ηήλ άρξαληνλ εληνιήλ ζνπ, ηή ηνχ φθεσο βνπιή.  
 
Σήλ πιεγσζείζαλ ςπρήλ κνπ, ηνίο ιεζηξηθνίο ινγηζκνίο κνπ, επηζηάο 
ν εθ Μαξίαο, θαί έιαηνλ επηρχζαο, εζεξάπεπζε Υξηζηφο.  
 
Δλ ηψ ηαπξψ παξεζηψζα, ε άκεκπηνο Θενηφθνο, κεηξηθψο 
αλεθαιείην, Καηέιηπέο κε ηήλ κφλελ, Τηέ κνπ θαί Θεέ.  
 
χ ηφλ αξρέθαθνλ φθηλ, ηψ φπισ ηψ ηνχ ηαπξνχ ζνπ, θαζειψλ ηή 
ζή Δγέξζεη, ζπλέηξηςαο ηφ θέληξνλ, ηνχ ζαλάηνπ Ηεζνχ.  
 
Πνχ ζνπ ζάλαηε ηφ θέληξνλ, πνχ ζνπ, Άδε ηφ λίθνο, ν Αδάκ 
ζπλεθβνάησ, ζπληέηξηςαη δσψζεη, ηνχ εγείξαληνο λεθξνχο.  
 
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, ηφ κλήκα θαηαιαβνχζαη, ηνχ δσψζαληνο 
ηνχο θάησ, θσλήο ήθνπνλ ιεγνχζεο, Δμαλέζηε ν Υξηζηφο.  
 
Σψλ επζεβψλ Μπξνθφξσλ, ηήλ κλήκελ επηηεινχληεο, θαί πάλησλ 
ηψλ Μαζεηψλ ζνπ, ελ ηή θαηδξά ζνπ Δγέξζεη, αλπκλνχκέλ ζε Υξηζηέ.  
 
Σφλ Δπζρήκνλα πάληεο, ηηκήζσκελ επαμίσο, φο ηφ ζψκα ηνχ Κπξίνπ, 
απφ ηνχ μχινπ θαζείιε, θαί εθήδεπζε πηζηψο.  

Γφμα... 
έ ηφλ Θεφλ θαί Παηέξα, θαί ηφλ Τηφλ θαί ηφ Πλεχκα, πξνζθπλψ ηξείο 
ππνζηάζεηο θαί έλ ηά ηξία πηζηεχσ, νπζηφηεηη κηά.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
έ ηήλ αζπφξσ θπήζεη, γελλήζαζαλ ππέξ θχζηλ, ηφλ θαηλίζαληα ηήλ 
θχζηλ, Υξηζηφλ ηφλ κφλνλ Γεζπφηελ, αλπκλνχκελ νη πηζηνί.  

Καηαβαζία 
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κχξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζσκελ 
ηψ Γεζπφηε, θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ 
αλαηέιινληα. 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο 
αησλίνπο, θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο, σο εθ 



θήηνπο Ησλάο, εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ.  
 
Φπιάμαο ηά ζήκαληξα ζψα Υξηζηέ, εμεγέξζεο ηνχ ηάθνπ, ν ηάο θιείο 
ηήο Παξζέλνπ κή ιπκελάκελνο, ελ ηψ ηφθσ ζνπ, θαί αλέσμαο εκίλ, 
Παξαδείζνπ ηάο πχιαο.  
 
ψηέξ κνπ ηφ δψλ ηε θαί άζπηνλ, ηεξείνλ σο Θεφο, ζεαπηφλ εθνπζίσο, 
πξνζαγαγψλ ηψ Παηξί, ζπλαλέζηεζαο, παγγελή ηφλ Αδάκ, αλαζηάο 
εθ ηνχ ηάθνπ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Αλήθηαη ηφ πάιαη θξαηνχκελνλ, ηψ ζαλάησ θαί θζνξά, δηά ηνχ 
ζαξθσζέληνο, εθ ζήο αρξάληνπ γαζηξφο πξφο ηήλ άθζαξηνλ, θαί 
ατδηνλ δσήλ, Θενηφθε Παξζέλε.  
 
Καηήιζελ ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο ν ιαγφζη ζνπ Αγλή, θαηειζψλ 
θαί νηθήζαο, θαί ζαξθσζείο ππέξ λνχλ θαί ζπλήγεηξελ, εαπηψ ηφλ 
Αδάκ, αλαζηάο εθ ηνχ ηάθνπ.  
 

Σψλ Μπξνθφξσλ 
 

Ο Δηξκφο 
Βπζψ ακαξηεκάησλ ζπλέρνκαη αεί, θαί ελ πειάγεη ηνχ βίνπ βπζίδνκαη, 
αιι' σο πεξ ηφλ Ησλάλ εθ ηνχ ζεξφο, θακέ ηψλ παζψλ αλάγαγε, θαί 
δηάζσζφλ κε.  
 
Νεθξφο εζηηλ ν Άδεο, ζαξζείηε γεγελείο, ν γάξ Υξηζηφο επί μχινπ 
θξεκάκελνο, απέξξηςε ηήλ ξνκθαίαλ θαη απηνχ, θαί θείηαη λεθξφο, 
νχο είρε γάξ εζθπιεχζε γπκλσζείο.  
 
Δζθχιεπηαη ν Άδεο, ζαξζείηε νη λεθξνί, θαί ηά κλεκεία ελνίρζε, 
εγείξεζζε, βνά πκίλ εθ ηνχ Άδνπ ν Υξηζηφο, ν πάληαο ειζψλ 
ιπηξψζαζζαη, εθ ζαλάηνπ θαί θζνξάο.  
 
Νεθξνχο νχο πεξ ηζρχζαο, θαηέπηεο πνηέ, λχλ απαηηνχκελνο Άδε, 
απφδνο κνη, βνά ζνη ν δσνδφηεο θαί Θεφο, ν πάληαο ειζψλ 
ιπηξψζαζζαη, ηήο απιήζηνπ ζνπ γαζηξφο.  
 



Ο Κχξηνο αλέζηε ζθπιεχζαο ηφλ ερζξφλ θαί ηνχο δεζκίνπο 
εθζπάζαο, αλήγαγε πάληαο, θαί ηφλ πξσηφπιαζηνλ Αδάκ, απηφλ 
αληζηψλ σο εχζπιαγρλνο, θαί θηιάλζξσπνο Θεφο.  
 
ηλδφλη ζε εηιήζαο, θαηέζεην Υξηζηέ, Ησζήθ ν επζρήκσλ ελ κλήκαηη, 
κπξίζαο δέ ηφλ ιπζέληα ζνπ λαφλ, ηνχ ζψκαηνο, πξνζεθχιηζε, ιίζνλ 
κέγαλ ηή ζνξψ.  
 
Γπλαίθεο Μπξνθφξνη, ηί ζπεχδεηε ινηπφλ, ηί δέ ηά κχξα ηψ δψληη 
θνκίδεηε; αλέζηε θαζψο πξνείπελ ν Υξηζηφο, παπζάζζσ πκψλ ηά 
δάθξπα, κεηειζφληα εηο ραξάλ.  

Γφμα... 
Σξηάδα ελ κνλάδη πκλήζσκελ πηζηνί, ζχλ ηψ Τηψ ηφλ Παηέξα 
δνμάδνληεο, θαί Πλεχκα ηφ Οκννχζηνλ Τηψ, θαί φλ ελ Παηξί 
ζπλάλαξρνλ, θαί ατδηνλ Θεφλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Γαζηξί αγεσξγήησο ζπλέιαβεο Αγλή, ηήο αθζαξζίαο ηφλ βφηξπλ σο 
άκπεινο, εμ νχ ηήο αζαλαζίαο νη θξνπλνί, σο νίλνλ εκίλ πεγάδνπζη, 
ηήλ αηψληνλ δσήλ.  

Καηαβαζία 
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο 
αησλίνπο, θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο, σο εθ 
θήηνπο Ησλάο, εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ. 
 

Κνληάθηνλ  Απηφκεινλ 
Ήρνο β' 

Σφ Υαίξε ηαίο Μπξνθφξνηο θζεγμάκελνο, ηφλ ζξήλνλ ηήο πξνκήηνξνο 
Δχαο θαηέπαπζαο, ηή Αλαζηάζεη ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, ηνίο 
Απνζηφινηο δέ ηνίο ζνίο θεξχηηεηλ επέηαμαο, ν σηήξ εμαλέζηε ηνχ 
κλήκαηνο. 

Ο Οίθνο 
Δπί ηφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ, αη Μπξνθφξνη πνξεπφκελαη, πξφο εαπηάο 
δηεπφξνπλ ηψ λντ, θαί εθζέγγνλην. Σίο εκίλ ηφλ ιίζνλ απνθπιίζεη ηνχ 
κλήκαηνο; Καί αλαβιέςαζαη, νξψζηλ φηη ν ιίζνο απνθεθχιηζηαη, ηή 
κνξθή δέ ηνχ Αγγέινπ ζχλ ηή ζηνιή εζακβνχλην, ζπλείρνλην δέ 
ηξφκσ, θαί θεχγεηλ ελφκηδνλ, θαί πξφο απηάο ν λεαλίζθνο εβφεζε. Μή 
θνβείζζε πκείο, φλ δεηείηε, αλέζηε, δεχηε, ίδεηε ηφλ ηφπνλ, φπνπ 
έθεηην ηφ ζψκα ηνχ Ηεζνχ, θαί ηαρχ πνξεπζείζαη, απαγγείιαηε ηνίο 
Μαζεηαίο, ν σηήξ εμαλέζηε ηνχ κλήκαηνο.  
 



πλαμάξηνλ 
Σή απηή εκέξα, Κπξηαθή ηξίηε απφ ηνχ Πάζρα, ηήλ ηψλ αγίσλ 

γπλαηθψλ Μπξνθφξσλ ενξηήλ ενξηάδνκελ, έηη δέ κλείαλ πνηνχκεζα 
θαί ηνχ εμ Αξηκαζαίαο Ησζήθ, φο ήλ καζεηήο θεθξπκκέλνο, πξφο δέ, 
θαί ηνχ λπθηεξηλνχ καζεηνχ Νηθνδήκνπ.  

ηίρνη 

 Υξηζηψ θέξνπζηλ αη Μαζήηξηαη κχξα.  

 Δγψ δέ ηαχηαηο χκλνλ, σο κχξνλ θέξσ.  
 

Σαίο ηψλ αγίσλ Μπξνθφξσλ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. 
Ακήλ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο 
ζλεηφο, θαί δηά Πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Γπλαίθεο κεηά κχξσλ ζεφθξνλεο, νπίζσ ζνπ έδξακνλ, φλ δέ σο 
ζλεηφλ, κεηά δαθξχσλ εδήηνπλ, πξνζεθχλεζαλ, ραίξνπζαη δψληα 
Θεφλ, θαί Πάζρα ηφ κπζηηθφλ, ζνίο Υξηζηέ Μαζεηαίο επεγγειίζαλην.  
 
Θαλάηνπ ενξηάδνκελ λέθξσζηλ, Άδνπ ηήλ θαζαίξεζηλ, άιιεο βηνηήο, 
ηήο αησλίνπ απαξρήλ, θαί ζθηξηψληεο πκλνχκελ ηφλ αίηηνλ, ηφλ κφλνλ 
επινγεηφλ ηψλ Παηέξσλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ.  
 
Χο φλησο ηεξά θαί παλένξηνο, αχηε ε ζσηήξηνο, λχμ θαί θσηαπγήο, 
ηήο ιακπξνθφξνπ εκέξαο ηήο εγέξζεσο, νχζα πξνάγγεινο, ελ ή ηφ 
άρξνλνλ θψο, εθ ηάθνπ ζσκαηηθψο, πάζηλ επέιακςελ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Νεθξψζαο ν Τηφο ζνπ ηφλ ζάλαηνλ, Παλάκσκε ζήκεξνλ, πάζη ηνίο 
ζλεηνίο, ηήλ δηακελνπζαλ δσήλ, εηο αηψλαο αηψλσλ δεδψξεηαη, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Ο πάζεο βαζηιεχσλ ηήο θηίζεσο, γελφκελνο άλζξσπνο, ψθεζε ηήλ 
ζήλ, ζενραξίησηε λεδχλ, θαί ζηαπξφλ ππνκείλαο θαί ζάλαηνλ, αλέζηε 
ζενπξεπψο, ζπλεγείξαο εκάο, σο παληνδχλακνο.  
 



Σψλ Μπξνθφξσλ 
 

Ο Δηξκφο 
Σά Υεξνπβίκ κηκνχκελνη, Παίδεο ελ ηή θακίλσ, ερφξεπνλ βνψληεο, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, φηη ελ αιεζεία θαί θξίζεη επήγαγεο, ηαχηα πάληα 
δηά ηάο ακαξηίαο εκψλ, ν ππεξχκλεηνο, θαί δεδνμαζκέλνο εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 
χ σο θηιάλζξσπνο ζέισλ, πάληαο ζψζαη εθ πιάλεο, νχο έπιαζαο, 
ελέζρνπ, πξνζεισζήλαη ηψ ζηαπξψ, ίλα ηήλ ζπγρσζζείζαλ εηθφλα 
ηνίο πάζεζη, ηαχηελ ηή ζαξθί ζνπ αλαλεψζεο σηήξ, θαί Άδελ 
θαζειψλ, ζπλεμαλέζηεζαο, θαί ηνχο ζαλφληαο ζεαπηψ.  
 
Δλ ηψ ζηαπξψ πςνχκελνο πάληαο πξνζεθαιέζσ, πξφο ζεαπηφλ 
νηθηίξκνλ σο επεγγείισ αγαζέ, φηη έλ αιεζεία ηαχηα πάληα, δηά ηάο 
ακαξηίαο εκψλ παζείλ επδφθεζαο, φζελ θαί ηψ Λεζηή, ηάο ηνχ 
Παξαδείζνπ πχιαο ελέσμαο σηήξ.  
 
χ ηφλ λαφλ ηνχ ζψκαηνο ήγεηξαο ηφλ ιπζέληα, ηξηήκεξνλ εθ ηάθνπ, 
σο επεγγείισ αγαζέ, ίλα ελ αιεζεία γλσξίζεο ηήλ δφμαλ ζνπ, ήλ εκίλ 
πεγάδεηο δηά ηήο πίζηεσο, δεζκίνπο αθειψλ νχο θαηείρε πάιαη Άδεο 
πεπεδεκέλνπο.  
 
Χ Ηνπδαίσλ άλνηα! ψ καλία αλφκσλ! Σί άπηζηνλ ηδφληεο, νπθ 
επηζηεχζαηε Υξηζηψ; φηη ηνχο αζζελνχληαο ελ ιφγσ νπθ ήγεηξελ, ή φηη 
πάληα θφζκνλ απηφο νπθ έζσζε; Πεηζάησζαλ πκάο θάλ νη 
ζηξαηηψηαη, νη αλαζηάληεο εθ λεθξψλ,  
 
Οη λεθξσζέληεο θχιαθεο, λχλ ιεγέησζαλ, φπσο εθιάπε φλ νπθ είδνλ, 
νη αγλψκνλεο παληί, Δί γάξ εμαλαζηάληα νπθ είδνλ, νπθ ήζζνλην, 
πψο θιαπέληα νχησ λνήζαη είρφλ πνηε: Πεηζάησζαλ πκάο, θάλ ν 
ιίζνο νχηνο, θαί ηά εληάθηα Υξηζηνχ.  
 
Σί σο λεθξφλ θπιάηηεηε; ηί ζθξαγίδαο ηψ ιίζσ ηεζήθαηε, Δβξαίνη, 
θφβνλ θνβνχκελνη θινπήο, ηδνχ ελ αιεζεία ν ηάθνο εζθξάγηζηαη, 
πψο νχλ εμαλέζηε, εη κή Θεφο ήλ ν Υξηζηφο; Πεηζάησζαλ πκάο νη 
εμαλαζηάληεο, θαί νξαζέληεο ηνίο πνιινίο.  

Γφμα... 
χλ ηψ Παηξί δνμάδνκελ, ηφλ Τηφλ θαί ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, βνψληεο, 
αθαηαπαχζησ ηή θσλή, Σξηάο κνλαδηθή νπζία, ειέεζνλ, ζψζνλ 



πάληαο, ε ελ ηξηζί πξνζψπνηο κνλάο, νηθηίξεζνλ εκάο, ν 
δεδνμαζκέλνο Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δλ ηή γαζηξί ζνπ Άρξαληε, πψο ερψξεζαο βξέθνο, φλ ηξέκνπζη 
δπλάκεηο, αη ηψλ Αγγέισλ σο Θεφλ, εη κή σο εβνπιήζε, σο νίδελ,, 
εζθήλσζε, πάληαο ζέισλ, ζψζαη ηνχο εμ Αδάκ γεγελείο, ιχζαο ηφλ 
Αδάκ ηήο αξάο εθείλεο, ηήο δηά βξψζεσο πηθξάο.  

Καηαβαζία 
Ο Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο 
ζλεηφο, θαί δηά πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί 
θπξία, ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελ ή 
επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Γεχηε ηνχ θαηλνχ ηήο ακπέινπ γελλήκαηνο, ηήο ζείαο επθξνζχλεο, ελ 
ηή επζήκσ εκέξα ηήο Δγέξζεσο, βαζηιείαο ηε Υξηζηνχ 
θνηλσλήζσκελ, πκλνχληεο απηφλ, σο Θεφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Άξνλ θχθισ ηνχο νθζαικνχο ζνπ ηψλ, θαί ίδε, ηδνχ γάξ ήθαζί ζνη, 
ζενθεγγείο σο θσζηήξεο, εθ δπζκψλ, βνξξα, θαί θαί ζαιάζζεο, θαί 
εψαο ηά ηέθλα ζνπ, ελ ζνί επινγνχληα, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Πάηεξ παληνθξάηνξ, θαί Λφγε, θαί Πλεχκα, ηξηζίλ εληδνκέλε, ελ 
ππνζηάζεζη θχζηο, ππεξνχζηε, θαί ππέξζεε εηο ζέ βεβαπηίζκεζα, θαί 
ζε επινγνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Ήιζε δηά ζνχ εηο ηφλ θφζκνλ ν θηίζηεο, Παξζέλε Θενηφθε, θαί ηήλ 
γαζηέξα ηνχ Άδνπ δηαξξήμαο ζλεηνίο, ηήλ Αλάζηαζηλ εκίλ 
εδσξήζαην, δηφ επινγνχκελ απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
ινλ θαζειψλ ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο, ν Τηφο ζνπ Παξζέλε, ελ ηή 
απηνχ Αλαζηάζεη, σο Θεφο θξαηαηφο, ζπλαλχςσζελ εκάο, θαί 
εζέσζε, δηφ αλπκλνχκελ απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 



Σψλ Μπξνθφξσλ 
 

Ο Δηξκφο 
Σφλ ελ ηή βάησ Μσζεί, ηήο Παξζέλνπ ηφ ζαχκα, ελ ηλαίσ ηψ φξεη 
πξνηππψζαληα πνηέ, πκλείηε, επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Αη ηνχ ειίνπ απγαί, ζπλεζηέιινλην θφβσ, ηψλ Υξηζηνχ παζεκάησλ, 
θαί αλίζηαλην λεθξνί, θαί φξε εθινλείην, θαί εδνλείην ε γή, θαί Άδεο 
εγπκλνχην.  
 
Οη ελ θακίλσ πνηέ, ηξηζκαθάξηνη Παίδεο, αλπςνχληεο ηαο ρείξαο, 
πξνεηχπνπλ αγαζέ, ηφλ άρξαληνλ ηαπξφλ ζνπ, δη' νχ θαζείιεο 
Υξηζηέ, ερζξνχ ηήλ δπλαζηείαλ.  
 
 Ηνπδαίνη ηπθινί, πιάλνη θαί παξαβάηαη, νη Υξηζηνχ ηή Δγέξζεη, 
απεηζνχληεο σο ςεπδεί, ηί άπηζηνλ νξάηε; φηη αλέζηε Υξηζηφο, ν ηνχο 
λεθξνχο εγείξαο; 
 
 Ηνπδαίνη ερζξνί, θάλ εκίλ απηζηείηε, ηνχο πκψλ ζηξαηηψηαο, 
εξσηήζαηε πκείο, ηί έπαζνλ εθείλνη; ηίο ν θπιίζαο ρεξζί, ηφλ ιίζνλ ηνχ 
κλεκείνπ; 
 
Σίο ν μεξάλαο ζπθήλ; ηίο δέ ηήλ μεξαλζείζαλ, ηαζάκελνο ρείξα; ηίο ν 
ρνξηάζαο πνηέ, ηά πιήζε ελ εξήκσ; εηκή Υξηζηφο ν Θεφο, ν ηνχο 
λεθξνχο εγείξαο.  
 
Σίο ν θσηίζαο ηπθινχο, θαί ιεπξνχο εθθαζάξαο, θαί ρσινχο 
αλνξζψζαο, θαί πεδεχζαο σο μεξάλ, ηήλ ζάιαζζαλ αβξφρσο; εηκή 
Υξηζηφο ν Θεφο, ν ηνχο λεθξνχο εγείξαο.  
 
Σίο ν εγείξαο λεθξφλ, ηεηαξηαίνλ εθ ηάθνπ, θαί ηήο ρήξαο ηφλ πηφλ; ηίο 
ν ζθίγμαο σο Θεφο, παξάιπηνλ ελ θιίλε; εηκή Υξηζηφο ν Θεφο, ν ηνχο 
λεθξνχο εγείξαο.  
 
Κξάδεη ν ιίζνο απηφο, αη ζθξαγίδεο βνψζηλ, άο πκείο επηζέληεο, 
θαηεζηήζαηε θξνπξνχο θπιάζζνληαο ηφ κλήκα, λησο αλέζηε 
Υξηζηφο, θαί δή εηο ηνχο αηψλαο.  
 
λησο αλέζηε Υξηζηφο, εζθπιεχζε ν Άδεο, ελεθξψζε ν φθηο, 



ειπηξψζε ν Αδάκ, εζψζεζαλ νη θάησ, Σί απηζηείηε ινηπφλ, ερζξνί θαί 
παξαβάηαη; 

Γφμα... 
χλ ηψ Παηξί ηφλ Τηφλ, θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα, ηήλ αγίαλ Σξηάδα, ελ 
ζεφηεηη κηά, δνμάδνκελ βνψληεο, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί εηο ηνχο 
αηψλαο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δλ ηή γαζηξί ζνπ Αγλή, ηφλ αείδσνλ άξηνλ, θπξαζέληα αθχξησο, ελ 
θπξάκαηη εκψλ, εγέλλεζαο αηξέπησο, έλα Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, ελ δπζί 
ηαίο νπζίαηο.  

Καηαβαζία 
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί 
θπξία, ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελ ή 
επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
Φσηίδνπ, θσηίδνπ, ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ, επί ζέ 
αλέηεηιε, Υφξεπε λχλ, θαί αγάιινπ ηψλ, ζχ δέ αγλή, ηέξπνπ Θενηφθε, 
ελ ηή εγέξζεη ηνχ ηφθνπ ζνπ.  
 
 ζείαο! ψ θίιεο! ψ γιπθπηάηεο ζνπ θσλήο! κεζ' εκψλ αςεπδψο γάξ, 
επεγγείισ, έζεζζαη, κέρξη ηεξκάησλ αηψλνο Υξηζηέ, ήλ νη πηζηνί, 
άγθπξαλ ειπίδνο, θαηέρνληεο αγαιιφκεζα.  
 
 Πάζρα ηφ κέγα, θαί ηεξψηαηνλ Υξηζηέ, ψ ζνθία θαί Λφγε, ηνχ Θενχ 
θαί δχλακηο, δίδνπ εκίλ εθηππψηεξνλ, ζνχ κεηαζρείλ, ελ ηή 
αλεζπέξσ, εκέξα ηήο βαζηιείαο ζνπ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
πκθψλσο Παξζέλε, ζέ καθαξίδνκελ πηζηνί, Υαίξε πχιε Κπξίνπ, 
ραίξε πφιηο έκςπρε, ραίξε, δη' ήο εκίλ έιακςε, ζήκεξνλ θψο ηνχ εθ 
ζνχ ηερζέληνο, ηήο εθ λεθξψλ αλαζηάζεσο.  
 
Δπθξαίλνπ, αγάιινπ, ε ζεία πχιε ηνχ θσηφο, ν γάξ δχλαο ελ ηάθσ, 
Ηεζνχο αλέηεηιε, ιάκςαο ειίνπ θαηδξφηεξνλ, θαί ηνχο πηζηνχο πάληαο 
θαηαπγάζαο, ζενραξίησηε Γέζπνηλα.  
 

Σψλ Μπξνθφξσλ 



 
Ο Δηξκφο 

Σήλ ππεξθπψο ζαξθί ζπιιαβνχζαλ έλ γαζηξί, ηφλ εθ Παηξφο 
αρξφλσο, πξνεθιάκςαληα Λφγνλ, ελ χκλνηο αζηγήηνηο, κεγαιχλσκελ 
πηζηνί. 
 
Σφλ ελ ηψ ηαπξψ Λεζηήλ, επηγλφληα ζε Θεφλ, θιεξνλφκνλ εηξγάζσ, 
λνεηνχ Παξαδείζνπ, ηφ Μλήζζεηη βνψληα, παληνδχλακε σηήξ.  
 
Δξξαπίζζεο δη' εκάο, ελεπηχζζεο Ηεζνχ, ππφ ηψλ παξαλφκσλ, ν ηάο 
πιάθαο ηνχ λφκνπ, ραξάμαο ελ ηλαίσ, ηψ ζεξάπνληη Μσζεί.  
 
μνο θαί ρνιήλ σηήξ, επνηίζζεο δη' εκάο, ν δνχο εκίλ ηφ ψκα, θαί 
ηφ ηίκηνλ Αίκα, εηο βξψζίλ ηε θαί πφζηλ, αησλίνπ ζνπ δσήο.  
 
Σήλ δσνπνηφλ πιεπξάλ, ιφγρε θεληεζείο Υξηζηέ, ηφ άρξαληφλ ζνπ 
Αίκα, θαί ηφ ηίκηνλ 'Τδσξ, επήγαζαο ηψ θφζκσ, σο αείδσνλ πεγήλ. 
 
Δινγίζζεο ελ λεθξνίο, ν δσψζαο ηνχο λεθξνχο, έλ ηάθσ θαηεηέζεο, ν 
θελψζαο ηνχο ηάθνπο, εζθχιεπζαο ηφλ Αδελ, αλαζηήζαο ηφλ Αδάκ.  
 
Δμαλέζηεο Ηεζνχ, εδεζκεχζε ν ερζξφο, εζθπιεχζε ν Άδεο, 
εγπκλψζεζαλ ηάθνη, εγέξζεζαλ νη θάησ, πξνζθπλνχληέο ζε Υξηζηέ, 
ν θιέςαο ηφλ λεθξφλ.  
 
Σίο, κάιηζηα δε θαί γπκλφλ; ηί πιαλάζζε Δβξαίνη; ν Υξηζηφο εμαλέζηε, 
θαί ιέιπληαη ηνχ Άδνπ, ηά δεζκά θαί νη κνρινί.  
 
Γφμα ζνη Υξηζηέ σηήξ, ν πεγάζαο ηήλ δσήλ, θαί ηφ θψο αλαηείιαο, 
ηνίο ελ ζθφηεη αγλνίαο, θαί πάζαλ θαηαιάκςαο, ηή Δγέξζεη ζνπ ηήλ 
γήλ.  
 
Ο επζρήκσλ βνπιεπηήο, αλπκλείζζσ Ησζήθ, κεηά ηψλ Μπξνθφξσλ, 
θαί ηψλ ζείσλ Μαζεηψλ, σο θήξπμ ψλ θαί νχηνο, ηήο Δγέξζεσο 
Υξηζηνχ.  
 
Ησζήθ ηφλ ζαπκαζηφλ, επθεκήζσκελ πηζηνί, ζπλάκα Νηθνδήκσ, θαί 
πηζηαίο Μπξνθφξνηο, ν Κχξηνο αλέζηε, εθβνψληεο αιεζψο.  

Γφμα... 
Άλαξρνο εί ν Παηήξ, άθηηζηνο εί ν Τηφο, ζχλζξνλνλ θαί ηφ Πλεχκα, έλ 



ηά ηξία ηή θχζεη, θαί ηξία ηνίο πξνζψπνηο, είο Θεφο αιεζηλφο.  
Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Δπθξαηλέζζσ Ηεζζαί, ρνξεπέησ θαί Γαπτδ, ηδνχ γάξ ε Παξζέλνο, ε 
ζεφθπηνο ξάβδνο, εβιάζηεζε ηφ άλζνο, ηφλ αείδσνλ Υξηζηφλ.  

Καηαβαζία 
Φσηίδνπ, θσηίδνπ ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ επί ζε 
αλέηεηιε. Υφξεπε λχλ θαί αγάιινπ, ηψλ, ζχ δέ, αγλή, ηέξπνπ, 
Θενηφθε, ελ ηή εγέξζεη ηνχ ηφθνπ ζνπ. 
 

Σφ, Αγηνο Κχξηνο ν Θεφο εκψλ γ' 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Πάζρα 
Ήρνο β' 

αξθί ππλψζαο σο ζλεηφο, ν Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, ηξη ήκεξνο 
εμαλέζηεο, Αδάκ εγείξαο εθ θζνξάο θαί θαηαξγήζαο ζάλαηνλ, Πάζρα 
ηήο αθζαξζίαο, ηνχ θφζκνπ ζσηήξηνλ.  

Έηεξνλ ηψλ Μπξνθφξσλ Απηφκεινλ 
Ήρνο ν απηφο 

Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε, θσλήλ αγαιιηάζεσο, Σχξαλλνλ Άδελ 
παηήζαο, θζνξάο εμήγεηξα θφζκνλ, δξάκεηε Φίινηο είπαηε, ηνίο εκνίο 
επαγγέιηα, βνχινκαη γάξ ηφ πιάζκα κνπ, ραξάλ εθείζελ απγάζαη, εμ 
ήο πξνήιζελ ε ιχπε. (Γίο) 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο 
 

Ηζηψκελ ηίρνπο ε', θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηαζηκα δ' θαί 
Αλαηνιηθά δ'.  

 
Ήρνο β' 

Πάζα πλνή, θαί πάζα θηίζηο, ζέ δνμάδεη Κχξηε, φηη δηά ηνχ ηαπξνχ 
ηφλ ζάλαηνλ θαηήξγεζαο, ίλα δείμεο ηνίο ιανίο, ηήλ εθ λεθξψλ ζνπ 
Αλάζηαζηλ, σο κφλνο θηιάλζξσπνο. 
 
Δηπάησζαλ Ηνπδαίνη, πψο νη ζηξαηηψηαη απψιεζαλ ηεξνχληεο ηφλ 
Βαζηιέα; δηαηί γάξ ν ιίζνο νπθ εθχιαμε ηήλ πέηξαλ ηήο δσήο; ή ηφλ 
ηαθέληα δφησζαλ, ή αλαζηάληα πξνζθπλείησζαλ, ιέγνληεο ζχλ εκίλ, 
Γφμα ηψ πιήζεη ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ. σηήξ εκψλ δφμα ζνη. 
 
Υαίξεηε ιανί, θαί αγαιιηάζζε, Άγγεινο εθάζηζελ εηο ηφλ ιίζνλ ηνχ 
κλήκαηνο, απηφο εκάο επεγγειίζαην εηπψλ, Υξηζηφο αλέζηε εθ 



λεθξψλ, ν σηήξ ηνχ θφζκνπ, θαί επιήξσζε ηά ζχκπαληα επσδίαο, 
Υαίξεηε Λανί, θαί αγαιιηάζζε. 
 
Άγγεινο κέλ ηφ Υαίξε, πξφ ηήο ζήο ζπιιήςεσο Κχξηε, ηή 
Κεραξηησκέλε εθφκηζελ, Άγγεινο δέ ηφλ ιίζνλ ηνχ ελδφμνπ ζνπ 
κλήκαηνο, ελ ηή ζή Αλαζηάζεη εθχιηζελ, ν κέλ αληί ηήο ιχπεο, 
επθξνζχλεο ζχκβνια κελχσλ, ν δέ αληί ζαλάηνπ, Γεζπφηελ 
δσνδφηελ θεξχηησλ εκίλ, Γηφ βνψκέλ ζνη, Δπεξγέηα ηψλ απάλησλ, 
Κχξηε δφμα ζνη. 

ηηρεξά Αλαηνιηθά 
Έξξαλαλ κχξα κεηά δαθξχσλ, επί ηφ κλήκα ζνπ αη Γπλαίθεο, θαί 
επιήζζε ραξάο ηφ ζηφκα απηψλ, ελ ηψ ιέγεηλ, Αλέζηε ν Κχξηνο. 
 
Αηλεζάησζαλ έζλε θαί ιανί Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, ηφλ εθνπζίσο δη, 
εκάο ζηαπξφλ ππνκείλαληα, θαί ελ ηψ άδε ηξηεκεξεχζαληα, θαί 
πξνζθπλεζάησζαλ απηνχ ηήλ εθ λεθξψλ Αλάζηαζηλ, δη' ήο, 
πεθψηηζηαη πάληα ηνχ θφζκνπ ηά πέξαηα. 
 
Δζηαπξψζεο, εηάθεο, Υξηζηέ, σο εβνπιήζεο, εζθχιεπζαο ηφλ 
ζάλαηνλ, σο Θεφο θαί Γεζπφηεο, δσξνχκελνο ηψ θφζκσ δσήλ 
αηψληνλ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 
λησο παξάλνκνη ζθξαγίζαληεο ηφλ ιίζνλ, κείδνλνο εκάο ζαχκαηνο 
εμηψζαηε, έρνπζη ηήλ γλψζηλ νη θχιαθεο, ζήκεξνλ πξνήιζε ηνχ 
κλήκαηνο, θαί έιεγνλ, Δίπαηε, φηη εκψλ θνηκσκέλσλ, ήιζνλ νη 
Μαζεηαί, θαί έθιεςαλ απηφλ. Καί ηίο θιέπηεη λεθξφλ, κάιηζηα δέ θαί 
γπκλφλ. Απηφο αλέζηε απηεμνπζίσο σο Θεφο, θαηαιηπψλ θαί ελ ηψ 
ηάθσ ηά εληάθηα απηνχ. Γεχηε ίδεηε Ηνπδαίνη, πψο νπ δηέξξεμε ηάο 
ζθξαγίδαο, ν ηφλ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ελ ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ, 
ηήλ αηειεχηεηνλ δσήλ δσξνχκελνο, θαί ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... ΔΧΘΗΝΟΝ Β'  Ήρνο β' 
Μεηά κχξσλ πξνζειζνχζαηο, ηαίο πεξί Μαξηάκ Γπλαημί, θαί 
δηαπνξνπκέλαηο, πψο έζηαη απηαίο ηπρείλ ηνχ εθεηνχ, σξάζε ν ιίζνο 
κεηεξκέλνο, θαί ζείνο Νεαλίαο, θαηαζηέιισλ ηφλ ζφξπβνλ απηψλ ηήο 
ςπρήο, Ζγέξζε γάξ θήζηλ, Ηεζνχο ν Κχξηνο, δηφ θεξχμαηε ηνίο 
θήξπμηλ απηνχ Μαζεηαίο ηήλ Γαιηιαίαλ δξακείλ, θαί φςεζζε απηφλ, 
αλαζηάληα εθ λεθξψλ, σο δσνδφηελ θαί Κχξηνλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, δηά γάξ ηνχ εθ ζνχ 
ζαξθσζέληνο, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, ν Αδάκ αλαθέθιεηαη, ε θαηάξα 



εδσνπνηήζεκελ, δηφ αλπκλνχληεο βνψκελ. Δπινγεηφο Υξηζηφο ν 
Θεφο εκψλ, ν νχησο επδνθήζαο, δφμα ζνη. 
 

Γνμνινγία κεγάιε θαί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ 
 

Οη Μαθαξηζκνί ηνχ Ήρνπ εηο δ' 
Ήρνο β' 

Μλήζζεηη εχζπιαγρλε θαί εκψλ, θαζψο εκλεκφλεπζαο ηνχ Λεζηνχ, 
ελ ηή βαζηιεία ηψλ νπξαλψλ. 
 
Ξχινλ εμεδίσμε ηφλ Αδάκ, ηαπξφο αληεηζήγαγε ηφλ Λεζηήλ, ελ ηή 
βαζηιεία ηψλ νπξαλψλ.  
 
Σάθνο ππεδέμαηφ ζε σηήξ, ηφλ ηάθνπο θελψζαληα, θαί λεθξνίο, 
δσήλ δσξεζάκελνλ σο Θεφλ.  
 
Απφζηνινη έλδνμνη ηνχ Υξηζηνχ, απηφλ ηθεηεχζαηε εθηελψο, ίλα ηψλ 
θηλδχλσλ ζψζε εκάο.  
 

Καί απφ ηνχ Καλφλνο ηψλ Μπξνθφξσλ, Χδή ο' εηο δ'.  
 

Ο Απφζηνινο ηήο εκέξαο 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Μάξθνλ 
 

Κνηλσληθφλ 
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ, Αηλείηε απηφλ ελ ηνίο πςίζηνηο. 
Αιιεινχτα. 

ρ32ηνξ 

ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΧΝ ΜΤΡΟΦΟΡΧΝ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά ηήο Δνξηήο γ'  

Ήρνο πι. α'  Υαίξνηο αζθεηηθψλ  
Ήινηο πξνζεισζείο, ηήλ αξάλ, ηήλ ελ ηψ μχισ δηά μχινπ εμήιεηςαο, 
ηεζείο δέ ελ ηψ κλεκείσ, ηνχο απ' αηψλνο λεθξνχο, ζετθή δπλάκεη 
εμαλέζηεζαο, Σήλ ζήλ δπλαζηείαλ, κεγαινθψλσο δνμάδνκελ, Πάζρα 
ηφ ζείνλ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ε δσή εκψλ, ηνχ Παηξφο ηφ 



απαχγαζκα, ζελ ηά επνπξάληα, ηή γή ζπλαγάιινληαη, επηληθίνπο 
σδάο ζνη, ληθνπνηέ Λφγε άδνληεο, Υξηζηέ παληνθξάηνξ, ηψ παξέρνληη 
ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  
 
Άξα κεηά λεθξψλ ε δσή; ππφ ηήλ γήλ ηε ν αλέζπεξνο Ήιηνο, εηζέηη 
θαί λχλ ππάξρεη; ηψλ Μπξνθφξσλ ρνξφο, ζξελσδψλ εβφα, Γεχηε 
δξάκσκελ, ζπνπδή θαί νςψκεζα, πξφο ηφ κλήκα ηφ άγηνλ, Έλδνλ δέ 
ηνχηνπ, εμαζηξάπηνληα Άγγεινλ, ζεαζάκελαη, απνξνχζαη εμίζηαλην, 
φο ηηο κεηαβαιψλ απηψλ, ηφλ ζξήλνλ εβφεζελ, ν δσνδφηεο αλέζηε, 
κή εθζακβείζζε θηιφζεκλαη, απηφο βαζηιεχεη, ν δσξνχκελνο ηψ 
θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  
 
ξζξνπ ν ηψλ γπλαίσλ ρνξφο, ηφλ πξφ ειίνπ εμεδήηεζελ Ήιηνλ, ελ 
ηάθσ δχλαληα ηφηε, ν θσηαπγήο δέ απηαίο, πξνζεθψλεη Άγγεινο, 
Δμαλέηεηιε, ηφ θψο θαηαπγάζαλ, ηνχο ελ ηψ ζθφηεη θαζεχδνληαο, ηνίο 
εσζθφξνηο, Μαζεηαίο απαγγείιαηε, ηήλ θαηήθεηαλ, εηο ραξάλ 
κεηαηξέςαηε, Πάζρα δέ ηφ ραξκφζπλνλ, θαί θφζκσ ζσηήξηνλ, ελ 
αδηζηάθησ θαξδία, πεξηθξνηνχζαη ρνξεχζαηε, Υξηζηφο εμαλέζηε, ν 
δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Μπξνθφξνη γπλαίθεο, ηψ ηάθσ ηί πξνζήιζεηε; ηί δεηείηε ηφλ δψληα ελ 
λεθξνίο; Αλέζηε ν Κχξηνο, ζαξζείηε, βνά ν Άγγεινο.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο β'  Αλαζηάζηκνλ  

Σφλ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο γελλεζέληα, ηφλ Θεφλ Λφγνλ 
ζαξθσζέληα, εθ Παξζέλνπ Μαξίαο, δεχηε πξνζθπλήζσκελ, ηαπξφλ 
γάξ ππνκείλαο, ηή ηαθή παξεδφζε, σο απηφο εζέιεζε, θαί αλαζηάο 
εθ λεθξψλ, έζσζέ κε ηφλ πιαλψκελνλ άλζξσπνλ.  

Καηαλπθηηθφλ  
Ήκαξηνλ εηο ζέ σηήξ, σο ν Άζσηνο Τηφο, δέμαη κε Πάηεξ 
κεηαλννχληα, θαί ειέεζφλ κε ν Θεφο.  

Μαξηπξηθφλ  
Οη ηήλ επίγεηνλ απφιαπζηλ κή πνζήζαληεο Αζινθφξνη, νπξαλίσλ 
αγαζψλ εμηψζεζαλ, θαί Αγγέισλ ζπκπνιίηαη γεγφλαζη, Κχξηε, 
πξεζβείαηο απηψλ, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Μεηά θφβνπ ήιζνλ αη γπλαίθεο επί ηφ κλήκα, αξψκαζη ηφ ψκά ζνπ 
κπξίζαη ζπνπδάδνπζαη, θαί ηνχην κή επξνχζαη, δηεπφξνπλ πξφο 
αιιήιαο, αγλννχζαη ηήλ Αλάζηαζηλ, αιι' επέζηε απηαίο Άγγεινο, θαί 



είπελ, Αλέζηε Υξηζηφο, δσξνχκελνο εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Απνιπηίθηνλ 
Ο επζρήκσλ Ησζήθ, απφ ηνχ μχινπ θαζειψλ ηφ άρξαληφλ ζνπ ψκα, 
ζηλδφλη θαζαξά, εηιήζαο θαί αξψκαζηλ, ελ κλήκαηη θαηλψ θεδεχζαο 
απέζεην. 

Γφμα ...  
ηε θαηήιζεο πξφο ηφλ ζάλαηνλ, ε δσή ε αζάλαηνο, ηφηε ηφλ Άδελ 
ελέθξσζαο, ηή αζηξαπή ηήο ζεφηεηνο, φηε δέ θαί ηνχο ηεζλεψηαο εθ 
ηψλ θαηαρζνλίσλ αλέζηεζαο, πάζαη αη Γπλάκεηο ηψλ επνπξαλίσλ 
εθξαχγαδνλ. Εσνδφηα Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη. 

Καί λχλ... 
Σαίο Μπξνθφξνηο Γπλαημί, παξά ηφ κλήκα επηζηάο, ν Άγγεινο εβφα. 
Σά κχξα ηνίο ζλεηνίο ππάξρεη αξκφδηα, Υξηζηφο δε δηαθζνξάο 
εδείρζε αιιφηξηνο. 
 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ  

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο β' Αλαζηάζηκνλ  
Σφλ ιίζνλ ηνχ κλήκαηνο, ζθξαγηζζήλαη κή θσιχζαο, ηήλ πέηξαλ ηήο 
πίζηεσο, αλαζηάο παξέζρεο πάζη, Κχξηε δφμα ζνη.  

Καηαλπθηηθφλ  
Χο θχκαηα ζαιάζζεο επ' εκέ, επαλέζηεζαλ αη αλνκίαη κνπ, σο 
ζθάθνο ελ πειάγεη εγψ κφλνο ρεηκάδνκαη, ππφ πηαηζκάησλ πνιιψλ, 
αιι' εηο εχδηνλ ιηκέλα νδήγεζφλ κε, Κχξηε ηή κεηαλνία θαί ζψζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  
έ ηφλ πεξηβάιινληα ηφλ νπξαλφλ ελ λεθέιαηο, έρνληεο νη  Άγηνη 
πεξηβνιήλ ελ ηψ θφζκσ, ηάο βαζάλνπο ηψλ αλφκσλ ππέκεηλαλ, θαί 
ηήλ πιάλελ ηψλ εηδψισλ θαηήξγεζαλ, Απηψλ ηαίο ηθεζίαηο, θαί εκάο 
ειεπζέξσζνλ ηνχ ανξάηνπ ερζξνχ, σηήξ, θαί ζψζνλ εκάο.  

Θενηνθίνλ  
Δπζπιαγρλίαο ππάξρνπζα πεγή, ζπκπαζείαο αμίσζνλ εκάο ζενηφθε, 
βιέςνλ εηο ιαφλ ηφλ ακαξηήζαληα, δείμνλ σο αεί ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ, 
εηο ζέ γάξ ειπίδνληεο, ηφ ραίξε βνψκέλ ζνη, σο πνηέ ν Γαβξηήι, ν ηψλ 
αζσκάησλ αξρηζηξάηεγνο.  
 



Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο β'  Σά άλσ δεηψλ  

Σά κχξα ζεξκψο, ηψ ηάθσ  πξνζθνκίδνπζαη, Γπλαίθεο σηήξ,  
Αγγέινπ ηή ιακπξφηεηη, ηάο ςπράο εγάιινλην, θαί ζεφλ ζε ηψλ δισλ 
εθήξπηηνλ, θαί Μαζεηαίο εβφσλ, λησο αλέζηε εθ ηάθνπ, ε πάλησλ 
δσή. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο  
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο β'  Αλαζηάζηκνλ  

Πάζα πλνή θαί πάζα θηίζηο, ζε δνμάδεη Κχξηε, φηη δηά ηνχ ηαπξνχ 
ηφλ ζάλαηνλ θαηήξγεζαο, ίλα δείμεο ηνίο ιανίο, ηήλ εθ λεθξψλ ζνπ 
Αλάζηαζηλ, σο κφλνο θηιάλζξσπνο. (Γίο)  

Καηαλπθηηθφλ  
Σψλ πεπξαγκέλσλ κνη δεηλψλ ελλνψλ ηά άηνπα, επί ηνχο ζνχο 
θαηαθεχγσ νηθηηξκνχο, Σειψλελ κηκνχκελνο, θαί Πφξλελ ηήλ 
δαθξχζαζαλ, θαί ηφλ  Άζσηνλ Τηφλ, δηφ θαί πξνζπίπησ ζνη ειεήκνλ, 
πξίλ κε θαηαδηθάζεο, θείζαί κνπ ν Θεφο, θαί ειέεζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  
Τπέξ Υξηζηνχ παζφληεο κέρξη ζαλάηνπ, ψ Αζινθφξνη Μάξηπξεο, 
ςπράο κέλ έρεηε εηο νπξαλνχο ελ ρεηξί Θενχ, θαί θαηά θφζκνλ φινλ 
δνξπθνξείηαη πκψλ ηά ιείςαλα, Ηεξείο θαί βαζηιείο πξνζθπλνχζη, θαί 
ιανί πάληεο επαγαιιφκελνη, ζπλήζσο βνψκελ, Όπλνο ηίκηνο, 
ελαληίνλ Κπξίνπ, ν ζάλαηνο ηψλ Οζίσλ απηνχ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Ήιζνλ επί ηφ κλεκείνλ, ε Μαγδαιελή θαί ε άιιε Μαξία, δεηνχζαη ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ηφλ  Άγγεινλ είδνλ, σζεί αζηξαπήλ, θαζεδφκελνλ επί ηφλ 
ιίζνλ , θαί ιέγνληα απηαίο, Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ ηεζλεψησλ, 
αλέζηε, θαζψο είπελ, ελ Γαιηιαία απηφλ επξήζεηε, Πξφο φλ 
βνήζσκελ, ν αλαζηάο εθ λεθξψλ Κχξηε, δφμα ζνη.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο πι. β'  Σξηήκεξνο αλέζηεο  

Δμάξμαηε ιανί ςαικηθψο, πκλήζαηε Υξηζηφλ ελ ραξά, Πάζρα κέγα, 
εμαλέηεηιελ εκίλ ν αλαζηάο εθ ηάθνπ, Υξηζηφο ν δσνδφηεο, θαί 
ιπηξσηήο πάζεο ηήο θηίζεσο.  
 
ηίρ. Δπδφθεζαο Κχξηε ηήλ γήλ ζνπ... 



 
Σφ Υαίξε Μπξνθφξνηο εηπψλ, ηήο Δχαο ηφ θαηάθξηκα, δηαιχεηο εηο 
ραξάλ, θαί Μαζεηάο, αλαζηάο απνζηέιιεηο θεξχμαη ηήλ εθ ηάθνπ, 
ηξηήκεξφλ ζνπ εμαλάζηαζηλ.  
 
ηίρ. Διεφο θαί αιήζεηα ζπλήληεζαλ... 
 
Πάζρα ζεπηφλ θαί άγηνλ, εκίλ Υξηζηφο θαηεχγαζε, Γεχηε πάληεο, 
ιακπξπλζψκελ ηάο ςπράο, ηδνχ γάξ λχλ εκέξα, επέιακςελ εληαχζα, 
αγαιιηάζζε θαί επθξαίλεζζε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Έξξαλαλ κχξα κεηά δαθξχσλ, επί ηφ κλήκά ζνπ αί Γπλαίθεο, θαί 
επιήζζε ραξάο ηφ ζηφκα απηψλ ελ ηψ ιέγεηλ, Αλέζηε ν Κχξηνο.  

ρ33ηνξ 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α  

 
Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο Ήρνο β'  

ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ  
ηε, Μπξνθφξνη ζε Υξηζηέ, ιίαλ ηφ πξστ επεδήηνπλ, ηήλ ηψλ 
απάλησλ δσήλ, κχξα θαί αξψκαηα, έρνπζαη ήξρνλην, θαί ηψ πφζσ 
δαθξχνπζαη, ήθνπνλ εθ ηάθνπ, λεαλίνπ ιέγνληνο, Παχζαζζε 
θιαίνπζαη, φκσο, ηή πκψλ ζσηεξία, ραίξνπζαη βνήζαηε πάζηλ, ηη 
εμεγήγεξηαη ν Κχξηνο.  
 
Ίζκελ, ψ επζρήκσλ Ησζήθ, ζέ Υεξνπβηθφλ θαζψο άξκα, ηφλ Βαζηιέα 
Υξηζηφλ, ψκνηο ζνπ βαζηάδνληα, ηαπξνχ θαηάγνληα, Μαθαξίδνκελ 
ρείξάο ζνπ, θαί φκκαηα ζεία, ζέβνκελ παιάκαο ζνπ, δη' ψλ ηφλ Ήιηνλ, 
Λφγνλθαί Θεφλ επί ηάθνπ, θέξσλ θαηαηέζεηθαο, φζελ, θαί ηήλ ζείαλ 
κλήκελ ζνπ γεξαίξνκελ.  
 
θζε ε παλήγπξηο εκίλ, ηψλ ζενπξεπψλ Μπξνθφξσλ, θαί Ησζήθ ηνχ 
ζεπηνχ, άιινο σο Παξάδεηζνο, πεγήλ παξέρσλ δσήο, ηά ηήο ράξηηνο 
λάκαηα νκβξίδεη ηψ θφζκσ, βξχεη ηήο Δγέξζεσο Υξηζηνχ ηά ξείζξα 
ζεξκψο, ζηίθε ηψλ πηζηψλ ενξηάδεη, θαί θξαπγάδεη, Γφμα ηψ δφληη, 
ηήλ απηνχ Αλάζηαζηλ ηνίο πέξαζη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Αη Μπξνθφξνη φξζξηαη γελφκελαη, θαί ηφ κλήκά ζνπ κεηά ζπνπδήο 
θαηαιαβνχζαη, επεδήηνπλ ζε Υξηζηέ, πξφο ηφ κπξίζαη ηφ άρξαληνλ 
ζψκά ζνπ, θαί ηνχ Αγγέινπ ηνίο ξήκαζηλ ελερεζείζαη, ραξνπνηά 



ζχκβνια ηνίο Απνζηφινηο εθήξπηηνλ, ηη αλέζηε ν αξρεγφο ηήο 
ζσηεξίαο εκψλ, ζθπιεχζαο ηφλ ζάλαηνλ, ηψ δέ θφζκσ δσξνχκελνο, 
δσήλ αηψληνλ θαί ηφ κέγα έιενο.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο β'  Αλαζηάζηκνλ  

Υξηζηφο ν σηήξ εκψλ, ηφ θαζ' εκψλ ρεηξφγξαθνλ πξνζειψζαο, ηψ 
ηαπξψ εμήιεηςε, θαί ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο θαηήξγεζε, 
Πξνζθπλνχκελ απηνχ ηήλ ηξηήκεξνλ Έγεξζηλ.  

Καηαλπθηηθφλ  
Κξάδσ ζνη Υξηζηέ σηήξ, ηνχ Σειψλνπ ηήλ θσλήλ, ηιάζζεηί κνη, 
ψζπεξ εθείλσ, θαί ειέεζφλ κε ν Θεφο.  

Μαξηπξηθφλ  
Σψλ αγίσλ Μαξηχξσλ πξεζβεπφλησλ ππέξ εκψλ θαί ηφλ Υξηζηφλ 
πκλνχλησλ, πάζα πιάλε πέπαπηαη, θαί ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο 
πίζηεη δηαζψδεηαη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Σί ηά κχξα ηνίο δάθξπζη Μαζήηξηαη θηξλάηε; ν ιίζνο θεθχιηζηαη, ν 
ηάθνο θεθέλσηαη, ίδεηε ηήλ θζνξάλ, ηή δσή παηεζείζαλ, ηάο 
ζθξαγίδαο καξηπξνχζαο ηειαπγψο, ππλνχληαο δεηλψο ηνχο θχιαθαο 
ηψλ απεηζψλ, Σφ ζλεηφλ ζέζσζηαη ζαξθί Θενχ, ν Άδεο ζξελεί, 
Γξακνχζαη ραξά, είπαηε ηνίο Απνζηφινηο, ν λεθξψζαο Υξηζηφο ηφλ 
ζάλαηνλ, πξσηφηνθνο εθ λεθξψλ, εκάο πξνάγεη εηο ηήλ Γαιηιαηαλ.  
 

Απνιπηίθηνλ 
Ο επζρήκσλ Ησζήθ, απφ ηνχ μχινπ θαζειψλ ηφ άρξαληφλ ζνπ ψκα, 
ζηλδφλη θαζαξά, εηιήζαο θαί αξψκαζηλ, ελ κλήκαηη θαηλψ θεδεχζαο 
απέζεην. 

Γφμα...  
ηε θαηήιζεο πξφο ηφλ ζάλαηνλ, ε δσή ε αζάλαηνο, ηφηε ηφλ Άδελ 
ελέθξσζαο, ηή αζηξαπή ηήο ζεφηεηνο, φηε δέ θαί ηνχο ηεζλεψηαο εθ 
ηψλ θαηαρζνλίσλ αλέζηεζαο, πάζαη αη Γπλάκεηο ηψλ επνπξαλίσλ 
εθξαχγαδνλ. Εσνδφηα Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη. 

Καί λχλ... 
Σαίο Μπξνθφξνηο Γπλαημί, παξά ηφ κλήκα επηζηάο, ν Άγγεινο εβφα. 
Σά κχξα ηνίο ζλεηνίο ππάξρεη αξκφδηα, Υξηζηφο δε δηαθζνξάο 
εδείρζε αιιφηξηνο. 
 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  



 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο β'  Αλαζηάζηκνλ  
Σφλ θφιπνλ ηφλ άρξαληνλ ελ πςίζηνηο κή θελψζαο, ηαθήλ θαί 
αλάζηαζηλ ππέξ πάλησλ θαηεδέμσ, Κχξηε, δφμα ζνη.  

Καηαλπθηηθφλ  
Δγψ ππάξρσ ηφ δέλδξνλ ηφ άθαξπνλ, Κχξηε, θαη' αλχμέσο θαξπφλ 
κή θέξσλ ηφ ζχλνινλ, θαί ηήλ εθθνπήλ πηννχκαη, θαί ηφ πχξ εθείλν 
δεηιηψ ηφ αθνίκεηνλ, δηφ ζε ηθεηεχσ, Πξφ εθείλεο ηήο αλάγθεο, επίζηξ 
εςνλ θαί ζψζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  
Ο θαηδξχλαο ηνχο Αγίνπο ζνπ ππέξ ρξπζφλ, θαί δνμάζαο ηνχο 
Οζίνπο ζνπ σο αγαζφο, ππ' απηψλ δπζσπνχκελνο, Υξηζηέ ν Θεφο, 
ηήλ δσήλ εκψλ εηξήλεπζνλ σο θηιάλζξσπνο, θαί ηήλ επρήλ 
θαηεχζπλνλ σο ζπκίακα, ν κφλνο ελ Αγίνηο αλαπαπφκελνο.  

Θενηνθίνλ  
Σνχο λφκνπο ιαζνχζα ηήο θχζεσο, ηψ ζείσ ηφθσ ηήλ παξζελίαλ 
ζπλήξκνζαο, κφλε γάξ έηεθεο ηφλ πξφ ζνχ γελλεζέληα αρξφλσο, δηφ 
ζε Θενηφθε κεγαιχλνκελ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο β'  

Αη Μπξνθφξνη φξζξηαη γελφκελαη, θαί ηφ κλήκα θελφλ ζεαζάκελαη, 
ηνίο Απνζηφινηο έιεγνλ, Σήλ θζνξάλ θαζείιελ ν θξαηαηφο, θαί ηνχο ελ 
Άδε ήξπαζε ηψλ δεζκψλ, Κεξχμαηε παξξεζία, φηη αλέζηε Υξηζηφο ν 
Κχξηνο, δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Α ί λ ν π ο  
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο β'  Αλαζηάζηκνλ  

Δηπάησζαλ Ηνπδαίνη, Πψο νη ζηξαηηψηαη απψιεζαλ ηεξνχληεο ηφλ 
βαζηιέα; δηά ηί γάξ ν ιίζνο νπθ εθχιαμε ηήλ πέηξαλ ηήο δσήο; Ζ ηφλ 
ηαθέληα δφησζαλ, ή αλαζηάληα πξνζθπλείησζαλ, ιέγνληεο ζχλ εκίλ, 
Γφμα ηψ πιήζεη ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, σηήξ εκψλ, δφμα ζνη. (Γίο)  

Καηαλπθηηθφλ  
Σάο αλνκίαο κνπ πάξηδε Κχξηε, ν εθ Παξζέλνπ ηερζείο, θαί ηήλ 



θαξδίαλ κνπ θαζάξηζνλ, λαφλ απηήλ πνηψλ ηνχ αγίνπ ζνπ Πλεχκαηνο, 
κή κε εμνπδελψζεο απφ ηνχ ζνχ πξνζψπνπ, ν ακέηξεηνλ έρσλ ηφ 
έιενο.  

Μαξηπξηθφλ  
Σφλ ηαπξφλ ηνχ Υξηζηνχ ιαβφληεο νη άγηνη Μάξηπξεο φπινλ 
αθαηαγψληζηνλ, πάζαλ ηνχ Γηαβφινπ ηήλ Ηζρχλ θαηήξγεζαλ, θαί 
ιαβφληεο ζηέθνο νπξάληνλ, ηείρνο εκίλ γεγφλαζηλ, ππέξ εκψλ αεί 
πξεζβεχνληεο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, φξζξνπ βαζένο, αξψκαηα ια βνχζαη, ηνχ 
Κπξίνπ ηφλ ηάθνλ θαηέιαβνλ, άπεξ δέ νπθ ήιπηδνλ επξνχζαη, 
δηεινγίδνλην επιαβνχκελαη, ηνχ ιίζνπ ηήλ κεηάζεζηλ, θαί πξφο 
αιιήιαο δηειέγνλην, Πνχ εηζηλ αη ζθξαγίδεο ηνχ κλήκαηνο; πνχ εζηηλ 
ε ηνχ Πηιάηνπ θνπζησδία, θαί αθξηβήο αζθάιεηα; Γέγνλε δέ κελπηήο 
ηψλ αγλννπζψλ Γπλαηθψλ, εμαζηξάπησλ Άγγεινο, θαί θάζθσλ πξφο 
απηάο, Σί κεηά ζξήλσλ δεηείηε ηφλ δψληα, θαί δσνπνηήζαληα ηφ γέλνο 
ηψλ βξνηψλ, Δμεγέξζε Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, εθ λεθξψλ σο 
παληνδχλακνο, παξέρσλ πάζηλ εκίλ, αθζαξζίαλ θαί δσήλ, θσηηζκφλ 
θαί ηφ κέγα έιενο.  
 

ηηρεξά ηήο Δνξηήο  
Ήρνο β'  ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ  

έιαο ηφ ηξηζήιηνλ ελ γή ζήκεξνλ θαηδξψο εμαζηξάπηεη θαί δφθνλ 
αίξεη παζψλ, θαίλεη ε Αλάζηαζηο, Υξηζηνχ, θξνπξνχζα πηζηνχο, 
Απνζηφισλ ρνξεχνπζη, ηά ηάγκαηα πφζσ, Ησζήθ επθξαίλεηαη, θαί 
Μπξνθφξσλ ζεπηψλ, κλήκε ε θαηδξά θαηαζηέθεη, ηνχο απηάο πηζηψο 
επθεκνχληαο, θαί ηήλ ζείαλ Έγεξζηλ δνμάδνληαο.  
 
ηίρ. Δπδφθεζαο Κχξηε, ηήλ γήλ ζνπ...  
 
Άξαο επί ψκσλ Ησζήθ, ηφλ ελ δεμηά ηή παηξψα Τηφλ θαζήκελνλ, 
κχξνλ ηφ αθέλσηνλ, κχξνηο εθήδεπζαο, ηήλ ηνχ θφζκνπ αλάζηαζηλ, 
πξνηέζεηθαο ηάθσ, ηφλ αλαβαιιφκελνλ θψο σο ηκάηηνλ, ιίζσ 
ζπγθαιχπηεηο αθξάζησο, ζελ ηνχηνπ κέιπσκελ χκλνηο, ηά 
θσζθφξα Πάζε θαί ηήλ Έγεξζηλ.  
 
ηίρ. Έιενο θαί αιήζεηα ζπλήληεζαλ...  
 
Φξίηηεη ηψλ Αγγέισλ ε πιεζχο, ζέ ψ Ησζήθ θαζνξψζα, Υξηζηφλ 
θεδεχνληα, θφζκνο καθαξίδεη ζε, πηζηνί ζαπκάδνκελ, ηήλ ζεπηήλ ηε 



Αλάζηαζηλ, ηηκψληεο ελζέσο, ζχλ ηαίο Μπξνθφξνηο ζε, ζεξκψο 
γεξαίξνκελ, φζελ θαί βνψκελ απαχζησο, Πξέζβεπε ζχλ ηαχηαηο 
ζσζήλαη, θαί εκάο θηλδχλσλ ηε θαί ζιίςεσλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Μεηά θφβνπ ήιζνλ αη Γπλαίθεο, επί ηφ κλήκα αξψκαζη ηφ ζψκά ζνπ 
κπξίζαη ζπνπδάδνπζαη, θαί ηνχην κή επξνχζαη δη' επφξνπλ πξφο 
αιιήιαο, αγλννχζαη ηήλ Αλάζηαζηλ, αιι' επέζηε απηαίο Άγγεινο θαί 
είπελ, Αλέζηε Υξηζηφο, δσξνχκελνο εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

ρ34ηνξ 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  

Ήρνο β'  ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ  
Υαίξνπζη Μαζήηξηαη Υξηζηνχ, ηψλ εθ ηνχ Αγγέινπ ξεκάησλ, 
επαθξνψκελαη, δη' ψλ ηήλ Αλάζηαζηλ, ηνχ δη' εκάο ελ λεθξνίο 
ινγηζζέληνο πηζηνχκελαη, θάλ πξίλ Μπξνθφξνη, ηάθσ 
παξεηζηήθεηζαλ, θαί εζξελψδνπλ απηφλ, ιίζνλ αλαβιέπνπζη ηνχηνπ, 
απνθπιηζζέληα αζξφνλ νχ δη' επνξνχλην ηήλ κεηάζεζηλ.  
 
Άιεθηνλ θαί ζείαλ ραξκνλήλ, επηρνξεγνχζαη ηνίο ζείνηο, θαί Ηεξνίο 
Μαζεηαίο, ψθζεζαλ Μαζήηξηαη αη Μπξνθφξνη Υξηζηνχ, εθπιεξνχζαη 
ηφ θέιεπζκα, ηνχ ζείνπ Αγγέινπ, νχ εμεζακβήζεζαλ, ηήλ ιεπθνθφξνλ 
ζηνιήλ, ιέγνπζαη, Δζθχιεπηαη Άδεο ηή παλζσζηηθή Αλαζηάζεη, ηνχ 
ππέξ εκψλ ζαλφληνο Άλαθηνο.  
 
Ρείζξα δαθξπξξφνπ εθ πεγήο, ζξήλσλ αλαζηείιαζαη ζείαη, Υξηζηνχ 
Μαζήηξηαη ξήκαηα ραξκφζπλα, δηαπνξζκεχνπζαη λχλ, ηνίο απηφπηαηο 
ηήο ράξηηνο, κελχνπζαη ηνχηνηο, ηήλ ηνχ Λφγνπ Έγεξζηλ, θαί ηήλ εθ 
ηάθνπ ραξάλ, φζελ, ηήλ αληίζεηνλ ιχπεο, ήθνπνλ θσλήλ παξαδφμσο 
ηαχηαηο ηήλ ηφ Υαίξεηε, πξνζηάηηνπζαλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, ηφλ ηάθνλ ζνπ θαηαιαβνχζαη θαί ηάο 
ζθξαγίδαο ηνχ κλήκαηνο ηδνχζαη, κή επξνχζαη δέ ηφ άρξαληνλ ψκά 
ζνπ, νδπξφκελαη κεηά ζπνπδήο ήιζνλ ιέγνπζαη, Σίο έθιεςελ εκψλ 
ηήλ ειπίδα; ηίο είιεθε λεθξφλ, γπκλφλ εζκπξληζκέλνλ, ηήο Μεηξφο 
κφλνλ παξακχζηνλ; ψ! πψο ν λεθξνχο δσψζαο ηεζαλάησηαη; ν ηφλ 
Άδελ ζθπιεχζαο, πψο ηέζαπηαη; Αιι' αλάζηεζη σηήξ απηεμνπζίσο, 
θαζψο είπαο ηξηήκεξνο ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 



ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο β'  ηαπξψζηκνλ  

ψζφλ κε Υξηζηέ σηήξ, ηή δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ, ν ζψζαο Πέηξνλ 
ελ ηή ζαιάζζε, θαί ειέεζφλ κε ν Θεφο.  

Απνζηνιηθφλ  
χλ Αξραγγέινηο πκλήζσκελ, Υξηζηνχ ηήλ Αλάζηαζηλ, απηφο γάξ 
ιπηξσηήο εζηη, θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ, θαί ελ δφμε θνβεξά, θαί 
θξαηαηά δπλάκεη, πάιηλ έξρεηαη, θξίλαη θφζκνλ, φλ έπιαζελ.  

Μαξηπξηθφλ  
Υνξνί Μαξηχξσλ αληέζηεζαλ, ηνίο ηπξάλλνηο, ιέγνληεο, Ζκείο 
ζηξαηεπφκεζα ηψ Βαζηιεί ηψλ δπλάκεσλ, εη θαί ππξί θαί βαζάλνηο 
αλαιψζεηε εκάο, νπθ αξλνχκεζα ηήο Σξηάδνο ηήλ δχλακηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Ζηήζαην Ησζήθ ηφ ψκα ηνχ Ηεζνχ, θαί απέζεην ελ ηψ θαηλψ απηνχ 
κλεκείσ, έδεη γάξ απηφλ εθ ηάθνπ, σο εθ παζηάδνο πξνειζείλ, ν 
ζπληξίςαο θξάηνο ζαλάηνπ, θαί αλνίμαο πχιαο Παξαδείζνπ 
αλζξψπνηο, δφμα ζνη.  
 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο β'  ηαπξψζηκνλ  
σηεξίαλ εηξγάζσ ελ κέζσ ηήο γήο, Υξηζηέ ν Θεφο, επί ηαπξνχ ηάο 
αρξάληνπο ζνπ ρείξαο εμέηεηλαο, επηζπλάγσλ πάληα ηά έζλε, 
θξάδνληα, Κχξηε, δφμα ζνη.  

Απνζηνιηθφλ  
Αλαζηάο εθ ηνχ κλήκαηνο θαί ηά δεζκά δηαξξήμαο ηνχ Άδνπ, έιπζαο 
ηφ θαηάθξηκα ηνχ ζαλάηνπ Κχξηε πάληαο εθ ηψλ παγίδσλ ηνχ ερζξνχ 
ξπζάκελνο, εκθαλίζαο ζεαπηφλ ηνίο Απνζηφινηο ζνπ, εμαπέζηεηιαο 
απηνχο επί ηφ θήξπγκα, θαί δη' απηψλ ηήλ εηξήλελ ζνπ παξέζρεο ηή 
νηθνπκέλε, κφλε πνιπέιεε.  

Μαξηπξηθφλ  
Αζινθφξνη Κπξίνπ, καθαξία ε γή, ε πηαλζείζα ηνίο αίκαζηλ πκψλ, θαί 
άγηαη αη ζθελαί, αη δεμάκελαη ηά πλεχκαηα πκψλ, ελ ζηαδίσ γάξ ηφλ 
ερζξφλ εζξηακβεχζαηε θαί Υξηζηφλ κεηά παξξεζίαο εθεξχμαηε, Απηφλ 
σο αγαζφλ ηθεηεχζαηε, ζσζήλαη δεφκεζα ηάο ςπράο εκψλ.  

ηαπξνζενηνθίνλ  



Παξεζηψζα ηψ ηαπξψ ζνπ ε αζπφξσο ηεθνχζά ζε θαί κή θέξνπζα 
νξάλ αδίθσο πάζρνληα, σινθχξεην θιαπζκψ, θαί αλεβφα ζνη, Πψο 
πάζρεηο ν ηή θχζεη απαζήο, γιπθχηαηε Τηέ; Τκλψ ζνπ ηήλ άθξαλ 
αγαζφηεηα.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο β'  Δπζπιαγρλίαο ππάξρνπζα  

Πξφο ηφ κλήκά ζνπ ψηεξ, αη ζεπηαί Μπξνθφξνη ειζνχζαη, ηφλ 
Γεζπφηελ αιείςαζζαη κχξνηο, σο βξνηφλ ζε θαηεπείγνλην, Άγγεινο 
δέ απηαίο ραξάλ εκήλπζελ, Αλέζηε ν Κχξηνο, δηφ θεξχμαηε 
Απνζηφινηο ηήλ εθ ηάθνπ φλησο θξηθηήλ ηνχηνπ εμαλάζηαζηλ.  
 

Δηο ηνχο Α ί λ ν π ο  
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο β'  ηαπξψζηκνλ  

Δθνπζίσο πησρεχζαο, ηήλ πησρείαλ ηνχ Αδάκ Υξηζηέ ν Θεφο, ήιζεο 
επί γήο εθ Παξζέλνπ ζαξθσζείο, θαί ηαπξφλ θαηεδέμσ ίλα εκάο 
ειεπζεξψζεο ηήο δνπιείαο ηνχ ερζξνχ, Κχξηε, δφμα ζνη. (Γίο)  

Αλαζηάζηκνλ  
Υαίξεηε ιανί θαί αγαιιηάζζε, Άγγεινο εθάζηζελ εηο ηφλ ιίζνλ ηνχ 
κλήκαηνο, απηφο εκάο επεγγειίζαην, εηπψλ, Υξηζηφο αλέζηε εθ 
λεθξψλ, ν σηήξ ηνχ θφζκνπ, θαί επιήξσζε ηά ζχκπαληα επσδίαο, 
Υαίξεηε ιανί θαί αγαιιηάζζε.  

Μαξηπξηθφλ  
Σψλ Αγίσλ ζνπ ηά πιήζε δπζσπνχζί ζε Υξηζηέ, Διέεζνλ εκάο σο 
θηιάλζξσπνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Μεηά θφβνπ ήιζνλ αη γπλαίθεο, επί ηφ κλήκα, αξψκαζη ηφ ψκά ζνπ 
κπξίζαη ζπνπδάδνπζαη, θαί ηνχην κή επξνχζαη δη' επφξνπλ πξφο 
αιιήιαο, αγλννχζαη ηήλ Αλάζηαζηλ, αιι' επέζηε απηαίο Άγγεινο, θαί 
είπελ, Αλέζηε Υξηζηφο, δσξνχκελνο εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο β'  ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ  

Άξα, ελ λεθξνίο ν ιπηξσηήο; ζξήλνηο Μπξνθφξνη εβφσλ, Υξηζηνχ 
καζήηξηαη, Ήιηνο δ' ν κέγηζηνο, κέρξη θαί λχλ ππφ γήλ, ή αλέζηε σο 
έθεζε; Καί νχησ θιαηνχζαηο, εθ ηνχ ηάθνπ Άγγεινο, ηήλ ζείαλ φλησο 
ραξάλ, έθε, ν Υξηζηφο εμαλέζηε, δξάκεηε, θεξχμαηε πάζη, ηνχηνπ ηήλ 



εθ ηάθνπ ζείαλ Έγεξζηλ.  
 
ηίρ. Δπδφθεζαο Κχξηε ηήλ γήλ ζνπ...  
 
Μχξα, εηνηκάζαζαη ζεπηά, έηη ηήο ζθνηίαο ελνχζεο, ηή ηψλ αββάησλ 
κηά, ήιζνλ πξφο ηφ κλήκά ζνπ, αη Μπξνθφξνη Υξηζηέ, ηνχ κπξίζαη ηφ 
άρξαληνλ, θαί ζείφλ ζνπ ψκα, φζελ ηήλ Αλάζηαζηλ, θαηακαζνχζαη 
ηήλ ζήλ, έζπεπδνλ κελχζαη ηνίο Μχζηαηο, αίο πξνυπαληήζαο εθ 
ηάθνπ Υαίξεηε, βνάο θηιαλζξσπφηεξνλ.  
 
ηίρ. Έιενο θαί αιήζεηα ζπλήληεζαλ...  
 
Όςηζηνλ Θεφλ επί ηήο γήο, εληαθηαζζέληα σο λέθπλ, κπξίζαη 
ζπεχδνπζη, ηνχηνπ αη Μαζήηξηαη, δη' αξσκάησλ ζεπηψλ, θαί ελ ηάθσ 
θαζήκελνλ, θαηλφλ λεαλίαλ, βιέςαζαη εμέζηεζαλ, ελ αζηξαπηνχζε 
κνξθή, φζελ, ηήλ εθ ηάθνπ ηνχ Λφγνπ, Έγεξζηλ ηξηήκεξνλ γλνχζαη, 
ηαχηελ Απνζηφινηο θαηεκήλπνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α'  
έ ηφλ αλαβαιιφκελνλ ηφ θψο, ψζπεξ ηκάηηνλ, θαζειψλ Ησζήθ απφ 
ηνχ μχινπ ζχλ Νηθνδήκσ, θαί ζεσξήζαο λεθξφλ γπκλφλ, άηαθνλ, 
επζπκπάζεηνλ ζξήλνλ αλαιαβψλ, νδπξφκελνο έιεγελ, Οίκνη, 
γιπθχηαηε Ηεζνχ! φλ πξφ κηθξνχ ν ήιηνο ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ 
ζεαζάκελνο, δφθνλ πεξηεβάιιεην, θαί ε γή ηψ θφβσ εθπκαίλεην, θαί 
δηεξξχγλπην λανχ ηφ θαηαπέηαζκα, αιι' ηδνχ λχλ βιέπσ ζε, δη' εκέ 
εθνπζίσο ππειζφληα ζάλαηνλ, Πψο ζε θεδεχζσ Θεέ κνπ; ή πψο 
ζηλδφζηλ εηιήζσ; πνίαηο ρεξζί δέ πξνζςαχζσ ηφ ζφλ αθήξαηνλ 
ψκα; ή πνία άζκαηα κέιςσ ηή ζή εμφδσ νηθηίξκνλ; Μεγαιχλσ ηά 
πάζε ζνπ, πκλνινγψ θαί ηήλ ηαθήλ ζνπ, ζχλ ηή Αλαζηάζεη 
θξαπγάδσλ, Κχξηε, δφμα ζνη.  

ρ35ηνξ 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  

Ήρνο β'  ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ  
Ρήκαηα αθνχζαζαη ραξάο, εθ ηψλ ελ ηψ ηάθσ ηνχ Λφγνπ, 
πξνζθαζεκέλσλ λνψλ, δξφκνλ επεδείμαλην, ζπνπδαηνηέξαο νξκήο, 
θαί ηήλ ηάμηλ αθέκελαη, ηψλ πξίλ Μπξνθφξσλ, σο επαγγειίζηξηαη 
εζεσξήζεζαλ, Έγεξζηλ εμ Άδνπ θεπζκψλσλ, επαγγειηδφκελαη 
Μχζηαηο, ηνχ ππέξ εκψλ ελαλζξσπήζαληνο.  



 
ξζξνλ πξνιαβνχζαη ηφλ βαζχλ, θφβσ Μπξνθφξνη γπλαίθεο, ηάθσ 
παξέζηεζαλ, κχξα πξνζθνκίδνπζαη, ηψ δσνδφηε Υξηζηψ, ελ λεθξνίο 
ινγηδφκελαη, ηφλ Άδελ λεθξνχληα, αιιά ζείνο Άγγεινο, επέζηε 
ηαχηαηο βνψλ, Σί ηφλ δσεθφξνλ θαί δψληα, κεηά ηψλ λεθξψλ 
εθδεηείηε; άπηηε ηήλ Έγεξζηλ θεξχηηνπζαη.  
 
Φέξεηο ηφλ επ' ψκσλ Υεξνπβίκ, επαλαπαπφκελνλ Λφγνλ, καθαξηζηέ 
Ησζήθ, άιιν σο πεξ φρεκα, επί ηψλ ψκσλ ηψλ ζψλ, ζαξθσζέληα ηφ 
πξφηεξνλ, θαί λχλ λεθξσζέληα, φο εδσνπνίεζε, ηνχο λεθξσζέληαο 
εκάο, νχ ηήλ εμαλάζηαζηλ βιέπσλ, ραίξεηο ζχλ ζεπηαίο Μπξνθφξνηο, 
θάλ πξνεζξελείηε ηνχηνπ λέθξσζηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Ήιζνλ επί ηφ κλεκείνλ, ε Μαγδαιελή θαί ε άιιε Μαξία δεηνχζαη ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ηφλ Άγγεινλ είδνλ σζεί αζηξαπήλ, θαζεδφκελνλ επί ηφλ 
ιίζνλ, θαί ιέγνληα απηαίο, Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ ηεζλεψησλ; 
αλέζηε θαζψο είπελ, ελ Γαιηιαία απηφλ επξήζεηε, Πξφο φλ 
βνήζσκελ, ν αλαζηάο εθ λεθξψλ Κχξηε δφμα ζνη.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο β'  Αλαζηάζηκνλ  

Ζ Αλάζηαζίο ζνπ Υξηζηέ σηήξ άπαζαλ εθψηηζε ηήλ νηθνπκέλελ, θαί 
αλεθαιέζσ ηφ ίδηνλ πιάζκα, Παληνδχλακε Κχξηε, δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 

Απνζηνιηθφλ  
Δκεγάιπλαο σηήξ, ελ ηή νηθνπκέλε ηψλ θνξπθαίσλ Απνζηφισλ ηά 
νλφκαηα, έκαζνλ ηψλ νπξαλψλ ηά άξξεηα, έδσθαλ ηνίο επί γήο 
ηάκαηα, θαί αη ζθηαί απηψλ κφλαη ηά πάζε εζεξάπεπνλ, ν εμ αιηέσλ 
εζαπκαηνχξγεη, θαί ν εμ Ηνπδαίσλ εζενιφγεη, ηήο ράξηηνο ηά δφγκαηα, 
δη' ψλ εχζπιαγρλε, δφο εκίλ ηφ κέγα ζνπ έιενο.  
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο 
δψζεη δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 

Μαξηπξηθφλ  
Μεγάιε ε δφμα, ήλ εθηήζαζζε Άγηνη δηά ηήο πίζηεσο! νπ κφλνλ γάξ ελ 
ηψ πάζρεηλ ηφλ ερζξφλ εληθήζαηε αιιά θαί κεηά ζάλαηνλ πλεχκαηα 
απειαχλεηε, αζζελνχληαο ζεξαπεχεηε, ςπρψλ θαί ζσκάησλ ηαηξνί, 
Πξεζβεχζαηε πξφο Κχξηνλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  



Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Έξξαλαλ κχξα κεηά δαθξχσλ επί ηφ κλήκά ζνπ αη Γπλαίθεο, θαί 
επιήζζε ραξάο ηφ ζηφκα απηψλ, ελ ηψ ιέγεηλ, Αλέζηε ν Κχξηνο.  
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο β'  Αλαζηάζηκνλ  
Σά κχξα ηήο ηαθήο ζνπ, αη γπλαίθεο θνκίζαζαη, ιαζξαίσο πξφο ηφ 
κλήκα παξεγέλνλην φξζξηαη ηψλ Ηνπδαίσλ δεηιηψζαη ηήλ απζάδεηαλ, 
θαί ζηξαηησηψλ πξννξψζαη ηήλ αζθάιεηαλ, αιιά θχζηο αζζελήο ηήλ 
αλδξείαλ ελίθεζελ, φηη γλψκε ζπκπαζήο, ηψ Θεψ επεξέζηεζε, 
πξνζθφξσο νχλ εθξαχγαδνλ, Αλάζηα Κχξηε, βνήζεζνλ εκίλ, θαί 
ιχηξσζαη εκάο, έλεθελ ηνχ νλφκαηφο ζνπ.  

Απνζηνιηθφλ  
Ο ζνθίζαο ππέξ ξήηνξαο ηνχο αιηείο, θαί εθπέκςαο ψζπεξ θήξπθαο 
πάζε ηή γή, ηή αθάησ θηιαλζξσπία ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, δη' απηψλ 
θξαηαίσζνλ ηήλ Δθθιεζίαλ ζνπ, θαί ηνίο πηζηνίο θαηάπεκςνλ ηήλ 
επινγίαλ ζνπ, ν κφλνο ειεήκσλ θαί θηιάλζξσπνο.  

Μαξηπξηθφλ  
Απφζηνινη, Μάξηπξεο θαί Πξνθήηαη, Ηεξάξραη, ζηνη θαί Γίθαηνη νη 
θαιψο ηφλ αγψλα ηειέζαληεο, θαί ηήλ πίζηηλ ηεξήζαληεο, παξξεζίαλ 
έρνληεο πξφο ηφλ σηήξα, ππέξ εκψλ απηφλ ηθεηεχζαηε, ζσζήλαη 
δεφκεζα ηάο ςπράο εκψλ.  

Θενηνθίνλ  
Θείαο γεγφλακελ θνηλσλνί θχζεσο, δηά ζνχ Θενηφθε αεηπάξζελε, 
Θεφλ γάξ εκίλ ζεζαξθσκέλνλ έηεθεο, Γηφ θαηά ρξένο ζε πάληεο 
επζεβψο κεγαιχλνκελ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο β'  Σά άλσ δεηψλ 

Σά κχξα σηήξ Γπλαίθεο πξνζθνκίδνπζαη εδήηνπλ ζπνπδή, κπξίζαί 
ζε θηιάλζξσπε, εθ ηνχ ηάθνπ δέ Άγγεινο, πξφο απηάο εβφα, 
Δγήγεξηαη ν δσνδφηεο θαί Κχξηνο, παηήζαο ηφλ Άδελ θαί ηφλ 
ζάλαηνλ.  



 
Δηο ηνχο Αίλνπο  

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο β'  Αλαζηάζηκνλ  

Άγγεινο κελ ηφ Υαίξε, πξφ ηήο ζήο ζπιιήςεσο Κχξηε, ηή 
Κεραξηησκέλε εθφκηζελ, Άγγεινο δέ ηφλ ιίζνλ ηνχ ελδφμνπ ζνπ 
κλήκαηνο, ελ ηή ζή, Αλαζηάζεη εθχιηζελ, ν κέλ, αληί ηήο ιχπεο, 
επθξνζχλεο ζχκβνια κελχσλ, ν δέ, αληί ζαλάηνπ, Γεζπφηελ 
δσνδφηελ θεξχηησλ εκίλ, δηφ βνψκέλ ζνη, Δπεξγέηα ηψλ Απάλησλ, 
Κχξηε, δφμα ζνη. (Γίο)  

Απνζηνιηθφλ  
Οη εμ αδίθσλ πξάμεσλ πάληνζελ πνιεκνχκελνη, θαί πξφο ζέ 
θαηαθεχγνληεο, ηφλ φλησο φληα Θεφλ, ηήλ θσλήλ ηψλ ζψλ Μαζεηψλ 
πξνζθέξνκέλ ζνη ιέγνληεο, ψζνλ εκάο, Δπηζηάηα, απνιιχκεζα, 
Γείμνλ θαί λχλ ηνίο ερζξνίο εκψλ δεφκεζα, φηη ζθέπεηο ιαφλ, θαί 
ζψδεηο εθ θηλδχλσλ, ηή πξεζβεία ηψλ Απνζηφισλ, παξνξψλ 
ακαξηίαο δηά πνιιήλ αγαζφηεηα, Κχξηε, δφμα ζνη.  

Μαξηπξηθφλ  
Πάζα πφιηο θαί ρψξα, ηηκά πκψλ ηά ιείςαλα, ψ αζινθφξνη 
Μάξηπξεο, πκείο γάξ λνκίκσο αζιήζαληεο, ζηέθαλνλ νπξάληνλ 
ειάβεηε, θαί δηά ηνχην Ηεξέσλ εζηέ ηφ θαχρεκα, βαζηιέσλ ηφ λίθνο, 
Δθθιεζηψλ ε εππξέπεηα.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο φξζξνπ βαζένο, αξψκαηα ιαβνχζαη, ηνχ 
Κπξίνπ ηφλ ηάθνλ θαηέιαβνλ, άπεξ δέ νπθ ήιπηδνλ επξνχζαη, 
δηεινγίδνλην επιαβνχκελαη ηνχ ιίζνπ ηήλ κεηάζεζηλ, θαί πξφο 
αιιήιαο δηειέγνλην, Πνχ εηζηλ αη ζθξαγίδεο ηνχ κλήκαηνο; πνχ εζηηλ, 
ε ηνχ Πηιάηνπ θνπζησδία, θαί αθξηβήο αζθάιεηα; Γέγνλε δε κελπηήο, 
ηψλ αγλννπζψλ Γπλαηθψλ, εμαζηξάπησλ Άγγεινο, θαί θάζθσλ πξφο 
απηάο, Σί κεηά ζξήλσλ δεηείηε ηφλ δψληα, θαί δσνπνηήζαληα ηφ γέλνο 
ηψλ βξνηψλ; εμεγέξζε Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, εθ λεθξψλ σο 
παληνδχλακνο, παξέρσλ πάζηλ εκίλ αθζαξζίαλ θαί δσήλ, θσηηζκφλ 
θαί ηφ κέγα έιενο.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο β'  ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ  

ηε, εμαλέζηεο σο Θεφο, ηφηε ραίξεηλ δέδσθαο Λφγε ηαίο Μπξνθφξνηο 
εηπψλ, Οχπσ αλαβέβεθα πξφο ηφλ Παηέξα κνπ, θαί ινηπφλ κή κνπ 
άπηεζζε, πνξεχεζζε κφλνλ, είπαηε ηνίο Φίινηο κνπ, ηδνχ πξνάγεη 
πκάο, ζελ, κεηά ηαχηα σξάζεο, θαί δη' εκθπζήκαηνο ηνχηνηο, 



δέδσθαο σηήξ Πλεχκα ηφ άγηνλ.  
 
ηίρ. Δπδφθεζαο θχξηε ηήλ γήλ ζνπ...  
 
Ρήζεηο, Μπξνθφξσλ γπλαηθψλ, ηάο εθ ηψλ λεθξψλ θεξπηηνχζαο, 
Υξηζηνχ Αλάζηαζηλ, Μχζηαη κή πηζηεχζαληεο, έζπεπζαλ κλήκα ηδείλ, 
θαί ζηλδψλ θαί ζνπδάξηνλ, Οξάηαη ηψ ηάθσ, ν δ' απηφο δεηνχκελνο, 
νπρί ηεζέαηαη, ζελ, ηήλ Αλάζηαζηλ γλφληεο, θήξπθεο Οξψληαη ελ 
θφζκσ ηαχηελ θαί ηνίο έζλεζη κελχνληεο.  
 
ηίρ. Έιενο θαί αιήζεηα ζπλήληεζαλ...  
 
θζε, θψο απξφζηηνλ εκίλ, ιάκπσλ απφ ηάθνπ σξαίνο, Υξηζηφο ν 
Κχξηνο, Άδεο ερκαιψηηζηαη, αηάλ εθάληζηαη, ραίξεη θφζκνπ ηά 
πέξαηα, ρνξεχεη ε θηίζηο, κέιπεη ενξηάδνπζα, ε Δθθιεζία Υξηζηνχ, 
κλήκελ Ησζήθ ηνχ παλζφθνπ, θαί ηψλ Μπξνθφξσλ ζχλ ηνχησ, 
γπλαηθψλ γεξαίξεη ηήλ παλήγπξηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Σί ηά κχξα ηνίο δάθξπζη Μαζήηξηαη θηξλάηε; ν ιίζνο θεθχιηζηαη, ν 
ηάθνο θεθέλσηαη, ίδεηε ηήλ θζνξάλ ηή δσή παηεζείζαλ, ηάο 
ζθξαγίδαο καξηπξνχζαο ηειαπγψο, ππλνχληαο δεηλψο ηνχο θχιαθαο 
ηψλ απεηζψλ, ηφ ζλεηφλ ζέζσζηαη ζαξθί Θενχ, ν Άδεο ζξελεί 
δξακνχζαη ραξά, είπαηε ηνίο Απνζηφινηο, ν λεθξψζαο Υξηζηφο ηφλ 
ζάλαηνλ, πξσηφηνθνο εθ λεθξψλ, πκάο πξνάγεη εηο ηήλ Γαιηιαίαλ.  

ρ36ηνξ 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
ΔΠΔΡΑ  

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  

Ήρνο πι. δ'   ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο  
Υξηζηνχ θαλέληνο ηνίο ίρλεζηλ, αθνινπζνχζαη ζεκλαί, θαί απηφλ 
ζεξαπεχνπζαη, γλψκεο πξνζπκφηαηα, Μπξνθφξνη επζχηεηη, νπδέ 
ζαλφληα ηνχηνλ ειίπεηε, αιι' απειζνχζαη κχξα ζχλ δάθξπζηλ, 
απεθνκίζαηε ζπκπαζψο θηλνχκελαη, φζελ πκψλ, κλήκελ ηήλ 
παλίεξνλ, παλεγπξίδνκελ.  
 
Θείσλ γπλαηθψλ θαηάινγνο βιέςαη πνζψλ ηήλ δσήλ, λεθξσζείζαλ ελ 
κλήκαηη λπθηφο παξεγέλεην, θαί Αγγέισλ αθήθνε, Καζψο πξνέθε, 
Υξηζηφο εγήγεξηαη, ζπνπδή ηνίο ηνχηνπ Μαζεηαίο είπαηε, θαί ηήλ 
θαηήθεηαλ, εθ ςπρήο απψζαζζε, αληί θιαπζκνχ, ραξάλ αλεθιάιεηνλ, 



αλαιαβφκελαη.  
 
ήκεξνλ πηζηνί ρνξεχζνκελ, επί ηή κλήκε πκψλ, Μπξνθφξνη 
δνμάδνληεο, ηφλ πκάο δνμάζαληα, ππεξάγαζνλ Κχξηνλ, φλ δπζσπείηε 
απαχζησο πάλζεκλνη, αησληδνχζεο δφμεο ηπρείλ εκάο, θαί ηήο 
ιακπξφηεηνο, ηψλ Αγίσλ έρνπζαη ηήλ πξφο απηφλ, παξξεζίαλ 
πάληνηε, ζενκαθάξηζηνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Αη Μπξνθφξνη φξζξηαη γελφκελαη, θαί ηφ κλήκά ζνπ κεηά ζπνπδήο 
θαηαιαβνχζαη, επεδήηνπλ ζε Υξηζηέ, πξφο ηφ κπξίζαη ηφ άρξαληνλ 
ψκά ζνπ, θαί ηνχ Αγγέινπ ηνίο ξήκαζηλ ελερεζείζαη, ραξνπνηά 
ζχκβνια ηνίο, Απνζηφινηο εθήξπηηνλ, ηη αλέζηε ν αξρεγφο ηήο 
ζσηεξίαο εκψλ, ζθπιεχζαο ηφλ ζάλαηνλ, ηψ δέ θφζκσ δσξνχκελνο, 
δσήλ αηψληνλ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο β' ηαπξψζηκνλ  

ηαπξσζήησ έθξαδνλ, νη ηψλ ζψλ ραξηζκάησλ αεί εληξπθψληεο, θαί 
θαθνχξγνλ αλη' επεξγέηνπ, εηνχλην ιαβείλ νη ηψλ δηθαίσλ θνλεπηαί, 
εζηψπαο δέ Υξηζηέ, θέξσλ απηψλ ηήλ πξνπέηεηαλ, παζείλ ζέισλ, θαί 
ζψζαη εκάο, σο θηιάλζξσπνο.  

Απνζηνιηθφλ  
Σφλ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο γελλεζέληα, ηφλ Θεφλ ιφγνλ ζαξθσζέληα 
εθ Παξζέλνπ Μαξίαο, δεχηε πξνζθπλήζσκελ, ηαπξφλ γάξ 
ππνκείλαο, ηή ηαθή παξεδφζε, σο απηφο εζέιεζε.  
θαί αλαζηάο εθ λεθξψλ, έζσζέ κε ηφλ πιαλψκελνλ άλζξσπνλ.  

Μαξηπξηθφλ  
Οη ηήλ επίγεηνλ απφιαπζηλ κή πνζήζαληεο Αζινθφξνη, νπξαλίσλ 
αγαζψλ εμηψζεζαλ θαί Αγγέισλ ζπκπνιίηαη γεγφλαζη, Κχξηε 
πξεζβείαηο απηψλ, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Ζηήζαην Ησζήθ ηφ Αψκα ηνχ Ηεζνχ, θαί απέζεην ελ ηψ θαη λψ απηνχ 
κλεκείσ, έδεη γάξ απηφλ εθ ηάθνπ, σο εθ παζηάδνο πξνειζείλ,, ν 
ζπληξίςαο θξάηνο ζαλάηνπ θαί αλνίμαο πχιαο Παξαδείζνπ 
αλζξψπνηο δφμα ζνη.  
  

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 



 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  

Ζρνο β'  ηαπξψζηκνλ  
Σήλ άρξαληνλ εηθφλα ζνπ πξνζθπλνχκελ αγαζέ, αηηνχκελνη 
ζπγρψξεζηλ ηψλ πηαηζκάησλ εκψλ, Υξηζηέ ν Θεφο, βνπιήζεη γάξ 
επδφθεζαο ζαξθί αλειζείλ ελ ηψ ηαπξψ, ίλα ξχζε νχο έπιαζαο, εθ 
ηήο δνπιείαο ηνχ ερζξνχ, φζελ επραξίζησο βνψκέλ ζνη, Υαξάο ηά 
πάληα επιήξσζαο, σηήξ εκψλ, παξαγελφκελνο εηο ηφ ζψζαη ηφλ 
θφζκνλ.  

Απνζηνιηθφλ  
Σφλ ιίζνλ ηνχ κλήκαηνο ζθξαγηζζήλαη κή θσιχζαο, ηήλ πέηξαλ ηήο 
πίζηεσο, αλαζηάο, παξέζρεο πάζη, Κχξηε, δφμα ζνη.  

Μαξηπξηθφλ  
ηε ηνίο άζινηο εγσλίζαλην ηνχ Κπξίνπ νη Μάξηπξεο, ηφηε ηφ ζξάζνο 
εκαχξσηαη ηψλ αζεβψλ δηά πίζηεσο, φηε δέ ηήλ πιάλελ ηψλ εηδψισλ 
ελζέσο θαηήξγεζαλ, ηφηε ηνχο ζηεθάλνπο ηήο λίθεο εδέμαλην 
άλσζελ, θαί πξεζβεχνπζηλ ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

ηαπξνζενηνθίνλ  
Ζ Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ Υξηζηέ, επί μχινπ νξψζά ζε λεθξφλ 
επισκέλνλ, θιαίνπζα πηθξψο, Τηέ κνπ, έιεγε, ηί ηφ θνβεξφλ ηνχην 
κπζηήξηνλ,, ν πάζη δσξνχκελνο δσήλ ηήλ αηψληνλ, εθνπζίσο ελ 
ηαπξψ, πψο ζλήζθεηο ζάλαηνλ επνλείδηζηνλ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο β'  Σά άλσ δεηψλ  

Σα κχξα ζεξκψο, ηψ ηάθσ πξνζθνκίδνπζαη, Γπλαίθεο σηήξ 
Αγγέινπ ηή ιακπξφηεηη, ηάο ςπράο εγάιινλην, θαί Θεφλ ζε ηψλ φισλ 
εθήξπηηνλ, θαί Μαζεηαίο εβφσλ, φλησο αλέζηε εθ ηάθνπ ε πάλησλ 
δσή. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο  
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο β'  ηαπξψζηκνλ  

Σνχ ηαπξνχ ζνπ ηφ μχινλ, Υξηζηέ ν Θεφο, μχινλ δσήο αλέδεημαο 
εκίλ, ηνίο πηζηεχνπζηλ εηο ζέ, θαί δη' απηνχ θαηαξγήζαο ηφλ ηφ θξάηνο 
έρνληα ηνχ ζαλάηνπ, εδσνπνίεζαο εκάο, λεθξσζέληαο ηή ακαξηία, 
δηφ βνψκέλ ζνη Δπεξγέηα ηψλ απάλησλ Κχξηε, δφμα ζνη. (Γίο)  

Αλαζηάζηκνλ  



Πάζα πλνή, θαί πάζα θηίζηο, ζέ δνμάδεη Κχξηε, φηη δηά ηνχ ηαπξνχ 
ηφλ ζάλαηνλ θαηήξγεζαο, ίλα δείμεο ηνίο ιανίο, ηήλ εθ λεθξψλ ζνπ 
Αλάζηαζηλ, σο κφλνο θηιάλζξσπνο.  

Μαξηπξηθφλ  
Τπέξ Υξηζηνχ παζφληεο κέρξη ζαλάηνπ, ψ, Αζινθφξνη Μάξηπξεο, 
ςπράο κέλ έρεηε εηο νπξαλνχο ελ ρεηξί Θενχ, θαί θαηά θφζκνλ φινλ 
δνξπθνξείηαη πκψλ ηά ιείςαλα, ηεξείο θαί βαζηιείο πξνζθπλνχζη, θαί 
ιανί πάληεο επαγαιιφκελνη, ζπλήζσο βνψκελ, Όπλνο ηίκηνο ελαληίνλ 
Κπξίνπ, ν ζάλαηνο ηψλ Οζίσλ απηνχ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Μπξνθφξνη γπλαίθεο, ηψ ηάθσ ηί πξνζήιζεηε; ηί δεηείηε ηφλ δψληα ελ 
λεθξνίο; Αλέζηε ν Κχξηνο, ζαξζείηε, βνά ν Άγγεινο.  
 

ηηρεξά ηήο Δνξηήο  
Ήρνο β'  ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ  

Υαίξνπζη Μαζήηξηαη Υξηζηνχ, ηψλ εθ ηνχ, Αγγέινπ ξεκάησλ, 
επαθξνψκελαη, φζελ ηήλ Αλάζηαζηλ, ηνχ δη' εκάο ελ λεθξνίο, 
ινγηζζέληνο πηζηνχκελαη, θάλ πξίλ Μπξνθφξνη, ηάθσ 
παξεηζηήθεηζαλ, θαί εζξελψδνπλ απηφλ, ιίζνλ αλαβιέπνπζη ηνχηνπ, 
απνθπιηζζέληα αζξφνλ, νχ δηεπνξνχλην ηήλ κεηάζεζηλ.  
 
ηίρ. Δπδφθεζαο Κχξηε ηήλ γήλ ζνπ...  
 
Άιεθηνλ θαί ζείαλ ραξκνλήλ, επηρνξεγνχζαη ηνίο ζείνηο, θαί ηεξνίο 
Μαζεηαίο, ψθζεζαλ Μαζήηξηαη, αη Μπξνθφξνη Υξηζηνχ, εθπιεξνχζαη 
ηφ θέιεπζκα ηνχ ζείνπ Αγγέινπ, νχ εμεζακβήζεζαλ, ηήλ ιεπθνθφξνλ 
ζηνιήλ, ιέγνπζαη, Δζθχιεπηαη Άδεο, ηή παλζσζηηθή Αλαζηάζεη, ηνχ 
ππέξ εκψλ ζαλφληνο Άλαθηνο.  
 
ηίρ. Έιενο θαί αιήζεηα ζπλήληεζαλ...  
 
Ρείζξα δαθξπξξφνπ εθ πεγήο, ζξήλσλ αλαζηείιαζαη ζείαη, Υξηζηνχ 
Μαζήηξηαη, ξήκαηα ραξκφζπλα, δηαπνξζκεχνπζη λχλ, ηνίο απηφπηαηο 
ηήο ράξηηνο, κελχνπζαη ηνχηνηο, ηήλ ηνχ Λφγνπ Έγεξζηλ, θαί ηήλ εθ 
ηάθνπ ραξάλ, φζελ ηήλ αληίζεηνλ ιχπεο, ήθνπνλ θσλήλ παξαδφμσο, 
ηαχηαηο ηήλ ηφ Υαίξεηε, πξνζηάηηνπζαλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α' 
Μεηά θφβνπ ήιζνλ αη γπλαίθεο, επί ηφ κλήκα, αξψκαζη ηφ ζψκά ζνπ 
κπξίζαη ζπνπδάδνπζαη, θαί ηνχην κή επξνχζαη, δηεπφξνπλ πξφο 
αιιήιαο, αγλννχζαη ηήλ Αλάζηαζηλ, αιι' επέζηε απηαίο Άγγεινο, θαί 



είπελ, Αλέζηε Υξηζηφο, δσξνχκελνο πκίλ ηφ κέγα έιενο.  

ρ37ηνξ 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α  

 
Ηδηφκεια ηήο Δνξηήο  

Ήρνο β'  
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, φξζξνπ βαζένο, αξψκαηα ιαβνχζαη, ηνχ 
Κπξίνπ ηφλ ηάθνλ θαηέιαβνλ, άπεξ δέ νπθ ήιπηδνλ επξνχζαη, 
δηεινγίδνλην επιαβνχκελαη, ηνχ ιίζνπ ηήλ κεηάζεζηλ, θαί πξφο 
αιιήιαο δηειέγνλην, Πνχ εηζηλ αη ζθξαγίδεο ηνχ κλήκαηνο; πνχ εζηηλ 
ε ηνχ Πηιάηνπ θνπζησδία, θαί αθξηβήο αζθάιεηα; Γέγνλε δέ κελπηήο 
ηψλ αγλννπζψλ Γπλαηθψλ, εμαζηξάπησλ Άγγεινο, θαί θάζθσλ πξφο 
απηάο, Σί κεηά ζξήλσλ δεηείηε ηφλ δψληα, θαί δσνπνηήζαληα ηφ γέλνο 
ηψλ βξνηψλ; εμεγέξζε Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, εθ λεθξψλ σο 
παληνδχλακνο, παξέρσλ πάζηλ εκίλ, αθζαξζίαλ θαί δσήλ, θσηηζκφλ 
θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Σί ηά κχξα ηνίο δάθξπζη Μαζήηξηαη θηξλάηε; ν ιίζνο θεθχιηζηαη, ν 
ηάθνο θεθέλσηαη, ίδεηε ηήλ θζνξάλ, ηή δσή παηεζείζαλ, ηάο 
ζθξαγίδαο καξηπξνχζαο ηειαπγψο, ππλνχληαο δεηλψο ηνχο θχιαθαο 
ηψλ απεηζψλ, ηφ ζλεηφλ ζέζσζηαη ζαξθί Θενχ, ν Άδεο ζξελεί, 
δξακνχζαη ραξά, είπαηε ηνίο, Απνζηφινηο, ν λεθξψζαο Υξηζηφο ηφλ 
ζάλαηνλ, πξσηφηνθνο εθ λεθξψλ, πκάο πξνάγεη εηο ηήλ Γαιηιαίαλ.  
 
Αη Μπξνθφξνη φξζξηαη γελφκελαη, θαί ηφ κλήκά ζνπ κεηά ζπνπδήο 
θαηαιαβνχζαη, επεδήηνπλ ζε Υξηζηέ, πξφο ηφ κπξίζαη ηφ άρξαληνλ 
ψκά ζνπ, θαί ηνχ Αγγέινπ ηνίο ξήκαζηλ ελερεζείζαη, ραξνπνηά 
ζχκβνια ηνίο Απνζηφινηο εθήξπηηνλ, ηη αλέζηε ν αξρεγφο ηήο 
ζσηεξίαο εκψλ, ζθπιεχζαο ηφλ ζάλαηνλ, ηψ δέ θφζκσ δσξνχκελνο, 
δσήλ αηψληνλ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, ηφλ ηάθνλ ζνπ θαηαιαβνχζαη, θαί ηάο 
ζθξαγίδαο ηνχ κλήκαηνο Ηδνχζαη, κή επξνχζαη δέ ηφ άρξαληνλ ψκά 
ζνπ, νδπξφκελαη κεηά ζπνπδήο, ήιζνλ ιέγνπζαη, Σίο έθιεςελ εκψλ 
ηήλ ειπίδα; ηίο είιεθε λεθξφλ, γπκλφλ εζκπξληζκέλνλ, ηήο Μεηξφο 
κφλνλ παξακχζηνλ, Χ! πψο ν λεθξνχο δσψζαο, ηεζαλάησηαη; ν ηφλ 
Άδελ ζθπιεχζαο, πψο ηέζαπηαη; αιι' αλάζηεζη σηήξ απηεμνπζίσο, 
θαζψο είπαο, ηξηήκεξνο, ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  Ήρνο β'  



Παξήιζελ ε ζθηά ηνχ λφκνπ, ηήο ράξηηνο ειζνχζεο, σο γάξ ε βάηνο 
νπθ εθαίεην θαηαθιεγνκέλε, νχησ Παξζέλνο έηεθεο, θαί Παξζέλνο 
έκεηλαο, αληί ζηχινπ ππξφο, δηθαηνζχλεο αλέηεηιελ Ήιηνο, αληί 
Μσυζέσο, Υξηζηφο, ε ζσηεξία ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

ηηρεξά Αλαζηάζηκα  
Ήρνο β'  

Σφλ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο γελλεζέληα, ηφλ Θεφλ Λφγνλ 
ζαξθσζέληα, εθ Παξζέλνπ Μαξίαο, δεχηε πξνζθπλήζσκελ, ηαπξφλ 
γάξ ππνκείλαο, ηή ηαθή παξεδφζε, σο απηφο εζέιεζε, θαί αλαζηάο 
εθ λεθξψλ, έζσζέ κε ηφλ πιαλψκελνλ άλζξσπνλ.  
 
ηίρ. Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ...  
 
Υξηζηφο ν σηή ξ εκψλ, ηφ θαζ' εκψλ ρεηξφγξαθνλ, πξνζειψζαο ηψ 
ηαπξψ, εμήιεηςε, θαί ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο θαηήξγεζε, 
Πξνζθπλνχκελ απηνχ, ηήλ ηξηήκεξνλ Έγεξζηλ.  
 
ηίρ. Καί γάξ εζηεξέσζε ηήλ νηθνπκέλελ...  
 
χλ Αξραγγέινηο πκλήζσκελ, Υξηζηνχ ηήλ Αλάζηαζηλ, απηφο γάξ 
ιπηξσηήο εζηη, θαί ζσηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ, θαί ελ δφμε θνβεξά, θαί 
θξαηαηά δπλάκεη πάιηλ έξρεηαη, θξίλαη θφζκνλ φλ έπιαζελ.  
 
ηίρ. Σψ νίθσ ζνπ πξέπεη αγίαζκα...  
 
Ζ Αλάζηαζίο ζνπ Υξηζηέ σηήξ άπαζαλ εθψηηζε ηήλ νηθνπκέλελ, θαί 
αλεθαιέζσ ηφ ίδηνλ πιάζκα, Παληνδχλακε Κχξηε, δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α'  
έ ηφλ αλαβαιιφκελνλ ηφ θψο ψζπεξ ηκάηηνλ, θαζειψλ Ησζήθ απφ 
ηνχ μχινπ ζχλ Νηθνδήκσ, θαί ζεσξήζαο λεθξφλ, γπκλφλ, άηαθνλ, 
επζπκπάζεηνλ ζξήλνλ αλαιαβψλ, νδπξφκελνο έιεγελ, Οίκνη! 
γιπθχηαηε ηεζνχ, φλ πξφ κηθξνχ ν ήιηνο, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ 
ζεαζάκελνο, δφθνλ πεξηεβάιιεην, θαί ε γή ηψ θφβσ εθπκαίλεην, θαί 
δηεξξήγλπην λανχ ηφ θαηαπέηαζκα, αιι' ηδνχ λχλ βιέπσ ζε, δη' εκέ 
εθνπζίσο ππειζφληα ζάλαηνλ, Πψο ζέ θεδεχζσ Θεέ κνπ; ή πψο 
ζηλδφζηλ εηιήζσ; πνίαηο ρεξζί δέ πξνζςαχζσ ηφ ζφλ αθήξαηνλ 
ψκα, ή πνία ά ζκαηα κέιςσ ηή ζή εμφδσ νηθηίξκνλ; Μεγαιχλσ ηά 
Πάζε ζνπ, πκλνινγψ θαί ηήλ ηαθήλ ζνπ, ζχλ ηή Αλαζηάζεη 
θξαπγάδσλ, Κχξηε, δφμα ζνη.  



 
Σξνπάξηα  Ήρνο β' 

Ο επζρήκσλ Ησζήθ, απφ ηνχ μχινπ θαζειψλ ηφ άρξαληφλ ζνπ ψκα, 
ζηλδφλη θαζαξά, εηιήζαο θαί αξψκαζηλ, ελ κλήκαηη θαηλψ θεδεχζαο 
απέζεην.  

Γφμα... 
ηε θαηήιζεο πξφο ηφλ ζάλαηνλ, ε δσή ε αζάλαηνο, ηφηε ηφλ Άδελ 
ελέθξσζαο, ηή αζηξαπή ηήο ζεφηεηνο, φηε δέ θαί ηνχο ηεζλεψηαο εθ 
ηψλ θαηαρζνλίσλ αλέζηεζαο, πάζαη αη Γπλάκεηο ηψλ επνπξαλίσλ 
εθξαχγαδνλ. Εσνδφηα Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, δφμα ζνη.  

Καί λχλ... 
Σαίο Μπξνθφξνηο Γπλαημί, παξά ηφ κλήκα επηζηάο, ν Άγγεινο εβφα. 
Σά κχξα ηνίο ζλεηνίο ππάξρεη αξκφδηα, Υξηζηφο δε δηαθζνξάο 
εδείρζε αιιφηξηνο. 
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
ΠΡΧΨ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγηαλ 

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο β'  Αλαζηάζηκα  
Σφλ ιίζνλ ηνχ κλήκαηνο, ζθξαγηζζήλαη κή θσιχζαο, ηήλ πέηξαλ ηήο 
πίζηεσο αλαζηάο, παξέζρεο πάζη, Κχξηε, δφμα ζνη.  
 
Σφλ θφιπνλ ηφλ άρξαληνλ, ελ πςίζηνηο κή θελψζαο, ηαθήλ θαί 
αλάζηαζηλ, ππέξ πάλησλ θαηεδέμσ, Κχξηε, δφμα ζνη.  

Θενηνθίνλ  
Πάληα ππέξ έλλνηαλ, πάληα ππεξέλδνμα, ηά ζά Θενηφθε κπζηήξηα, ηή 
αγλεία εζθξαγηζκέλε, θαί παξζελία θπιαηηνκέλε Μήηεξ εγλψζζεο 
αςεπδήο, Θεφλ ηεθνχζα αιεζηλφλ, Απηφλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο β'  

Σψλ Μαζεηψλ ζνπ ν ρνξφο, ζχλ Μπξνθφξνηο γπλαημίλ, αγάιιεηαη 
ζπκθψλσο, θνηλήλ γάξ ενξηήλ ζχλ απηαίο ενξηάδνπζηλ, εηο δφμαλ θαί 
ηηκήλ ηήο ζήο Αλαζηάζεσο, θαί δη' απηψλ βνψκέλ ζνη, Φηιάλζξσπε 



Κχξηε, ηψ ιαψ ζνπ παξάζρνπ ηφ κέγα έιενο. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο  
ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο β'  
Πάζα πλνή θαί πάζα θηίζηο, ζέ δνμάδεη Κχξηε, φηη δηά ηνχ ηαπξνχ 
ηφλ ζάλαηνλ θαηήξγεζαο, ίλα δείμεο ηνίο ιανίο, ηήλ εθ λεθξψλ ζνπ 
Αλάζηαζηλ, σο κφλνο θηιάλζξσπνο.  
 
Δηπάησζαλ Ηνπδαίνη, Πψο νη ζηξαηηψηαη άπψιεζαλ, ηεξνχληεο ηφλ 
Βαζηιέα; δηά ηί γάξ ν ιίζνο νπθ εθχιαμε ηήλ πέηξαλ ηήο δσήο; Ζ ηφλ 
ηαθέληα δφησζαλ, ή αλαζηάληα πξνζθπλείησζαλ, ιέγνληεο ζχλ εκίλ, 
Γφμα ηψ πιήζεη ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ σηήξ εκψλ δφμα ζνη.  
 
Υαίξεηε ιανί θαί αγαιιηάζζε, Άγγεινο εθάζηζελ εηο ηφλ ιίζνλ ηνχ 
κλήκαηνο, απηφο εκάο επεγγειίζαην, εηπψλ, Υξηζηφο αλέζηε εθ 
λεθξψλ, ν σηήξ ηνχ θφζκνπ, θαί επιήξσζε ηά ζχκπαληα επσδίαο, 
Υαίξεηε ιανί θαί αγαιιηάζζε.  
 
Άγγεινο κέλ ηφ Υαίξε, πξφ ηήο ζήο ζπιιήςεσο Κχξηε ηή 
Κεραξηησκέλε εθφκηζελ, Άγγεινο δέ ηφλ ιίζνλ, ηνχ ελδφμνπ ζνπ 
κλήκαηνο, έλ ηή ζή Αλαζηάζεη εθχιηζελ, ν κέλ, αληί ηήο ιχπεο, 
επθξνζχλεο ζχκβνια κελχσλ, ν δέ, αληί ζαλάηνπ, Γεζπφηελ 
δσνδφηελ θεξχηησλ εκίλ, δηφ βνψκέλ ζνη, Δπεξγέηα ηψλ απάλησλ, 
Κχξηε, δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Ήιζνλ επί ηφ κλεκείνλ, ε Μαγδαιελή θαί ε άιιε Μαξία δεηνχζαη ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ηφλ Άγγεινλ είδνλ, σζεί αζηξαπήλ, θαζεδφκελνλ επί ηφλ 
ιίζνλ, θαί ιέγνληα απηαίο, Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ ηεζλεψησλ; 
αλέζηε θαζψο είπελ, ελ Γαιηιαία απηφλ επξήζεηε, Πξφο φλ 
βνήζσκελ, ν αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, Κχξηε, δφμα ζνη.  
 

ηηρεξά ηήο Δνξηήο  
Ήρνο β'  Απηφκεινλ  

ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ ν Αξηκαζαίαο θαζείιε ηήλ ηψλ απάλησλ 
δσήλ, ζκχξλε θαί ζηλδφλη ζε, Υξηζηέ εθήδεπζε, θαί ηψ πφζσ 
επείγεην, θαξδία θαί ρείιεη, ψκα ηφ αθήξαηνλ ζνχ πεξηπηχμαζζαη, 
φκσο, ζπζηειιφκελνο θφβσ, ραίξσλ αλεβφα ζνη, Γφμα, ηή 
ζπγθαηαβάζεη ζνπ θηιάλζξσπε.  
 



ηίρ. Δπδφθεζαο Κχξηε ηήλ γήλ ζνπ...  
 
ηε, ελ ηψ ηάθσ ηψ θαηλψ ππέξ ηνχ παληφο θαηεηέζεο, ν ιπηξσηήο 
ηνχ παληφο, Άδεο ν παγγέιαζηνο, ηδψλ ζε έθξημελ, νη κνρινί 
ζπλεηξίβεζαλ, εζιάζζεζαλ πχιαη, κλήκαηα ελνίρζεζαλ, λεθξνί 
εγείξνλην, ηφηε, ν Αδάκ επραξίζησο, ραίξσλ αλεβφα ζνη, Γφμα, ηή 
ζπγθαηαβάζεη ζνπ θηιάλζξσπε.  
 
ηίρ. Έιενο θαί αιήζεηα ζπλήληεζαλ...  
 
ηε, αη δπλάκεηο ζε Υξηζηέ, πιάλνλ ππ' αλφκσλ εψξσλ, 
ζπθνθαληνχκελνλ, έθξηηηνλ ηήλ άθαηνλ, καθξνζπκίαλ ζνπ θαί ηφλ 
ιίζνλ ηνχ κλήκαηνο, ρεξζί ζθξαγηζζέληα, αί ζνπ ηήλ αθήξαηνλ, 
πιεπξάλ ειφγρεπζαλ, φκσο, ηή εκψλ ζσηεξία, ραίξνπζαη εβφσλ ζνη, 
Γφμα, ηή ζπγθαηαβάζεη ζνπ θηιάλζξσπε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Ζηήζαην Ησζήθ ηφ ζψκα ηνχ Ηεζνχ, θαί απέζεην ελ ηψ θαηλψ απηνχ 
κλεκείσ, έδεη γάξ απηφλ εθ ηάθνπ σο εθ παζηάδνο πξνειζείλ, ν 
ζπληξίςαο θξάηνο ζαλάηνπ, θαί αλνίμαο πχιαο Παξαδείζνπ, 
αλζξψπνηο, δφμα ζνη.  

ρ41ηνξ 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΤΣΟΤ 
 

ΣΩ ΑΒΒΑ ΣΩ ΔΠΔΡΑ 
 

ΔΝ ΣΩ ΜΙΚΡΩ ΔΠΔΡΙΝΩ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο δ', θαί ςάιινκελ 
ηηρεξά Αλαζηάζηκα. 
 

Ήρνο γ' 
Σψ ζψ ζηαπξψ Υξηζηέ σηήξ, ζαλάηνπ θξάηνο ιέιπηαη, θαί δηαβφινπ 
ε πιάλε θαηήξγεηαη, γέλνο δέ αλζξψπσλ πίζηεη ζσδφκελνλ, χκλνλ 
ζνη θαζ' εθάζηελ πξνζθέξεη. 
 
Πεθψηηζηαη ηά ζχκπαληα, ηή αλαζηάζεη ζνπ Κχξηε, θαί ν Παξάδεηζνο 
πάιηλ ελέσθηαη, πάζα δέ ε θηίζηο αλεπθεκνχζά ζε, χκλνλ ζνη θαζ' 
εθάζηελ πξνζθέξεη. 
 
Γνμάδσ ηνχ Παηξφο, θαί ηνχ Τηνχ ηήλ δχλακηλ, θαί Πλεχκαηνο αγίνπ, 



πκλψ ηήλ εμνπζίαλ, αδηαίξεηνλ, άθηηζηνλ ζεφηεηα, Σξηάδα νκννχζηνλ, 
ηήλ βαζηιεχνπζαλ εηο αηψλα αηψλνο. 
 
Σφλ ηαπξφλ ζνπ ηφλ ηίκηνλ, πξνζθπλνχκελ Υξηζηέ, θαί ηήλ 
αλάζηαζίλ ζνπ πκλνχκελ θαί δνμάδνκελ, ηψ γάξ κψισπί ζνπ, εκείο 
νη πάληεο ηάζεκελ. 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Αλέβε ν Ηεζνχο εηο Ηεξνζφιπκα, επί ηή Πξνβαηηθή θνιπκβήζξα, ηή 
ιεγνκέλε θαηά Ηνπδαίνπο Βεζεζδά, πέληε ζηνάο ερνχζε, ελ ηαχηαηο 
γάξ θαηέθεηην πιήζνο ηψλ αζζελνχλησλ, Άγγεινο γάξ ηνχ Θενχ, 
θαηά θαηξφλ επηθνηηψλ, δηεηάξαηηελ απηήλ, θαη ξψζηλ εραξίδεην ηνίο 
πξνζηνχζηλ ελ πίζηεη. Καί ηδψλ ν Κχξηνο ρξνληνχληα άλζξσπνλ, ιέγεη 
πξφο απηφλ, ζέιεηο πγηήο γελέζζαη; ν αζζελψλ απεθξίλαην, Κχξηε, 
άλζξσπνλ νπθ έρσ, ίλα, φηαλ ηαξαρζή ηφ χδσξ, βάιε κε εηο ηήλ 
θνιπκβήζξαλ, ηαηξνίο θαηελάισζα ηφλ άπαληά κνπ βίνλ, θαί ειένπο 
ηπρείλ νπθ εμηψζελ. Αιι' ν ηαηξφο ηψλ ςπρψλ θαί ηψλ ζσκάησλ ιέγεη 
πξφο απηφλ. Άξφλ ζνπ ηφλ θξάββαηνλ θαί πεξηπάηεη, θεξχηησλ κνπ 
ηήλ δχλακηλ, θαί ηφ κέγα έιενο ελ ηνίο πέξαζηλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφ Γνγκαηηθφλ  Ήρνο γ' 

Μέγηζηνλ ζαχκα! Παξζέλνο ηεθνχζα θαί ηφ ηερζέλ, Θεφο πξφ αηψλσλ, 
πξνθαλήο ν ηφθνο, θαί ηφ ηεινχκελνλ ππέξ θχζηλ. Χ κπζηεξίνπ 
θξηθψδνπο! φ θαί λννχκελνλ, άθξαζηνλ κέλεη, θαί ζεσξνχκελνλ, νπ 
θαηαιακβάλεηαη. Μαθαξία ζχ εί, άρξαληε Κφξε, Αδάκ ηνχ γεγελνχο 
ζπγάηεξ, θαί Θενχ ηνχ Τςίζηνπ θαλείζα Μήηεξ, απηφλ ηθέηεπε, 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηφ Αλαζηάζηκνλ ηηρεξφλ 
 

Ήρνο γ' 
Ο ηψ πάζεη ζνπ Υξηζηέ, ακαπξψζαο ηφλ ήιηνλ, θαί ηψ θσηί ηήο ζήο 
Αλαζηάζεσο, θαηδξχλαο ηά ζχκπαληα, πξφζδεμαη εκψλ, ηφλ 
εζπεξηλφλ χκλνλ Φηιάλζξσπε. 
 

Δίηα ηά παξφληα ηήο Θενηφθνπ. 
 

Ήρνο γ' 
Μεγάιε ηνχ ηαπξνχ ζνπ 

ηίρ. Άθνπζνλ, ζχγαηεξ, θαί ίδε, θαί θιίλνλ ηφ νχο ζνπ, θαί επηιάζνπ 
ηνχ ιανχ ζνπ, θαί ηνχ νίθνπ ηνχ παηξφο ζνπ, θαί επηζπκήζεη ν 



Βαζηιεχο ηνχ θάιινπο ζνπ. 
 
Μεγάιεο δηά ζνχ επεξγεζίαο Άρξαληε, ηπρφληεο ζχλ Αγγέινηο, ηφλ 
ηφθνλ ζνπ δνμάδνκελ, ηφλ θαηαμηψζαληα, ελ κήηξα ζνπ ηερζήλαη, δη' 
άθξαλ επζπιαγρλίαλ, θαί αλαπιάζαληα ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο. 
 
ηίρ. Μλεζζήζνκαη ηνχ νλφκαηφο ζνπ ελ πάζε γελεά θαί γελεά. 
 
έ πάληεο θαηαθχγηνλ, θαί ζείαλ ζθέπελ αγλή, ακαξησινί ελ βίσ, 
θεθηήκεζα Παξζέλε, ηθεηεχνκελ νχλ πάληεο ζήλ επζπιαγρλίαλ, Μή 
απνζηήο αθ' εκψλ δεφκεζα, αιι' ειέεη θαί ζψδε. 
 
ηίρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ ηήο γήο. 
 
Σφ Υαίξε Θενηφθε, Μήηεξ αεηπάξζελε, νη ρντθνί ζνπ δνχινη 
πξνζθέξνκελ αμίσο, ζπλ ηψ Γαβξηήι ηψ ζείσ ηαμηάξρε, θαί γάξ 
ραξάο πξφμελνο, θαί αγαιιίακα, ζχ εγέλνπ ηψ θφζκσ. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο πι. δ' 

Δλ ηή ηνά ηνχ νινκψληνο, εθεί θαηέθεηην πιήζνο ηψλ 
αζζελνχλησλ, θαί κεζνχζεο ηήο Δνξηήο, εχξελ ν Υξηζηφο νθηψ θαί 
ηξηάθνληα εηψλ παξάιπηνλ θείκελνλ, δεζπνηηθή θσλή ιέγεη πξφο 
απηφλ, ζέιεηο πγηήο γελέζζαη; ν αζζελψλ απεθξίλαην, Κχξηε, 
άλζξσπνλ νπθ έρσ, ίλα, φηαλ ηαξαρζή ηφ χδσξ, βάιε κε εηο ηήλ 
θνιπκβήζξαλ, ν δε ιέγεη πξφο απηφλ, Άξφλ ζνπ ηήλ θιίλελ, ίδε, πγηήο 
γέγνλαο, κεθέηη ακάξηαλε, Σήο Θενηφθνπ πξεζβείαηο Κχξηε, 
θαηάπεκςνλ εκίλ ην κέγα έιενο. 
 

Σφ, Νχλ απνιχεηο, θαί ηά ινηπά, θαί Απφιπζηο. 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ  
 

Μεηά ηφ, Υξηζηφο αλέζηε, θ.η.ι. εηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα ηζηψκελ 
ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ δ'. 
 

Ήρνο γ' 
Σσ ζψ ζηαπξψ Υξηζηέ σηήξ, ζαλάηνπ θξάηνο ιέιπηαη, θαί δηαβφινπ 
ε πιάλε θαηήξγεηαη, γέλνο δέ αλζξψπσλ πίζηεη ζσδφκελνλ, χκλνλ 
ζνη θαζ' εθάζηελ πξνζθέξεη. 
 



Πεθψηηζηαη ηά ζχκπαληα, ηή αλαζηάζεη ζνπ Κχξηε, θαί ν Παξάδεηζνο 
πάιηλ ελέσθηαη, πάζα δέ ε θηίζηο αλεπθεκνχζά ζε, χκλνλ ζνη θαζ' 
εθάζηελ πξνζθέξεη. 
 
Γνμάδσ ηνχ Παηξφο, θαί ηνχ Τηνχ ηήλ δχλακηλ, θαί Πλεχκαηνο αγίνπ, 
πκλψ ηήλ εμνπζίαλ, αδηαίξεηνλ, άθηηζηνλ ζεφηεηα, Σξηάδα νκννχζηνλ, 
ηήλ βαζηιεχνπζαλ εηο αηψλα αηψλνο. 

ηηρεξά Αλαηνιηθά 
Σφλ ηαπξφλ ζνπ ηφλ ηίκηνλ, πξνζθπλνχκελ Υξηζηέ, θαί ηήλ 
αλάζηαζίλ ζνπ πκλνχκελ θαί δνμάδνκελ, ηψ γάξ κψισπί ζνπ, εκείο 
νη πάληεο ηάζεκελ. 
 
Τκλνχκελ ηφλ σηήξα, ηφλ εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθσζέληα, δη' εκάο 
γάξ εζηαπξψζε, θαί ηή ηξίηε εκέξα αλέζηε, δσξνχκελνο εκίλ ηφ κέγα 
έιενο. 
 
Σνίο ελ άδε θαηαβάο Υξηζηφο επεγγειίζαην, ζαξζείηε ιέγσλ, λχλ 
λελίθεθα, Δγψ ε Αλάζηαζηο, εγψ πκάο αλάμσ, ιχζαο ζαλάηνπ ηάο 
πχιαο. 
 
Οη αλαμίσο εζηψηεο, ελ ηψ αρξάλησ ζνπ νίθσ, εζπεξηλφλ χκλνλ 
αλακέιπνκελ, εθ βαζέσλ θξαπγάδνληεο, Υξηζηέ ν Θεφο, ν θσηίζαο 
ηφλ θφζκνλ ηή ηξηεκέξσ Αλαζηάζεη ζνπ, εμεινχ ηφλ ιαφλ ζνπ, εθ 
ρεηξφο ηψλ ζνπ Φηιάλζξσπε. 
 

ηηρεξά Ηδηφκεια ηνχ Παξαιχηνπ δχν 
Ήρνο α' 

Ο ηή παιάκε ηή αρξάλησ, πιαζηνπξγήζαο ηφλ άλζξσπνλ, ήιζεο 
εχζπιαγρλε, ηνχο λνζνχληαο ηάζαζζαη Υξηζηέ, ηφλ Παξάιπηνλ ελ ηή 
Πξνβαηηθή θνιπκβήζξα, δηά ηνχ ιφγνπ ζνπ αλέζηεζαο, Αηκφξξνπ δέ 
ηφ άιγνο εζεξάπεπζαο, ηήο Υαλαλαίαο ηήλ παίδα ελνρινπκέλελ 
ειέεζαο, θαί ηήλ αίηεζηλ ηνχ Δθαηνληάξρνπ νπ παξείδεο δηά ηνχην 
θξάδνκελ, Παληνδχλακε Κχξηε, δφμα ζνη. (Γίο) 
 
Άηαθνο λεθξφο ππάξρσλ ν Παξάιπηνο, ηδψλ ζε εβφεζελ, Διέεζφλ κε 
Κχξηε, φηη ε θιίλε κνπ ηχκβνο κνη εγέλεην, Σί κνη θέξδνο δσήο; νπ 
ρξήδσ ηήο Πξνβαηηθήο θνιπκβήζξαο, νπ γάξ εζηί κνη ηίο ν εκβάιισλ 
κε, ηαξαηηνκέλσλ ηψλ πδάησλ, αιιά ζνί ηή πεγή πξνζέξρνκαη ηψλ 
ηακάησλ, ίλα θαγψ κεηά πάλησλ θξάδσ, Παληνδχλακε Κχξηε, δφμα 
ζνη. 



Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Αλέβε ν Ηεζνχο εηο Ηεξνζφιπκα, επί ηή Πξνβαηηθή θνιπκβήζξα, ηή 
ιεγνκέλε θαηά Ηνπδαίνπο Βεζεζδά, πέληε ζηνάο ερνχζε, ελ ηαχηαηο 
γάξ θαηέθεηην πιήζνο ηψλ αζζελνχλησλ, Άγγεινο γάξ ηνχ Θενχ, 
θαηά θαηξφλ επηθνηηψλ, δηεηάξαηηελ απηήλ, θαη ξψζηλ εραξίδεην ηνίο 
πξνζηνχζηλ ελ πίζηεη, Καί ηδψλ ν Κχξηνο ρξνληνχληα άλζξσπνλ, ιέγεη 
πξφο απηφλ, ζέιεηο πγηήο γελέζζαη; ν αζζελψλ απεθξίλαην, Κχξηε, 
άλζξσπνλ νπθ έρσ, ίλα, φηαλ ηαξαρζή ηφ χδσξ, βάιε κε εηο ηήλ 
θνιπκβήζξαλ, ηαηξνίο θαηελάισζα ηφλ άπαληά κνπ βίνλ, θαί ειένπο 
ηπρείλ νπθ εμηψζελ, Αιι' ν ηαηξφο ηψλ ςπρψλ θαί ηψλ ζσκάησλ ιέγεη 
πξφο απηφλ, Άξφλ ζνπ ηφλ θξάββαηνλ θαί πεξηπάηεη, θεξχηησλ κνπ 
ηήλ δχλακηλ, θαί ηφ κέγα έιενο ελ ηνίο πέξαζηλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  Ήρνο γ' 
Πψο κή ζαπκάζσκελ, ηφλ ζεαλδξηθφλ ζνπ Σφθνλ Παλζεβάζκηε; 
πείξαλ γάξ αλδξφο κή δεμακέλε Παλάκσκε, έηεθεο απάηνξα Τηφλ ελ 
ζαξθί, ηφλ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο γελλεζέληα ακήηνξα, κεδακψο 
ππνκείλαληα ηξνπήλ, ή θπξκφλ, ή δηαίξεζηλ, αιι' εθαηέξαο νπζίαο ηήλ 
ηδηφηεηα, ζψαλ θπιάμαληα, Γηφ Μεηξνπάξζελε Γέζπνηλα, απηφλ 
ηθέηεπε ζσζήλαη, ηάο ςπράο ηψλ νξζνδφμσο, Θενηφθνλ 
νκνινγνχλησλ ζε. 
 

Δίζνδνο ηφ, Φψο ηιαξφλ...  
 

Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο 
Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, εππξέπηαλ ελεδχζαην. 
ηίρ. Δλεδχζαην ν Κχξηνο δχκακηλ, θαί πεξηεδψζαην. 
ηίρ. Καί γάξ εζηεξέσζε ηήλ νηθνπκέλελ, ήηηο νπ ζαιεπζήζαηαη. 
 

Δηο ηήλ Λ η η ή λ 
 

Σφ ηηρεξφλ ηνχ Αγίνπ ηήο Μνλήο 
 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Πνίεκα ηνχ Κνπκνπιά 

Δπί ηή Πξνβαηηθή θνιπκβήζξα, άλζξσπνο θαηέθεηην ελ αζζελεία, θαί 
ηδψλ ζε Κχξηε εβφα, Άλζξσπνλ νπθ έρσ, ίλα, φηαλ ηαξαρζή ηφ χδσξ, 
βάιε κε ελ απηψ, ελ ψ δέ πνξεχνκαη, άιινο πξνιακβάλεη κε, θαί 
ιακβάλεη ηήλ ίαζηλ, εγψ δέ αζζελψλ θαηάθεηκαη, θαί επζχο 
ζπιαγρληζζείο ν σηήξ, ιέγεη πξφο απηφλ, Γηά ζέ άλζξσπνο γέγνλα, 
δηά ζέ ζάξθα πεξηβέβιεκαη, θαί ιέγεηο άλζξσπνλ νπθ έρσ; άξφλ ζνπ 



ηφλ θξάββαηνλ θαί πεξηπάηεη, Πάληα ζνη δπλαηά, πάληα ππαθνχεη, 
πάληα ππνηέηαθηαη, πάλησλ εκψλ κλήζζεηη, θαί ειέεζνλ Άγηε, σο 
θηιάλζξσπνο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ναφο θαί πχιε ππάξρεηο παιάηηνλ θαί ζξφλνο ηνχ Βαζηιέσο, 
Παξζέλε πάλζεκλε, δη' ήο ν ιπηξσηήο κνπ, Υξηζηφο ν Κχξηνο, ηνίο έλ 
ζθφηεη θαζεχδνπζηλ επέθαλελ, Ήιηνο ππάξρσλ δηθαηνζχλεο, θσηίζαη 
ζέισλ, νχο έπιαζε θαη εηθφλα ηδίαλ, ρεηξί ηή εαπηνχ, Γηφ παλχκλεηε, 
σο κεηξηθήλ παξξεζίαλ πξφο απηφλ θεθηεκέλε, αδηαιείπησο 
πξέζβεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξφλ Αλαζηάζηκνλ. 
 

Ήρνο γ' 
Ο ηψ πάζεη ζνπ Υξηζηέ, ακαπξψζαο ηφλ ήιηνλ, θαί ηψ θσηί ηήο ζήο 
Αλαζηάζεσο, θαηδξχλαο ηά ζχκπαληα, πξφζδεμαη εκψλ, ηφλ 
εζπεξηλφλ χκλνλ Φηιάλζξσπε. 
 

Ήρνο πι. α' 
ηίρ. Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, θαί 
θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ. 
 
Πάζρα ηεξφλ εκίλ ζήκεξνλ αλαδέδεηθηαη, Πάζρα θαηλφλ, Άγηνλ Πάζρα 
κπζηηθφλ, Πάζρα παλζεβάζκηνλ, Πάζρα Υξηζηφο ν ιπηξσηήο, Πάζρα 
άκσκνλ, Πάζρα κέγα, Πάζρα ηψλ πηζηψλ, Πάζρα, ηφ πχιαο εκίλ ηνχ 
Παξαδείζνπ αλνίμαλ, Πάζρα, πάληαο αγηάδνλ πηζηνχο. 
 
ηηρ. Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σο ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψπνπ ππξφο. 
  
Γεχηε απφ ζέαο Γπλαίθεο επαγγειίζηξηαη, θαί ηή ηψλ είπαηε, Γέρνπ 
παξ εκψλ ραξάο επαγγέιηα, ηήο Αλαζηάζεσο Υξηζηνχ, ηέξπνπ, 
ρφξεπε, θαί αγάιινπ Ηεξνπζαιήκ, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, ζεαζακέλε εθ 
ηνχ κλήκαηνο, σο λπκθίνλ πξνεξρφκελνλ. 
 
ηίρ. Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ, θαί 
νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ. 
 
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, φξζξνπ βαζένο, επηζηάζαη πξφο ηφ κλήκα 
ηνχ Εσνδφηνπ, εχξνλ Άγγεινλ, επί ηφλ ιίζνλ θαζήκελνλ, θαί απηφο 



πξνζθζεγμάκελνο, απηαίο νχησο έιεγε, Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ 
λεθξψλ, ηί ζξελείηε ηφλ άθζαξηνλ σο ελ θζνξά; απειζνχζαη 
θεξχμαηε, ηνίο απηνχ Μαζεηαίο. 
  
ηίρ. Αχηε ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή. 
 
Πάζρα ηφ ηεξπλφλ, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, Πάζρα παλζεβάζκηνλ 
εκίλ αλέηεηιε, Πάζρα, ελ ραξά αιιήινπο πεξηπηπμψκεζα, ψ Πάζρα 
ιχηξνλ ιχπεο, θαί γάξ εθ ηάθνπ ζήκεξνλ ψζπεξ εθ παζηνχ, 
εθιάκςαο Υξηζηφο, ηά Γχλαηα ραξάο έπιεζε ιέγσλ, Κεξχμαηε 
Απνζηφινηο. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Δλ ηή ηνά ηνχ νινκψληνο, εθεί θαηέθεηην πιήζνο ηψλ 
αζζελνχλησλ, θαί κεζνχζεο ηήο Δνξηήο, εχξελ ν Υξηζηφο νθηψ θαί 
ηξηάθνληα εηψλ παξάιπηνλ θείκελνλ, δεζπνηηθή θσλή ιέγεη πξφο 
απηφλ, ζέιεηο πγηήο γελέζζαη; ν αζζελψλ απεθξίλαην, Κχξηε, 
άλζξσπνλ νπθ έρσ, ίλα, φηαλ ηαξαρζή ηφ χδσξ, βάιε κε εηο ηήλ 
θνιπκβήζξαλ, ν δε ιέγεη πξφο απηφλ, Άξφλ ζνπ ηήλ θιίλελ, ίδε, πγηήο 
γέγνλαο, κεθέηη ακάξηαλε, Σήο Θενηφθνπ πξεζβείαηο Κχξηε, 
θαηάπεκςνλ εκίλ ην κέγα έιενο.  
 

Καί λχλ... Ήρνο πι. α' 
Αλαζηάζεσο εκέξα, θαί ιακπξπλζψκελ ηή παλεγχξεη, θαί αιιήινπο 
πεξηπηπμψκεζα, Δίπσκελ αδειθνί, θαί ηνίο κηζνχζηλ εκάο, 
πγρσξήζσκελ πάληα ηή Αλαζηάζεη, θαί νχησ βνήζσκελ, Υξηζηφο 
αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ηνίο ελ ηνίο 
κλήκαζη, δσήλ ραξηζάκελνο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο γ' 
Δπθξαηλέζζσ ηά νπξάληα, αγαιιηάζζσ ηά επίγεηα, φηη επνίεζε 
θξάηνο, ελ βξαρίνλη απηνχ, ν Κχξηνο, επάηεζε ηψ ζαλάησ ηφλ 
ζάλαηνλ, πξσηφηνθνο ηψλ λεθξψλ εγέλεην, εθ θνηιίαο άδνπ εξξχζαην 
εκάο, θαί παξέζρε θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ε ηήλ κεζηηεχζαζαλ ηήλ ζσηεξίαλ ηνχ γέλνπο εκψλ, αλπκλνχκελ 
Θενηφθε Παξζέλε, ελ ηή ζαξθί γάξ ηή εθ ζνχ πξνζιεθζείζε, ν Τηφο 
ζνπ θαί Θεφο εκψλ ηφ δηά ηαπξνχ θαηαδεμάκελνο πάζνο, 
ειπηξψζαην εκάο, εθ θζνξάο σο θηιάλζξσπνο. 
 



Καί Απφιπζηο 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΟΝΤΚΣΗΚΧ  
 

Φάιιεηαη Καλψλ Σξηαδηθφο, νχ ε αθξνζηηρίο. 
 

Αηλψ Σξηάο ζε, ηήλ κίαλ ζεαξρίαλ. 
 

Χδή α'  Ήρνο γ' 
Ο ηά χδαηα πάιαη 

Αθαηάιεπηε κφλε θπξηαξρία, θαί κία ηξηαδηθή ζεαξρία, ηξηιακπνχο 
αίγιεο κε ηήο ζήο αμίσζνλ λχλ, φπσο αλπκλήζσ ζε, ηήλ πκλνπκέλελ 
απαχζησο, ηξηζαγίνηο άζκαζηλ, Αγγέισλ ζηφκαζηλ. 
 
Ηεξψο ηψλ αυισλ, πάζαη αη ηάμεηο πκλνχζη, πνηεηηθήλ σο αηηίαλ, 
εληθήλ ηξίθσηνλ αξρηθσηάηελ ζαθψο, αίο ζπκθψλσο κέιςσκελ, θαί 
ηψλ αλζξψπσλ ηά πιήζε, θαί πηζηψο δνμάζσκελ, πειίλνηο ζηφκαζη.  
 
Ννχλ θαί Λφγνλ θαί Πλεχκα, νη ζενιφγνη πξνζθφξσο, ζπκβνιηθψο ζε 
θαινχζηλ, απαζή γέλλεζηλ, εμ αγελλήηνπ Παηξφο, ηνχ Τηνχ 
ζεκαίλνληεο, Θεέ κνλάξρα ηψλ φισλ, άκα θαί ηνχ Πλεχκαηνο ζείαλ 
εθπφξεπζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Χο θηιάλζξσπνο θχζεη, ηήλ ηψλ αλζξψπσλ νπζίαλ, πξνζεηιεθψο 
Θενχ Λφγε, ηφ ηξηζζφλ έιακςαο κνλαξρηθψηαηνλ θψο, ηήο κηάο 
ζεφηεηνο, δεδνμαζκέλελ ηνίο πάζη, δείμαο ηήλ ηεθνχζάλ ζε Παξζέλνλ 
άρξαληνλ. 
 

Χδή γ' 
Ο εθ κή φλησλ ηά πάληα 

Σξηζζεχζαη πάιαη ηφ χδσξ πξνζηεηαρψο, Ζιίαο ηαίο ζρίδαμη, ηππηθψο 
παξελέθελε, ηήλ ηξηηηήλ ππφζηαζηλ, ηήο εληαίαο Θενχ θπξηαξρίαο. 
 
Ρνψδεο θχζηο πκλεί ζε ηψλ γεγελψλ, ηφλ έλα θαί ηξίθσηνλ, 
πιαζηνπξγφλ αλαιινίσηνλ, θαί βνά ζνη, Γέζπνηα, παληνδαπήο κε 
ηξνπήο ξχζαη θαί ζψζφλ κε.  
 
Ηζεγνξνχληεο ηνίο ιφγνηο ηψλ Πξνθεηψλ, θιεηλψλ Απνζηφισλ ηε, θαί 
θεξχθσλ ηήο πίζηεσο, Σξηάδα ζε, δνμνινγνχκελ πηζηψο Θεέ ηψλ 
φισλ. 



Θενηνθίνλ 
Απφ ηνχ ζξφλνπ θαηήιζε ηνχ πςεινχ, ν Υξηζηφο ηφλ άλζξσπνλ 
αλπςψλ, σο θηιάλζξσπνο, δηά ζνχ Παλάρξαληε θαί ηφ ηξηζήιηνλ θψο 
έιακςε πάζη.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Ο ππεξνχζηνο θαί κφλνο Κχξηνο, Υξηζηφο απαχγαζκα, ηνχ 
πξναλάξρνπ Παηξφο, θαί Πλεχκα ηφ ζεηφηαηνλ, ειέεζνλ ηνχο 
δνχινπο ζνπ, πάληεο γάξ εκάξηνκελ, αιιά ζνχ νπθ απέζηεκελ, φζελ 
δπζσπνχκέλ ζε, ηξηζππφζηαηε Κχξηε, σο έρσλ εμνπζίαλ, ηφ πιάζκα 
ζνπ, ζψζνλ εθ πάζεο πεξηζηάζεσο. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο ππεξνχζηνο, Θεφο θαί Κχξηνο, εθ ζνχ ζεζάξθσηαη, δη' αγαζφηεηα, 
ηφ θαζ' εκάο νπζησζείο, θαί κείλαο φπεξ πέθπθελ, φζελ θαί 
ζεάλζξσπνλ, ηνχηνλ ζέβνληεο πάλαγλε, ζε ηήλ απεηξφγακνλ, 
Θενηφθνλ θεξχηηνκελ δνμάδνληεο ηφ κέγηζηνλ ζαχκα, ηήο ζήο 
αζπφξνπ θπήζεσο. 
 

Χδή δ' 
Έζνπ πξφο εκάο 

ηέιερνο δηηηφλ, εθ Παηξφο σο ξίδεο εβιάζηεζελ, ν Τηφο θαί Πλεχκα 
ηφ επζέο, νη ζπκθπείο βιαζηνί θαί ζεφθπηνη, θαί άλζε ζπλάλαξρα, σο 
ηξία είλαη θψηα ηήο ζεφηεηνο. (Γίο) 
 
ηίθε λνεξψλ, νπζηψλ απαχζησο πκλνχζί ζε, ηφλ απεξηλφεηνλ Θεφλ, 
κεζ' ψλ εκείο δνμάδνκελ ιέγνληεο, ηξηάο ππεξνχζηε, ηνχο ζνχο 
νηθέηαο ζψζνλ σο θηιάλζξσπνο. 

Θενηνθίνλ 
Έζειμαο εκάο εηο αγάπελ ζήλ πνιπέιεε, Λφγε ηνχ Θενχ, ν δη' εκάο 
ζσκαησζείο αηξέπησο, θαί ηξίθσηνλ, ηήλ κίαλ ζεφηεηα, 
κπζηαγσγήζαο, φζελ ζε δνμάδνκελ. 
 

Χδή ε' 
Χο είδελ Ζζαταο 

Σφλ έλα θπξηάξρελ εηθνληθψο, σο είδελ Ζζαταο Θεφλ, ελ ηξηζί 
πξνζψπνηο δνμνινγνχκελνλ, αρξάληνηο θσλαίο εξαθίκ, απεζηάιε 
ηνχ θεξχμαη παξεπζχο, ηξίθσηνλ νπζίαλ, θαί κνλάδα ηξηζήιηνλ. (Γίο) 
 
Ζ πάλησλ ανξάησλ θαί νξαηψλ, ηήλ θχζηλ εμ νπθ φλησλ ηφ πξίλ, 



ππνζηεζακέλε κνλάο ηξηζήιηε, ηνχο έλα Θεφλ ζε πηζηψο, 
επθεκνχληαο, εθ παληνίσλ πεηξαζκψλ εθιπηξσζακέλε, ηήο ζήο 
δφμεο αμίσζνλ. 

Θενηνθίνλ 
Νπκθψλα θσηνθφξνλ θαί θαζαξφλ, Παξζέλε γεγνλπίαλ Θενχ, ζε 
πκλνχκελ πφζσ θαί καθαξίδνκελ, εθ ζνχ γάξ εηέρζε Υξηζηφο ελ 
νπζίαηο θαί ζειήζεζη δηηηαίο, ν εηο ηήο Σξηάδνο, θαί ηήο δφμεο ψλ 
Κχξηνο. 
 

Χδή ο' 
Άβπζζνο εζράηε 

Μέηνηθνο ππάξρσλ ν Αβξαάκ, θαηεμηψζε ηππηθψο ππνδέμαζζαη, 
εληθφλ κέλ Κχξηνλ, ελ ηξηζίλ ππνζηάζεζηλ, ππεξνχζηνλ, αλδξηθαίο δε 
κνξθψζεζηλ. (Γίο) 
 
Ίζπλνλ θαξδίαο ζψλ νηθεηψλ, πξφο θψο ηφ απξφζηηνλ, ψ ηξηζήιηε 
Κχξηε, θαί ζήο δφμεο έιιακςηλ, παξάζρνπ ηαίο ςπραίο εκψλ, ηνχ 
θαληάδεζζαη, ηφ ζφλ θάιινο ηφ άξξεηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Άλνημνλ ηάο πχιαο κνη ηνχ θσηφο, ηνχ θπεζέληνο εθ λεδχνο ζνπ 
άρξαληε, ίλα βιέπσ ηξίθσηνλ, αθηίλα ηήο ζεφηεηνο, θαί δνμάδσ ζε 
ηήλ Οιφθσηνλ Γέζπνηλαλ. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Θείαο θχζεσο Οκννπζίνπ, ηφ ηξηζήιηνλ πκλνχκελ θξάηνο, θαί 
ηξηζαγίαηο θσλαίο εθβνήζσκελ, Αγηνο εί, ν Παηήξ ν πξνάλαξρνο, 
Άγηνο εί, ν Τηφο ν ζπλάλαξρνο, Πλεχκα άγηνλ, ν είο ακεξήο Θεφο 
εκψλ, θαί πάλησλ πνηεηήο, θαί θηιάλζξσπνο. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θαχκα κέγηζηνλ! πψο ζπλεζρέζε, ν αρψξεηνο ελ ηή γαζηξί ζνπ, θαί 
εζαξθψζε, θαί εθάλε σο άλζξσπνο, κή ππνκείλαο θπξκφλ ή 
δηαίξεζηλ, ηήο ζετθήο θαί αηξέπηνπ ζεφηεηνο, Κφξε πάλαγλε, δηφ 
Θενηφθνλ ζε πηζηψο, θεξχηηνκελ αεί, θαί δνμάδνκελ. 
 

Χδή δ' 
Χο πάιαη ηνχο επζεβείο 

Ναφλ κε δείμνλ ηήο ζήο, ζεφηεηνο Γέζπνηα, ηήο ηξηιακπνχο φινλ 
θσηεηλφλ, ακαξηεηηθήο ακαπξψζεσο δεηλήο, θαί παζψλ αλψηεξνλ, 
ηαίο θσηνπξγαίο ζνπ ιάκςεζηλ, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 



 
Θεφηεηνο ηήλ κνξθήλ, κίαλ θαηαγγέιινκελ, ελ ηξηζίλ ππνζηαηηθαίο, 
θαί δηαηξεηαίο ηδηφηεζη, Παηξφο θαί Τηνχ θαί Πλεχκαηνο, Δπινγεηφο εί, 
θξάδνληεο, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Δθάλε ηψ Αβξαάκ, Θεφο ηξηζππφζηαηνο, ελ ηή δξπτ πάιαη ηή 
Μακβξή, ηήο θηινμελίαο κηζζφλ ηφλ Ηζαάθ, αληηδνχο δη' έιενλ, φλ πεξ 
θαί λχλ δνμάδνκελ σο Θεφλ ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Δθάλε επί ηήο γήο, γελφκελνο άλζξσπνο, ν παληνπξγφο 
αγαζνπξεπψο, εθ παξζεληθήο θαί αρξάληνπ ζνπ γαζηξφο, θαί εκάο 
εζέσζελ, επινγεκέλε, πάλαγλε, Θενηφθε παλάρξαληε.  
 

Χδή ε' 
Αζηέθησ ππξί 

Αλάξρνπ Παηξφο σο εθ ξίδεο, Λφγνο, θαί ηφ Πλεχκα ζπλαλάξρσο 
πεθπθφηεο, σο βιαζηνί ηήο ππεξνπζίνπ ζεαξρίαο, έδεημαλ ηήο 
Σξηάδνο, δφμαλ κίαλ ηε θαί δχλακηλ, ήλ πκλνχκελ πάληεο πηζηνί εηο 
ηνχο αηψλαο. (Γίο) 
 
Ρπζκίδεη ηαίο ζαίο θξπθησξίαηο, ηάμεηο νπξαλίνπο αλακέιπεηλ 
αζηγήησο, ηξηζαγίνηο άζκαζη ζείνηο, Πάηεξ, Λφγε ζχκκνξθε, θαί ηφ 
Πλεχκα, ηξίθσηνλ, θξάηνο θαί ηζφξξνπνλ, φζελ ζε πκλνχκελ εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Υξεζκνί Πξνθεηψλ ηφλ ζφλ ηφθνλ, πφξξσζελ ηδφληεο, Θενηφθε 
αλεπθήκνπλ, σο αζπφξσο θαί ππέξ θχζηλ, γελλεζέληα Γέζπνηλα, θαί 
ζπκθψλσο ηνχηνλ πκλνχκελ, σο Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχκελ εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ' 
Καηλφλ ηφ ζαχκα 

Ηδείλ ηήλ δφμαλ ηήλ ηξηζζνιακπή, αί ζενεηδείο ηψλ αζσκάησλ ηάμεηο, 
ζαθψο αληέλαη πηέξπμηλ, εθίεληαη άλσ, αιι' επιαβνχληαη ζθφδξα ηφ 
απξφζηηνλ θψο, θαί χκλνλ απαχζησο εθβνψζη, Σαχηαηο ζπκθψλσο, 
κνλαδηθή Σξηάο ζε δνμάδνκελ. (Γίο) 
 
Απιέησ πφζσ θαί νη επί γήο, λνεξάλ ςπρήλ εθ ζνχ ιαβφληεο, θαί 
ινγηθήλ, ζέ πκλνχκελ Γέζπνηα, Θεέ ηψλ απάλησλ, ηήλ εληαίαλ θχζηλ 
αιεζψο, θαί ηξηηηήλ πξνζψπνηο εμ φιεο ηήο θαξδίαο, δηφ Οηθηίξκνλ, 



σο πνιπέιενο εκάο νίθηηξνλ.  
Θενηνθίνλ 

Ναφλ κε δείμνλ ηήο κνλαξρηθήο, θαί ηξηθεγγνχο ζνπ ζεαξρίαο 
θσηνεηδή, θαζαξψο ιαηξεχεηλ ζνη ηψ Κηίζηε ηψλ φισλ, θαί ηήο 
αθξάζηνπ δφμεο λνεξφλ ζεσξφλ, πξεζβείαηο ηήο κφλεο Θενηφθνπ, ήλ 
επαμίσο, σο ππεξέλδνμνλ κεγαιχλνκελ. 
 

Σφ, Αμηφλ εζηη, θαί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 
 

ΔΝ ΣΧ ΟΡΘΡΧ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Καζίζκαηα Αλαζηάζηκα 
Ήρνο γ' 

Υξηζηφο εθ λεθξψλ εγήγεξηαη, ε απαξρή ηψλ θεθνηκεκέλσλ, ν 
Πξσηφηνθνο ηήο θηίζεσο, θαί Γεκηνπξγφο πάλησλ ηψλ γεγνλφησλ, 
ηήλ θαηαθζαξείζαλ θχζηλ ηνχ γέλνπο εκψλ, ελ εαπηψ αλεθαίληζελ. 
Οπθ έηη ζάλαηε θπξηεχεηο. Ο γάξ ηψλ φισλ Γεζπφηεο, ηφ θξάηνο ζνπ 
θαηέιπζε. 

Γφμα... 
αξθί ηνχ ζαλάηνπ γεπζάκελνο Κχξηε, ηφ πηθξφλ ηνχ ζαλάηνπ 
εμέηεκεο ηή Δγέξζεη ζνπ, θαί ηφλ άλζξσπνλ θαη' απηνχ εληζρχζαο, 
ηήο αξραίαο θαηάξαο ηήλ ήηηαλ αλαθαινχκελνο, ν ππεξαζπηζηήο ηήο 
δσήο εκψλ, Κχξηε δφμα ζνη. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ σξαηφηεηα ηήο παξζελίαο ζνπ, θαί ηφ ππέξιακπξνλ ηφ ηήο 
αγλείαο ζνπ, ν Γαβξηήι θαηαπιαγείο εβφα ζνη Θενηφθε, Πνίφλ ζνη 
εγθψκηνλ, πξνζαγάγσ επάμηνλ, ηί δέ νλνκάζσ ζε; απνξψ θαί 
εμίζηακαη, δηφ σο πξνζεηάγελ βνψ ζνη. Υαίξε ε Κεραξηησκέλε. 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Καζίζκαηα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Πάληα αλζξψπηλα, θαηαδεμάκελνο, πάληα εκέηεξα, νηθεησζάκελνο, 
πξνζεισζήλαη ελ ηαπξψ, επδφθεζαο πνηεηά κνπ, ζάλαηνλ 
ειφκελνο, ππνκείλαη σο άλζξσπνο, ίλα ηφ αλζξψπηλνλ, εθ ζαλάηνπ 
ιπηξψζεο σο Θεφο, δηφ σο δσνδφηε βνψκέλ ζνη, Γφμα Υξηζηέ ηή 
επζπιαγρλία ζνπ. 



Γφμα... 
Σφ αθαηάιεπηνλ ηφ ηήο ηαπξψζεσο, θαί αλεξκήλεπηνλ ηφ ηήο 
Δγέξζεσο, ζενινγνχκελ νη πηζηνί, απφξξεηνλ Μπζηήξηνλ ζήκεξνλ 
γάξ ζάλαηνο, θαί ν Άδεο εζθχιεπηαη, γέλνο δέ αλζξψπηλνλ 
αθζαξζίαλ ελδέδπηαη, δηφ θαί επραξίζησο θξαπγάδνκελ. Γφμα Υξηζηέ 
ηή Αλαζηάζεη ζνπ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σά επνπξάληα, πφζσ εγάιινλην, θαί ηά επίγεηα, ηξφκσ εμίζηαλην, φηε 
ε άρξαληνο θσλή, επήιζέ ζνη Θενηφθε, κία γάξ παλήγπξηο, 
ακθνηέξνηο επέιακςελ, φηη ηφλ Πξσηφπιαζηνλ, εθ ζαλάηνπ 
εξξχζαην, δηφ ζχλ ηψ Αγγέισ βνψκέλ ζνη, Υαίξε αγλή 
Παξζελνκήηνξ.  
 

Μεηά ηφλ Άκσκνλ, ηά Δπινγεηάξηα. 
 

Ζ Τπαθνή  Ήρνο γ' 
Δθπιήηησλ ηή νξάζεη, δξνζίδσλ ηνίο ξήκαζηλ, ν αζηξάπησλ Άγγεινο, 
ηαίο κπξνθφξνηο έιεγε. Σφλ δψληα ηί δεηείηε ελ κλήκαηη; εγέξζε 
θελψζαο ηά κλήκαηα ηήο θζνξάο αιινησηήλ, γλψηε ηφλ αλαιινίσηνλ, 
είπαηε ηψ Θεψ, Χο θνβεξά ηά έξγα ζνπ! φηη ηφ γέλνο έζσζαο ηψλ 
αλζξψπσλ. 

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α' 

 Σήλ αηρκαισζίαλ ηψλ, ζχ εμείινπ εθ Βαβπιψλνο θακέ εθ ηψλ 
παζψλ, πξφοδσήλ έιθπζνλ Λφγε. 

 Δλ ηψ Νφησ νη ζπείξνληεο δάθξπζηλ ελζένηο, ζεξηνχζη ζηάρπαο, ελ 
ραξά αεηδσίαο. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Αγίσ Πλεχκαηη, πάζα αγαζνδσξία, σο Παηξί θαη Τηψ ζπλαζηξάπηεη, 
ελ ψ ηά πάληα δή θαί θηλείηαη. 

Αληίθσλνλ Β' 

 Δάλ κή Κχξηνο νηθνδνκήζε νίθνλ ηψλ αξεηψλ, κάηελ θνπηψκελ, 
ηήλ δέ ςπρήλ ζθέπνληνο, νπδείο εκψλ πνξζείηαη ηήλ πφιηλ. 

 Σνχ θαξπνχ ηήο γαζηξφο, ηψ Πλεχκαηη πηνπνηεηψο ζνη ηψ Υξηζηψ, 
σο Παηξί νη Άγηνη πάληνηέ εηζη. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Αγίσ Πλεχκαηη, ελζεσξείηαη πάζα αγηφηεο ζνθία, νπζηνί πάζαλ γάξ 
θηίζηλ, απηψ ιαηξεχζσκελ. Θεφο γάξ, σο Παηξί ηε θαί Λφγσ. 

Αληίθσλνλ Γ' 

 Οη θνβνχκελνη ηφλ Κχξηνλ, καθάξηνη ηξίβνπο βαδηνχληαη, ηψλ 



εληνιψλ θάγνληαη, δσεξάλ γάξ παγθαξπίαλ. 

 Κχθισ ηήο ηξαπέδεο ζνπ επθξάλζεηη, θαζνξψλ ζνπ Πνηκελάξρα, 
ηά έθγνλα θέξνληα, θιάδνπο αγαζνεξγίαο. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Αγίσ Πλεχκαηη, ν πάο πινχηνο ηήο δφμεο, εμ νχ ράξηο θαί δσή πάζε 
ηή θηίζεη, ζχλ Παηξί γάξ, αλπκλείηαη θαί ηψ Λφγσ. 

Πξνθείκελνλ 
Δίπαηε ελ ηνίο έζλεζηλ, φηη Κχξηνο εβαζίιεπζε, θαί γάξ θαηψξζσζε 
ηήλ νηθνπκέλελ, ήηηο νπ ζαιεπζήζεηαη. 
ηίρ. Άζαηε ηψ Κπξίσ άζκα θαηλφλ. 
 

Σφ Πάζα πλνή. Δπαγγέιηνλ Δσζηλφλ Δ'. Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ 
ζεαζάκελνη. Ο Ν' θαί ηά ινηπά. 
 

Οη Καλφλεο ηνχ Πάζρα κεηά ηψλ Δηξκψλ, θαί ηήο Θενηφθνπ εηο 
ε', θαί ηνχ Παξαιχηνπ εηο ο'. 
 

Καλψλ ηνχ Πάζρα  Ήρνο α' 
 

Χδή α'  Ο Δηξκφο 
Αλαζηάζεσο εκέξα, ιακπξπλζψκελ ιανί, Πάζρα Κπξίνπ Πάζρα, εθ 
γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο.  
 
Καζαξζψκελ ηάο αηζζήζεηο, θαί νςφκεζα ηψ απξνζίησ θσηί ηήο 
Αλαζηάζεσο, Υξηζηφλ εμαζηξάπηνληα, θαί, Υαίξεηε, θάζθνληα, 
ηξαλψο αθνπζφκεζα, επηλίθηνλ άδνληεο.  
 
Οπξαλνί κέλ επαμίσο επθξαηλέζζσζαλ, γή δέ αγαιιηάζζσ, 
ενξηαδέησ δέ θφζκνο, νξαηφο ηε άπαο θαί αφξαηνο, Υξηζηφο γάξ 
εγήγεξηαη, επθξνζχλε αηψληνο.  
 

Καλψλ ηήο Θενηφθνπ 
 

Ήρνο α' 
Οχ ε αθξνζηηρίο ελ ηνίο πξψηνηο Σξνπαξίνηο. Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Δηξκφο ν απηφο 

Θαλαηψζεσο ηφλ φξνλ αλεκφριεπζαο, ηήλ αησλίαλ δσήλ, 
θπνθνξήζαζα Υξηζηφλ, ηφλ έθ ηάθνπ αλαιάκςαληα ζήκεξνλ, 



Παξζέλε παλάκσκε, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαληα.  
 
Αλαζηάληα θαηηδνχζα ζφλ Τηφλ θαί Θεφλ, ραίξνηο ζχλ Απνζηφινηο, 
ζενραξίησηε αγλή, θαί ηφ Υαίξε πξσηνπξγψο, σο πάλησλ ραξάο, 
αηηία εηζδέδεμαη, Θενκήηνξ παλάκσκε. 
 

Καλψλ ηνχ Παξαιχηνπ 
 

Οχ ε Αθξνζηηρίο ελ ηή Δλάηε Χδή. 
Η σ ζ ή θ. 

 
Πνίεκα Ησζήθ Θεζζαινλίθεο. 

 
Χδή α'  Ήρνο γ' 

Ο Δηξκφο 
Θαπκαζηφο ελδφμσο, πνηψλ ηέξαηα, ζχ εί Θεφο, ν άβπζζνλ γεψζαο, 
θαί άξκαηα θαιχςαο, θαί ιαφλ δηαζψζαο, άδνληά ζνη, σο ιπηξσηή 
εκψλ Θεψ. 
 
Δλεξγψλ ζεκεία, πνηψλ ηέξαηα, κφλε Βαζηιεχ, ζηαπξφλ εζεινπζίσο 
ππέζηεο, σο νηθηίξκσλ, θαί ζάλαηνλ ζαλάησ ζαλαηψζαο, 
εδσνπνίεζαο εκάο. 
 
Σή Υξηζηνχ Δγέξζεη, ιανί ζήκεξνλ, ρνξεχζσκελ πηζηψο, εζθχιεπηαη 
ν Αδεο, δεζκίνπο νχο θαηείρελ, απέδσθε ζπνπδαίσο, αλπκλνχληαο ηά 
κεγαιεία ηνχ Θενχ. 
 
Ο δπλάκεη ζεία πνηέ Παξάιπηνλ, ιφγσ ζνπ Υξηζηέ, ζπζθίγμαο θαί 
πξνζηάμαο, απηψ ηήλ θιίλελ άξαη, ρξνλίσο αζζελνχληη, ηήλ ςπρήλ 
κνπ λνζνχζαλ, ίαζαη δεηλψο. 
 
Δλ ηή θνιπκβήζξα, πνηέ Αγγεινο, ηή Πξνβαηηθή, θαηήξρεην, θαί έλα 
ηάην θαηά ρξφλνλ, Βαπηίζκαηη δέ ζείσ λχλ θαζαίξεη, άπεηξα πιήζε ν 
Υξηζηφο. 
 
Αξρεγέ Αγγέισλ, Αξρηζηξάηεγε ηψλ άλσ ιεηηνπξγψλ, ηνχο 
ζπλαζξνηδνκέλνπο, ελ ηψ ζεπηψ λαψ ζνπ, θαί ηφλ Θεφλ 
αλπκλνχληαο, ζθέπε, θξνχξεη, απφ παληνίσλ πεηξαζκψλ. 

Γφμα... 
Δλ ηξηζί πξνζψπνηο, κηά θχζεη δέ, άλαξρνλ Θεφλ, πκλήζσκελ 



απαχζησο κεηά ηψλ αζσκάησλ, Παηέξα, Λφγνλ, Πλεχκα, βαζηιείαλ 
έρνπζαλ, θαί θξάηνο ακεξέο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ ηηκψζαλ ηαχηελ, Αγλή πφιηλ ζνπ πάληνηε πηζηψο, πεξίζσδε 
θηλδχλσλ, αιψζεσο βαξβάξσλ, πνιέκνπ εκθπιίνπ, θαί καραίξαο, θαί 
πάζεο άιιεο απεηιήο.  

Καηαβαζία 
Αλαζηάζεσο εκέξα, ιακπξπλζψκελ Λανί, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, εθ 
γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο. 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ 
ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' αθζαξζίαο πεγήλ, εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο 
Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα.  
 
Νχλ πάληα πεπιήξσηαη θσηφο, νπξαλφο ηε θαί γή θαί ηά θαηαρζφληα, 
ενξηαδέησ γνχλ πάζα θηίζηο ηήλ Έγεξζηλ Υξηζηνχ, ελ ή εζηεξέσηαη.  
 
Υζέο ζπλεζαπηφκελ ζνη Υξηζηέ, ζπλεγείξνκαη ζήκεξνλ αλαζηάληη ζνη, 
ζπλεζηαπξνχκελ ζνη ρζέο, απηφο κε ζπλδφμαζνλ σηήξ, ελ ηή 
βαζηιεία ζνπ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Δπί ηήλ αθήξαηνλ δσήλ, επαλέξρνκαη ζήκεξνλ αγαζφηεηη, ηνχ 
γελλεζέληνο εθ ζνχ, θαί πάζη ηνίο πέξαζηλ Αγλή, ηφ θέγγνο 
αζηξάςαληνο.  
 
Θεφλ φλ εθχεζαο ζαξθί, εθ λεθξψλ θαζψο είπελ εμεγεηξφκελνλ, 
ζεαζακέλε Αγλή, ρφξεπε, θαί ηνχηνλ, σο Θεφλ, άρξαληε κεγάιπλε. 
 

Σνχ Παξαιχηνπ 
Ο Δηξκφο 

ηείξα ςπρή θαί άγνλε, θηήζαη θαξπφλ επθιεή, επηεθλνπκέλε βφεζνλ, 
Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ, νπθ έζηηλ άγηνο, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ 
ζνπ Κχξηε. 
 
Οξψλ ζε πάιαη ήιηνο, μχισ θξεκάκελνλ, Λφγε ηφ θψο ζπλέζηεηιε, θαί 



εδνλείην ε γή άπαζα, λεθξνί εμαλίζηαλην, λεθξνχ γελνκέλνπ ζνπ, 
παληνδχλακε. 
 
Μεηά ςπρήο ειζφληνο ζνπ, ελ ηή θνηιία ηήο γήο, ςπράο άο πεξ 
εθέθηεην, ελαπεδίδνπ Άδεο ζπνπδή, βνψζαο ηψ θξάηεη ζνπ, σδήλ 
ραξηζηήξηνλ, κφλε Κχξηε. 
 
Σήλ επί ρξφλνπο πιείνλαο, εμαζζελνχζαλ δεηλψο, ςπρήλ κνπ 
ππεξάγαζε, σο ηφλ Παξάιπηνλ πξίλ, πγίσζνλ, σο άλ βεκαηίδσ ζνπ, 
ηάο ηξίβνπο, άο έδεημαο ηνίο πνζνχζί ζε. 
 
Μεηά ηψλ άλσ ηάμεσλ, Θενχ Αξράγγειε, ηθεηεξίαλ πνίεζνλ, ππέξ 
ηψλ πίζηεη αλπκλνχλησλ ζε θξνπξψλ, ζπληεξψλ εκάο ηνχ βίνπ ηνίο 
πάζεζη πεξηπίπηνληαο. 

Γφμα... 
Γφμα, Παηξί βνήζσκελ, Τηψ, θαί Πλεχκαηη, είο γάξ ππάξρεη θχζεη 
Θεφο, φλ αη δπλάκεηο πάζαη ηψλ νπξαλψλ, ελ θφβσ δνμάδνπζη, ηφ, 
Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο, θξάδνπζη. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Άζπνξνλ έζρεο ζχιιεςηλ, θαί ππέξ λνχλ ηνθεηφλ, Παξζελνκήηνξ 
άρξαληε, έξγνλ θξηθψδεο, ζαχκα κέγηζηνλ, Αγγέινηο ηηκψκελνλ, 
βξνηνίο δνμαδφκελνλ, Κφξε Γέζπνηλα. 

Καηαβαζία 
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ 
ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' αθζαξζίαο πεγήλ, εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο 
Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα. 
 

Καζίζκαηα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα ηήο παξζελίαο ζνπ 

Ρήκα Παξάιπηνλ, κφλνλ ζπλέζθηγμελ, σο ν παγθφζκηνο, ιφγνο 
εθζέγμαην, ηνχ δη' εκάο επί ηήο γήο νθζέληνο δη' επζπιαγρλίαλ, φζελ 
θαί ηφλ θξάββαηνλ, επηθέξσλ δηήξρεην, θάλ νη Γξακκαηείο νξάλ, ηφ 
πξαρζέλ νπρ ππέθεξνλ, θαθίαο θαηερφκελνη θζφλσ, ηψ ςπράο 
παξαιχνληη. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Απηφκεινλ 

Σήλ σξαηφηεηα, ηήο παξζελίαο ζνπ, θαί ηφ ππέξιακπξνλ, ηφ ηήο 
αγλείαο ζνπ, ν Γαβξηήι θαηαπιαγείο, εβφα ζνη, Θενηφθε, Πνίφλ ζνη 
εγθψκηνλ, πξνζαγάγσ επάμηνλ, ηί δέ νλνκάζσ ζε; απνξψ θαί 
εμίζηακαη, δηφ σο πξνζεηάγελ, βνψ ζνη, Υαίξε ε θεραξηησκέλε. 



 
Χδή δ'  Ο Δηξκφο 

Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο, ν ζεεγφξνο Αββαθνχκ, ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ 
ζσηεξία ηψ θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο.  
 
Άξζελ κέλ σο δηαλνίμαλ, ηήλ παξζελεχνπζαλ λεδχλ, πέθελε Υξηζηφο, 
σο βξνηφο δέ, ακλφο πξνζεγφξεπηαη, άκσκνο δέ, σο άγεπζηνο 
θειίδνο, ηφ εκέηεξνλ Πάζρα, θαί σο Θεφο αιεζήο, ηέιεηνο ιέιεθηαη.  
 
Χο εληαχζηνο ακλφο, ν επινγνχκελνο εκίλ, ζηέθαλνο Υξηζηφο 
εθνπζίσο, ππέξ πάλησλ ηέζπηαη, Πάζρα ηφ θαζαξηήξηνλ, θαί αχζηο εθ 
ηνχ ηάθνπ σξαίνο, δηθαηνζχλεο εκίλ έιακςελ ήιηνο.  
 
Ο ζενπάησξ κέλ Γαπτδ, πξφ ηήο ζθηψδνπο θηβσηνχ, ήιαην ζθηξηψλ, 
ν ιαφο δέ ηνχ Θενχ ν άγηνο, ηήλ ηψλ ζπκβφισλ έθβαζηλ, νξψληεο, 
επθξαλζψκελ ελζέσο, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Ο δηαπιάζαο ηνλ Αδάκ, ηφλ ζφλ πξνπάηνξα Αγλή, πιάηηεηαη εθ ζνχ, 
θαί ζαλάησ, ηψ νηθείσ έιπζε, ηφλ δη' εθείλνπ ζάλαηνλ ζήκεξνλ, θαί 
θαηεχγαζε πάληαο, ηαίο ζετθαίο αζηξαπαίο ηήο Αλαζηάζεσο.  
 
λ απεθχεζαο Υξηζηφλ, σξαηνηάησο εθ λεθξψλ, ιάκςαληα Αγλή 
θαζνξψζα, ε θαιή θαί άκσκνο, ελ γπλαημίλ σξαία ηε, ζήκεξνλ εηο 
πάλησλ ζσηεξίαλ, ζχλ Απνζηφινηο απηφλ ραίξνπζα, δφμαδε.  
 

Σνχ Παξαιχηνπ 
Ο Δηξκφο 

Σφ θαηάζθηνλ φξνο, ν Αββαθνχκ πξνεψξα, ηήλ άρξαληφλ ζνπ κήηξαλ 
Αγλή, δηφ θαί αλεθξαχγαδελ, Απφ ζαηκάλ ήμεη ν Θεφο, θαί ν Άγηνο εμ 
φξνπο, θαηαζθίνπ δαζένο. 
 
Σψλ Δβξαίσλ ν δήκνο, θζφλσ ηεθφκελνο, μχισ εζηαχξσζέ ζε, 
Κχξηε, θαί ιχζαο ηφ θαηάθξηκα, ηφ ηνχ ζαλάηνπ σο θξαηαηφο 
εμεγήγεξζαη, ηφλ θφζκνλ ζεαπηψ ζπλεγείξαο. 
 
Μεηά κχξσλ Γπλαίθεο, ηί ηφ αθέλσηνλ κχξνλ, δεηείηε; εμεγήγεξηαη, 



ηαίο Μπξνθφξνηο έθεζελ, ν θαζεδφκελνο ελ ιεπθνίο, ηήλ πθήιηνλ 
πιεξψζαο, λνεηήο επσδίαο. 
 
Γνχινπ θέξσλ εηθφλα, ππεξβνιή επζπιαγρλίαο, βαδίδσλ 
παξαγέγνλαο, θαί πγηή απέδεημαο, ηφλ επί ρξφλνηο Λφγε πνιινίο, 
θαηαθείκελνλ, θειεχζαο, θαί ηφλ θξάββαηνλ άξαη. 
 
Άγγεινο κελ Κπξίνπ, θαηά θαηξφλ θαηαβαίλσλ, ηφ χδσξ ελ ηή 
Πξνβαηηθή εηάξαζζε, ηειψλ πγηή έλα θαί κφλνλ, ν δέ Υξηζηφο, πιήζε 
άπεηξα, ηψ ζείσ Βαπηηζκψ δηαζψδεη. 
 
Αξρεγέ ηψλ Αγγέισλ, θαί Οδεγέ πιαλσκέλσλ, Κπξίνπ Αξρηζηξάηεγε, 
ηή ψξα ηαχηε, κέζνλ εκψλ παξαγελνχ, θαί ηάο πξνζεπράο πάλησλ 
πξνζάγαγε, ηψ κφλσ πνηεηή θαί Γεζπφηε. 

Γφμα... 
Δλνπκέλε ηή θχζεη, δηαηξνπκέλε πξνζψπνηο, ππάξρεη ε αγία Σξηάο, 
Παηήξ ν ππεξνχζηνο, ν ζπλατδηφο ηε Τηφο, θαί ηφ άγηνλ θαί κφλνλ, 
παληνδχλακνλ Πλεχκα. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ζ Αγλή πψο ζειάδεηο; πψο δέ εγέλλεζαο βξέθνο, ηνχ Αδάκ 
αξραηφηεξνλ, πψο ελ αγθάιαηο θέξεηο Τηφλ, ηφλ επί ψκσλ 
ρεξνπβηθψλ; σο επίζηαηαη, σο νίδελ, ν ηφ πάλ νπζηψζαο. 

Καηαβαζία 
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο, ν ζεεγφξνο Αββαθνχκ, ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ 
ζσηεξία ηψ θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κχξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζνκελ 
ηψ Γεζπφηε, θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ 
αλαηέιινληα.  
 
Σήλ άκεηξφλ ζνπ επζπιαγρλίαλ, νη ηαίο ηνχ Αδνπ ζεηξαίο, 
ζπλερφκελνη, δεδνξθφηεο, πξφο ηφ θψο επείγνλην Υξηζηέ, 
αγαιινκέλσ πνδί, Πάζρα θξνηνχληεο αηψληνλ.  
 
Πξνζέιζσκελ ιακπαδεθφξνη, ηψ πξντφληη Υξηζηψ εθ ηνχ κλήκαηνο, 
σο λπκθίσ, θαί ζπλενξηάζσκελ, ηαίο θηιεφξηνηο ηάμεζη, Πάζρα Θενχ 
ηφ ζσηήξηνλ.  
 



Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Φσηίδεηαη ζείαηο αθηίζη, θαί δσεθφξνηο ηαίο ηήο Αλαζηάζεσο ηνχ Τηνχ 
ζνπ, Θενκήηνξ άρξαληε, θαί ραξκνλήο εκπίπιαηαη, ηψλ επζεβψλ ε 
Οκήγπξηο.  
 
Οπθ ήλνημαο πχιαο Παξζέλνπ, ελ ηψ ζαξθνχζζαη κλήκαηνο νπθ 
έιπζαο ηάο ζθξαγίδαο, Βαζηιεχ ηήο θηίζεσο, φζελ εμαλαζηάληα ζε, 
ζεαζακέλε εγάιιεην.  
 

Σνχ Παξαιχηνπ 
Ο Δηξκφο 

Φσηί ηψ αλεζπέξσ ζνπ Υξηζηέ, θαηαχγα ζνλ ηήλ ηαπεηλήλ κνπ 
ςπρήλ, θαί νδήγεζνλ εηο ηφλ θφβνλ ζνπ, δηφηη θψο ηά πξνζηάγκαηά 
ζνπ.  
 
Τςψζεο επί μχινπ ηνχ ηαπξνχ, θαί θφζκνλ άπαληα ζπλαλχςσζαο, 
θαί γελφκελνο ελ λεθξνίο ν Θεφο, λεθξνχο εγείξεηο ηνχο απ' αηψλνο. 
 
Αλέζηε θαζψο είπελ ν Υξηζηφο, θελψζαο άπαληα Άδνπ ηά βαζίιεηα, 
θαί νπηάλεηαη Απνζηφινηο, ραξάο κεηαδηδνχο δηαησληδνχζεο. 
 
Λεπθείκσλ θαζσξάζε γπλαημίλ, αζηξάπησλ Άγγεινο, θάζθσλ, Μή 
θιαίεηε, ε δσή εκψλ εμεγήγεξηαη, ηνχο ελ ηνίο ηάθνηο λεθξνχο 
δσψζαο. 
 
Παξάιπηνλ σο ήγεηξαο Υξηζηέ, ηήλ παξεηκέλελ κνπ ςπρήλ πγίσζνλ, 
παξαβάζεζη, θαί βαδίδεηλ κε ηάο ζάο νξζάο επφδσζνλ ηξίβνπο. 
 
Αγγέισλ αξρεγέηα Μηραήι, ηφλ αζξνηδφκελνλ ελ ηψ ηεκέλεη ζνπ ιαφλ 
ζήκεξνλ, θαί θεξχηηνληα ηά ηνχ Θενχ, ζψδε κεγαιεία. 

Γφμα... 
Ηζφηηκνο ηξηζάξηζκνο κνλάο, δηαηξνπκέλε κέλ πηζηψο ηαίο 
ππνζηάζεζηλ, ελνπκέλε δέ θχζεη πέθπθε, Παηήξ, Τηφο θαί ηφ ζείνλ 
Πλεχκα.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ άζπνξνλ ινρείαλ ζνπ Αγλή, ηήλ αθαηάιεπηνλ πκλνχκελ 
γέλλεζηλ, καθαξίδνληεο σο Μ εηέξα ζε, ηνχ πνη εηνχ πάλησλ θαί 
Γεζπφηνπ.  



Καηαβαζία 
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κχξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζσκελ 
ηψ Γεζπφηε, θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ 
αλαηέιινληα. 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο 
αησλίνπο, θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο, σο εθ 
θήηνπο Ησλάο, εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ.  
 
Φπιάμαο ηά ζήκαληξα ζψα Υξηζηέ, εμεγέξζεο ηνχ ηάθνπ, ν ηάο θιείο 
ηήο Παξζέλνπ κή ιπκελάκελνο, ελ ηψ ηφθσ ζνπ, θαί αλέσμαο εκίλ, 
Παξαδείζνπ ηάο πχιαο.  
 
ψηέξ κνπ ηφ δψλ ηε θαί άζπηνλ, ηεξείνλ σο Θεφο, ζεαπηφλ εθνπζίσο, 
πξνζαγαγψλ ηψ Παηξί, ζπλαλέζηεζαο, παγγελή ηφλ Αδάκ, αλαζηάο 
εθ ηνχ ηάθνπ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Αλήθηαη ηφ πάιαη θξαηνχκελνλ, ηψ ζαλάησ θαί θζνξά, δηά ηνχ 
ζαξθσζέληνο, εθ ζήο αρξάληνπ γαζηξφο πξφο ηήλ άθζαξηνλ, θαί 
ατδηνλ δσήλ, Θενηφθε Παξζέλε.  
 
Καηήιζελ ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο ν ιαγφζη ζνπ Αγλή, θαηειζψλ 
θαί νηθήζαο, θαί ζαξθσζείο ππέξ λνχλ θαί ζπλήγεηξελ, εαπηψ ηφλ 
Αδάκ, αλαζηάο εθ ηνχ ηάθνπ.  
 

Σνχ Παξαιχηνπ 
Ο Δηξκφο 

Βπζφο κνη ηψλ παζψλ επαλέζηε, θαί δάιε ελαληίσλ αλέκσλ, αιιά 
πξνθζάζαο κε ζχ, ζψζνλ σηήξ, θαί ξχζαη θζνξάο, σο έζσζαο ηνχ 
ζεξφο ηφλ Πξνθήηελ.  
 
Τςψζεο εθνπζίσο ελ μχισ, εηέζεο σο λεθξφο ελ κλεκείσ, θαί ηνπο ελ 
Άδε λεθξνχο, πάληαο νκνχ δσψζαο Υξηζηέ, αλέζηεζαο ζετθή 
δπλαζηεία. 
 
Ο Άδεο ζπλαληήζαο ζνη θάησ, νηθηίξκνλ επηθξάλζε, δεζκψηαο, 



απνδηδνχο ελ ζπνπδή, ζνχ ηήλ θξηθηήλ πκλνχληαο σηήξ Αλάζηαζηλ, 
ελ θσλαίο αζηγήηνηο. 
 
Οη ζείνη Μαζεηαί θαηηδφληεο εθ ηάθνπ, ηήλ δσήλ ηψλ απάλησλ, 
εγεγεξκέλνλ Υξηζηφλ πφζσ πνιιψ, θαί γλψκε επζεί, θαί ζπκεδία 
ςπρήο πξνζεθχλνπλ. 
 
Ο πάιαη επί θιίλεο νδχλεο, ελ ρξφλνηο θαηαθείκελνο πιείζηνηο, ηή ζή 
πξνζηάμεη Υξηζηέ, αξηησζείο δνμάδεη, πκλψλ ηήλ εππιαγρλίαλ, ηήλ 
ζήλ δσνδφηα. 
 
Αγγέισλ Μηραήι αξρεγέηα, ηψ ζξφλσ παξεζηψο ηνχ Γεζπφηνπ, 
πάξεζν κέζνλ εκψλ, θαζνδεγψλ πξφο ηξίβνπο δσήο, ηνχο ζέ 
πξνζηάηελ, ζεξκφλ θεθηεκέλνπο.  

Γφμα... 
Σξηάδα ηνίο πξνζψπνηο ζε ζέβσ, κνλάδα ηή νπζία θεξχηησ, άλαξρε 
Πάηεξ, Τηέ, Πλεχκα επζέο, Θεέ ηνχ παληφο, κεηά ηψλ άλσ θξηθηψλ 
ζηξαηεπκάησλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο πάληα ζείσ λεχκαηη θέξσλ, θξαηείηαη Θενηφθε Παξζέλε, ελ ηαίο 
αγθάιαηο ηαίο ζαίο, πάληαο εκάο αξπάδσλ ρεηξφο, δνπιείαο ηνχ 
πνλεξνχ, σο νηθηίξκσλ. 

Καηαβαζία 
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο 
αησλίνπο, θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο, σο εθ 
θήηνπο Ησλάο, εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο γ' 
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

Σήλ ςπρήλ κνπ Κχξηε, ελ ακαξηίαηο παληνίαηο, θαί αηφπνηο πξάμεζη, 
δεηλψο παξαιειπκέλελ, έγεηξνλ ηή ζετθή ζνπ επηζηαζία, σο πεξ θαί 
ηφλ Παξάιπηνλ, ήγεηξαο πάιαη, ίλα θξάδσ ζεζσζκέλνο, Οηθηίξκνλ 
δφμα, Υξηζηέ, ηψ θξάηεη ζνπ. 

Ο Οίθνο 
Ο ρεηξί ζνπ δξαθί πεξηθξαηψλ ηά πέξαηα, Ηεζνχ ν Θεφο, ν ηψ Παηξί 
ζπλάλαξρνο, θαί Πλεχκαηη αγίσ ζπλδεζπφδσλ απάλησλ, ζαξθί 
εθάλεο, λφζνπο ηψκελνο, θαί πάζε απήιαζαο, ηπθινχο εθψηηζαο, θαί 
ηφλ Παξάιπηνλ ιφγσ ζετθψ ζχ εμαλέζηεζαο, πεξηπαηείλ αζξφσο 
πξνζηάμαο, θαί ηήλ βαζηάζαζαλ απηφλ θιίλελ επί ηψλ ψκσλ άξαη, 
φζελ πάληεο ζχλ ηνχησ αλπκλνχκελ θαί εθβνψκελ, Οηθηίξκνλ δφμα, 



Υξηζηέ ηψ θξάηεη ζνπ. 
 

πλαμάξηνλ 
Σή απηή εκέξα, Κπξηαθή ηεηάξηε απφ ηνχ Πάζρα, ηνχ 

Παξαιχηνπ κλείαλ πνηνχκεζα, θαί σο εηθφο ηφ ηνηνχηνλ ενξηάδνκελ 
ζαχκα. 

ηίρνη 

 Σφ ξήκα Υξηζηνχ ζθίγκα ηψ παξεηκέλσ. 

 Οχησο ίακα ηνχην ξήκα θαί κφλνλ. 
 

Σψ απείξσ ειέεη ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ειέεζνλ εκάο. 
Ακήλ. 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο 
ζλεηφο, θαί δηά Πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Γπλαίθεο κεηά κχξσλ ζεφθξνλεο, νπίζσ ζνπ έδξακνλ, φλ δέ σο 
ζλεηφλ, κεηά δαθξχσλ εδήηνπλ, πξνζεθχλεζαλ, ραίξνπζαη δψληα 
Θεφλ, θαί Πάζρα ηφ κπζηηθφλ, ζνίο Υξηζηέ Μαζεηαίο επεγγειίζαλην.  
 
Θαλάηνπ ενξηάδνκελ λέθξσζηλ, Άδνπ ηήλ θαζαίξεζηλ, άιιεο βηνηήο, 
ηήο αησλίνπ απαξρήλ, θαί ζθηξηψληεο πκλνχκελ ηφλ αίηηνλ, ηφλ κφλνλ 
επινγεηφλ ηψλ Παηέξσλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ.  
 
Χο φλησο ηεξά θαί παλένξηνο, αχηε ε ζσηήξηνο, λχμ θαί θσηαπγήο, 
ηήο ιακπξνθφξνπ εκέξαο ηήο εγέξζεσο, νχζα πξνάγγεινο, ελ ή ηφ 
άρξνλνλ θψο, εθ ηάθνπ ζσκαηηθψο, πάζηλ επέιακςελ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Νεθξψζαο ν Τηφο ζνπ ηφλ ζάλαηνλ, Παλάκσκε ζήκεξνλ, πάζη ηνίο 
ζλεηνίο, ηήλ δηακελνπζαλ δσήλ, εηο αηψλαο αηψλσλ δεδψξεηαη, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Ο πάζεο βαζηιεχσλ ηήο θηίζεσο, γελφκελνο άλζξσπνο, ψθεζε ηήλ 
ζήλ, ζενραξίησηε λεδχλ, θαί ζηαπξφλ ππνκείλαο θαί ζάλαηνλ, αλέζηε 
ζενπξεπψο, ζπλεγείξαο εκάο, σο παληνδχλακνο.  



 
Σνχ Παξαιχηνπ 

Ο Δηξκφο 
Ο ηήλ θιφγα δξνζίζαο ηήο θακίλνπ, θαί ηνχο παίδαο αθιέθηνπο 
δηαζψζαο, επινγεηφο εί εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ. 
 
Απισζέληα ζε μχισ σο εψξα, θψο ζπλέζηεηιελ ηψ ήιηνο κή ζζέλσλ, 
θφζκσ θαίλεηλ, ζνχ εθνπζίσο δχλαληνο Πακβαζηιεχ, εηο θαχζηλ 
πάλησλ εζλψλ. 
 
Δμαλέζηεο θελψζαο ηά κλεκεία, θαί ζθπιεχζαο ηφλ Άδελ δπλαζηεία 
παληνδπλάκσ, δηφ πκλνχκελ ηήλ ζεπηήλ ζνπ Υξηζηέ θαί ζείαλ 
Έγεξζηλ. 
 
Χο λεθξφλ ηί ηφλ δψληα εθδεηείηε; εμεγέξζε, νπθ έζηηλ ελ ηψ ηάθσ, 
ηαίο Μπξνθφξνηο εβφα πάιαη, εμαζηξάπησλ κνξθή ν ζείνο Άγγεινο. 
 
Καηαθείκελνλ ρξφλνηο επί πιείζηνηο, ηφλ Παξάιπηνλ ιφγσ πγηψζαο, 
εβφαο, Άξνλ ηφλ θξάββαηφλ ζνπ, θαί πνξεχνπ πκλψλ ηά κεγαιεία ηνχ 
Θενχ. 
 
Μηραήι Αξρηζηξάηεγε Κπξίνπ, ηνχο πηζηψο ελ ηψ ζείσ ζνπ ηεκέλεη, 
αζξνηδνκέλνπο Θενχ εηο αίλνλ, Οδήγεη, ζθέπε, εθ παληνίσλ θαθψλ ηή 
κεζηηεία ζνπ. 

Γφμα... 
 Σξηάο, ηνχο πίζηεη ζε πκλνχληαο, σο Θεφλ ηψλ απάλησλ θαί 
Γεζπφηελ απφ παληνίσλ θηλδχλσλ ζψδε, θαί ηψλ ζψλ αγαζψλ 
κεηφρνπο πνίεζνλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παξζελεχεηο ηεθνχζα ππέξ ιφγνλ, ηφλ πξφ πάλησλ αηψλσλ 
γελλεζέληα, εθ ηνχ αλάξρνπ Παηξφο αξξεχζησο, δηά ηνχην Αγλή ζέ 
καθαξίδνκελ. 

Καηαβαζία 
Ο Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο 
ζλεηφο, θαί δηά πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί 



θπξία, ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελ ή 
επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Γεχηε ηνχ θαηλνχ ηήο ακπέινπ γελλήκαηνο, ηήο ζείαο επθξνζχλεο, ελ 
ηή επζήκσ εκέξα ηήο Δγέξζεσο, βαζηιείαο ηε Υξηζηνχ 
θνηλσλήζσκελ, πκλνχληεο απηφλ, σο Θεφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Άξνλ θχθισ ηνχο νθζαικνχο ζνπ ηψλ, θαί ίδε, ηδνχ γάξ ήθαζί ζνη, 
ζενθεγγείο σο θσζηήξεο, εθ δπζκψλ, βνξξα, θαί θαί ζαιάζζεο, θαί 
εψαο ηά ηέθλα ζνπ, ελ ζνί επινγνχληα, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Πάηεξ παληνθξάηνξ, θαί Λφγε, θαί Πλεχκα, ηξηζίλ εληδνκέλε, ελ 
ππνζηάζεζη θχζηο, ππεξνχζηε, θαί ππέξζεε εηο ζέ βεβαπηίζκεζα, θαί 
ζε επινγνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Ήιζε δηά ζνχ εηο ηφλ θφζκνλ ν θηίζηεο, Παξζέλε Θενηφθε, θαί ηήλ 
γαζηέξα ηνχ Άδνπ δηαξξήμαο ζλεηνίο, ηήλ Αλάζηαζηλ εκίλ 
εδσξήζαην, δηφ επινγνχκελ απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
ινλ θαζειψλ ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο, ν Τηφο ζνπ Παξζέλε, ελ ηή 
απηνχ Αλαζηάζεη, σο Θεφο θξαηαηφο, ζπλαλχςσζελ εκάο, θαί 
εζέσζε, δηφ αλπκλνχκελ απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Παξαιχηνπ 
Ο Δηξκφο 

Σφλ ππ' Αγγέισλ αζηγήησο ελ πςίζηνηο δνμαδφκελνλ Θεφλ, νη 
νπξαλνί ηψλ νπξαλψλ, γή θαί φξε θαί βνπλνί, βπζφο θαί πάλ γέλνο 
άλζξψπσλ, χκλνηο απηφλ σο θηίζηελ θαί ιπηξσηήλ επινγείηε. 
 
Σφ θαηαπέηαζκα εζρίζζε, ζηαπξσζέληνο ζνπ ν σηήξ εκψλ, θαί 
απεδίδνπ ηνχο λεθξνχο, νχο θαηέπηελ ν ζάλαηνο, θαί Άδεο εγπκλνχην, 
ζέ θαζνξψλ ελ θαησηάηνηο ηήο γήο γεγνλφηα. 
 
Πνχ ζνπ ηφ θέληξνλ εζηί ζάλαηε; πνχ ζνπ Άδε λχλ ηφ λίθνο; ηψ 
αλαζηάληη Βαζηιεί ελεθξψζεο θαί απφισιαο, νπθ έηη βαζηιεχεηο, ν 
θξαηαηφο αθείιεην γάξ νχο είρεο δεζκίνπο. 
 



Γξάκεηε ηάρνο απαγγείιαηε, Απνζηφινηο ηήλ αλάζηαζηλ, ηαίο 
κπξνθφξνηο, ν θαλείο λεαλίαο απεθζέγγεην, Αλέζηε ν Γεζπφηεο, θαί 
ζχλ απηψ, νη απ' αηψλνο λεθξνί παξαδφμσο. 
 
Έηεζη πιείζηνηο θαηαθείκελνο ν Παξάιπηνο, εθξαχγαδελ, Διέεζφλ κε 
ιπηξσηά απνξία ζπλερφκελνλ, ν δέ πξνζηάηηεη ηνχησ άξαη ζπνπδή 
ηφλ θξάββαηνλ, θαί νξζψο βεκαηίδεηλ. 
 
Χο ηψλ αυισλ πξνεγνχκελνο, Αξρηζηξάηεγε Γπλάκεσλ, ζχλ ηαχηαηο 
αίηεζαη εκίλ ηψλ πηαηζκάησλ απνιχηξσζηλ, δηφξζσζίλ ηε βίνπ, θαί 
ηψλ εθεί απφιαπζηλ αγαζψλ αησλίσλ.  

Γφμα... 
Άθηηζηνλ, άηκεηνλ νπζίαλ, ηξηζππφζηαηνλ ζεφηεηα, Παηέξα άλαξρνλ 
Θεφλ, θαί Τηφλ θαί Πλεχκα άγηνλ, πκλήζσκελ ζπκθψλσο, ηψλ 
εξαθίκ θξαπγάδνληεο ηήλ θξηθηήλ κεισδίαλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφκνλ ζε πάιαη εζεάζαην, Ζζαταο Αεηπάξζελε, ελ ψ δαθηχισ ηνχ 
Παηξφο, Λφγνο άρξνλνο εγέγξαπην, εθ πάζεο αινγίαο ζψδσλ εκάο, 
ηνχο ιφγνηο ζε ηεξνίο αλπκλνχληαο.  

Καηαβαζία 
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί 
θπξία, ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελ ή 
επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
Φσηίδνπ, θσηίδνπ, ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ, επί ζέ 
αλέηεηιε, Υφξεπε λχλ, θαί αγάιινπ ηψλ, ζχ δέ αγλή, ηέξπνπ Θενηφθε, 
ελ ηή εγέξζεη ηνχ ηφθνπ ζνπ.  
 
 ζείαο! ψ θίιεο! ψ γιπθπηάηεο ζνπ θσλήο! κεζ' εκψλ αςεπδψο γάξ, 
επεγγείισ, έζεζζαη, κέρξη ηεξκάησλ αηψλνο Υξηζηέ, ήλ νη πηζηνί, 
άγθπξαλ ειπίδνο, θαηέρνληεο αγαιιφκεζα.  
 
 Πάζρα ηφ κέγα, θαί ηεξψηαηνλ Υξηζηέ, ψ ζνθία θαί Λφγε, ηνχ Θενχ 
θαί δχλακηο, δίδνπ εκίλ εθηππψηεξνλ, ζνχ κεηαζρείλ, ελ ηή 
αλεζπέξσ, εκέξα ηήο βαζηιείαο ζνπ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 



πκθψλσο Παξζέλε, ζέ καθαξίδνκελ πηζηνί, Υαίξε πχιε Κπξίνπ, 
ραίξε πφιηο έκςπρε, ραίξε, δη' ήο εκίλ έιακςε, ζήκεξνλ θψο ηνχ εθ 
ζνχ ηερζέληνο, ηήο εθ λεθξψλ αλαζηάζεσο.  
 
Δπθξαίλνπ, αγάιινπ, ε ζεία πχιε ηνχ θσηφο, ν γάξ δχλαο ελ ηάθσ, 
Ηεζνχο αλέηεηιε, ιάκςαο ειίνπ θαηδξφηεξνλ, θαί ηνχο πηζηνχο πάληαο 
θαηαπγάζαο, ζενραξίησηε Γέζπνηλα.  
 

Σνχ Παξαιχηνπ 
Ο Δηξκφο 

Δλ ηλαίσ ηψ φξεη θαηείδέ ζε, ελ ηή βάησ Μσυζήο, ηήλ αθιέθησο ηφ 
πχξ ηήο ζεφηεηνο, δεμακέλελ ελ γαζηξί, Γαληήι δέ ζε είδελ, φξνο 
αιαηφκεηνλ, ξάβδνλ βιαζηήζαζαλ, Ζζαταο θέθξαγε, ηήλ εθ ξίδεο 
Γαπτδ. 
 
Ηεζνχ επί μχινπ πςνχκελνο, ζπλαλχςσζαο εκάο, θαί ηεζείο 
εθνπζίσο ελ κλήκαηη, εθ κλεκάησλ ηνχο λεθξνχο, εμαλέζηεζαο 
πάληαο, πκλνχληαο ηφ θξάηνο ζνπ ηφ αθαηάιεπηνλ, θαί ηήλ 
δπλαζηείαλ ηήλ ζήλ ηήλ αήηηεηνλ. 
 
Χξαηφηαηνο ηάθνπ αλέηεηιαο, σο λπκθίνο εθ παζηνχ, σξαηφηαηε Λφγε, 
θαί έιπζαο ηφ ηνχ Άδνπ ακεηδέο, θαί δεζκψηαο εμήξαο, ζπκθψλσο 
θξαπγάδνληαο, Γφμα ηή δφμε ζνπ, δφμα Ηεζνχ ν Θεφο ηή Δγέξζεη ζνπ. 
 
ηελαγκνχο ηε θαί δάθξπα θέξνπζαη, κεηά κχξσλ ελ ζπνπδή, ηφ 
παλάγηνλ κλήκα θαηέιαβνλ αη γπλαίθεο, θαί Υξηζηνχ εδηδάζθνλην 
πίζηεη ηήλ έλδνμνλ Έγεξζηλ, ήλ ενξηάδνκελ, ελ αγαιιηάζεη ςπρήο 
επθξαηλφκελνη. 
 
Ζθνινχζεη ε ξψζηο ηνχ ζψκαηνο, ηή πξνζηάμεη ζνπ Υξηζηέ, θαί 
σξάην ν πξψελ Παξάιπηνο, δηεξρφκελνο ζπνπδή, θαί ηφλ θξάββαηνλ 
θέξσλ εθ' φλ θαηεθιίλεην, έηεζη πιείνζηλ, αλπκλνινγψλ ηήλ πνιιήλ 
δπλαζηείαλ ζνπ. 
 
Φσηηζκφλ εκίλ αίηεζαη κέγηζηε, Αξρηζηξάηεγε, αεί ηψ κεγάισ θσηί 
παξηζηάκελνο, θαί εηξήλεπζνλ εκψλ, ηήλ δσήλ επεξείαηο, πάληνηε 
ηνχ φθεσο, θαί πεξηζηάζεζη, βίνπ δνλνπκέλελ αεί αμηάγαζηε. 

Γφμα... 
Φψο θαί θψηα δσήλ ηε δνμάδσ ζε, θαί δσάο παλεπζεβψο, Πάηεξ 
Λφγε, θαί Πλεχκα ηφ άγηνλ, ηξηζππφζηαηε κνλάο, αδηαίξεηνλ θξάηνο, 



ζεφηεο αζχγρπηε, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο, βνψλ, ζχλ ηαίο άλσ δπλάκεζη.  
Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Φσηνθφξνπ πξνήιζε λεδχνο ζνπ, κέγαο Ήιηνο Υξηζηφο, θαί ηφλ 
θφζκνλ εθψηηζελ άρξαληε, επηιάκςεζη θαηδξαίο, θαί ηφ ζθφηνο εμήξε, 
ηφ ηήο παξαβάζεσο, φζελ πκλνχκέλ ζε, πάλησλ σο αηηίαλ θαιψλ 
Θενλχκθεπηε.  

Καηαβαζία 
Φσηίδνπ, θσηίδνπ ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ επί ζε 
αλέηεηιε. Υφξεπε λχλ θαί αγάιινπ, ηψλ, ζχ δέ, αγλή, ηέξπνπ, 
Θενηφθε, ελ ηή εγέξζεη ηνχ ηφθνπ ζνπ. 
 

Σφ, Αγηνο Κχξηνο ν Θεφο εκψλ γ' 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Πάζρα 
Ήρνο β' 

αξθί ππλψζαο σο ζλεηφο, ν Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, ηξη ήκεξνο 
εμαλέζηεο, Αδάκ εγείξαο εθ θζνξάο θαί θαηαξγήζαο ζάλαηνλ, Πάζρα 
ηήο αθζαξζίαο, ηνχ θφζκνπ ζσηήξηνλ.  

Έηεξνλ ηνχ Παξαιχηνπ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Δπέζηε ν θηιάλζξσπνο, θαί παλνηθηίξκσλ Κχξηνο, Πξνβαηηθή 
θνιπκβήζξα, ηνχ ζεξαπεχζαη ηάο λφζνπο, εχξε δέ θαηαθείκελνλ, 
άλζξσπνλ πιείζηνηο έηεζη, θαί πξφο απηφλ εβφεζελ, Άξνλ ηφλ 
θξάββαηνλ, ίζη, πξφο ηάο νδνχο ηάο επζείαο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο 
 

Ηζηψκελ ηίρνπο δ', θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα. 
 

Ήρνο γ' 
Γεχηε πάληα ηά έζλε, γλψηε ηνχ θξηθηνχ κπζηεξίνπ ηήλ δχλακηλ, 
Υξηζηφο γάξ ν σηήξ εκψλ, ν ελ αξρή Λφγνο, εζηαπξψζε δη' εκάο, 
θαί εθψλ εηάθε, θαί αλέζηε εθ λεθξψλ, ηνχ ζψζαη ηά ζχκπαληα, 
Απηφλ πξνζθπλήζσκελ. 
 
Γηεγήζαλην πάληα ηά ζαπκάζηα, νη θχιαθέο ζνπ Κχξηε, αιιά ηφ 
ζπλέδξηνλ ηήο καηαηφηεηνο, πιεξψζαλ δψξσλ ηήλ δεμηάλ απηψλ, 
θξχπηεηλ ελφκηδνλ ηήλ αλάζηαζίλ ζνπ, ήλ ν θφζκνο δνμάδεη. Διέεζνλ 
εκάο. 
 



Υαξάο ηά πάληα πεπιήξσηαη, ηήο Αλαζηάζεσο ηήλ πείξαλ εηιεθφηα. 
Μαξία γάξ ε Μαγδαιελή, επί ηφ κλήκα ήιζελ, εχξελ Άγγεινλ επί ηφλ 
ιίζνλ θαζήκελνλ, ηνίο ηκαηίνηο εμαζηξάπηνληα θαί ιέγνληα. Σί δεηείηε 
ηφλ δψληα κεηά ηψλ λεθξψλ, νχθ έζηηλ ψδε, αιι' εγήγεξηαη, θαζψο 
είπε, πξνάγσλ ελ ηή Γαιηιαία. 
 
Δλ ηψ θσηί ζνπ Γέζπνηα, νςφκεζα θψο θηιάλζξσπε, αλέζηεο γάξ 
εθ ηψλ λεθξψλ, ζσηεξίαλ ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ δσξνχκελνο, ίλα 
ζε πάζα θηίζηο δνμνινγή, ηφλ κφλνλ αλακάξηεηνλ. Διέεζνλ εκάο. 
 
Όκλνλ εσζηλφλ, αη Μπξνθφξνη Γπλαίθεο, ηά δάθξπα πξνζέθεξνλ 
Κχξηε, επσδίαο γάξ αξψκαηα θαηέρνπζαη, ηφ κλήκά ζνπ θαηέιαβνλ, 
ηφ άρξαληφλ ζνπ ψκα, κπξίζαη ζπνπδάδνπζαη, Άγγεινο θαζήκελνο 
επί ηφλ ιίζνλ, απηαίο επεγγειίζαην, Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ 
λεθξψλ; ηφλ ζάλαηνλ γάξ παηήζαο, αλέζηε σο Θεφο, παξέρσλ πάζη 
ηφ κέγα έιενο. 
 
Δμαζηξάπησλ Άγγεινο, επί ην κλήκά ζνπ ηφ δσνπνηφλ, ηαίο 
Μπξνθφξνηο έιεγελ, Δθέλσζε ηνχο ηάθνπο ν Λπηξσηήο, εζθχιεπζε 
ηφλ άδελ, θαί αλέζηε ηξηήκεξνο, σο κφλνο Θεφο θαί παληνδχλακνο. 
 
Δηο ηφ κλήκά ζε επεδήηεζελ, ειζνχζα ηή κηά ηψλ αββάησλ, Μαξία ε 
Μαγδαιελή κή, επξνχζα δέ σινθχξεην, θιαπζψ βνψζα, νίκνη σηήξ 
κνπ, πψο εθιάπεο πάλησλ Βαζηιεχ; Εεχγνο δέ δσεθφξσλ Αγγέισλ, 
έλδνζελ ηνχ κλεκείνπ εβφα. Σί θιαίεηο ψ Γχλαη; Κιαίσ θεζίλ, φηη ήξαλ 
ηφλ Κχξηφλ κνπ ηνχ ηάθνπ, θαί νχθ νίδα πνχ έζεθαλ απηφλ. Απηή δέ 
ζηξαθείζα νπίζσ, σο θαηείδέ ζε, επζέσο εβφα, ν Κχξηφο κνπ, θαί ν 
Θεφο κνπ, δφμα ζνη. 
 
Δβξαίνη ζπλέθιεηζαλ, ελ ηψ ηάθσ ηήλ δσήλ, Λεζηήο δέ αλέσμελ ελ ηή 
γιψζζε ηήλ ηξπθήλ, θξαπγάδσλ θαί ιέγσλ, ν κεη' εκνχ δη' εκέ 
ζηαπξσζείο, ζπλεθξέκαηφ κνη επί ηνχ μχινπ, θαί εθαίλεηφ κνη επί ηνχ 
ζξφλνπ, ηψ Παηξί ζπγθαζήκελνο, απηφο γάξ εζηη Υξηζηφο ν Θεφο 
εκψλ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ 
Κχξηε, ηφλ Παξάιπηνλ νπρ ε θνιπκβήζξα εζεξάπεπζελ, αιι' ν ζφο 
ιφγνο αλεθαίληζε, θαί νπδέ ε πνιπρξφληνο απηψ ελεπφδηζε λφζνο, φηη 
ηήο θσλήο ζνπ νμπηέξα ε ελέξγεηα εδείρζε, θαί ηφ δπζβάζηαθηνλ 
βάξνο απέξξηςε, θαί ηφ θνξηίνλ ηήο θιίλεο εβάζηαζελ, εηο καξηχξηνλ 
ηνχ πιήζνπο ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, δφμα ζνη.  



Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, δηά γάξ ηνχ εθ ζνχ 
ζαξθσζέληνο, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, ν Αδάκ αλαθέθιεηαη, ε θαηάξα 
εδσνπνηήζεκελ, δηφ αλπκλνχληεο βνψκελ. Δπινγεηφο Υξηζηφο ν 
Θεφο εκψλ, ν νχησο επδνθήζαο, δφμα ζνη. 
 

Γνμνινγία κεγάιε θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ α' ξαλ ηφ Δσζηλφλ.  
Ήρνο γ' 

Σήο Μαγδαιελήο Μαξίαο, ηήλ ηνχ σηήξνο επαγγειηδνκέλεο, εθ 
λεθξψλ αλάζηαζηλ, θαί εκθάλεηαλ, δηαπηζηνχληεο νη Μαζεηαί, 
σλεηδίδνλην ηφ ηήο θαξδίαο ζθιεξφλ, αιιά ηνίο ζεκείνηο 
θαζνπιηζζέληεο θαί ζαχκαζη, πξφο ηφ θήξπγκα απεζηέιινλην, θαί ζχ 
κελ Κχξηε, πξφο ηφλ αξρίθσηνλ αλειήθζεο Παηέξα, νη δέ εθήξπηηνλ 
παληαρνχ ηφλ ιφγνλ, ηνίο ζαχκαζη πηζηνχκελνη, Γηφ νη θσηηζζέληεο δη' 
απηψλ, δνμάδνκέλ ζνπ ηήλ εθ λεθξψλ Αλάζηαζηλ, θηιάλζξσπε Κχξηε. 
 

ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ 
 

Οη Μαθαξηζκνί ηνχ Ήρνπ 
Ήρνο γ' 

Αζεηήζαληα Υξηζηέ ηήλ εληνιήλ ζνπ, ηφλ πξνπάηνξα Αδάκ, ηνχ 
Παξαδείζνπ εμψξηζαο, ηφλ δέ Λεζηήλ Οηθηίξκνλ, Οκνινγήζαληά ζε 
ελ ηαπξψ, ελ απηψ εηζψθηζαο θξάδνληα, Μλήζζεηί κνπ σηήξ, ελ ηή 
βαζηιεία ζνπ. 
 
Αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, ζπλεμαλέζηεζαο εκάο εθ ηψλ παζψλ, ηή 
Αλαζηάζεη ζνπ Κχξηε, ηνχ δέ ζαλάηνπ πάζαλ, ηήλ δπλαζηείαλ ψιεζαο 
Υξηζηέ, δηά ηνχην πίζηεη θξαπγάδνκελ, Μλήζζεηη θαί εκψλ, ελ ηή 
βαζηιεία ζνπ. 
 
Σή ηξηεκέξσ ζνπ ηαθή, ηνχο ελ ηψ Άδε λεθξσζέληαο σο Θεφο, 
δσνπνηήζαο ζπλήγεηξαο, θαί αθζαξζίαλ πάζηλ, σο αγαζφο επήγαζαο 
εκίλ, ηνίο ελ πίζηεη θξάδνπζη πάληνηε, Μλήζζεηη θαί εκψλ, ελ ηή 
βαζηιεία ζνπ. 
 
Ακαξηήζαληαο εκάο, ηή ηνχ ζαλάηνπ θαηεδίθαζαο αξά, ν Εσνδφηεο 
θαί Κχξηνο, ελ δε ηψ ζψκαηί ζνπ, αλακαξηήησο Γέζπνηα παζψλ, 
ηνχο ζλεηνχο εδψσζαο θξάδνληαο, Μλήζζεηη θαί εκψλ, ελ ηή 



βαζηιεία ζνπ. 
 

Καί εθ ηνχ Καλφλνο ηνχ Παξαιχηνπ, Χδή ο'. Απφζηνινο, θαί 
Δπαγγέιηνλ ηήο εκέξαο. 
 

Κνηλσληθφλ 
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ, Αηλείηε απηφλ ελ ηνίο πςίζηνηο. 
Αιιεινχτα. 

ρ42ηνξ 

ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΤΣΟΤ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά ηήο Δνξηήο γ'  

Ήρνο πι. δ'  
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο  

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ν πνηεηήο ηνχ παληφο, ζαξθνθφξνο 
γελφκελνο, ηήλ εκψλ επηψρεπζε θχζηλ ζέισλ σο εχζπιαγρλνο, θαί 
ηνίο αλζξψπνηο ζπλδηαηηψκελνο, ζαπκάησλ πιήζε Δβξαίνηο δέδεηρελ, 
φζελ ηάζαην, ηφλ πνηέ Παξάιπηνλ, εηπψλ απηψ, Αξφλ ζνπ ηφλ 
θξάββαηνλ, ελ Βεζεζδά επηζηάο.  
 
ψηεξ Θεέ κνπ θαί Κχξηε, ηνχο πεπησθφηαο βξνηνχο, αλαζηήζαη 
βνπιφκελνο, επί γήο άλζξσπνο, πεξηήξρνπ Ηψκελνο, πάλησλ ηάο σο 
λφζνπο δη' επζπιαγρλίαλ πνιιήλ, δηφ θνηηήζαο, Πξνβαηηθή ελ ζηνά, 
ζψνλ αλέδεημαο, ηφλ πνηέ Παξάιπηνλ ιφγσ ηψ ζψ, νθηψ θαί 
ηξηάθνληα, έηεζη θείκελνλ.  
 
Φζφλσ Δβξαίνη ηεθφκελνη, επεξγεζίαο ηάο ζάο, ππεξάγαζε Κχξηε, 
αθνξκήλ πνηνχκελνη, θαί καλίαο ππέθθαπκα, παξαλνκνχληεο απηνί 
ηφλ λφκνλ αεί, ζέ επεδήηνπλ, θηείλαη ηήλ φλησο δσήλ δηά ηφ 
άββαηνλ, φηε φινλ άλζξσπνλ, έδεημαο ζχ πγηή, παξάιπηνλ φληα ηφ 
πξφηεξνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Δπί ηή Πξνβαηηθή θνιπκβήζξα άλζξσπνο θαηέθεηην ελ αζζελεία, θαί 
ηδψλ ζε Κχξηε, εβφα, Αλζξσπνλ νπθ έρσ, ίλα, φηαλ ηαξαρζή ηφ χδσξ, 
βάιε κε ελ απηψ, ελ ψ δέ πνξεχνκαη, άιινο πξνιακβάλεη κε, θαί 
ιακβάλεη ηήλ ίαζηλ, εγψ δέ αζζελψλ θαηάθεηκαη, Καί επζχο 
ζπιαγρληζζείο ν σηήξ, ιέγεη πξφο απηφλ, Γηά ζέ άλζξσπνο γέγνλα, 
δηά ζέ ζάξθα πεξηβέβιεκαη, θαί ιέγεηο άλζξσπνλ νπθ έρσ; άξφλ ζνπ 
ηφλ θξάββαηνλ θαί πεξηπάηεη, Πάληα ζνη δπλαηά, πάληα ππαθνχεη, 



πάληα ππνηέηαθηαη, πάλησλ εκψλ κλήζζεηη, θαί ειέεζνλ άγηε, σο 
θηιάλζξσπνο.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο γ'  Αλαζηάζηκνλ  

Σψ ζψ ηαπξψ, Υξηζηέ σηήξ, ζαλάηνπ θξάηνο ιέιπηαη, θαί δηαβφινπ 
ε πιάλε θαηήξγεηαη, γέλνο δέ αλζξψπσλ, πίζηεη ζσδφκελνλ, χκλνλ 
ζνη θαζ' εθάζηελ πξνζθέξεη.  

Καηαλπθηηθφλ  
Δζπεξηλφλ χκλνλ πξνζθέξνκέλ ζνη Υξηζηέ, κεηά ζπκηάκαηνο, θαί 
σδψλ πλεπκαηηθψλ ειέεζνλ σηήξ ηάο ςπράο εκψλ.  

Μαξηπξηθφλ  
Μεγάιε ηνχ ηαπξνχ ζνπ Κχξηε ε δχλακηο, επάγε γάξ ελ ηφπσ, θαί 
ελεξγεί ελ θφζκσ, θαί αλέδεημελ εμ αιηέσλ Απνζηφινπο, θαί εμ εζλψλ 
Μάξηπξαο, ίλα πξεζβεχσζηλ ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Ο ηή παιάκε ηή αρξάλησ πιαζηνπξγήζαο ηφλ άλζξσπνλ, ήιζεο 
εχζπιαγρλε, ηνχο λνζνχληαο ηάζαζζαη Υξηζηέ, ηφλ Παξάιπηνλ ελ ηή 
Πξνβαηηθή θνιπκβήζξα, δηά ηνχ ιφγνπ ζνπ αλέζηεζαο, Αηκφξξνπ δέ 
ηφ άιγνο εζεξάπεπζαο, ηήο Υαλαλαίαο ηήλ παίδα ελνρινπκέλελ 
ήιέεζαο, θαί ηήλ αίηεζηλ ηνχ Δθαηνληάξρνπ νπ παξείδεο, Γηά ηνχην 
θξάδνκελ, Παληνδχλακε Κχξηε, δφμα ζνη.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο γ' 
Δπθξαηλέζζσ ηά νπξάληα, αγαιιηάζζσ ηά επίγεηα, φηη επνίεζε 
θξάηνο, ελ βξαρίνλη απηνχ, ν Κχξηνο, επάηεζε ηψ ζαλάησ ηφλ 
ζάλαηνλ, πξσηφηνθνο ηψλ λεθξψλ εγέλεην, εθ θνηιίαο άδνπ εξξχζαην 
εκάο, θαί παξέζρε θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ε ηήλ κεζηηεχζαζαλ ηήλ ζσηεξίαλ ηνχ γέλνπο εκψλ, αλπκλνχκελ 
Θενηφθε Παξζέλε, ελ ηή ζαξθί γάξ ηή εθ ζνχ πξνζιεθζείζε, ν Τηφο 
ζνπ θαί Θεφο εκψλ ηφ δηά ηαπξνχ θαηαδεμάκελνο πάζνο, 
ειπηξψζαην εκάο, εθ θζνξάο σο θηιάλζξσπνο. 
 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  



Ήρνο γ'  Αλαζηάζηκνλ  
Υξηζηφο εθ λεθξψλ εγήγεξηαη, ε απαξρή ηψλ θεθνηκεκέλσλ, ν 
πξσηφηνθνο ηήο θηίζεσο, θαί δεκηνπξγφο πάλησλ ηψλ γεγνλφησλ, 
ηήλ θαηαθζαξείζαλ θπζηλ ηνχ γέλνπο εκψλ, ελ εαπηψ αλεθαίληζελ, 
νπθ έηη ζάλαηε θπξηεχεηο, ν γάξ ηψλ φισλ Γεζπφηεο, ηφ θξάηνο ζνπ 
θαηέιπζε.  

Καηαλπθηηθφλ  
Παξνηθνχζα ελ ηή γή, ςπρή κνπ κεηαλφεζνλ, ρνχο ελ ηάθσ νπρ 
πκλεί, πηαηζκάησλ νπ ιπηξνχηαη, βφεζνλ Υξηζηψ ηψ Θεψ, 
Καξδηνγλψζηα, ήκαξηνλ, πξίλ θαηαδηθάζεο κε, ειέεζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  
Σφ εχςπρνλ ηήο θαξηεξίαο εκψλ, ελίθεζε ηά κεραλήκαηα ηνχ 
αξρεθάθνπ ερζξνχ, Αζινθφξνη καθάξηνη, δηά ηνχην ηήο αησλίνπ 
θαηεμηψζεηε καθαξηφηεηνο, Αιιά πξεζβεχζαηε ηψ Κπξίσ, ηνχ 
θηινρξίζηνπ ιανχ ζψζαη ηφ πνίκληνλ, Μάξηπξεο ππάξρνληεο ηήο 
αιεζείαο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Σήλ σξαηφηεηα, ηήο παξζελίαο ζνπ, θαί ηφ ππέξιακπξνλ, ηφ ηήο 
άγλείαο ζνπ, ν Γαβξηήι θαηαπιαγείο, εβφα ζνη Θενηφθε, Πνίφλ ηί δέ 
νλνζνη εγθψκηνλ, πξνζαγάγσ επάμηνλ, κάζσ ζε; απνξψ θαί 
εμίζηακαη, δηφ σο πξνζεηάγελ, βνψ ζνη, Υαίξε ε θεραξηησκέλε.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Σήλ σξαηφηεηα  

Πάξεζηλ εχξαλην, ηήλ Οινζψκαηνλ, νη παξαιχζεζη, θζφλνπ 
ζθηγγφκελνη, ηήλ ελ αββάησ Παξαιχηνπ ζθίγμηλ θαηαλννχληεο, 
ιέγνληεο, νπθ έμεζηη, ζεξαπεχεηλ ηνίο άββαζη, ιχεηλ ηε ηήλ πάηξηνλ, 
ηνχ αββάηνπ θαηάπαπζηλ, ηνχ λφκνπ ζε κή γλφληεο Γεζπφηελ, θαί 
ζεξαπεπηήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Α ί λ ν π ο  
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο γ'  Αλαζηάζηκνλ  

Γεχηε πάληα ηά έζλε, γλψηε ηνχ θξηθηνχ κπζηεξίνπ ηήλ δχλακηλ, 
Υξηζηφο γάξ ν σηήξ εκψλ, ν ελ αξρή Λφγνο, εζηαπξψζε δη' εκάο, 
θαί εθψλ εηάθε, θαί αλέζηε εθ λεθξψλ, ηνχ ζψζαη ηά ζχκπαληα, 
Απηφλ πξνζθπλήζσκελ. (Γίο)  

Καηαλπθηηθφλ  



Πνιιάθηο ηήλ πκλσδίαλ εθηειψλ, επξέζελ ηήλ ακαξηίαλ εθπιεξψλ, ηή 
κέλ γιψηηε άζκαηα θζεγγφκελνο, ηή δέ ςπρή άηνπα ινγηδφκελνο, 
αιι' εθάηεξα δηφξζσζνλ, Υξηζηέ ν Θεφο, δηά ηήο κεηαλνίαο, θαί 
ζψζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  
Σψλ αγίσλ Αζινθφξσλ ηήλ κλήκελ, δεχηε ιανί άπαληεο ηηκήζσκελ, 
φηη ζέαηξνλ γελφκελνη, Αγγέινηο θαί αλζξψπνηο, ηφλ ηήο λίθεο 
ζηέθαλνλ παξά Υξηζηνχ εθνκίζαλην, θαί πξεζβεχνπζηλ ππέξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α' 
Άηαθνο λεθξφο ππάξρσλ ν Παξάιπηνο, ηδψλ ζε εβφεζελ, Διέεζφλ κε 
Κχξηε, φηη ή θιίλε κνπ ηχκβνο κνη εγέλεην, Σί κνη θέξδνο δσήο; νπ 
ρξήδσ ηήο Πξνβαηηθήο θνιπκβήζξαο, νπ γάξ εζηί κνη ηίο ν εκβάιισλ 
κε, ηαξαηηνκέλσλ ηψλ πδάησλ, αιιά ζνί ηή πεγή πξνζέξρνκαη ηψλ 
ηακάησλ, ίλα θαγψ κεηά πάλησλ θξάδσ, Παληνδχλακε Κχξηε, δφμα 
ζνη.  
 

ηηρεξά ηήο Δνξηήο  
Ήρνο γ'  Μεγάιε ηνχ ηαπξνχ ζνπ Κχξηε 

εκείσλ θαί ηεξάησλ βιέπνληεο ηήλ δχλακηλ, νη θζφλσ παξεηκέλνη, 
θαί δπλαηνί θαθία, νπθ επίζηεπνλ, σο ζχ Θενχ Τηφο ππάξρεηο θαί ηνχ 
παληφο πξχηαληο, ν θαί Παξάιπηνλ πγηή δείμαο ιφγσ.  
 
ηίρ. Σά ειέε ζνπ Κχξηε εηο ηφλ αηψλα άζνκαη.  
 
Ηδφληεο νη αββάησλ θχιαθεο Παξάιπηνλ, ζθηγρζέληα ελ αββάησ, 
ηήλ ςπρήλ εραπλνχλην, θαί, νπθ έμεζηηλ, ελ ηψ αββάησ ζεξαπεχεη λ, 
θαί βεβεινχλ ηφ άββαηνλ, ηάρα σο λφκηκνη, Γξακκαηείο επεβφσλ.  
 
ηίρ. ηη είπαο, εηο ηφλ αηψλα έιενο νηθνδνκεζήζεηαη.  
 
αββάησλ απηνπξγφλ κή γλφληεο ζε θαί Κχξηνλ, νη άββαηα 
ηεξνχληεο, ηνχ Παξαιχηνπ ζθίγμηλ, δηεγφγγπδνλ, ηήλ ελ αββάησ 
γελνκέλελ, Χ; νπ θαιφλ, ιέγνληεο, αίξεηλ ηφλ θξάββαηνλ, ελ εκέξα 
αββάηνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α'  
Αλέβε ν Ηεζνχο εηο Ηεξνζφιπκα, επί ηή Πξνβαηηθή θνιπκβήζξα, ηή 
ιεγνκέλε θαηά Ηνπδαίνπο Βεζεζδά, πέληε ζηνάο ερνχζε, ελ ηαχηαηο 
γάξ θαηεθεηην πιήζνο ηψλ αζζελνχλησλ, Άγγεινο γάξ ηνχ Θενχ θαηά 
θαηξφλ επηθνηηψλ, δηεηάξαηηελ απηήλ, θαί ξψζηλ εραξίδεην ηνίο 



πξνζηνχζηλ ελ πίζηεη, Καί ηδψλ ν Κχξηνο ρξνληνχληα άλζξσπνλ, ιέγεη 
πξφο απηφλ, ζέιεηο πγηήο γελέζζαη; ν αζζελψλ απεθξίλαην, Κχξηε, 
άλζξσπνλ νπθ έρσ, ίλα, φηαλ ηαξαρζή ηφ χδσξ, βάιε κε εηο ηήλ 
θνιπκβήζξαλ, ηαηξνίο θαηελάισζα ηφλ άπαληά κνπ βίνλ, θαί ειένπο 
ηπρείλ νπθ εμηψζελ, αιι' ν ηαηξφο ηψλ ςπρψλ θαί ηψλ ζσκάησλ, ιέγεη 
πξφο απηφλ, Αξφλ ζνπ ηφλ θξάββαηνλ θαί πεξηπάηεη, θεξχηησλ κνπ 
ηήλ δχλακηλ, θαί ηφ κέγα έιενο ελ ηνίο πέξαζη.  

ρ43ηνξ 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
Γχν Ηδηφκεια ηήο Δνξηήο, 
δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ  

Ήρνο α'  
Ο ηή παιάκε ηή αρξάλησ πιαζηνπξγήζαο ηφλ άλζξσπνλ, ήιζεο 
εχζπιαγρλε ηνχο λνζνχληαο Ηάζαζζαη Υξηζηέ, ηφλ Παξάιπηνλ ελ ηή 
Πξνβαηηθή θαιπκβήζξα δηά ηνχ ιφγνπ ζνπ αλέζηεζαο, Αηκφξξνπ δέ 
ηφ άιγνο εζεξάπεπζαο, ηήο Υαλαλαίαο ηήλ παίδα ελνρινπκέλελ 
ειέεζαο, θαί ηήλ αίηεζηλ ηνχ Δθαηνληάξρνπ νπ παξείδεο, Γηά ηνχην 
θξάδνκελ Παληνδχλακε Κχξηε, δφμα ζνη.  
 
Άηαθνο λεθξφο ππάξρσλ ν Παξάιπηνο, ηδψλ ζε εβφεζελ, Διέεζφλ κε 
Κχξηε, φηη ε θιίλε κνπ ηχκβνο κνη εγέλεην, Σί κνη θέξδνο δσήο; νπ 
ρξήδσ ηήο Πξνβαηηθήο θνιπκβήζξαο, νπ γάξ εζηί κνη ηίο ν εκβάιισλ 
κε ηαξαηηνκέλσλ ηψλ πδάησλ, αιιά ζνί ηή πεγή πξνζέξρνκαη ηψλ 
ηακάησλ, ίλα θαγψ κεηά πάλησλ θξάδσ. Παληνδχλακε Κχξηε, δφμα 
ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α'  
Αλέβε ν Ηεζνχο εηο Ηεξνζφιπκα, επί ηή Πξνβαηηθή θνιπκβήζξα ηή 
ιεγνκέλε θαηά Ηνπδαίνπο Βεζεζδά πέληε ζηνάο ερνχζε, έλ ηαχηαηο 
γάξ θαηέθεηην πιήζνο ηψλ αζζελνχλησλ, Άγγεινο γάξ ηνχ Θενχ, 
θαηά θαηξφλ επηθνηηψλ, δηεηάξαηηελ απηήλ, θαί ξψζηλ εραξίδεην ηνίο 
πξνζηνχζηλ ελ πίζηεη, Καί ηδψλ ν Κχξηνο ρξνληνχληα άλζξσπνλ, ιέγεη 
πξφο απηφλ, ζέιεηο πγηήο γελέζζαη; ν αζζελψλ, απεθξίλαην, Κχξηε, 
άλζξσπνλ νπθ έρσ, ίλα, φηαλ ηαξαρζή ηφ χδσξ, βάιε κε εηο ηήλ 
θαιπκβήζξαλ, ηαηξνίο θαηελάισζα ηφλ άπαληά κνπ βίνλ, θαί ειένπο 
ηπρείλ νπθ εμηψζελ, αιι' ν ηαηξφο ηψλ ςπρψλ θαί ηψλ ζσκάησλ ιέγεη 
πξφο απηφλ, Αξφλ ζνπ ηφλ θξάββαηνλ θαί πεξηπάηεη, θε ξχηησλ κνπ 
ηήλ δχλακηλ, θαί ηφ κέγα έιενο ελ ηνίο πέξαζη.  
 



ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο γ'  Αλαζηάζηκνλ  

Πεθψηηζηαη ηά ζχκπαληα, ηή αλαζηάζεη ζνπ Κχξηε, θαί ν Παξάδεηζνο 
πάιηλ ελέσθηαη, πάζα δέ ε θηίζηο αλεπθεκνχζά ζε, χκλνλ ζνη θαζ' 
εθάζηελ πξνζθέξεη.  

Καηαλπθηηθφλ  
ψζφλ κε Κχξηε ν Θεφο κνπ, ζχ γάξ πάλησλ ε ζσηεξία, ν θιχδσλ κε 
ηψλ παζψλ εθηαξάηηεη, θαί ηφ βάξνο ηψλ αλνκηψλ κε βπζίδεη, δφο κνη 
ρείξα βνεζείαο, θαί πξφο θψο αλάγαγέ κε θαηαλχμεσο, σο κφλνο 
εχζπιαγρλνο θαί θηιάλζξσπνο.  

Μαξηπξηθφλ  
Μεγάιε ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ Υξηζηέ ε δχλακηο, ελ κλήκαζη γάξ 
θείληαη, θαί πλεχκαηα δηψθνπζη, θαί θαηήξγεζαλ ερζξνχ ηήλ εμνπζίαλ, 
ηή πίζηεη ηήο Σξηάδνο, αγσληζάκελνη ππέξ ηήο επζεβείαο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Δλ ηή ηνά ηνχ νινκψληνο, εθεί θαηέθεηην πιήζνο ηψλ 
αζζελνχλησλ, θαί κεζνχζεο ηήο Δνξηήο, εχξελ ν Υξηζηφο, νθηψ θαί 
ηξηάθνληα εηψλ Παξάιπηνλ θείκελνλ, δεζπνηηθή θσλή ιέγεη πξφο 
απηφλ, ζέιεηο πγηήο γελέζζαη; ν αζζελψλ απεθξίλαην, Κχξηε, 
άλζξσπνλ νπθ έρσ, ίλα, φηαλ ηαξαρζή ηφ χδσξ, βάιε κε εηο ηήλ 
θνιπκβήζξαλ, ν δέ ιέγεη πξφο απηφλ, Αξφλ ζνπ ηήλ θιίλελ, ίδε, πγηήο 
γέγνλαο, κεθέηη ακάξηαλε, Σήο Θενηφθνπ πξεζβείαηο Κχξηε, 
θαηάπεκςνλ εκίλ ην κέγα έιενο.  
 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο γ'  Αλαζηάζηκνλ  
αξθί ηνχ ζαλάηνπ γεπζάκελνο Κχξηε, ηφ πηθξφλ ηνχ ζαλάηνπ 
εμέηεκεο ηή Δγέξζεη ζνπ, θαί ηφλ άλζξσπνλ λχλ θαη' απηνχ 
ελίζρπζαο, ηήο αξραίαο θαηάξαο, ηήλ ήηηαλ αλαθαινχκελνο, ν 
ππεξαζπηζηήο ηήο δσήο εκψλ Κχξηε, δφμα ζνη.  

Καηαλπθηηθφλ  
Έσο πφηε ςπρή κνπ επηκέλεηο ηνίο πηαίζκαζηλ, έσο ηίλνο ιακβάλεηο 
κεηαλνίαο ππέξζεζηλ; ιάβε θαηά λνχλ ηήλ θξίζηλ ηήλ κέιινπζαλ, θαί 
βφεζνλ Υξηζηψ ηψ Θεψ, Ήκαξηνλ, αλακάξηεηε Κχξηε, ειέεζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  



Δθιάκπεηε δηά ηήο πίζηεσο, ππέξιακπξνη θσζηήξεο άγηνη, 
ζενζεβείαο εξαζηαί, Αζινθφξνηπα λεχθεκνη, ηψλ ηπξάλλσλ γάξ ηάο 
αηθίζεηο κή δεηιηάζαληεο, ηψλ εηδψισλ ηήλ πιάλελ θαηεδαθίζαηε, 
ηξφπαηνλ έρνληεο αήηηεηνλ, ηφλ ηαπξφλ ηήο αιεζείαο.  

Θενηνθίνλ  
Καηαθπγή θαί δχλακηο εκψλ Θενηφθε, ε θξαηαηά βνήζεηα ηνχ θφζκνπ, 
ηαίο πξεζβείαηο ζνπ ζψδε ηνχο δνχινπο ζνπ, απφ πάζεο αλάγθεο, 
κφλε επινγεκέλε.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο γ'  Σήλ σξαηφηεηα  

Πάξεζηλ εχξαλην, ηήλ νινζψκαηνλ, νη παξαιχζεζη θζφλνπ 
ζθηγγφκελνη, ηήλ ελ αββάησ Παξαιχηνπ ζθίγμηλ θαηαλννχληεο, 
ιέγνληεο, νπθ έμεζηη, ζεξαπεχεηλ ηνίο άββαζη, ιχεηλ ηε ηήλ πάηξηνλ, 
ηνχ αββάηνπ θαηάπαπζηλ, ηνχ λφκνπ ζε κή γλνληεο Γεζπφηελ, θαί 
ζεξαπεπηήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο  
ηίρνλ ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο γ'  Αλαζηάζηκνλ  

Γηεγήζαλην πάληα ηά ζαπκάζηα, νη θχιαθέο ζνπ Κχξηε, αιιά ηφ 
ζπλέδξηνλ ηήο καηαηφηεηνο, πιεξψζαλ δψξσλ ηήλ δεμηάλ απηψλ, 
θξχπηεηλ ελφκηδνλ ηήλ Αλάζηαζίλ ζνπ, ήλ ν θφζκνο δνμάδεη, Διέεζνλ 
εκάο. (Γίο)  

Καηαλπθηηθφλ  
Σφλ δηεζπαξκέλνλ κνπ λνχλ ζπλάγαγε Κχξηε, θαί ηήλ ρεξζσζείζάλ 
κνπ θαξδίαλ θαζάξηζνλ, σο ηψ Πέηξσ δηδνχο κνη κεηάλνηαλ, σο ηψ 
Σειψλε ζηελαγκφλ, θαί σο ηή Πφξλε δάθξπα, ίλα κεγάιε ηή θσλή 
θξαπγάδσ ζνη, ν Θεφο ζψζφλ κε, σο κφλνο εχζπιαγρλνο, θαί 
θηιάλζξσπνο.  

Μαξηπξηθφλ  
Βαζηιέσλ θαί ηπξάλλσλ ηφλ θφβνλ απψζαλην, νη Υξηζηνχ ζηξαηηψηαη, 
θαί επζαξζψο θαί αλδξείσο απηφλ σκνιφγεζαλ ηψλ απάλησλ 
Κχξηνλ, Θεφλ θαί Βαζηιέα εκψλ, θαί πξεζβεχνπζηλ απαχζησο, ππέξ 
ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Κχξηε, ηφλ Παξάιπηνλ νπρ ε θνιπκβήζξα εζεξάπεπζελ, αιι' ν ζφο 
ιφγνο αλεθαίληζε, θαί νπδέ ε πνιπρξφληνο απηψ ελεπφδηζε λφζνο, φηη 



ηήο θσλήο ζνπ νμπηέξα ε ελέξγεηα εδείρζε, θαί ηφ δπζβάζηαθηνλ 
βάξνο απέξξηςε, θαί ηφ θνξηίνλ ηήο θιίλεο εβάζηαζελ εηο καξηχξηνλ 
ηνχ πιήζνπο ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, δφμα ζνη.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο γ'  Μεγάιε ηνχ ηαπξνχ ζνπ  

Δθάλε παξεηκέλνηο κέιεζηλ ν ιφγνο ζνπ, σο ζθίγκα δσεθφξνλ, 
δσνπνηέ κνπ Λφγε, νπ καξηχξηνλ, ε παξ' ειπίδα θιίλεο άξζηο, ήλ 
θειεπζζείο έθεξελ, ν θαηαθείκελνο επ απηήο επί πιείζηνλ.  
 
ηίρ. Σά ειέε ζνπ, Κχξηε, εηο ηφλ αηψλα...  
 
Γεζφκελνο πιεξνί ηφ πξφζηαγκα Παξάιπηνο, ηήο ζήο 
παληνδπλάκνπ, Γεζπνηηθήο ηζρχνο, θαί ηφλ θξάββαηνλ θέξσλ απηνχ 
πεξηεπάηεη, θαί καξηπξψλ εθξαχγαδελ, ν ηαζάκελνο, ηνχην πνηείλ 
θειεχεη.  
 
ηίρ. ηη είπαο, εηο ηφλ αηψλα έιενο...  
 
Δλ έηεζη πνιινίο θαί ρξφλνηο θαηαθείκελνο, Διέεζφλ κε θξάδεη, ν 
παξεηκέλνο κέιε, ιπηξσηά Υξηζηέ, ζπλεζθηγκέλνο απνξία, θαί ν 
σηήξ θξάββαηνλ αίξεηλ πξνζέηαηηε θαηαζθίγμαο ηά κέιε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α'  
Δπί ηή Πξνβαηηθή θνιπκβήζξα, άλζξσπνο θαηέθεηην ελ αζζελεία, θαί 
ηδψλ ζε Κχξηε, εβφα, Αλζξσπνλ νπθ έρσ, ίλα, φηαλ ηαξαρζή ηφ χδσξ, 
βάιε κε ελ απηψ, ελ ψ δέ πνξεχνκαη, άιινο πξνιακβάλεη κε, θαί 
ιακβάλεη ηήλ ίαζηλ, εγψ δέ αζζελψλ θαηάθεηκαη, Καί επζχο 
ζπιαγρληζζείο ν σηήξ, ιέγεη πξφο απηφλ, Γηά ζέ άλζξσπνο γέγνλα, 
δηά ζέ ζάξθα πεξηβέβιεκαη, θαί ιέγεηο άλζξσπνλ νπθ έρσ; άξφλ ζνπ 
ηφλ θξάββαηνλ, θαη πεξηπάηεη, Πάληα ζνη δπλαηά, πάληα ππαθνχεη, 
πάληα ππνηέηαθηαη, πάλησλ εκψλ κλήζζεηη, θαί ειέεζνλ άγηε, σο 
θηιάλζξσπνο.  

ρ44ηνξ 

ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ ΜΔΟΠΔΝΣΖΚΟΣΖ 
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 

Δ  Π Δ Ρ Α   
 

Σξία Πξνζφκνηα, δεπηεξνχληεο απηά  
Ήρνο δ'  Κχξηε, αλειζψλ ελ ηψ ηαπξψ 

Πάξεζηηλ ε κεζφηεο εκεξψλ, ησλ εθ ζσηεξίνπ αξρνκέλσλ Δγέξζεσο, 



Πεληεθνζηή δέ ηή ζεία ζθξαγηδνκέλσλ, θαί ιάκπεη ηάο ιακπξφηεηαο, 
ακθνηέξσζελ έρνπζα, θαί ελνχζα ηάο δχν, θαί παξείλαη ηήλ δφμαλ 
πξνθαίλνπζα, ηήο δεζπνηηθήο, Αλαιήςεσο ζεκλχλεηαη.  
 
Ήθνπζε θαί επθξάλζε ε ηψλ, επαγγειηζζείζεο ηήο Υξηζηνχ 
Αλαζηάζεσο, νη δέ πηζηνί απηήο γφλνη εγαιιηάζαλην, ηνχηνλ 
ζεαζάκελνη, θαί εθπιχλνληα Πλεχκαηη ξχπνλ ρξηζηνθηνλίαο, 
επηξεπίδεηαη παλεγπξίδνπζα, ηήλ ηψλ εθαηέξσλ επθξφζπλνλ 
κεζφηεηα.  
 
Ήγγηθελ ε ηνχ ζείνπ δαςηιήο, ρχζηο επί πάληαο, ψζπεξ γέγξαπηαη, 
Πλεχκαηνο ε πξνζεζκία θεξχηηεη, εκηζεπζείζα, ηήο κεηά Υξηζηνχ 
ζάλαηνλ, θαί ηαθήλ θαί αλάζηαζηλ, παξ απηνχ δεδνκέλεο, αςεπδνχο 
καζεηαίο ππνζρέζεσο, ηήλ ηνχ Παξαθιήηνπ δεινχζεο επηθάλεηαλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Σήο ενξηήο κεζνχζεο, ηήο ζήο Υξηζηέ Αλαζηάζεσο, θαί ζείαο 
παξνπζίαο ηνχ αγίνπ ζνπ Πλεχκαηνο, ζπλειζφληεο ηψλ ζαπκάησλ 
ζνπ, αλπκλνχκελ ηά κπζηήξηα, ελ ή θαηάπεκςνλ εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
  

Πξνθεηείαο Μηραίνπ ηφ Αλάγλσζκα  
(Κεθ. Γ', 2 ο', 2 Δ', 4)  

Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Δθ ηψλ εμειεχζεηαη λφκνο, θαί ιφγνο Κπξίνπ εμ 
Ηεξνπζαιήκ, θαί θξηλεί αλά κέζνλ ιαψλ πνιιψλ, θαί ειέγμεη έζλε 
ηζρπξά, εσο εηο γήλ καθξάλ, ηη πάληεο νη ιανί πνξεχζνληαη έθαζηνο 
ηήλ νδφλ απηνχ, εκείο δέ πνξεπζφκεζα ελ νλφκαηη Κπξίνπ Θενχ 
εκψλ, εηο ηφλ αηψλα, ηάδε ιέγεη Κχξηνο παληνθξάησξ, Αθνχζαηε 
βνπλνί, θαί θάξαγγεο, ζεκέιηα ηήο γήο, φηη θξίζηο ηψ Κπξίσ πξφο ηφλ 
ιαφλ απηνχ, δηειεγρζήζεηαη γάξ κεηά ηνχ Ηζξαήι, ιέγσλ, Λαφο κνπ, ηί 
επνίεζά ζνη, ή ηί ειχπεζά ζε; απνθξίζεηί κνη, Γηφηη αλήγαγφλ ζε εθ 
γήο Αηγχπηνπ, θαί εμ νίθνπ δνπιείαο ειπηξσζάκελ ζε, θαί 
εμαπέζηεηια πξφ πξνζψπνπ ζνπ ηφλ Μσυζήλ θαί ηφλ Ααξψλ, Λαφο 
κνπ, ηί εβνπιεχζαλην θαηά ζνχ νη ππελαληίνη; εη αλεγγέιε ζνη, 
άλζξσπε, ηί θαιφλ, θαί ηί Κχξηνο εθδεηεί παξά ζνχ, αιι' ή, ηνχ πνηείλ 
θξίκα, θαί αγαπάλ έιενο, θαί έηνηκνλ είλαη ηνχ πνξεχεζζαη κεηά 
Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ; Γηφηη ελ ηζρχτ κεγαιπλζήζεηαη Κχξηνο, θαί 
πνηκαλεί ηφ πνίκληνλ απηνχ ελ εηξήλε, έσο άθξσλ ηήο γήο.  

Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα  
(Κεθ. ΝΔ', 1)  

Σάδε ιέγεη Κχξηνο, νη δηςψληεο, πνξεχεζζε εθ χδσξ, θαί φζνη κή 
έρεηε αξγχξηνλ, βαδίζαληεο αγνξάζαηε, θαί θάγεζζε, θαί πίεζζε, άλεπ 



αξγπξίνπ θαί ηηκήο, νίλνλ θαί ζηέαξ, φηη, ηάδε ιέγεη Κχξηνο 
Παληνθξάησξ πκίλ, Λαφο κνπ, αληιήζαηε χδσξ κεη' επθξνζχλεο εθ 
ηψλ πεγψλ ηνχ ζσηεξίνπ, θαί εξείο ελ ηή εκέξα εθείλε, Τκλείηε ηφλ 
Κχξηνλ, βνάηε ηφ φλνκα απηνχ, αλαγγείιαηε ελ ηνίο έζλεζη ηήλ δφμαλ 
απηνχ, κηκλήζθεζζε, φηη πςψζε ηφ φλνκα απηνχ, Λαφο κνπ, αθνχζαηέ 
κνπ, θαί θάγεζζε αγαζά, θαί εληξπθήζεη ελ αγαζνίο ε ςπρή πκψλ, 
Πξνζέρεηε ηνίο σζίλ πκψλ, θαί επαθνινπζήζαηε ηαίο νδνίο κνπ, 
εηζαθνχζαηέ κνπ, θαί δήζεηαη ελ αγαζνίο ε ςπρή πκψλ, θαί 
δηαζήζνκαη πκίλ δηαζήθελ αηψληνλ, θαί επηθαιέζεζζε, ελίθα δ' άλ 
εγγίδεηέ κνη, απνιεηπέησ ν αζεβήο ηάο νδνχο απηνχ, θαί αλήξ άλνκνο 
ηάο βνπιάο απηνχ, θαί επηζηξάθεηε πξφο κε θαί ειεήζσ πκάο θαί 
αθήζσ ηάο ακαξηίαο πκψλ, νπ γάξ εηζίλ αη βνπιαί κνπ, ψζπεξ αη 
βνπιαη πκψλ, ιέγεη Κχξηνο, αιι' ψζπεξ απέρεη ν νπξαλνο απφ 
ηήογήο, νχησ ηά δηααπέρεη ε νδφο κνπ απφ ηψλ νδψλ πκψλ, θαί 
λνήκαηα πκψλ απφ ηήο δηαλνίαο κνπ, Χο γάξ εάλ θαηαβή πεηφο, ή 
ρηψλ εθ ηνχ νπξαλνχ, θαί νπ κή απνζηξαθή εθείζελ, έσο άλ κεζχζε 
ηήλ γήλ, θαί εθηέθε, θαί βιαζηήζε, θαί δψ ζπέξκα ηψ ζπείξνληη, θαί 
άξηνλ εηο βξψζηλ, νχησο έζηαη ηφ ξήκά κνπ, φ εάλ εμέιζε εθ ηνχ 
ζηφκαηφο κνπ, νπ κή απνζηξαθή πξφο κε θελφλ, έσο άλ ζπληειεζζή 
πάληα φζα εζέιεζα, θαί επνδψζσ ηάο νδνχο κνπ, θαί ηά εληάικαηά 
κνπ, Δλ γάξ επθξνζχλε εμειεχζεζζε, θαί ελ ραξά δηδαρζήζεζζε, ηά 
γάξ φξε θαί νη βνπλνί εμαινχληαη πξνζδερφκελνη πκάο ελ ραξά, θαί 
πάληα ηά μχια ηνχ αγξνχ επηθξνηήζεη ηνίο θιάδνηο απηψλ, θαί αληί 
ηήο ζηνηβήο, αλαβήζεηαη θππάξηζζνο, αληί δέ ηήο θνλχδεο, 
αλαβήζεηαη κπξζίλε, θαί έζηαη Κχξηνο εηο φλνκα, θαί εηο ζεκείνλ 
αηψληνλ, ιέγεη Κχξηνο ν Θεφο, ν άγηνο Ηζξαήι.  

Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα  
(Κεθ. ζ', 1) 

Ζ ζνθία σθνδφκεζελ εαπηή νίθνλ, θαί ππήξεηζε ζηχινπο επηά, 
έζθαμε ηά εαπηήο ζχκαηα, θαί εθέξαζελ εηο θξαηήξα ηφλ εαπηήο νίλνλ, 
θαί εηνηκάζαην ηήλ εαπηήο ηξάπεδαλ, Απέζηεηιε ηνχο εαπηήο 
δνχινπο, ζπγθαινχζα κεηά πςεινχ θεξχγκαηνο επί θξαηήξα, 
ιέγνπζα, ο εζηηλ άθξσλ, εθθιηλάησ πξφο κε, θαί ηνίο ελδεέζηλ 
θξελψλ είπελ, Έιζεηε, θάγεηε ηψλ εκψλ άξησλ, θαί πίεηε νίλνλ φλ 
θεθέξαθα πκίλ, Απνιείπεηε αθξνζχλελ, θαί δήζεζζε, θαί δεηήζαηε 
θξφλεζηλ, ίλα βηψζεηε, θαί θαηνξζψζεηε ζχλεζηλ ελ γλψζεη, ν 
παηδεχσλ θαθνχο, ιήςεηαη εαπηψ αηηκίαλ, ειέγρσλ δέ ηφλ αζεβή, 
κσκήζεηαη εαπηφλ, νη γάξ έιεγρνη ηψ αζεβεί, κψισπεο απηψ, Μή 
έιεγρε θαθνχο, ίλα κή κηζήζσζί ζε, έιεγρε ζνθφλ, θαί αγαπήζεη ζε, 
Γίδνπ ζνθψ αθνξκήλ, θαί ζνθψηεξνο έζηαη, γλψξηδε δηθαίσ, θαί 



πξνζζήζεη ηνχ δέρεζζαη, Αξρή ζνθίαο, θφβνο Κπξίνπ, θαί βνπιή 
Αγίσλ, ζχλεζηο, ηφ δέ γλψλαη λφκνλ, δηαλνίαο εζηίλ αγαζήο, ηνχησ 
γάξ ηψ ηξφπσ πνιχλ δήζε ρξφλνλ θαί πξνζηεζήζεηαί ζνη έηε δσήο.  
 

ηηρεξά ηδηφκεια  
Ήρνο α'  

Ησάλλνπ Μνλαρνχ  
Πεληεθνζηήο εθέζηεθελ ε ηψλ εκεξψλ κεζφηεο, ελ ή Υξηζηφο, 
παξαγπκλψζαο ακπδξψο ζετθήλ δπλαζηείαλ, Παξάιπηνλ ζπλέζθηγμε, 
ιφγσ απηφλ ηήο θιίλεο εμαλαζηήζαο θαί ζενπξεπψο ζαπκαηνπξγψλ 
ελ νζηξαθίλσ ζψκαηη, ηνίο αλζξψπνηο εδσξήζαην ηήλ αηψληνλ δσήλ, 
θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Μλήζζεηη ηήο ζπλαγσγήο ζνπ, ήο εθηήζσ απ' αξρήο.  
 
Δλ ηψ ηεξψ επέζηεο ε ζνθία ηνχ Θενχ, κεζνχζεο ηήο ενξηήο, 
δηδάζθσλ θαί ειέγρσλ ηνχο απεηζείο Ηνπδαίνπο, ηνχο Φαξηζαίνπο, θαί 
Γξακκαηείο, θαί βνψλ παξξεζία πξφο απηνχο, ν δηςψλ, εξρέζζσ 
πξφο κε, θαί πηλέησ χδσξ δσεξφλ, θαί νπ κή δηςήζε εηο ηφλ αηψλα, ν 
πηζηεχσλ ηή εκή ρξεζηφηεηη πνηακνί ξεχζνπζηλ εθ ηήο θνηιίαο απηνχ 
δσήο αησλίνπ,  ηήο αγαζφηεηνο, θαί ηήο επζπιαγρλίαο ζνπ, Υξηζηέ ν 
Θεφο εκψλ, Γφμα ζνη.  

Ήρνο β'  
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ, πξφ αηψλσλ εηξγάζαην ζσηεξίαλ ελ 
κέζσ ηήο γήο.  
 
ηε ηφ κέζνλ ηήο ενξηήο επέζηε, αλέβε ν Ηεζνχο επί ηφ ηεξφλ, θαί 
εδίδαζθε ιέγσλ ηνχο απεηζείο Ηνπδαίνπο, ν δηςψλ εξρέζζσ πξφο κε 
θαί πηλέησ, χδσξ δσεξφλ αηψληνλ, θαί νπ κή δηςήζε εηο ηφλ αηψλα, ν 
πηζηεχσλ εηο εκέ, πνηακνί ξεχζνπζηλ εθ ηήο θνηιίαο απηνχ, θαί έμεη ηφ 
θψο ηήο δσήο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Μεζνχζεο ηήο ενξηήο, δηδάζθνληφο ζνπ σηήξ, έιεγνλ νη ηνπδαίνη, 
Πψο νχηνο νίδε γξάκκαηα, κή κεκαζεθψο; αγλννχληεο, φηη ζχ εη ε 
ζνθία, ε θαηαζθεπάζαζα ηφλ θφζκνλ, Γφμα ζνη.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ'  
Μεζνχζεο ηήο ενξηήο, δηςψζάλ κνπ ηήλ ςπρήλ, επζεβείαο πφηηζνλ 
λάκαηα φηη πάζη σηήξ εβφεζαο, ν δηςψλ, εξρέζζσ πξφο κε θαί 
πηλέησ, Ζ πεγή ηήο δσήο, Υξηζηέ ν Θεφο δφμα ζνη.  



 
ΔΝ ΣΧ ΟΡΘΡΧ 

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο δ'  

Σαρχ πξνθαηάιαβε  
Ο πάλησλ επηζηάκελνο, ηψλ θαξδηψλ ινγηζκνχο ελ κέζσ αλέθξαδε 
ηνχ ηεξνχ εζηεθψο, ηνίο ςεχζηαηο ιέγσλ αιήζεηαλ, Σί δεηείηε πηάζαη, 
εκέ ηφλ δσνδφηελ, ενξηήο κεζαδνχζεο, εθβνψλ παξξεζία, Μή ηήλ 
θαη' φςηλ θξίζηλ θξίλεηε παξάλνκνη. (Γίο)  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α'  
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ  

Γεζπφηεο ηψλ φισλ ελ ηψ λαψ εζηεθψο, ενξηήο κεζαδνχζεο, 
Πεληεθνζηήο ηήο ζεπηήο, ηνίο Δβξαίνηο πξνζιαιψλ, δηειέγρεη 
ηξαλψο, ελ παξξεζία πνιιή, σο Βαζηιεχο ψλ θαί Θεφο, ηήλ ηχξαλλνλ 
απηψλ ηφικαλ, εκίλ δε πάζη δσξείηαη, δη' επζπιαγρλίαλ ηφ κέγα 
έιενο. (Γίο)  
 

Ο Καλψλ ηνχ Ήρνπ δ'  
Οχ ε αθξνζηηρίο  

Μέζελ ενξηψλ ηψλ κεγίζησλ αηλέζσ, 
Πνίεκα Θενθάλνπο  

Χδή α'  Ο εηξκφο  
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο 
πεδεχζαο Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ 
δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ εηξνπψζαην.  
 
Μεγάιαη ηήο ππέξ λνχλ ζνπ Γέζπνηα, ζείαο ζαξθψζεσο, επεξγεζίαη 
ιάκπνπζηλ εκίλ, δσξεαί ηε θαί ράξηηεο, θαί ζετθαί ιακπξφηεηεο, 
αγαζνδφησο αλαβξχνπζαη.  
 
Δπέζηεο καξκαξπγάο ζεφηεηνο, εμαπνζηέιισλ Υξηζηέ, ηήο ενξηήο ελ 
κέζσ πξνθαλψο, ενξηή γάξ ραξκφζπλνο, ηψλ ζσδνκέλσλ πέθπθαο, 
θαί ζσηεξίαο εκίλ πξφμελνο.  
 
νθία, δηθαηνζχλε, Κχξηε, θαί απνιχηξσζηο, παξά Θενχ ζχ γέγνλαο 



εκίλ, απφ γήο πξφο νπξάληνλ, δηαβηβάδσλ χςσκα, θαί Πλεχκα ζείνλ 
ραξηδφκελνο.  

Θενηνθίνλ  
Ζ ζάξμ ζνπ δηαθζνξάλ ελ κλήκαηη, νπθ είδε Γέζπνηα, αιι' σο 
ζπλέζηε άλεπζελ ζπνξάο, ηήλ θζνξάλ νπθ εδέμαην, αθνινπζία 
θχζεσο ππεξνπζίσο κή δνπιεχζαζα.  
 

Ο Καλψλ ηνχ  Ήρνπ πι. δ'  
Πνίεκα Αλδξένπ Κξήηεο  

Χδή α'  Θάιαζζαλ έπεμαο  
Έζλε θξνηήζαηε, Δβξαίνη ζξελήζαηε, ν δσνδφηεο γάξ Υξηζηφο, ηά 
δεζκά δηέξξεμε ηνχ Άδνπ θαί λεθξνχο αλέζηεζε, θαί λφζνπο 
εζεξάπεπζε ηψ ιφγσ, Οχηνο εζηίλ ν Θεφο εκψλ, ν δνχο δσήλ ηνίο 
πηζηεχνπζηλ ελ ηψ νλφκαηη απηνχ.  
 
Θαχκα παξέδεημαο, ηφ χδσξ εηο νίλνλ κεηειζψλ, ν ελ Αηγχπησ 
πνηακνχο, κεηαηξέςαο Γέζπνηα εηο αίκα, θαί λεθξνχο αλέζηεζαο, 
ζεκείνλ ηνχην δεχηεξνλ ηειέζαο, Γφμα σηήξ ηή αθάησ ζνπ βνπιή, 
δφμα ηή θελψζεη ζνπ, δη' ήο εθαίληζαο εκάο.  
 
Ρείζξνλ αέλανλ, ππάξρσλ Κχξηε, δσήο αιεζηλήο, ζχ εί ε αλάζηαζηο 
εκψλ, ζέισλ εθνπίαζαο σηήξ κνπ, θαί εθψλ εδίςεζαο, ηνίο λφκνηο 
ηήο θχζεσο ππείθσλ, θαί εηο ηράξ αθηθφκελνο ζαξθί, ηφ χδσξ 
εδήηεζαο, ηή ακαξείηηδη πηείλ.  
 
Άξηνπο επινγήζαο, ηρζχαο επιήζπλαο, ν αθαηάιεπηνο Θεφο, θαί 
ιανχο ερφξηαζαο αθζφλσο, θαί πεγήλ αέλανλ ζνθίαο, ηνίο δηςψζηλ 
επεγγείισ, χ εί, σηήξ, ν Θεφο εκψλ, ν δνχο δσήλ ηνίο πηζηεχνπζηλ 
ελ ηψ νλφκαηη ηψ ζψ.  

Γφμα... 
Σξία ζπλάλαξρα δνμάδσ θαί ζχλζξνλα, Παηέξα άλαξρνλ Θεφλ, θαί 
Τηφλ ζπλάλαξρνλ, θαί Πλεχκα ζπλατδηνλ Τηψ, ηήλ κίαλ ηξηζππφζηαηνλ 
νπζίαλ, κίαλ αξρήλ ππεξάξρηνλ πκλψλ, αλάξρνπ ζεφηεηνο θαί 
νπζηφηεηνο ηηκψ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Μφλε ερψξεζαο ηφλ θηίζηελ ηφλ ίδηνλ, Θενγελλήηνξ ελ γαζηξί, θαί 
ζαξθί εθχεζαο αθξάζησο, θαί Παξζέλνο έκεηλαο, κεδέλ ηήο 
παξζελίαο ιπκαλζείζεο, ηνχηνλ αγλή, σο Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ, 
απαχζησο ηθέηεπε ππέξ ηήο πνίκλεο ζνπ αεί.  

Καηαβαζία 



Θάιαζζαλ έπεμαο, βπζίζαο ζχλ άξκαζη ηφλ αιαδφλα Φαξαψ θαη 
ιαφλ δηέζσζαο αβξφρσο Κχξηε, θαί εηζήγαγεο απηνχο εηο φξνο 
αγηάζκαηνο, βνψληαο, Άζσκέλ ζνη ηψ Θεψ εκψλ, σδήλ επηλίθηνλ, ηψ 
ελ πνιέκνηο θξαηαηψ.  

Χδή γ'  Ο εηξκφο  
Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο 
Κχξηε, θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα.  
 
Νακάησλ δσνπνηψλ, ηή Δθθιεζία ηάο πεγάο ήλνημαο, Δί ηηο δηςά, 
πξφζπκνο, ίησ θαί πηλέησ, βνψλ Αγαζέ.  
 
Δθ γήο κέλ πξφο νπξαλφλ, αλπςσζήλαη πξνθαλψο έιεγεο, εμ 
νπξαλνχ Πλεχκα δέ, πέκπεηλ επεγγείισ ηφ άγηνλ.  

Θενηνθίνλ  
Ο θχζεη δσνπνηφο, θαί εθ Παξζέλνπ γελλεζείο Κχξηνο, πάζη πηζηνίο 
δεδψξεηαη, ηήλ αζαλαζίαλ σο εχζπιαγρλνο, Αιινο, Δζηεξεψζε ε 
θαξδία κνπ.  
 
Μή ηήλ θαη' φςηλ θξίζηλ θξίλεηε Ηνπδαίνη, δηδάζθσλ έιεγελ ν 
Γεζπφηεο, σο επέζηε ηψ ηεξψ, θαζψο γέγξαπηαη, κεζνχζεο ηήο 
λνκηθήο ενξηήο.  
 
Μή ηήλ θαη' φςηλ θξίζηλ θξίλεηε Ηνπδαίνη, Υξηζηφο γάξ ήιζελ, φλ πεξ 
εθάινπλ νη Πξνθήηαη, εθ ηψλ ειεπζφκελνλ, θαί θφζκνλ 
αλαθαινχκελνλ.  
 
Δη θαί ηνίο ιφγνηο νπ πηζηεχεηε Ηνπδαίνη, ηνίο έξγνηο πείζζεηε ηνχ 
Γεζπφηνπ, ηί πιαλάζζε αζεηνχληεο ηφλ άγηνλ, φλ έγξαςελ ελ ηψ 
λφκσ Μσζήο;  
 
Δη ηφλ Μεζζίαλ πάλησο δεί ειζείλ Ηνπδαίνη, Υξηζηφο δέ ήιζε ν λχλ 
Μεζζίαο, ηί πιαλάζζε αζεηνχληεο ηφλ Γίθαηνλ, φλ έγξαςελ ελ ηψ 
λφκσ Μσζήο.  

Γφμα... 
έ πξνζθπλνχκελ Πάηεξ άλαξρε ηή νπζία, πκλνχκελ άλαξρνλ ηφλ 
Τηφλ ζνπ, θαί ηφ Πλεχκα επζεβψο ηφ παλάγηνλ, σο έλα ηά Σξία θχζεη 
Θεφλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Δηο ηήο Σξηάδνο ψλ, γελφκελνο ζάξμ σξάζεο, νπ ηξέςαο Κχξηε ηήλ 
νπζίαλ, νπδέ θιέμαο ηήο ηεθνχζεο ηήλ άθζνξνλ γαζηέξα, Θεφο ψλ 



φινο θαί πχξ.  
Καηαβαζία  

Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ ελ Κπξίσ, πςψζε θέξαο κνπ ελ Θεψ κνπ, 
επιαηχλζε επ' ερζξνχο κνπ ηφ ζηφκα κνπ, επθξάλζελ ελ ζσηεξίσ 
ζνπ.  
 

Καζίζκαηα  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ  

Δζηεθψο ελ ηψ κέζσ ηνχ ηεξνχ, κεζαδνχζεο ελζέσο ηήο ενξηήο, ν 
δηςψλ, αλέθξαδεο, εξρέζζσ πξφο κε θαί πηλέησ, ν γάξ πίλσλ εθ 
ηνχηνπ, ηνχ ζείνπ λάκαηνο, πνηακνχο εθ θνηιίαο, εθξεχζεη δνγκάησλ 
κνπ, φζηηο δέ πηζηεχεη, εηο εκέ ηφλ ζηαιέληα, εθ ζείνπ Γελλήηνξνο, κεη' 
εκνχ δνμαζζήζεηαη, Γηά ηνχην βνψκέλ ζνη, Γφμα ζνη, Υξηζηέ ν Θεφο, 
φηη πινπζίσο εμέρεαο ηά λάκαηα, ηήο ζήο θηιαλζξσπίαο ηνίο δνχινηο 
ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Σήο ζνθίαο ηφ χδσξ θαί ηήο δσήο αλαβξχδσλ ηψ θφζκσ, πάληαο 
σηήξ, θαιείο ηνχ αξχζαζζαη, ζσηεξίαο ηά λάκαηα, ηφλ γάξ ζείνλ 
λφκνλ ζνπ, δερφκελνο άλζξσπνο, ελ απηψ ζβελλχεη, ηήο πιάλεο 
ηνχο άλζξαθαο, φζελ εηο αηψλαο, νπ δηςήζεη, νπ ιήςεη, ηνχ θφξνπ ζνπ 
Γέζπνηα βαζηιεχ επνπξάληε, Γηά ηνχην δνμάδνκελ, ηφ θξάηνο ζνπ, 
Υξηζηέ ν Θεφο, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ αηηνχκελνη, θαηαπέκςαη 
πινπζίσο ηνίο δνχινηο ζνπ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο  
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ζιηνλ ηήο 
δηθαηνζχλεο, έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Ρήμαο ζαλάηνπ ηάο πχιαο ηή ζή δπλάκεη, νδνχ δσήο εγλψξηζαο ηήο 
αζαλαζίαο, πχιαο δέ δηήλνημαο, ηνίο πίζηεη θξαπγάδνπζη, Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ, Κχξηε.  
 
Σήλ κεζφηεηα ηψλ φισλ, θαί ηέινο έρσλ, θαί ηήο αξρήο σο άλαξρνο 
πεξηδεδξαγκέλνο, έζηεο ελ ηψ κέζσ, βνψλ, Σψλ ζείσλ ζεφθξνλεο, 
δεχηε δσξεψλ απνιαχζαηε.  
 
Χο Θεφο θαί πάλησλ έρσλ ηήλ εμνπζίαλ, σο δπλαηφο ηφ θξάηνο 
θαζειψλ ηνχ ζαλάηνπ πέκπεηλ επεγγείισ Υξηζηέ, ηφ Πλεχκα ηφ 
άγηνλ, ηφ εθ Παηξφο πξνεξρφκελνλ.  



Θενηνθίνλ  
Νέκεηο πινπζίσο ηήλ ράξηλ, ηνίο ζέ πκλνχζη, θαί ηφλ εθ ζνχ ηερζέληα 
πξναησληνλ Λφγνλ, Μήηεξ απεηξφγακε, πηαηζκάησλ ηήλ άθεζηλ, 
ηνχηνηο αηηνπκέλε παλάρξαληε.  

Άιινο 
Ο Πξνθήηεο Αββαθνχκ  

Δη Μεζζίαλ δεί ειζείλ, ν δέ Μεζζίαο Υξηζηφο εζηη, παξάλνκνη; ηί 
απηζηείηε απηψ; ηδνχ παξαγέγνλε, θαί καξηπξεί ά απηφο πνηεί, ηφ 
χδσξ νίλνλ επνί εζε, Παξάιπηνλ ιφγσ ζπλέζθηγμελ.  
 
Μή ζπληέληεο ηάο Γξαθάο, πιαλάζζε πάληεο πκείο Δβξαίνη άλνκνη, 
φλησο γάξ ήιζε Υξηζηφο, θαί πάληαο εθψηηζε, θαί ελ πκίλ έδεημε 
πνιιά ζεκεία θαί ηεξάζηηα, θαί κάηελ αξλείζζε ηήλ φλησο δσήλ.  
 
Δλ έξγνλ έδεημα εκίλ, θαί πάληεο ήδε ζαπκάδεηε, αλέθξαδε ηνίο 
Ηνπδαίνηο Υξηζηφο, πκείο πεξηηέκλεηε, θαί ελ αββάησ άλζξσπνλ, 
θεζίλ, εκνί δέ ηί εγθαιείηε ινηπφλ, εγείξαληη ιφγσ Παξάιπηνλ.  
 
Έξγα επνίεζα πνιιά, θαί δηά πνίνλ έξγνλ ιηζάδεηέ κε; ηνίο Ηνπδαίνηο 
Υξηζηφο, ειέγρσλ αλέθξαδελ, φηη άλζξσπνλ πγηή φινλ ιφγσ επνίεζα; 
κή θξίλεηε θαη' φςηλ άλζξσπνη.  
 
Δλ Απνζηφινηο ελεξγψλ, θαί ελ Πξνθήηαηο απηφο επαλαπαπφκελνο, 
κεηά ηνχ Πλεχκαηνο, ηφ άρξαληνλ γέλλεκα, ηήο παηξηθήο θχζεσο 
Υξηζηέ, ηά έζλε πξφο ζήλ επίγλσζηλ, αλήγεο ηψλ ζεκείσλ ζνπ.  

Γφμα... 
Σξηάο ακέξηζηε κνλάο, άλαξρε Πάηεξ, Τηέ, θαί Πλεχκα άγηνλ ε ελ 
κνλάδη Σξηάο, νκφηηκε, ζχλζξνλε δσνπνηέ, άθηηζηε Θεέ, ζψδε ηνχο 
αλπκλνχληάο ζε, θαί ξχζαη θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Ζ ελ γαζηξί ζνπ ηφλ Θεφλ, απεξηγξάπησο ρσξήζαζα Θεφλπκθε, 
Παξζελνκήηνξ αγλή κή παχζε πξεζβεχνπζα ππέξ εκψλ, φπσο δηά 
ζνχ ξπζζψκελ ηψλ πεξηζηάζεσλ, πξφο ζέ γάξ αεί θαηαθεχγνκελ.  

Καηαβαζία  
Ο Πξνθήηεο Αββαθνχκ, ηνίο λνεξνίο νθζαικνίο πξνεψξα Κχξηε, ηήλ 
παξνπζίαλ ζνπ, δηφ θαί αλέθξαδελ, Απφ ζαηκάλ ήμεη ν Θεφο, Γφμα ηή 
δφμε ζνπ Υξηζηέ, δφμα ηή ζπγθαηαβάζεη ζνπ.  
 

Χδή ε'  Ο εηξκφο  
χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθσλ, 



εθ δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε.  
 
Σψλ ζείσλ ενξηψλ, ηήλ κεζφηεηα θζάζαληεο, ηφ ηέιεηνλ ηήο ελζένπ, 
αξεηήο εμαζθήζαη, ζπνπδάζσκελ ζεφθξνλεο.  
 
Χο φλησο ηεξά ε παξνχζα παλήγπξηο, κεζφηεηα ηψλ κεγίζησλ, 
ενξηψλ γάξ νξίδεη, θαί ιάκπεη ακθνηέξσζελ.  

Θενηνθίνλ  
Ννχο αξραγγειηθφο νπθ ηζρχεη λνήζαί ζνπ, ηφλ άθξαζηνλ εθ 
Παξζέλνπ, θαί παλάρξαληνλ ηφθνλ, σηήξ κνπ πνιπέιεε.  

Άιινο  
Κχξηε, ν Θεφο εκψλ  

Θαχκαζη θαηεθφζκεζαο, ηνχο, Απνζηφινπο ζνπ, ηέξαζηλ εκεγάιπλαο 
ηνχο Μαζεηάο ελ παληί ηψ θφζκσ, δνμάζαο σηήξ εκψλ, θαί δνχο 
απηνίο ηήλ βαζηιείαλ ζνπ.  
 
Άπαληα θαηεθψηηζαλ, ηήο γήο ηά πέξαηα ζαχκαηη θαί δηδάγκαζηλ νη 
Μαζεηαί, θαί πνηθίινηο ηξφπνηο, ηφλ ιφγνλ θεξχμαληεο, Υξηζηέ σηήξ 
ηήο βαζηιείαο ζνπ.  
 
Αίλεζηλ αλαπέκπνκελ ηή βαζηιεία ζνπ, χκλνλ ζνη δε πξνζάγνκελ, ηψ 
δη' εκάο επί γεο νθζέληη, θαί θφζκνλ θσηίζαληη θαί ηφλ Αδάκ 
αλαθαιέζαληη.  

Γφμα... 
Γφμα ζνη Πάηεξ άγηε, Θεέ αγέλλεηε, δφμα ζνη Λφγε άρξνλε κνλνγελέο, 
δφμα ζνη ηφ Πλεχκα, ηφ ζείνλ θαί ζχλζξνλνλ, θαί Οκννχζηνλ Παηξί 
θαί Τηψ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Γέγνλελ ε θνηιία ζνπ αγία ηξάπεδα, έρνπζα ηφλ νπξάληνλ άξηνλ, εμ 
νχ πάο ν ηξψγσλ, νπ ζλήζθεη, σο έθεζελ, ν ηνχ παληφο 
Θενγελλήηνξ ηξνθεχο.  

Καηαβαζία  
Κχξηε ν Θεφο εκψλ, εηξήλελ δφο εκίλ, Κχξηε ν Θεφο εκψλ, θηήζαη 
εκάο, Κχξηε, εθηφο ζνχ άιινλ νπθ νίδακελ ηφ φλνκά ζνπ νλνκάδνκελ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο  
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ 
δαηκφλσλ ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ 
ξεχζαληη αίκαηη.  
 



Μεζίηεο, Πεληεθνζηήο, εθέζηεθε ζήκεξνλ, έλζελ ηνχ ζείνπ κέλ 
Πάζρα, ζεηνηάησ θέγγεη θαηαπγαζζείζα, εθείζελ δέ, ηνχ Παξαθιήηνπ 
ιάκπνπζα ράξηηη.  
 
Διάιεηο, ελ ηψ λαψ Υξηζηέ παξηζηάκελνο, ηψλ Ηνπδαίσλ ηνίο δήκνηο, 
ηήλ νηθείαλ δφμαλ απνθαιχπησλ, θαί πξνθαίλσλ, ηήλ ζπκθπταλ πξφο 
ηφλ γελλήηνξα.  

Θενηνθίνλ  
Γελνχ κνπ, πξνζηαζία θαί ηείρνο αθξάδαληνλ, ηψλ θνζκηθψλ κε 
ζθαλδάισλ, ιπηξνπκέλε κφλε Θενγελλήηνξ, θαί ηαίο ζείαηο, 
θσηνρπζίαηο θαηαιακπξχλνπζα.  

Άιινο  
Χο χδαηα ζαιάζζεο  

Ο πάληα πεξηέπσλ ηά πέξαηα αλήιζεο Ηεζνχ, θαί εδίδαζθεο, ελ ηψ 
ηεξψ ηνχο φρινπο, ηφλ ιφγνλ ηήο αιεζείαο, ηήο ενξηήο κεζνχζεο, σο 
Ησάλλεο βνά.  
 
Αλέπηπμαο ηά ρείιε ζνπ Γέζπνηα, εθήξπμαο ηψ θφζκσ, ηφλ άρξνλνλ 
Παηέξα θαί ηφ παλάγηνλ Πλεχκα, ηφ ζπγγελέο ακθνηέξσλ, θπιάηησλ, 
θαί κεηά ζάξθσζηλ.  
 
Σφ έξγνλ ηνχ Παηξφο εηειείσζαο, ηνίο έξγνηο επηζηψζσ ηνχο ιφγνπο 
ζνπ ηάζεηο ηειψλ σηήξ θαί ζεκεία, Παξάιπηνλ αλνξζψλ, ιεπξνχο 
θαζαίξσλ, θαί ηνχο λεθξνχο αληζηψλ.  
 
Ο άλαξρνο Τηφο, αξρή γέγνλε, ιαβψλ ηφ θαζ' εκάο, ελελζξψπεζε, 
θαί κέζνλ ηήο ενξηήο εδίδαζθε ιέγσλ, Πξνζδξάκεηε ηή πεγή ηή 
αελάσ, δσήλ αξχζαζζαη.  

Γφμα... 
Σήλ κίαλ ελ Σξηάδη ζεφηεηα, νπζίαλ ηξηζππφζηαηνλ άθηηζηνλ, 
ακέξηζηνλ πάληεο δνμνινγνχκελ, Παηέξα, θαί ηφλ Τηφλ, θαί ηφ άγηνλ 
Πλεχκα, σο ηξία νχζαλ θαί έλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Παξζέλνλ κεηά ηφθνλ πκλνχκέλ ζε, Παξζέλνλ θαί Μεηέξα δνμάδνκελ, 
ζε κφλελ αγλή Θεφλπκθε Κφξε, εθ ζνχ γάξ φλησο Θεφο εζαξθψζε, 
δσνπνηήζαο εκάο.  

Καηαβαζία  
Χο χδαηα ζαιάζζεο θηιάλζξσπε, ηά θχκαηα ηνχ βίνπ ρεηκάδεη κε, δηφ, 
σο Ησλάο, ζνί θξαπγάδσ Λφγε, Αλάγαγε εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ, επ 
ζπιαγρλε Κχξηε.  



 
Κνληάθηνλ  Ήρνο δ'  

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ  
Σήο ενξηήο ηήο λνκηθήο κεζαδνχζεο, ν ηψλ απάλησλ Πνηεηήο θαί 
Γεζπφηεο, πξφο ηνχο παξφληαο έιεγεο, Υξηζηέ ν Θεφο, Γεχηε θαί 
αξχζαζζε, χδσξ αζαλαζίαο, φζελ ζνη πξνζπίπηνκελ, θαί πηζηψο 
εθβνψκελ, Σνχο νηθηηξκνχο ζνπ δψξεζαη εκίλ, ζχ γάξ ππάξρεηο 
πεγή ηήο δσήο εκψλ. 

Ο Οίθνο  
Σήλ ρεξζσζείζάλ κνπ ςπρήλ, πηαηζκάησλ αλνκίαηο, ξναίο ηψλ ζψλ 
αηκάησλ θαηάξδεπζνλ, θαί δείμνλ θαξπνθφξσλ αξεηαίο, ζχ γάξ έθεο 
πάζη, ηνχ πξνζέξρεζζαη πξφο ζέ Λφγε Θενχ παλάγηε, θαί χδσξ 
αθζαξζίαο αξχεζζαη, δψλ ηε θαί θαζαίξνλ ακαξηίαο, ηψλ πκλνχλησλ 
ηήλ έλδνμνλ θαί ζείαλ ζνπ Έγεξζηλ παξέρσλ αγαζέ, ηήλ απφ ηνχ 
χςνπο ελερζείζαλ αιεζψο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ, Πλεχκαηνο ηζρχλ, ηνίο 
ζέ Θεφλ γηλψζθνπζη, ζχ γάξ ππάξρεηο πεγή ηήο δσήο εκψλ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Σεηάξηε ηνχ Παξαιχηνπ, ηήλ ηήο Μεζνπεληεθνζηήο 

ενξηάδνκελ ενξηήλ.  
ηίρνη  

 Δζηψο δηδάζθεη ηήο ενξηήο ελ κέζσ,  

 Υξηζηφο Μεζζίαο ηψλ δηδαζθάισλ κέζνλ.  
 

Σψ απείξσ ειέεη ζνπ, Υξηζηε ν Θεφο εκψλ, ειέεζνλ εκάο, 
Ακήλ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο  
Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο 
κάιινλ, ή ηή θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Έπινγεκέλνο εη ελ 
ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.  
 
Ηζρχτ ψηεξ ηήλ ηνχ ζαλάηνπ ιχζαο δχλακηλ ηξίβνλ ηήο δσήο 
εγλψξηζαο ηνίο ζλεηνίο, επραξίζησο ζνη θξαπγάδνπζηλ, Δπινγεκέλνο 
εί ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.  
 
άξθα θνξνχληα, ηεζεακέλνη νπθ επέγλσζαλ, δήκνη ηψλ Δβξαίσλ 
Λφγε ζε ηνχ Θενχ, αιι' εκείο ζνη αλακέιπνκελ, Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ 
λαψ ηήο δφμεο ζνπ, Κχξηε.  

Θενηνθίνλ  



Σφ ηνχ πςίζηνπ, εγηαζκέλνλ ζείνλ ζθήλσκα, ραίξε, δηά ζνχ γάξ 
δέδνηαη ε ραξά, Θενηφθε ηνίο θξαπγάδνπζηλ, Δπινγεκέλε ζπ ελ 
γπλαημίλ, ππάξρεηο παλάκσκε Γέζπνηλα.  

Άιινο  
Σψλ Υαιδαίσλ ε θάκηλνο  

αξθηθψο εθνπίαζαο, ε αλάπαπζηο πάλησλ, εθνπζίσο εδίςεζαο, ε 
πεγή ηψλ ζαπκάησλ, ηφ χδσξ εδήηεζαο, χδσξ ηφ δψλ Ηεζνχ 
επαγγεηιάκελνο.  
 
ακαξείηηδη Κχξηε, γπλαηθί πξνζσκίιεηο, δηαιέγσλ ηήλ άλνηαλ, ηψλ 
αλφκσλ Δβξαίσλ, ε κέλ γάξ επίζηεπζελ, Τηφλ ζε είλαη Θενχ, νη δέ 
εξλήζαλην.  
 
Όδσξ δψλ ηφ αιιφκελνλ, χδσξ αζαλαζίαο, ε πεγή ε αείδσνο, 
παξέρεη λ επεγγείισ, ηνίο πίζηεη ηφ Πλεχκά ζνπ, πξνζδερνκέλνηο 
σηήξ ηφ πξντφλ εθ Παηξφο.  
 
Πέληε άξηνηο εμέζξεςαο, ρηιηάδαο πεηλψλησλ, θαί ηνχ θφξνπ ηά 
ιείςαλα εηο άιιαο κπξηάδαο, σηήξ επεξίζζεπζαο, δεηθλχο ηήλ δφμαλ 
ζνπ ηνίο ηεξνίο Μαζεηαίο.  
 
Ο εζζίσλ ηφλ άξηνλ ζνπ, δήζεηαη αησλίσο, θαί ν πίλσλ ηφ αίκά ζνπ, 
ελ ζνί κέλεη σηήξ κνπ, θαί ζχ ελ απηψ κέλεηο, θαί αλαζηήζεηο απηφλ, 
ελ ηή εζράηε ξνπή.  
 
Δζαπκάζησζαο Γέζπνηα, ηήλ ζήλ νηθνλνκίαλ, πηζησζάκελνο 
ζαχκαζη ηήλ ζείαλ εμνπζίαλ, ηάο λφζνπο απήιαζαο, λεθξνχο 
αλέζηεζαο, ηπθινχο εθψηηζαο σο Θεφο.  
 
Σνχο ιεπξνχο εθαζάξηζαο, ηνχο ρσινχο αλσξζψζσ, παξαιχηνπο 
ζπλέζθηγμαο Αηκφξξνπλ ζεξαπεχζαο, επέδεπζαο πέιαγνο δεηθλχο 
ηήλ δφμαλ ζνπ ηνίο Ηεξνίο Μαζεηαίο.  

Γφμα... 
Πξνζθπλνχκέλ ζνπ Κχξηε ηφλ άρξνλνλ Παηέξα, θαί ηήλ ράξηλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ήλ ηνίο ζνίο Απνζηφινηο Θεφο ήλ δηέλεηκαο, 
εμαπνζηέιισλ απηνχο επί ηφ θήξπγκα.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Δλ γαζηξί ζνπ ερψξεζαο ηφλ αρψξεηνλ Λφγνλ, εθ καδψλ ζνπ 
εζήιαζαο, ηνχ θφζκνπ ηφλ ηξνθέα, αγθάιαηο εβάζηαζαο, ηφλ 
παξνρέα εκψλ, Θενγελλήηνξ αγλή.  



Καηαβαζία  
Σψλ Υαιδαίσλ ε θάκηλνο, ππξί θινγηδνκέλε, εδξνζίδεην πλεχκαηη, 
Θενχ επηζηαζία, νη Παίδεο ππέςαιινλ, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο  
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, 
ππξφο δέ δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο 
εξαζηαί Παίδεο θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ.  
 
Χξαίνο εθ ηάθνπ αλαζηάο, ηή ηήο ζεφηεηνο δφμε θνζκνχκελνο, ηνίο, 
Απνζηφινηο ζνπ Κχξηε, επεθάλεο, ηήλ ηνχ Πλεχκαηνο, 
επαγγειιφκελνο απηνίο, πέκπεηλ ελέξγεηαλ, ηνίο βνψζη, Πάληα ηά 
έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Νεθξψζαο ηφλ Άδελ σο Θεφο, δσαξρηθψηαηε, πάζηλ επήγαζαο δσήλ 
αηψληνλ, ήλ πεξ λχλ, εηθνλίδνπζη θαλφηαηα, ηψλ ιακπξνθφξσλ 
εκεξψλ ηνχησλ αη ράξηηεο, ηνίο βνψζη, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ 
Κχξηνλ.  
 
Αθηίλαο σο ήιηνο Υξηζηέ, δηθαηνζχλεο θαλείο, θφζκσ απέζηεηιαο, 
ηνχο Απνζηφινπο ζνπ θέξνληαο, ζέ ηφ θψο ηφ αθαηάιεπηνλ, θαί ηήο 
αγλνίαο ηήλ αριχλ απνδηψθνληαο, θαί βνψληαο, Πάληα ηά έξγα 
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ  
Ηδνχ λχλ εμέιηπε ζαθψο, εθ ηήο Ηνχδα θπιήο άξρσλ εγνχκελνο, ζχ 
γάξ παλάκσκε ηέηνθαο, ηά απηψ πξίλ απνθείκελα, ηήλ πξνζδνθίαλ 
ηψλ εζλψλ, Υξηζηφλ ψ ςάιινκελ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ 
ηφλ Κχξηνλ.  

Άιινο  
Άγγεινη θαί ππξαλνί  

Γεχηε ίδεηε ιανί, ηφλ επί ζξφλνπ δφμεο αλπκλνχκελνλ ππφ ιαψλ 
αλφκσλ βιαζθεκνχ ελ Πξνθήηαηο κελνλ, θαί ηδφληεο πκλείηε, ηνλ 
Μεζζίαλ πξνξξεζέληα.  
 
χ εί φλησο ν Υξηζηφο, ν εηο ηφλ θφζκνλ ηνχηνλ πξνεξρφκελνο, εμ νχ 
ε ζσηεξία, θαί ε άθεζηο, ηψλ παηξψσλ ζθαικάησλ, ζχ ε φλησο δσή 
ηψλ ζνί πεπηζηεπθφησλ.  
 



Ζ ζνθία ηνχ Θενχ, ηήο ενξηήο κεζνχζεο, θαζψο γέγξαπηαη, ηψ ηεξψ 
επέζηε θαί εδίδαζθελ, φηη φλησο απηφο ήλ, ν Μεζζίαο Υξηζηφο, δη' νχ 
ε ζσηεξία.  
 
Δλ ηνίο άββαζη Υξηζηφο, θαί ελ εκέξαηο φιαηο επεδείθλπην, ηά ηψλ 
ζεκείσλ έξγα εμησκελνο, ηνχο ελ λφζνηο πνηθίιαηο, αιι' ν πιάλνο 
ιαφο, ζπκψ ελεθνηείην.  
 
Σφλ Παξάιπηνλ θεζί, ηφλ δε ρξφλνηο πιείζηνηο θαηαθείκελνλ, ελ ηψ 
αββάησ νχηνο εζεξάπεπζε, θαί παξέβε ηφλ λφκνλ, Ηνπδαίνη Υξηζηψ, 
πηθξψο εινηδνξνχλην.  
 
Οπ Μσζήο, πκίλ θεζί, ηφλ λφκνλ δνχο θειεχεη πεξηηέκλεζζαη; θαί ελ 
αββάησ άλδξα πεξηεηέκλεην, ίλα κήπσο ν λφκνο ηψλ παηέξσλ 
ιπζή, Υξηζηφο ηνίο Ηνπδαίνηο.  
 
Οη αγλψκνλεο παληί, νη ελ εξήκσ πάιαη παξνηθήζαληεο, ηφλ 
επεξγέηελ θζφλσ, θαηελέζθεπηνλ βιαζθεκνχληεο, θη λνχληεο, ηάο 
αδίθνπο γιψζζαο, θελά πξνζκειεηψληεο.  

Γφμα... 
Δίο Θεφο νχλ ε Σξηάο, νπ ηνχ Παηξφο εθζηάληνο εηο Τηφηεηα, νπδε 
Τηνχ ηξαπέληνο εηο εθπφξεπζηλ, αιι' ηδία θαί άκθσ, θψο Θεφλ ηά 
ηξία, δνμάδσ, εηο αηψλαο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Πψο εγέλλεζαο εηπέ, ηφλ εθ Παηξφο αρξφλσο πξνεθιάςαληα, θαί ζχλ 
αγίσ Πλεχκαηη πκλνχκελνλ, ή σο νίδελ ν κφλνο επδνθήζαο εθ ζνχ 
ηερζήλαη Θενηφθε.  

Καηαβαζία  
Άγγεινη θαί νπξαλνί ηφλ επί ζξφλνπ δφμεο επνρνχκελνλ, θαί σο Θεφλ 
απαχζησο δνμαδνκελνλ, επινγείηε, πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Ζ Σηκησηέξα νπ ζηηρνινγείηαη 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο  
Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, 
ζέ Θενηφθε κεγαιχλνκελ.  
 
Νέαλ θαί θαηλήλ πνιηηείαλ, παξά Υξηζηνχ κεκαζεθφηεο ηαχηελ κέρξη 



ηέινπο θπιάηηεηλ δηαθεξφλησο πάληεο, ζπνπδάζσκελ, φπσο αγίνπ 
Πλεχκαηνο, ηήλ παξνπζίαλ απνιαχζσκελ.  
 
χ κνπ ηφ ζλεηφλ Εσνδφηα, πεξηβνιήλ αζαλαζίαο, θαί ηήο αθζαξζίαο 
ηήλ ράξηλ, ελδχζαο ψηεξ ζπλεμαλέζηεζαο, θαί ηψ Παηξί 
πξνζήγαγεο ηφλ ρξφληφλ κνπ ιχζαο πφιεκνλ.  
 
Δηο ηήλ επνπξάληνλ πάιηλ, δηαγσγήλ αλαθιεζέληεο, ηή ηήο κεζηηείαο 
δπλάκεη, ηνχ θελσζέληνο κέρξη θαί δνχινπ κνξθήο θαί εκάο 
αλπςψζαληνο, ηνχηνλ αμίσο κεγαιχλσκελ.  

Θενηνθίνλ  
Χο ξίδαλ, πεγήλ θαί αηηίαλ, ηήο αθζαξζίαο ζε Παξζέλε πάληεο νη 
πηζηνί πεπεηζκέλνη, ηαίο επθεκίαηο θαηαγεξαίξνκελ, ζχ γάξ ηήλ 
ελππφζηαηνλ, αζαλαζίαλ εκίλ έβιπζαο.  

Άιινο  
Αιιφηξηνλ ηψλ κεηέξσλ  

Σήο ενξηήο κεζαδνχζεο ηψλ Ηνπδαίσλ, αλήιζεο ν σηήξ κνπ επί ηφ 
ηεξφλ ζνπ, θαί εδίδαζθεο πάληαο, εζαχκαδνλ δέ Ηνπδαίνη, θαί πφζελ 
νχηνο νίδε γξάκκαηα, κή κεκαζεθψο; έιεγνλ.  
 
Ηάκαηα ραξηζκάησλ ν ιπηξσηήο κνπ πεγάδσλ επεηέιεη ηέξαηα θαί 
ζεκεία, θπγαδεχσλ ηάο λφζνπο, ηψκελνο ηνχο αζζελνχληαο, αιι' 
Ηνπδαίνη εμεκαίλνλην, ηψ πιήζεη ηψλ ζαπκάησλ απηνχ.  
 
Σνχο απεηζείο Ηνπδαίνπο ν ιπηξσηήο κνπ, ειέγρσλ αλεβφα, Μή 
θξίλεηε θαη' φςηλ, αιιά ηήλ δηθαίαλ θξίζηλ θξίλεηε, θαί γάξ ν λφκνο θαί 
ελ αββάησ πεξηηέκλεζζαη, θειεχεη πάληα άλζξσπνλ.  
 
Σά κείδνλα ηψλ ζαπκάησλ ηνίο Μαζεηαίο ζνπ, σηήξ σο επεγγείισ, 
παξέζρεο, απνζηείιαο, εηο ηά έζλε θεξχμαη ηήλ δφμαλ ζνπ, νη δέ ηψ 
θφζκσ, εθήξπηηφλ ζνπ ηήλ Αλάζηαζηλ, ηήλ ράξηλ θαί ηήλ ζάξθσζηλ.  
 
Δη άλζξσπνλ πεξηηέκλεηε ελ αββάησ, κήπσο ιπζή ν λφκνο, λχλ 
εκνί ηί ρνιάηε, φηη άλζξσπνλ φινλ επνίεζα πγηή ιφγσ; θαηά ηήλ 
ζάξθα πκείο θξίλεηε θεζί ηνίο Ηνπδαίνηο Υξηζηφο!  
 
Ο ηήλ μεξάλ ζεξαπεχζαο ρείξα ηψ ιφγσ, ηήλ μεξαλζείζαλ πάιαη γήλ 
ηήο εκήο θαξδίαο, ηαζάκελνο Λφγε, αλάδεημφλ κε θαξπνθφξνλ, ίλα 
εξγάζσκαη θαγψ σηήξ, θαξπνχο ελ κεηαλνία ζεξκή.  
 



Λεπξψζάλ κνπ ηήλ θαξδίαλ απνθαζάξαο, θαί ηήο ςπρήο κνπ Λφγε ηά 
φκκαηα θσηίζαο, επί θιίλεο νδχλεο κνπ, θείκελνλ αλφξζσζφλ κε, σο 
ηφλ παξάιπηνλ αλέζηεζαο, ελ θιίλε θαηαθείκελνλ.  

Γφμα... 
Αιιφηξηνλ ηνίο αλφκνηο εζηί ηφ ζέβεηλ, ηήλ άλαξρνλ Σξηάδα Παηέξα 
θαί Τηφλ ηε, θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα, ηήλ άθηηζηνλ παληνθξαηνξίαλ, δη' ήο 
ν ζχκπαο θφζκνο ήδξαζηαη, ηψ θξάηεη ηήο ηζρχνο απηήο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Δρψξεζαο έλ γαζηξί ζνπ Παξζελνκήηνξ, ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο, 
Υξηζηφλ ηφλ Εσνδφηελ φλ πκλεί πάζα θηίζηο, θαί ηξέκνπζηλ νη 
άλσζξφλνη, Απηφλ δπζψπεη πακκαθάξηζηε, ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Καηαβαζία  
Αιιφηξηνλ ηψλ κεηέξσλ ε παξζελία, θαί μέλνλ ηαίο παξζέλνηο ε 
παηδνπνητα, επί ζνί Θενηφθε, ακθφηεξα σθνλνκήζε, δηφ ζε πάζαη αη 
θπιαί ηήο γήο απαχζησο καθαξίδνκελ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ  
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο  

Ο ηφλ θξαηήξα έρσλ, ηψλ αθελψησλ δσξεψλ, δφο κνη αξχζαζζαη 
χδσξ, εηο άθεζηλ ακαξηηψλ, φηη ζπλέρνκαη δίςε, εχζπιαγρλε κφλε 
νηθηίξκνλ. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο  
 

Ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηά παξφληα Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ  

Ζ ζνθία θαί δχλακηο, ηνχ Παηξφο ηφ απαχγαζκα, Λφγνο ν ατδηνο, θαί 
Τηφο ηνχ Θενχ, ελ ηεξψ παξεγέλεην, ζαξθί θαί εδίδαζθελ Ηνπδαί 
αγλψκνλαο, θαί σλ ηνχο ιανχο, ηνχο δεηλνχο θαί εζαχκαδνλ, ηήο 
ζνθίαο ηφλ πινχηνλ εθβνψληεο, Πφζελ γξάκκαηα γηλψζθεη παξ' 
νπδελφο κή κεκαζεθψο; (Γίο)  
 
Γξακκαηείο επεζηφκηδελ, Ηνπδαίνπο δηήιεγρελ, ν Μεζζίαο Κχξηνο, 
εθβνψλ απηνίο, Μή ηήλ θαη' φςηλ παξάλνκνη, σο άδηθνη θξίλεηε, ελ 
αββάησ γάξ εγψ, ηφλ Παξάιπηνλ ήγεηξα, φζελ Κχξηνο, ηνχ 
αββάηνπ ππάξρσ, θαί ηνχ λφκνπ, ηί δεηείηέ κε θνλεχζαη, ηφλ ηνχο 
ζαλφληαο εγείξαληα;  



 
Μσυζέα ειίζαζαλ νη δεηλνί θαί παξάλνκνη, Ηνπδαίσλ ζχζηεκα ηφ 
αράξηζηνλ, ηφλ Ζζαταλ δέ έπξηζαλ, μπιίλσ ελ πξίνλη, ελ βνξβφξσ ηφλ 
ζνθφλ, Ηεξεκίαλ ελέβαινλ, ηφλ δέ Κχξηνλ, ελ ηαπξψ αλπςνχληεο, 
επεβφσλ, Σφλ λαφλ ν θαηαιχσλ, ζψζνλ ζαπηφλ θαί πηζηεχζνκελ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'  
Αλαηνιίνπ  

Φσηηζζέληεο αδειθνί, ηή Αλαζηάζεη ηνχ σηήξ ο Υξηζηνχ, θαί 
θζάζαληεο ηφ κέζνλ ηήο ενξηήο ηήο δεζπνηηθήο, γλεζίσο θπιάμσκελ 
ηάο εληνιάο ηνχ Θενχ, ίλα άμηνη γελψκεζα, θαί ηήλ Αλάιεςηλ 
ενξηάζαη, θαί ηήο παξνπζίαο ηπρείλ ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο  
 

ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ 
 

Σά Σππηθά θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηήο Δνξηήο, Χδή γ' θαί ο'.  
 

Ο Απφζηνινο  
Δλ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, θαηέθπγνλ νη Απφζηνινη εηο ηάο πφιεηο ηήο 
Λπθανλίαο...  
 

Δπαγγέιηνλ, εθ ηνχ θαηά Ησάλλελ  
Σήο Δνξηήο κεζνχζεο, αλέβε ν Ηεζνχο εηο ηφ Ηεξφλ, θαί εδίδαζθε, θαί 
εζαχκαδνλ νη Ηνπδαίνη, ιέγνληεο...  
 

Κνηλσληθφλ  
Ο ηξψγσλ κνπ ηήλ άξθα, θαί πίλσλ κνπ ηφ Αίκα, ελ εκνί κέλεη, θαγψ 
ελ απηψ, είπελ ν Κχξηνο.  

ρ45ηνξ 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ ΜΔΟΠΔΝΣΖΚΟΣΖ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  

Ήρνο δ'  Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο  
Πξνθαηαιχζαο ηφ θξάηνο ηνχ ζαλάηνπ, Υξηζηέ ηψ ζαλάησ ζνπ, δσήλ 
παξέζρεο βξνηνίο, ελ ηή ελδφμσ Δγέξζεη ζνπ, ζπλεμεγείξαο, γέλνο 
αλζξψπσλ ηή θαηαβάζεη ζνπ, ζελ ραξηζηήξηνλ, αίλφλ ζνη άδνκελ, 
ηήλ ενξηήλ ενξηάδνληεο, ηήο ηξηεκέξνπ, θαί ιακπξνθφξνπ ζνπ 
Αλαζηάζεσο, ελ ή ηφ κέζνλ ηψλ παλζέπησλ λχλ, εκεξψλ εκίλ πάζηλ 



επέιακςελ, Ηεζνχ δσνδφηα, επεξγέηα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Πξφ ηνχ ηηκίνπ ζηαπξνχ ζνπ θαί ηνχ Πάζνπο, ζαπκάησλ ηά έλδνμα, 
επηηειψλ ηνίο ιανίο, ηήο ενξηήο θαζψο γέγξαπηαη, ελ κέζσ έζηεο, ηήο 
λνκηθήο Υξηζηέ Παληνδχλακε, θαί πάζηλ εβφεζαο, Δί ηηο δηςά, πξφο 
εκέ απηνκνιείησ, θαί χδαηνο ηνχ ζείνπ πφκα, απαληιεζάησ θαί δσήο 
λάκαηα, χδσξ δσήο γάξ θαί δπλάκεσο θαί ζνθίαο εγψ πάζη δίδσκη, 
φηη ζέισλ αλζξψπνηο, σκνηψζελ σο θηιάλζξσπνο.  
 
Χο επί θιίλεο κε θείκελνλ νδχλεο, Υξηζηέ πνιπέιεε, ηψλ εγθιεκάησλ 
κνπ θαί παξεηκέλνλ ηνίο κέιεζηλ, σο δηά κέγα, θηιαλζξσπίαο 
πέιαγνο άλζξσπνο, ζειήζεη γελφκελνο, λχλ ανξάησο κε, σο ηφλ 
παξάιπηνλ έγεηξνλ, θαί ηξίβνπο ζείαο, ηψλ εληνιψλ ζνπ ηξέρεηλ 
επφδσζνλ, ν πξφ ηνχ Πάζνπο, ηνίο ιανίο σηήξ, ηψλ Δβξαίσλ 
ζαπκάησλ ηνίο πιήζεζη, παξηζηάκελνο φηη, Θεφο ψλ, βνπιήζεη 
πάζρεηο ζαξθί.  

Γφμα... Καί λπλ... Ήρνο β'  
ηε παξεγέλνπ ελ ηεξψ Υξηζηέ ν Θεφο, κε ιανίο εδίζνχζεο ηήο 
ενξηήο, ηφηε ηνηο δαζθεο βνψλ, ν πηζηεχσλ εηο εκέ, θάλ απνζάλε 
δήζεηαη, νη δέ Ηνπδαίνη δηεπξίνλην, κεηά ηψλ Φαξηζαίσλ, θαί 
αδδνπθαίσλ, θαί Γξακκαηέσλ, ιέγνληεο, Σίο εζηηλ νχηνο, φο ιαιεί 
βιαζθεκίαο; κή ινγηδφκελνη, φηη ζχ ππάξρεηο ν πξφ πάλησλ αηψλσλ, 
ζχλ Παηξί θαί Πλεχκαηη δνμαδφκελνο, Θεφο εκψλ, δφμα ζνη.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο γ'  Αλαζηάζηκνλ  

Ο ηψ πάζεη ζνπ Υξηζηέ, ακαπξψζαο ηφλ ήιηνλ, θαί ηψ θσηί ηήο ζήο 
αλαζηάζεσο, θαηδξχλαο ηά ζχκπαληα, πξφζδεμαη εκψλ ηφλ 
εζπεξηλφλ χκλνλ θηιάλζξσπε.  

Απνζηνιηθφλ  
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο πκψλ, άγηνη Απφζηνινη, 
εηδψισλ πιάλελ ειχζαηε ζενγλσζίαλ θεξχμαληεο, νχηνο ν θαιφο 
αγψλ, πκψλ ππάξρεη καθάξηνη, δηφ πκλνχκελ, θαί δνμνινγνχκελ πκψλ 
ηά κλεκφζπλα.  

Μαξηπξηθφλ  
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο 
δψζεη δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 



 
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, πίζηεη ζηεξηρζέληεο, ειπίδη βεβαησζέληεο ηή 
αγάπε ηνχ ζηαπξνχ ζνπ ςπρηθψο ελσζέληεο, ηνχ ερζξνχ ηήλ 
ηπξαλλίδα έιπζαλ, θαί ηπρφληεο ηψλ ζηεθάλσλ, κεηά ηψλ αζσκάησλ 
πξεζβεχνπζηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο γ'  
Γεξκαλνχ  

Μεζνχζεο ηήο Δνξηήο, δνμάδνκελ ηφλ ελ κέζσ ηή γήο, ζσηεξίαλ 
εξγαζάκελνλ, Μέζνλ κέλ δχν ιεζηψλ ε δσή ελ μχισ εθξέκαην, θαί 
ηψ κέλ βιαζθεκνχληη εζηψπα, ηψ δέ πηζηεχνληη εβφα, ήκεξνλ κεη' 
εκνχ έζε ελ ηψ Παξαδείζσ, Καηήιζελ ελ ηάθσ, εζθχιεπζε ηφλ Άδελ, 
θαί αλέζηε ηξηήκεξνο, ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο γ'  Αλαζηάζηκνλ  
Σήλ σξαηφηεηα  

Πάληα αλζξψπηλα, θαηαδεμάκελνο, πάληα εκέηεξα, νηθεησζάκελνο, 
πξνζεισζήλαη ελ ηαπξψ, επδφθεζαο πνηεηά κνπ, ζάλαηνλ 
ειφκελνο, ππνκείλαη σο άλζξσπνο, ίλα ηφ αλζξψπηλνλ, εθ ζαλάηνπ 
ιπηξψζε σο Θεφο, δηφ σο δσνδφηε βνψκέλ ζνη, Γφμα Υξηζηε ηή 
Αλαζηάζεη ζνπ.  

Απνζηνιηθφλ  
Σψλ Απνζηφισλ ζνπ, ηήλ κλήκελ Κχξηε, ππεξεθαίδξπλαο, σο 
παληνδχλακνο, φηη ελίζρπζαο απηνχο, ηά Πάζε ζνπ κηκήζαζζαη, 
ελίθεζαλ αλδξείσο γάξ, ηνχ Βειίαξ ηήλ δχλακηλ, φζελ θαί απέιαβνλ, 
Ηακάησλ ραξίζκαηα, Απηψλ ηαίο ηθεζίαηο θηιάλζξσπε, εηξήλελ 
παξάζρνπ ηψ ιαψ ζνπ.  

Μαξηπξηθφλ  
Θσξαθηζάκελνη, ηήλ παλνπιίαλ Υξηζηνχ θαί ελδπζάκελνη φπια ηήο 
πίζηεσο, ηάο παξαηάμεηο ηνχ ερζξνχ, αλδξηθψο θαηεβάιεηε, 
πξνζχκσο ηή ειπίδη γάξ, ηήο δσήο ππεκείλαηε, πάζαο ηψλ ηπξάλλσλ, 
πξίλ απεηιάο ηε θαί κάζηηγαο, δηφ θαί ηνχο ζηεθάλνπο εδέμαζζε, 
Μάξηπξεο Υξηζηνχ θαξηεξφςπρνη.  

Θενηνθίνλ  
Πξνθήηαη πξνεθήξπμαλ, Απφζηνινη εδίδαμαλ, Μάξηπξεο 



σκνιφγεζαλ, θαί εκείο επηζηεχζακελ, Θενηφθνλ ζε θπξίσο 
ππάξρνπζαλ, δηφ θαί κεγαιχλνκελ ηφλ ηφθνλ ζνπ ηφλ άθξαζηνλ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο πι. δ'  Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ  

Δζηεθψο ελ ηψ κέζσ ηνχ ηεξνχ, κεζαδνχζεο ελζέσο ηήο Δνξηήο, ν 
δηςψλ αλέθξαδεο, εξρέζζσ πξφο κε θαί πηλέησ, ν γάξ πίλσλ εθ 
ηνχηνπ, ηνχ ζείνπ κνπ λάκαηνο, πνηακνχο εθ θνηιίαο, εθξεχζεη 
δνγκάησλ κνπ, φο ηηο δέ πηζηεχεη, εηο εκέ ηφλ ζηαιέληα, εθ ζείνπ 
Γελλήηνξνο, κεη' εκνχ δνμαζζήζεηαη, Γηά ηνχην βνψκέλ ζνη, Γφμα ζνη 
Υξηζηέ ν Θεφο, φηη πινπζίσο εμέρεαο ηά λάκαηα, ηήο ζήο 
θηιαλζξσπίαο ηνίο δνχινηο ζνπ. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Α ί λ ν π ο  
ηηρεξά ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαη ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο γ'  Αλαζηάζηκνλ  
Δλ ηψ θσηί ζνπ Γέζπνηα, νςφκεζα θψο θηιάλζξσπε, αλέζηεο γάξ 
εθ ηψλ λεθξψλ, ζσηεξίαλ ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ δσξνχκελνο, ίλα 
ζε πάζα θηίζηο δνμνινγή, ηφλ κφλνλ αλακάξηεηνλ, Διέεζνλ εκάο. 
(Γίο)  

Απνζηνιηθφλ  
Σάο ηνχ Υξηζηνχ παξαγγειίαο, ακέκπησο θπιάμαληεο, άγηνη 
Απφζηνινη, δσξεάλ ειάβεηε, δσξεάλ παξέρεηε, ηαηξεχνληεο ηά πάζε 
ηψλ ςπρψλ θαί ηψλ ζσκάησλ εκψλ, δηφ έρνληεο παξξεζίαλ απηφλ 
ηθεηεχζαηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Μαξηπξηθφλ  
Χο θσζηήξεο ελ θφζκσ ιάκπεηε, θαί κεηά ζάλαηνλ άγηνη Μάξηπξεο, 
ηφλ αγψλα ηφλ θαιφλ αγσληζάκελνη, δηφ έρνληεο παξξεζίαλ, Υξηζηφλ 
ηθεηεχζαηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'  
Κχξηε, πξφ ηνχ αρξάληνπ ζνπ ηαπξνχ, ηήο ενξηήο κεζνχζεο, ελ ηψ 
ηεξψ αλήιζεο, Ηνπδαίνπο παξξεζία δηδάζθσλ, ηά Μσζέσο, θαί ελ 
λφκσ δηά ζνχ λνκνζεηεζέληα, εθπιεηηφκελνη δέ Υξηζηέ, ηήο ζήο 
ζνθίαο ηφ άθξαζηνλ κπζηεξηνλ, ηήλ θαηά ζνχ ζθεπσξίαλ ελ απηνίο 
θζφλσ εκειέησλ, Πψο νχηνο νίδε γξάκκαηα κή κεκαζεθψο; 
αγλννχληεο ζε ηφλ σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο  



Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά  
Μέγαο εί βαζηιεχ θαί κέγα ζνπ ηφ θξάηνο, κεγάισο γάξ πησρεχζαο, 
κεγάισλ ραξηζκάησλ, ηήλ νηθνπκέλελ έπιεζαο.  
 
ηίρ. Μλήζζεηη ηήο ζπλαγσγήο ζνπ...  
 
Έζηεο ελ ηψ λαψ, εθβιχδσλ ζνπ ηά ξείζξα, ηήο ενξηήο κεζνχζεο, θαί 
άξδσλ ηνχο δηςψληαο ηήλ ζείαλ ράξηλ εχζπιαγρλε.  
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ...  
 
ψζαί κε βνπιεζείο, ζαξθνχζαη παξαδφμσο, εθ Κφξεο απεηξάλδξνπ, 
θαί κέζνλ ηνχ λανχ ζνπ ηήλ ράξηλ κνη επήγαζαο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Ησάλλνπ Μνλαρνχ  

Μεζνχζεο ηήο ενξηήο πξφ ηνχ Πάζνπο, θαί ηήο ελδφμνπ Αλαζηάζεψο 
ζνπ Κχξηε, ήο δηδάζθσλ αγαζέ ελ ηψ ηεξψ, ηνχο απεηζνχληαο 
Ηνπδαίνπο, θαί Φαξηζαίνπο, θαί Γξακκαηείο, θαί βνψλ πξφο απηνχο, ν 
δηςψλ, εξρέζζσ πξφο κε θαί πηλέησ, ν πηζηεχσλ εηο εκέ, χδαηνο 
δσήο Πλεχκαηνο ζείνπ, πνηακνί ξεχζνπζηλ εθ ηήο θνηιίαο απηνχ,  
ηήο αξξήηνπ ζνθίαο ηήο ζήο ζπλέζεσο! ν ηά πάληα πιεξψλ Θεφο 
εκψλ δφμα ζνη.  

ρ46ηνξ 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  

Ήρνο πι. α' Υαίξνηο αζθεηηθψλ  
θζε θσηνθαλήο θαί ηεξπλή, ηήο ηνχ σηήξνο, Αλαζηάζεσο 
ζήκεξνλ, κεζφηεο ε παλαγία, σο κεζεκβξία θαηδξά, θξπθησξνχζα 
θφζκνλ ζείαηο ράξηζη, Υξηζηνχ ηήο Δγέξζεσο, ιακπαδνρνχζα 
ηεξάζηηα, ηήο αθζαξζίαο, απαζηξάπηεη ηά ζχκβνια, θαί πξνδείθλπζη, 
ηήλ εηο χςνο Αλάιεςηλ, θαίλεη ηήλ πνιπέξαζηνλ, ηνχ Πλεχκαηνο 
έιεπζηλ, Πεληεθνζηήο ηήο παλζέπηνπ, ηήλ ιακπξνηάηελ παλήγπξηλ, 
δηφ θαί παξέρεη, ηαίο ςπραίο εκψλ εηξήλελ, θαί κέγα έιενο.  
 
Γφμεο σο ζετθήο πνηακφο, ηήο ενξηήο λχλ κεζαδνχζεο ν Κχξηνο, ηά 
ξείζξα ηήο επζπιαγρλίαο, πάζη παξέρσλ βνά, νη δηςψληεο δεχηε, θαί 
αξχζαζζε, Πεγή ζπκπαζείαο γάξ, θαί ειένπο ηφ πέιαγνο, απηφο 
ππάξρσλ, βξχεη θφζκσ ηήλ άθεζηλ, πιχλεη πηαίζκαηα, θαί θαζαίξεη 



λνζήκαηα, ζψδεη ηνχο ηήλ Αλάζηαζηλ, απηνχ ενξηάδνληαο, ζθέπεη 
ηνχο πφζσ ηηκψληαο, ηήλ κεηά δφμεο Αλάιεςηλ, απηνχ θαί παξέρεη, 
ηαίο ςπραίο εκψλ εηξήλελ, θαί κέγα έιενο.  
 
Μέζνλ ηνχ ηεξνχ εζηεθψο, ν απεξίγξαπηνο Θεφο ηε θαί Κχξηνο, Θεφο 
γάξ ππήξρε θχζεη, θάλ δη' εκάο βξνησζείο, πεξηγεγξακκέλνο, ψθζε 
ζψκαηη, ηνίο πάζηλ αλέβιπδε, ηά δσήξξπηα ξήκαηα ηνίο πάζη ιέγσλ, 
Σάο ςπράο εθθαζάξζεηε, θαί ηνχ θαχζσλνο, ηψλ παζψλ αλαςχμαηε, 
κήηηο απνζηεξήζνηην, ηήο πφζεσο άλζξσπνη, ζείαλ γάξ ράξηλ 
δσξνχκαη ηήο αζαλάηνπ θαί θξείηηνλνο, θαί ηήο βαζηιείαο, ζπκκεζέμεη 
κνη ηψ θηίζηε θαί δνμαζζήζεηαη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Σήο ενξηήο κεζνχζεο, ηήο ζήο Υξηζηέ Αλαζηάζεσο, θαί ζείαο 
παξνπζίαο ηνχ αγίνπ ζνπ Πλεχκαηνο, ζπλειζφληεο ηψλ ζαπκάησλ 
ζνπ, αλπκλνχκελ ηά κπζηήξηα, ελ ή θαηάπεκςνλ εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο γ'  ηαπξψζηκνλ  

Ξχινλ παξαθνήο ηψ θφζκσ ζάλαηνλ εβιάζηεζε, ηφ δέ μχινλ ηνχ 
ηαπξνχ δσήλ θαί αθζαξζίαλ, δηφ ζε πξνζθπλνχκελ, ηφλ 
ζηαπξσζέληα Κχξηνλ, εκεησζήησ εθ' εκάο, ηφ θψο ηνχ πξνζψπνπ 
ζνπ, Κχξηε.  

Απνζηνιηθφλ  
Σψ ζψ ηαπξψ Υξηζηέ σηήξ, ζαλάηνπ θξάηνο ιέιπηαη, θαί Γηαβφινπ 
ε πιάλε θαηήξγεηαη, γέλνο δέ αλζξψπσλ πίζηεη ζσδφκελνλ, χκλνλ 
ζνη θαζ' εθάζηελ πξνζθέξεη.  

Μαξηπξηθφλ  
Μεγάιε ηνχ ηαπξνχ ζνπ Κχξηε ε δχλακηο, επάγε γάξ ελ ηφπσ, θαί 
ελεξγεί ελ θφζκσ, θαί αλέδεημελ εμ αιηέσλ Απνζηφινπο, θαί εμ εζλψλ 
Μάξηπξαο, ίλα πξεζβεχσζηλ ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Μεζνχζεο ηήο ενξηήο πξφ ηνχ Πάζνπο, θαί ηήο ελδφμνπ Αλαζηάζεψο 
ζνπ, Κχξηε, ήο δηδάζθσλ αγαζέ ελ ηψ ηεξψ, ηνχο απεηζείο Ηνπδαίνπο, 
θαί Φαξηζαίνπο, θαί Γξακκαηείο, θαί βνψλ πξφο απηνχο, ν δηςψλ, 
εξρέζζσ πξφο κε θαί πηλέησ, ν πηζηεχσλ εηο εκέ, χδαηνο δσήο 
Πλεχκαηνο ζείνπ, πνηακνί ξεχζνπζηλ εθ ηήο θνηιίαο απηνχ,  ηήο 
αξξήηνπ ζνθίαο ηήο ζήο ζπλέζεσο! ν ηά πάληα πιεξψλ Θεφο εκψλ 
δφμα ζνη.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 



Π Ρ Χ Ψ  
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  
ηαπξψζηκνλ  Ήρνο γ'  

Σήλ σξαηφηεηα ηήο παξζελίαο ζνπ  
ηαπξφλ θαί ζάλαηνλ, παζείλ ειφκελνο, κέζνλ ηήο θηίζεσο, ηνχηνλ 
θαηέπεμαο φηε επδφθεζαο σηήξ, ηφ ζψκά ζνπ πξνζειψζαη, ηφηε 
θαί ν ήιηνο, ηάο αθηίλαο απέθξπςε, ηαχηα θαί Λεζηήο νξψλ, ελ 
ηαπξψ ζε αλχκλεζε, Μλήζζεηη βνψλ κνπ ν σηήξ, θαί έιαβε 
πηζηεχζαο ηφλ Παξάδεηζνλ.  

Αλαζηάζηκνλ  
Σφ αθαηάιεπηνλ, ηφ ηήο ηαπξψζεσο, θαί αλεξκήλεπηνλ, ηφ ηήο 
Δγέξζεσο, ζενινγνχκελ νη πηζηνί κπζηήξηνλ απφξξεηνλ, ζήκεξνλ 
γάξ ζάλαηνο, θαί ν Άδεο θαηήξγεηαη, γέλνο δέ ηφ βξφηεηνλ αθζαξζίαλ 
ελδέδπηαη, δηφ επραξηζηνχληεο βνψκέλ ζνη, Γφμα Υξηζηέ ηή Δγέξζεη 
ζνπ.  

Μαξηπξηθφλ  
Σφ εχςπρνλ ηήο θαξηεξίαο πκψλ, ελίθεζε ηά κεραλήκαηα ηνχ 
αξρεθάθνπ ερζξνχ, Αζινθφξνη παλεχθεκνη, δηά ηνχην ηήο αησλίνπ 
θαηεμηψζεηε καθαξηφηεηνο, Αιιά πξεζβεχζαηε ηψ Κπξίσ, ηνχ 
θηινρξίζηνπ ιανχ ζψζαη ηφ πνίκληνλ, Μάξηπξεο ππάξρνληεο ηήο 
αιεζείαο.  

ηαπξνζενηνθίνλ  
Ράβδνλ δπλάκεσο θεθηεκέλνη, ηφλ ηαπξφλ ηνχ Τηνχ ζνπ Θενηφθε, ελ 
απηψ θαηαβάιινκελ ηψλ ερζξψλ ηά θξπάγκαηα, νη πφζσ ζε 
απαχζησο κεγαιχλνληεο.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Καζίζκαηα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο πι. δ'  Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ  

Σήο ζνθίαο ηφ χδσξ θαί ηήο δσήο, αλαβιχδσλ ηψ θφζκσ, πάληαο 
σηήξ, θαιείο ηνχ αξχζαζζαη, ζσηεξίαο ηά λάκαηα, ηφλ γάξ ζείνλ 
λφκνλ ζνπ δερφκελνο άλζξσπνο, ελ απηψ ζβελλχεη, ηήο πιάλεο ηνχο 
άλζξαθαο, φζελ εηο αηψλαο, νπ δηςήζεη, νπ ιήμεη ηνχ θφξνπ ζνπ 
Γέζπνηα, Βαζηιεχ επνπξάληε, δηά ηνχην δνμάδνκελ, ηφ θξάηνο ζνπ 
Υξηζηέ ν Θεφο, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ αηηνχκελνη, θαηαπέκςαη 
πινπζίσο ηνίο δνχινηο ζνπ. (Γίο)  



 
Δηο ηνχο Αίλνπο  

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο γ'  ηαπξψζηκνλ  

Φζφλσ ηξπθήο εθβέβιεκαη, πηψκα πεζψλ ραιεπφλ, αιι' νπ παξείδεο 
Γέζπνηα, αλαιαβψλ δη' εκέ ηφ θαη' εκέ, ζηαπξνχζαη θαί ζψδεηο κε, εηο 
δφμαλ εηζάγεηο κε, Λπηξσηά κνπ, δφμα ζνη. (Γίο)  

Απνζηνιηθφλ  
Γεχηε πάληα ηά έζλε, γλψηε ηνχ θξηθηνχ κπζηεξίνπ ηήλ δχλακηλ, 
Υξηζηφο γάξ ν σηήξ εκψλ, ν ελ αξρή Λφγνο, εζηαπξψζε δη' εκάο, 
θαί εθψλ εηάθε, θαί αλέζηε εθ λεθξψλ, ηνχ ζψζαη ηά ζχκπαληα, 
Απηφλ πξνζθπλήζσκελ.  

Μαξηπξηθφλ  
Σψλ αγίσλ Αζινθφξσλ ηήλ κλήκελ, δεχηε ιανί άπαληεο ηηκήζσκελ, 
φηη ζέαηξνλ γελφκελνη Αγγέινηο θαί αλζξψπνηο, ηφλ ηήο λίθεο 
ζηέθαλνλ παξά Υξηζηνχ εθνκίζαλην, θαί πξεζβεχνπζηλ ππέξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Μεζνχζεο ηήο ενξηήο ηνχ Πάζρα, ελ ηψ λαψ αλήιζεο, ηνχ ηεξνχ ν 
σηήξ εκψλ, θαί ζηάο ελ κέζσ ηνχ φρινπ, εδίδαζθεο απηνχο 
παξξεζία, θαί έιεγεο, Δγψ εηκη ηφ θψο ηνχ θφζκνπ, ν εκνί 
αθνινπζψλ, νπ κή πεξηπαηήζεη ελ ηή ζθνηία, αιι' έμεη ηφ θψο ηήο 
αζαλάηνπ δσήο.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά  

ινο ζχλ ηψ Θεψ, ν Λφγνο ζχ ππάξρσλ, νιιχκελφλ κε ζέισλ, 
εμάξαη ηψλ πηαηζκάησλ, ελνχζαί κνη θηιάλζξσπε.  
 
ηίρ. Μλήζζεηη ηήο ζπλαγσγήο ζνπ...  
 
Πέπαπηαη ε ζθηά, ηδνχ γάξ ν Μεζζίαο, ηήο ενξηήο ελ κέζσ, ηήλ ράξη λ 
ψζπεξ άιινλ θσζθφξνλ ελαπήζηξαςελ.  
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ...  
 
Έξρεζζε εππεηζψο, νη ηήο δσήο ηφ λάκα, πηείλ επηπνζνχληεο, εβφα ν 
σηήξ κνπ, θαί πίεηε ηήλ ράξηλ, ελζέσο αγαιιφκελνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Καζαξζψκελ ελλνηψλ ηνχο θεπζκψλαο θαί ςπρηθάο ιακπεδφλαο 



δηαπγάζσκελ, θαί ηήλ δσήλ θαηίδσκελ Υξηζηφλ, ελ ηεξψ αθηθφκελνλ, 
ππεξβνιή αγαζφηεηνο, ίλα ηφλ ερζξφλ ζξηακβεχζε, θαί ζψζε ηφ 
γέλνο εκψλ, δηά πάζνπο ηαπξνχ θαί ηήο Αλαζηάζεσο, πξφο φλ 
βνήζσκελ, Αθαηάιεπηε Κχξηε, δφμα ζνη.  

ρ47ηνξ 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  
Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ  

Ο πνηεηήο ηψλ απάλησλ, θαί ηήο δσήο ρνξεγφο, ν ηψ Παηξί ηψ ζείσ, 
ζπλατδηνο Λφγνο, εθψλ εθ ηήο Παξζέλνπ, ζάξθα ιαβψλ, θαί 
γελφκελνο άλζξσπνο, ηά ηήο αξξήηνπ, ζνθίαο σο αγαζφο, πάζηλ 
έβιπζε δηδάγκαηα.  
 
Σήο ενξηήο κεζαδνχζεο, ηψλ Ηνπδαίσλ Υξηζηέ, ηψ ηεξψ επέζηεο, ν 
ηνχ λφκνπ Γεζπφηεο, δηδάζθσλ εμνπζία, θαί Γξακκαηείο, δηειέγρσλ, 
σο γέγξαπηαη, θαί θαηαπιήηησλ ζνθία ιφγσλ ηψλ ζψλ, θαί ζαπκάησλ 
επηδείμεζηλ.  
 
Ο ρνξεγφο ηήο ζνθίαο, θαί ηψλ θαιψλ παξνρεχο, ν ρέσλ ζεία ξείζξα, 
εθ πεγήο αελάνπ, Γεχηε πξφο κε, θξάδεη, χδσξ δσήο, νη δηςψληεο 
αξχζαζζε, θαί πνηακνί εθ θνηιίαο πκψλ, θεζί, ραξηζκάησλ ζείσλ 
ξεχζνπζη.  

Γφμα... Ήρνο α'  
Πεληεθνζηήο εθέζηεθελ ε ηψλ εκεξψλ κεζφηεο, ελ ή Υξηζηφο, 
παξαγπκλψζαο ακπδξψο ζετθήλ δπλαζηείαλ, Παξάιπηνλ ζπλέζθηγμε, 
ιφγσ απηφλ ηήο θιίλεο εμαλαζηήζαο, θαί ζενπξεπψο ζαπκαηνπξγψλ, 
ελ νζηξαθίλσ ζψκαηη, ηνίο αλζξψπνηο εδσξήζαην, ηήλ αηψληνλ δσήλ, 
θαί ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  Ήρνο γ'  
Πψο κή ζαπκάζσκελ, ηφλ ζεαλδξηθφλ ζνπ ηφθνλ, παλζεβάζκηε; 
πείξαλ γάξ αλδξφο κή δεμακέλε, παλάκσκε, έηεθεο απάηνξα Τηφλ ελ 
ζαξθί, ηφλ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο γελλεζέληα ακήηνξα, κεδακψο 
ππνκείλαληα ηξνπήλ, ή θπξκφλ, ή δηαίξεζηλ, αιι' εθαηέξαο νπζίαο, 
ηήλ ηδηφηεηα ζψαλ θπιάμαληα, Γηφ, Μεηξνπάξζελε Γέζπνηλα, απηφλ 
ηθέηεπε ζσζήλαη, ηάο ςπράο ηψλ νξζνδφμσο, Θενηφθνλ 
νκνινγνχλησλ ζε.  
 

ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ  



Ήρνο γ' 
Σψ ζψ ηαπξψ Υξηζηέ σηήξ, ζαλάηνπ θξάηνο ιέιπηαη, θαί Γηαβφινπ 
ε πιάλε θαηήξγεηαη.  
γέλνο δέ αλζξψπσλ πίζηεη ζσδφκελνλ, χκλνλ ζνη θαζ' εθάζηελ 
πξνζθέξεη.  
 
ηίρ. Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ...  
 
Πεθψηηζηαη ηά ζχκπαληα, ηή Αλαζηάζεη ζνπ Κχξηε, θαί ν Παξάδεηζνο 
πάιηλ ελέσθηαη, πάζα δέ ε θηίζηο αλεπθεκνχζά ζε, χκλνλ ζνη θαζ' 
εθάζηελ πξνζθέξεη.  
 
ηίρ. Καί γάξ εζηεξέσζε ηήλ νηθνπκέλελ...  
 
Γνμάδσ ηνχ Παηξφο, θαί ηνχ Τηνχ ηήλ δχλακηλ, θαί Πλεχκαηνο αγίνπ, 
πκλψ ηήλ εμνπζίαλ, αδηαίξεηνλ, άθηηζηνλ ζεφηεηα, Σξηάδα Οκννχζηνλ, 
ηήλ βαζηιεχνπζαλ εηο αηψλαο αηψλσλ.  
 
ηίρ. Σψ νίθσ ζνπ πξέπεη αγίαζκα...  
 
Ο ηψ πάζεη ζνπ Υξηζηέ, ακαπξψζαο ηφλ ήιηνλ, θαί ηψ θσηί ηήο ζήο 
Αλαζηάζεσο, θαηδξχλαο ηά ζχκπαληα, πξφζδεμαη εκψλ, ηφλ 
εζπεξηλφλ χκλνλ θηιάλζξσπε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Δλ ηψ ηεξψ επέζηεο, ε ζνθία ηνχ Θενχ, κεζνχζεο ηήο ενξηήο, 
δηδάζθσλ θαί ειέγρσλ ηνχο απεηζείο Ηνπδαίνπο, ηνχο Φαξηζαίνπο θαί 
Γξακκαηείο, θαί βνψλ παξξεζία πξφο απηνχο, ν δηςψλ εξρέζζσ 
πξφο κε, θαί πηλέησ χδσξ δσεξφλ, θαί νπ κή δηςήζε εηο ηφλ αηψλα, ν 
πηζηεχσλ ηή εκή ρξεζηφηεηη, πνηακνί ξεχζνπζηλ εθ ηήο θνηιίαο απηνχ 
δσήο αησλίνπ,  ηήο αγαζφηεηνο, θαί ηήο επζπιαγρλίαο ζνπ, Υξηζηέ ν 
Θεφο εκψλ! Γφμα ζνη.  
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΣΖ Γ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ  

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ 

Αλαζηάζηκα Ήρνο γ'  
Υξηζηφο εθ λεθξψλ εγήγεξηαη ε απαξρή ηψλ θεθνηκεκέλσλ, ν 



πξσηφηνθνο ηήο θηίζεσο, θαί δεκηνπξγφο πάλησλ ηψλ γεγνλφησλ, 
ηήλ θαηαθζαξείζαλ θχζηλ ηνχ γέλνπο εκψλ, ελ εαπηψ αλεθαίληζελ, 
νπθ έηη ζάλαηε θπξηεχεηο, ν γάξ ηψλ φισλ Γεζπφηεο, ηφ θξάηνο ζνπ 
θαηέιπζε.  

Γφμα... 
αξθί ηνχ ζαλάηνπ γεπζάκελνο Κχξηε, ηφ πηθξφλ ηνχ ζαλάηνπ 
εμέηεκεο ηή Δγέξζεη ζνπ, θαί ηφλ άλζξσπνλ λχλ θαη' απηνχ 
ελίζρπζαο, ηήο αξραίαο θαηάξαο ηήλ ήηηαλ αλαθαινχκελνο, ν 
ππεξαζπηζηήο ηήο δσήο εκψλ Κχξηε, δφμα ζνη.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
έ ηήλ κεζηηεχζαζαλ, ηήλ ζσηεξίαλ ηνχ γέλνπο εκψλ, αλπκλνχκελ 
Θενηφθε Παξζέλε, ελ ηή ζαξθί γάξ ηή εθ ζνχ πξνζιεθζείζε ν Τηφο 
ζνπ θαί Θεφο εκψλ, ηφ δηά ηαπξνχ θαηαδεμάκελνο Πάζνο, 
ειπηξψζαην εκάο, εθ θζνξάο σο θηιάλζξσπνο.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο πι. δ'  Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ  

Δνξηήο κεζαδνχζεο ηήο λνκηθήο, ήο δηδάζθσλ σηήξ κνπ ελ ηεξψ, 
ειέγρσλ ηε ηήλ άλνηαλ, ηψλ απίζησλ Δβξαίσλ, θαί βνψλ ηνίο φρινηο, 
ζεία θσλή σο θηιάλζξσπνο, ν δηςψλ αλέθξαδεο, εξρέζζσ πξφο κε 
θαί πηλέησ, φζελ επεγγείισ, ηνίο πηζηεχνπζη λέκεηλ, ζνθίαο ηά 
λάκαηα, εθ πεγήο αθεξάηνπ ζνπ, Γηά ηνχην βνψκέλ ζνη, Καηάπεκςνλ 
Υξηζηέ ν Θεφο, κφλνο ηφ παλάγηνλ Πλεχκά ζνπ, θαί ζψζνλ εκάο, φηη 
ππάξρεηο πνιπέιενο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο  
ηηρεξά Αλαζηάζηκα  Ήρνο γ'  

Γεχηε πάληα ηά έζλε, γλψηε ηνχ θξηθηνχ κπζηεξίνπ ηήλ δχλακηλ, 
Υξηζηφο γάξ ν σηήξ εκψλ, ν ελ αξρή Λφγνο, εζηαπξψζε δη' εκάο, 
θαί εθψλ εηάθε, θαί αλέζηε εθ λεθξψλ, ηνχ ζψζαη ηά ζχκπαληα, 
Απηφλ πξνζθπλήζσκελ.  
 
Γηεγήζαλην πάληα ηά ζαπκάζηα, νη θχιαθέο ζνπ Κχξηε, αιιά ηφ 
ζπλέδξηνλ ηήο καηαηφηεηνο, πιεξψζαλ δψξσλ ηήλ δεμηάλ απηψλ, 
θξχπηεηλ ελφκηδνλ ηήλ Αλάζηαζίλ ζνπ, ήλ ν θφζκνο δνμάδεη, Διέεζνλ 
εκάο.  
 
Υαξάο ηά πάληα πεπιήξσηαη, ηήο, Αλαζηάζεσο ηήλ πείξαλ εηιεθφηα, 



Μαξία γάξ ε Μαγδαιελή επί ηφ κλήκα ήιζελ, εχξελ Άγγεινλ επί ηφλ 
ιίζνλ θαζήκελνλ, ηνίο ηκαηίνηο εμαζηξάπηνληα, θαί ιέγνληα, Σί δεηείηε 
ηφλ δψληα κεηά ηψλ λεθξψλ, νπθ έζηηλ ψ δε, αιι' εγήγεξηαη, θαζψο 
είπε, πξνάγσλ ελ ηή Γαιηιαία.  
 
Δλ ηψ θσηί ζνπ Γέζπνηα, νςφκεζα θψο θηιάλζξσπε, αλέζηεο γάξ 
εθ ηψλ λεθξψλ, ζσηεξίαλ ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ δσξνχκελνο, ίλα 
ζε πάζα θηίζηο δνμνινγή, ηφλ κφλνλ αλακάξηεηνλ, Διέεζνλ εκάο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'  
Φσηηζζέληεο αδειθνί, ηή Αλαζηάζεη ηνχ σηήξνο Υξηζηνχ, θαί 
θζάζαληεο ηφ κέζνλ ηήο ενξηήο ηήο δεζπνηηθήο, γλεζίσο θπιάμσκελ 
ηάο εληνιάο ηνχ Θενχ, ίλα άμηνη γελψκεζα θαί ηήλ Αλάιεςηλ ενξηάζαη, 
θαί ηήο παξνπζίαο ηπρείλ ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά  

Νάνπζα ε πεγή, ηήο ζήο ζνθίαο πφκα πλεπκαηηθφλ πεγάδεη, νχ 
πίλνληεο δνγκάησλ ελζέσλ εκπηπιψκεζα.  
 
ηίρ. Μλήζζεηη ηήο ζπλαγσγήο ζνπ...  
 
Σέηξσηαη ηφ δεηλφλ, Δβξαίσλ φλησο γέλνο, αθνπφλησλ ζνπ Λφγε, 
δηδάζθνληνο ηνίο φρινηο, ζσηήξηα δηδάγκαηα.  
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ,...  
 
Ήθεο ν πιαζηνπξγφο, ελ ηή ηψλ θαί έζηεο, ελ κέζσ ηνχ ιανχ ζνπ, 
θαί ηνίο ιανίο εδίδσο, ηήλ ράξηλ ηήλ ζσηήξηνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'  
Κχξηε, πξφ ηνχ αρξάληνπ ζνπ ηαπξνχ, ηήο ενξηήο κεζνχζεο, ελ ηψ 
ηεξψ αλήιζεο, Ηνπδαίνπο παξξεζία δηδάζθσλ ηά Μσζέσο, θαί ελ 
λφκσ δηά ζνχ λνκνζεηεζέληα, εθπιεηηφκελνη δέ Υξηζηέ, ηήο ζήο 
ζνθίαο ηφ άθξαζηνλ κπζηήξηνλ, ηήλ θαηά ζνχ ζθεπσξίαλ ελ εαπηνίο 
θζφλσ εκειέησλ, Πψο νχηνο νίδε γξάκκαηα, κή κεκαζεθψο; 
αγλννχληεο, ζέ ηφλ σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

ρ51ηνξ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 
ΣΗ ΑΜΑΡΔΙΣΙΓΟ 

 
ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΔΠΔΡΑ 



ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα... ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ 
ηηρεξά Αλαζηάζηκα. 

 
Ήρνο δ'  

Σφλ δσνπνηφλ ζνπ ηαπξφλ, απαχζησο πξνζθπλνχληεο Υξηζηέ ν 
Θεφο, ηήλ ηξηήκεξφλ ζνπ Αλάζηαζηλ δνμάδνκελ, δη' απηήο γάξ 
αλεθαίληζαο, ηήλ θαηαθζαξείζαλ ηψλ αλζξψπσλ θχζηλ Παληνδχλακε, 
θαί ηήλ εηο νπξαλνχο άλνδνλ, θαζππέδεημαο εκίλ, σο κφλνο αγαζφο 
θαί θηιάλζξσπνο.  
 
Σνχ μχινπ ηήο παξαθνήο, ηφ επηηφκνλ έιπζαο σηήξ, ηψ μχισ ηνχ 
ηαπξνχ εθνπζίσο πξνζεισζείο, θαί εηο Άδνπ θαηειζψλ Γπλαηέ, ηνχ 
ζαλάηνπ ηά δεζκά, σο Θεφο, δηέξξεμαο, δηφ πξνζθπλνχκελ ηελ εθ 
λεθξψλ ζνπ Αλάζηαζηλ, ελ αγαιιηάζεη βνψληεο, Παληνδχλακε Κχξηε 
δφμα ζνη.  
 
Πχιαο Άδνπ ζπλέηξηςαο Κχξηε, θαί ηψ ζψ ζαλάησ, ηνχ ζαλάηνπ ηφ 
βαζίιεηνλ έιπζαο, γέλνο δέ ηφ αλζξψπηλνλ, εθ θζνξάο ειεπζέξσζαο, 
δσήλ θαί αθζαξζίαλ ηψ θφζκσ δσξεζάκελνο, θαί ηφ κέγα έιενο.  

ηηρεξφλ Αλαηνιηθφλ 
Γεχηε αλπκλήζσκελ ιανί, ηήλ ηνχ σηήξνο ηξηήκεξνλ Έγεξζηλ, δη' σο 
ειπηξψζεκελ ηψλ ηνχ Άδνπ αιχησλ δεζκψλ, θαί αθζαξζίαλ θαί 
δσήλ, πάληεο ειάβνκελ θξάδνληεο, ν ζηαπξσζείο, θαί ηαθείο, θαί 
αλαζηάο, ζψζνλ εκάο ηή Αλαζηάζεη ζνπ, κφλε Φηιάλζξσπε. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Παξά ηφ θξέαξ ηνχ Ηαθψβ, επξψλ ν Ηεζνχο ηήλ ακαξείηηδα, αηηεί 
χδσξ παξ' απηήο ν λέθεζη θαιχπησλ ηήλ γήλ Χ ηνχ ζαχκαηνο!ν ηνίο 
Υεξνπβίκ επνρνχκελνο, πφξλε γπλαηθί δηειέγεην, χδσξ αηηψλ, ν ελ 
χδαζη ηήλ γήλ θξεκάζαο, χδσξ δεηψλ, ν πεγάο θαί ιίκλαο πδάησλ 
εθρέσλ, ζέισλ ειθχζαη φλησο απηήλ, ηήλ ζεξεπνκέλελ ππφ ηνχ 
πνιεκήηνξνο ερζξνχ, θαί πνηίζαζζαη χδσξ δσήο, ηήλ θιεγνκέλελ ελ 
ηνίο αηνπήζαζη δεηλψο, σο κφλνο εχζπιαγρλνο θαί θηιάλζξσπνο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφ Γνγκαηηθφλ  Ήρνο δ' 

Αζπφξσο ζπλέιαβεο, θαί εθχεζαο αθξάζησο, ηφλ θαζειφληα 
δπλάζηαο απφ ζξφλσλ, θαί πςνχληα ηαπεη λνχο, θαί εγείξνληα θέξαο 
ρξηζηψλ απηνχ, δνμάδνληαο Υξηζηνχ ηφλ ηαπξφλ, θαί ηήλ Σαθήλ, θαί 
ηήλ έλδνμνλ Αλάζηαζηλ. Γηφ ζε Θενηφθε, ηήλ πξφμελνλ ηψλ ηνζνχησλ 



αγαζψλ, αζηγήηνηο ελ σ δαίο καθαξίδνκελ, σο πξεζβεχνπζαλ αεί, ηνχ 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηφ Αλαζηάζηκνλ ηηρεξφλ.  
 

Ήρνο δ'  
Κχξηε αλειζψλ ελ ηψ ζηαπξψ, ηήλ πξνγνληθήλ εκψλ θαηάξαλ 
εμήιεηςαο, θαί θαηειζψλ ελ ηψ άδε, ηνχο απ' αηψλνο δεζκίνπο 
ειεπζέξσζαο, αθζαξζίαλ δσξνχκελνο ηψλ αλζξψπσλ ηψ γέλεη, δηά 
ηνχην πκλνχληεο δνμάδνκελ, ηήλ δσνπνηφλ θαί ζσηήξηφλ ζνπ 
Έγεξζηλ. 

Ήρνο δ' 
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

ηίρ. Μλεζζήζνκαη ηνχ νλφκαηφο ζνπ ελ πάζε γελεά θαί γελεά. 
 
Ο εμ αλάξρνπ Παηξφο Τηφο αρξφλσο, δηά ζπγθαηάβαζηλ θαί ζσηεξίαλ 
βξνηψλ, Θεφο ψλ άλζξσπνο γέγνλελ, ίλα παξάζρε, ηψ 
Πξσηνπιάζησ λχλ ηφλ Παξάδεηζνλ, άκα θαί ηήλ άπαζαλ θχζηλ 
ιπηξψζεηαη, εθ ηήο απάηεο ηνχ φθεσο, θαί ηήλ εηθφλα, πεζνχζαλ 
ζψζε σο επδηάιιαθηνο, φζελ Μεηέξα απεηξγάζαην, λπκθνηφθνλ 
αγλήλ, ηήλ ακφιπληνλ, ήλ σο άγθπξαλ πάληεο, ηψλ ςπρψλ εκψλ 
θεθηήκεζα.  
 
ηίρ. Άθνπζνλ, ζχγαηεξ, θαί ίδε, θαί θιίλνλ ηφ νχο ζνπ, θαί επηιάζνπ 
ηνχ ιανχ ζνπ, θαί ηνχ νίθνπ ηνχ παηξφο ζνπ, θαί επηζπκήζεη ν 
Βαζηιεχο ηνχ θάιινπο ζνπ. 
 
σκαησζέληα ηφλ θηίζηελ ηψλ απάλησλ, έζρεο ελ ηή κήηξα ζνπ 
ζενκαθάξηζηε, αλακνξθνχληα ηφλ άλζξσπνλ, ηφλ πξίλ πεζφληα, ηή 
παξαβάζεη δηά ηνχ φθεσο, Θεφλ γάξ γεγέλλεθαο, ζαξθί αθξάζησο 
εκίλ, θαί ηήο θζνξάο ειεπζέξσζαο, ηήλ θχζηλ πάζαλ, παιαησζείζαλ 
δηά ηνχ ηφθνπ ζνπ, δηφ πκλνχκελ θαί δνμάδνκελ, ζνχ ηήλ ράξηλ 
Παξζέλε αλχκθεπηε, δπζσπνχληεο ξπζζήλαη, δηά ζνχ πάζεο 
θνιάζεσο.  
 
ηίρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ ηήο γήο. 
 
Ίλα ζνπ πάζη ηφ πιήζνο ηνχ ειένπο, θαί ηήο αγαζφηεηνο αλαθαιχςεο 
εκίλ, ηφ αδηφξηζηνλ πέιαγνο, ηάο ακαξηίαο, ηψλ νηθεηψλ ζνπ πάζαο 
εμάιεηςνλ, έζρεο γάξ παλάκσκε, σο Μήηεξ νχζα Θενχ, ηήλ εμνπζίαλ 



ηήο θηίζεσο, θαί δηεμάγεηο, πάληα σο ζέιεηο ηή δπλαζηεία ζνπ, θαί γάξ 
ε ράξηο, ε ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ αγίνπ ζαθψο ελνηθνχζα ελ ζνί, 
ζπλεξγεί ζνη ελ πάζηλ, αελάσο Πακκαθάξηζηε.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Χο ψθζεο επί γήο, Υξηζηέ ν Θεφο, δη' άθαηνλ νηθνλνκίαλ, αθνχζαζα 
ε ακαξείηηο ηνχ ιφγνπ ζνπ ηνχ Φηιαλζξψπνπ, θαηέιηπε ηφ άληιεκα 
επί ηφ θξέαξ, θαί έδξακε ιέγνπζα ηνίο ελ ηή πφιεη, Γεχηε, ίδεηε 
θαξδηνγλψζηελ, κήηη νχηνο ππάξρεη ν πξνζδνθψκελνο Υξηζηφο, ν 
έρσλ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... ν απηφο, 
Μεζνχζεο ηήο ενξηήο, δηδάζθνληφο ζνπ σέιεγνλ νη Ηνπδαίνη, Πψο 
νχηνο νίδε γξάκκαηα, κή κεκαζεθψο; αγλννχληεο, φηη ζχ εί ε ζνθία ε 
θαηαζθεπάζαζα ηφλ θφζκνλ, Γφμα ζνη. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  
Σφ θαηδξφλ ηήο Αλαζηάζεσο θήξπγκα, ηνχ Αγγέινπ καζνχζαη αη ηνχ 
Κπξίνπ Μαζήηξηαη, θαί ηήλ πξνγνληθήλ απφθαζηλ απνξξίςαζαη, ηνίο 
Απνζηφινηο θαπρψκελαη έιεγνλ, Δζθχιεπηαη ν ζάλαηνο, εγέξζε 
Υξηζηφο ν Θεφο, δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 

Έηεξνλ ηήο Δνξηήο 
Ήρνο πι. δ' 

Μεζνχζεο ηήο Δνξηήο, δηςψζάλ κνπ ηήλ ςπρήλ, επζεβείαο πφηηζνλ 
λάκαηα, φηη πάζη σηήξ εβφεζαο, ν δηςψλ εξρέζζσ πξφο κε θαί 
πηλέησ, Ζ πεγή ηήο δσήο, Υξηζηέ ν Θεφο, δφμα ζνη.  
 

Δθηελήο θαί Απφιπζηο 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Μεηά ηφ, Υξηζηφο αλέζηε... ηφλ Πξννηκηαθφλ, θηι. Δηο ηφ, Κχξηε 
εθέθξαμα... ηζηψκελ ηίρ. η' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα δ' ηήο 
Μεζνπεληεθνζηήο γ' θαί ηήο ακαξείηηδνο Ηδηφκεια γ'.  
 

ηηρεξά Αλαζηάζηκα 
Ήρνο δ'  

Σφλ δσνπνηφλ ζνπ ηαπξφλ, απαχζησο πξνζθπλνχληεο Υξηζηέ ν 
Θεφο, ηήλ ηξηήκεξφλ ζνπ Αλάζηαζηλ δνμάδνκελ, δη' απηήο γάξ 
αλεθαίληζαο, ηήλ θαηαθζαξείζαλ ηψλ αλζξψπσλ θχζηλ Παληνδχλακε, 
θαί ηήλ εηο νπξαλνχο άλνδνλ, θαζππέδεημαο εκίλ, σο κφλνο αγαζφο 
θαί θηιάλζξσπνο.  



 
Σνχ μχινπ ηήο παξαθνήο, ηφ επηηφκνλ έιπζαο σηήξ, ηψ μχισ ηνχ 
ηαπξνχ εθνπζίσο πξνζεισζείο, θαί εηο Άδνπ θαηειζψλ Γπλαηέ, ηνχ 
ζαλάηνπ ηά δεζκά, σο Θεφο, δηέξξεμαο, δηφ πξνζθπλνχκελ ηελ εθ 
λεθξψλ ζνπ Αλάζηαζηλ, ελ αγαιιηάζεη βνψληεο, Παληνδχλακε Κχξηε 
δφμα ζνη.  
 
Πχιαο Άδνπ ζπλέηξηςαο Κχξηε, θαί ηψ ζψ ζαλάησ, ηνχ ζαλάηνπ ηφ 
βαζίιεηνλ έιπζαο, γέλνο δέ ηφ αλζξψπηλνλ, εθ θζνξάο ειεπζέξσζαο, 
δσήλ θαί αθζαξζίαλ ηψ θφζκσ δσξεζάκελνο, θαί ηφ κέγα έιενο.  

ηηρεξφλ Αλαηνιηθφλ 
Γεχηε αλπκλήζσκελ ιανί, ηήλ ηνχ σηήξνο ηξηήκεξνλ Έγεξζηλ, δη' σο 
ειπηξψζεκελ ηψλ ηνχ Άδνπ αιχησλ δεζκψλ, θαί αθζαξζίαλ θαί 
δσήλ, πάληεο ειάβνκελ θξάδνληεο, ν ζηαπξσζείο, θαί ηαθείο, θαί 
αλαζηάο, ζψζνλ εκάο ηή Αλαζηάζεη ζνπ, κφλε Φηιάλζξσπε. 
 

Σήο Μεζνπεληεθνζηήο 
 

Ήρνο ν απηφο 
Κχξηε, αλειζψλ ελ ηψ ηαπξψ 

Πάξεζηηλ ε κεζφηεο εκεξψλ, ηψλ εθ ζσηεξίνπ αξρνκέλσλ Δγέξζεσο, 
Πεληεθνζηή δέ ηή ζεία ζθξαγηδνκέλσλ, θαί ιάκπεη ηάο ιακπξφηεηαο 
ακθνηέξσζελ έρνπζα, θαί ελνχζα ηάο δχν, θαί, παξείλαη ηήλ δφμαλ 
πξνθαίλνπζα, ηήο δεζπνηηθήο Αλαιήςεσο ζεκλχλεηαη.  
 
Ήθνπζε θαη επθξάλζε ε ηψλ επαγγειηζζείζεο ηνχ Υξηζηνχ 
Αλαζηάζεσο, νη δέ πηζηνί απηήο γφλνη εγαιιηάζαλην, ηνχηνλ 
ζεαζάκελνη, θαί εθπιχλνληα Πλεχκαηη, ξχπνλ ρξηζηνθηνλίαο, 
επηξεπίδεηαη παλεγπξίδνπζα, ηήλ ηψλ εθαηέξσλ επθξφζπλνλ 
κεζφηεηα.  
 
Ήγγηθελ ε ηνχ ζείνπ δαςηιήο, ρχζηο επί πάληαο, ψζπεξ γέγξαπηαη, 
Πλεχκαηνο, ε πξνζεζκία θεξχηηεη, εκηζεπζείζα, ηήο κεηά Υξηζηνχ 
ζάλαηνλ, θαί ηαθήλ, θαί Αλάζηαζηλ, παξ' απηνχ δεδνκέλεο, αςεπδνχο 
Μαζεηαίο ππνζρέζεσο, ηήλ ηνχ Παξαθιήηνπ δεινχζεο επηθάλεηαλ.  
 

Καί ηήο ακαξείηηδνο Ηδηφκεια 
Ήρνο α' 

Δπί ηήλ πεγήλ επέζηε, ε πεγή ηψλ ζαπκάησλ, ελ ηή έθηε ψξα, ηήο 
Δχαο δσγξήζαη θαξπφλ, ε γάξ Δχα ελ ηαχηε εμειήιπζελ εθ ηνχ 



Παξαδείζνπ, απάηε ηνχ φθεσο, Ήγγηθελ νχλ ε ακαξείηηο αληιήζαη 
χδσξ, ήλ ηδψλ έθε ν σηήξ, Γφο κνη χδσξ πηείλ, θαγψ χδαηνο 
αιινκέλνπ εκπιήζσ ζε, θαί εηο ηήλ πφιηλ δξακνχζα ε ζψθξσλ, ηνίο 
φρινηο αλήγγεηιελ επζχο, Γεχηε, ίδεηε Υξηζηφλ ηφλ Κχξηνλ, ηφλ 
σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ήρνο β' 
Δπί ηφ θξέαξ σο ήιζελ ν Κχξηνο, ε ακαξείηηο εξψηα ηφλ 
εχζπιαγρλνλ, Παξάζρνπ κνη ηφ χδσξ ηήο πίζηεσο, θαί ιήςνκαη ηήο 
θνιπκβήζξαο ηά λάκαηα, αγαιιίαζηλ θαί ιχηξσζηλ, Εσνδφηα, Κχξηε 
δφμα ζνη.  

Ήρνο ν απηφο 
Ο ζπλάλαξρνο θαί ζπλατδηνο Τηφο, θαί Λφγνο ηνχ Παηξφο, επί ηήλ 
πεγήλ επέζηε, ε πεγή ηψλ ηακάησλ, θαί γπλή εθ ηήο ακαξείαο 
αληιήζαη χδσξ παξαγέγνλελ, ήλ ηδψλ έθε ν σηήξ, Γφο κνη χδσξ 
πηείλ, θαί απειζνχζα θψλεζφλ ζνπ ηφλ άλδξα, Ζ δέ, σο αλζξψπσ 
δηαιεγνκέλε, θαί νπ Θεψ, ιαζείλ ζπνπδάδνπζα έιεγελ, νπθ έρσ 
άλδξα, θαί ν Γηδάζθαινο πξφο απηήλ, Αιεζψο είπαο, νπθ έρσ άλδξα, 
πέληε γάξ έζρεο, θαί λχλ φλ έρεηο νπθ έζηη ζνπ αλήξ, Ζ δέ, επί ηψ 
ξήκαηη εθπιαγείζα, θαί εηο ηήλ πφιηλ δξακνχζα, ηνίο φρινηο επεβφα, 
ιέγνπζα, Γεχηε ίδεηε Υξηζηφλ, φο δσξείηαη ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Παξά ηφ θξέαξ ηνχ Ηαθψβ, επξψλ ν Ηεζνχο ηήλ ακαξείηηδα, αηηεί 
χδσξ παξ' απηήο ν λέθεζη θαιχπησλ ηήλ γήλ Χ ηνχ ζαχκαηνο! ν ηνίο 
Υεξνπβίκ επνρνχκελνο, πφξλε γπλαηθί δηειέγεην, χδσξ αηηψλ, ν ελ 
χδαζη ηήλ γήλ θξεκάζαο, χδσξ δεηψλ, ν πεγάο θαί ιίκλαο πδάησλ 
εθρέσλ, ζέισλ ειθχζαη φλησο απηήλ, ηήλ ζεξεπνκέλελ ππφ ηνχ 
πνιεκήηνξνο ερζξνχ, θαί πνηίζαζζαη χδσξ δσήο, ηήλ θιεγνκέλελ ελ 
ηνίο αηνπήζαζη δεηλψο, σο κφλνο εχζπιαγρλνο θαί θηιάλζξσπνο.  

Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Ο δηά ζέ ζενπάησξ Πξνθήηεο Γαπτδ, κεισδηθψο πεξί ζνχ 
πξναλεθψλεζε, ηψ κεγαιείά ζνη πνη ήζαληη, Παξέζηε ε βαζίιηζζα εθ 
δεμηψλ ζνπ, ζέ γάξ Μεηέξα πξφμελνλ δσήο αλέδεημελ, ν απάησξ εθ 
ζνχ ελαλζξσπήζαη επδνθήζαο Θεφο, ίλα ηήλ εαπηνχ αλαπιάζε 
εηθφλα, θζαξείζαλ ηνίο πάζεζη, θαί ηφ πιαλεζέλ νξεηάισηνλ επξψλ, 
πξφβαηνλ, ηνίο ψκνηο αλαιαβψλ, ηψ Παηξί πξνζαγάγε θαί ηψ ηδίσ 
ζειήκαηη, ηαίο νπξαλίαηο ζπλάςε δπλάκεζη, θαί ζψζε Θενηφθε ηφλ 
θφζκνλ, Υξηζηφο, ν έρσλ ηφ κέγα θαί πινχζηνλ έιενο.  
 

Δηο ηήλ Λ η η ή λ 
Σφ ηηρεξφλ ηνχ Αγίνπ ηήο Μνλήο, σο έζνο 



 
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο γ' 

Αγαιιηάζζσ ζήκεξνλ θαηδξψο, ν νπξαλφο θαί ε γή, φηη Υξηζηφο 
πεθαλέξσηαη, ζαξθνχκελνο σο άλζξσπνο, ίλα ηφλ Αδάκ εμάξε ηήο 
θαηάξαο παγγελή, θαί ζαπκαζηνχηαη ζαχκαζηλ, ελ ακαξεία 
πξνζαθηθφκελνο, γπλαηθί δέ παξέζηε, χδσξ δεηψλ, ν λεθέιαηο χδαζη 
πεξηβαιιφκελνο, Γηφ πάληεο νη πηζηνί πξνζθπλήζσκελ, ηφλ δη' εκάο 
εθνπζίσο πησρεχζαληα, επζπιάγρλσ βνπιή.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξφλ Αλαζηάζηκνλ ηήο Οθησήρνπ.  
 

Ήρνο δ' 
Κχξηε, αλειζψλ ελ ηψ ηαπξψ, ηήλ πξνγνληθήλ εκψλ θαηάξαλ 
εμήιεηςαο, θαί θαηειζψλ ελ ηψ Άδε, ηνχο απ' αηψλνο δεζκίνπο 
ειεπζέξσζαο, αθζαξζίαλ δσξνχκελνο ηψλ αλζξψπσλ ηψ γέλεη, δηά 
ηνχην πκλνχληεο δνμάδνκελ, ηήλ δσνπνηφλ θαί ζσηήξηφλ ζνπ 
Έγεξζηλ.  
 

Ήρνο πι. α' 
ηίρ. Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, θαί 
θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ. 
 
Πάζρα ηεξφλ εκίλ ζήκεξνλ αλαδέδεηθηαη, Πάζρα θαηλφλ, Άγηνλ Πάζρα 
κπζηηθφλ, Πάζρα παλζεβάζκηνλ, Πάζρα Υξηζηφο ν ιπηξσηήο, Πάζρα 
άκσκνλ, Πάζρα κέγα, Πάζρα ηψλ πηζηψλ, Πάζρα, ηφ πχιαο εκίλ ηνχ 
Παξαδείζνπ αλνίμαλ, Πάζρα, πάληαο αγηάδνλ πηζηνχο. 
 
ηηρ. Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σο ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψπνπ ππξφο. 
  
Γεχηε απφ ζέαο Γπλαίθεο επαγγειίζηξηαη, θαί ηή ηψλ είπαηε, Γέρνπ 
παξ εκψλ ραξάο επαγγέιηα, ηήο Αλαζηάζεσο Υξηζηνχ, ηέξπνπ, 
ρφξεπε, θαί αγάιινπ Ηεξνπζαιήκ, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, ζεαζακέλε εθ 
ηνχ κλήκαηνο, σο λπκθίνλ πξνεξρφκελνλ. 
 
ηίρ. Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ, θαί 
νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ. 
 
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, φξζξνπ βαζένο, επηζηάζαη πξφο ηφ κλήκα 
ηνχ Εσνδφηνπ, εχξνλ Άγγεινλ, επί ηφλ ιίζνλ θαζήκελνλ, θαί απηφο 



πξνζθζεγμάκελνο, απηαίο νχησο έιεγε, Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ 
λεθξψλ, ηί ζξελείηε ηφλ άθζαξηνλ σο ελ θζνξά; απειζνχζαη 
θεξχμαηε, ηνίο απηνχ Μαζεηαίο. 
  
ηίρ. Αχηε ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή. 
 
Πάζρα ηφ ηεξπλφλ, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, Πάζρα παλζεβάζκηνλ 
εκίλ αλέηεηιε, Πάζρα, ελ ραξά αιιήινπο πεξηπηπμψκεζα, ψ Πάζρα 
ιχηξνλ ιχπεο, θαί γάξ εθ ηάθνπ ζήκεξνλ ψζπεξ εθ παζηνχ, 
εθιάκςαο Υξηζηφο, ηά Γχλαηα ραξάο έπιεζε ιέγσλ, Κεξχμαηε 
Απνζηφινηο. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Χο ψθζεο επί γήο, Υξηζηέ Ο Θεφο, δη' άθαηνλ νηθνλνκίαλ, αθνχζαζα 
ε ακαξείηηο ηνχ ιφγνπ ζνπ ηνχ Φηιαλζξψπνπ, θαηέιηπε ηφ άληιεκα 
επί ηφ θξέαξ, θαί έδξακε ιέγνπζα ηνίο ελ ηή πφιεη, Γεχηε, ίδεηε 
θαξδηνγλψζηελ, κήηη νχηνο ππάξρεη ν πξνζδνθψκελνο Υξηζηφο, ν 
έρσλ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... ν απηφο, 
Μεζνχζεο ηήο ενξηήο, δηδάζθνληφο ζνπ σέιεγνλ νη Ηνπδαίνη, Πψο 
νχηνο νίδε γξάκκαηα, κή κεκαζεθψο; αγλννχληεο, φηη ζχ εί ε ζνθία ε 
θαηαζθεπάζαζα ηφλ θφζκνλ, Γφμα ζνη.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  
Σφ θαηδξφλ ηήο Αλαζηάζεσο θήξπγκα, ηνχ Αγγέινπ καζνχζαη αη ηνχ 
Κπξίνπ Μαζήηξηαη, θαί ηήλ πξνγνληθήλ απφθαζηλ απνξξίςαζαη, ηνίο 
Απνζηφινηο θαπρψκελαη έιεγνλ, Δζθχιεπηαη ν ζάλαηνο, εγέξζε 
Υξηζηφο ν Θεφο, δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 

Έηεξνλ ηήο Δνξηήο 
Ήρνο πι. δ' 

Μεζνχζεο ηήο Δνξηήο, δηςψζάλ κνπ ηήλ ςπρήλ, επζεβείαο πφηηζνλ 
λάκαηα, φηη πάζη σηήξ εβφεζαο, ν δηςψλ εξρέζζσ πξφο κε θαί 
πηλέησ, Ζ πεγή ηήο δσήο, Υξηζηέ ν Θεφο, δφμα ζνη.  
 

Σά απηά, θαί εηο ηφ, Θεφο Κχξηνο 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΟΝΤΚΣΗΚΧ 
 

Φάιιεηαη Καλψλ Σξηαδηθφο 
Οχ ε αθξνζηηρίο. 



Σέηαξηνο Τκλνο ηψ Θεψ, Μεηξνθάλνπο. 
 

Χδή α' Ήρνο δ' 
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 

Σξηάδα ζεαξρηθήλ δνμάζσκελ, ηαίο ππνζηάζεζη, κνλαδηθήλ δέ θχζηλ, 
ηψλ ηξηψλ ζπλατδηνλ, ζχλζξνλνλ, ήλ δπζσπνχληεο ιέγνκελ, ψζνλ 
ηνχο πίζηεη ζε δνμάδνληαο.  
 
Δρξίζζε ππφ Παηξφο ηψ Πλεχκαηη, αγαιιηάζεσο ζενπξγηθψ ειαίσ, ν 
Τηφο, θαί βξνηφο ερξεκάηηζε, θαί ηήο κηάο ζεφηεηνο, ηφ ηξηζππφζηαηνλ 
εδίδαμε.  
 
Σφ θάιινο ηήο απξνζίηνπ δφμεο ζνπ, κνλάο ν ηξηζήιηε, ηά εξαθίκ 
κή θέξνληα νξάλ, ζπγθαιχπηνληαη πηέξπμη, θαί ηξηζαγίνηο άζκαζηλ, 
αθαηαπαχζησο ζε δνμάδνπζη.  

Θενηνθίνλ 
Αθξάζησο ηφλ πνηεηήλ γεγέλλεθαο, ηψλ φισλ πάλαγλε, ηήο παιαηάο 
ιπηξνχκελνλ αξάο, ηνχο βξνηνχο θαί ζαλάηνπ θζνξάο, θαί δηά ζνχ 
επέγλσκελ, έλα Θεφλ ηφλ ηξηζππφζηαηνλ.  
 

Χδή γ' 
Οπθ ελ ζνθία 

Ρήκελ εμ χςνπο, ηνίο αγίνηο ηφ πξίλ Απνζηφινηο ζνπ, σο απέζηεηιαο 
Υξηζηέ, παξά Παηξφο ηφλ Παξάθιεηνλ ηήλ κίαλ ελέθελαο θχζηλ 
ηξηζήιηνλ.  
 
Σψ παηξηάξρε Αβξαάκ, φηη ψθζεο ελ ζρήκαηη αλδξηθψ, ηξηηηή κνλάο, 
ηφ απαξάιιαθηνλ έδεημαο, ηήο ζήο αγαζφηεηνο, θαί θπξηφηεηνο.  
 
Ο ραξαθηήξζηλ, έλ ηξηζίλ είο Θεφο πηζηεπφκελνο, απεξίγξαπηνο 
ζαθψο, απεξηλφεηνο άπαζη, ξχζαη ηάο ςπράο εκψλ, εθ πάζεο 
ζιίςεσο.  

Θενηνθίνλ 
ηνηρεησζέληεο ηνχ Τηνχ ζνπ ζνθαίο εηζεεληθήλ θαί ηξηιακπή, ηήλ 
ζεαξρίαλ δνμάδνκελ, θαί ζέ καθαξίδνκελ ηήλ Αεηπάξζελνλ.  
 

Καζίζκαηα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σξηζήιηε άθηηζηε θαί Οκννχζηε, κνλάο ηξηζππφζηαηε, θαί αθαηάιεπηε, 
ηνχο δνχινπο ζνπ νίθηεηξνλ, ζψζνλ εθ ηψλ θηλδχλσλ, σο Θεφο 



ειεήκσλ, ζέ γάξ Κχξηε κφλνλ, ιπηξσηήλ θαί Γεζπφηελ, θεθηήκεζα 
βνψληεο, Γελνχ εκίλ ίιεσο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Πνιιαίο πεξηζηάζεζη, θαη ζπκθνξαίο ηψλ Παξζέλε θπθινχκελνη, θαί 
πξφο απφγλσζηλ, αεί πεξηπίπηνληεο, κφλελ ζε ζσηεξίαλ, θαί ειπίδα, 
θαί ηείρνο, έρνκελ Θενηφθε, θαί πξφο ζέ θαηά ρξένο, ελ πίζηεη θαί λχλ 
πξνζηξέρνκελ, ψζνλ ηνχο δνχινπο ζνπ.  
 

Χδή δ' 
Ο θαζήκελνο έλ δφμε 

Τπεξνχζηνλ Σξηάδα, ελ κνλάδη ζεφηεηνο, θαί θπξηαξρίαλ, ζχλ ηνίο 
εξαθίκ ζε δνμάδνκελ, σο αδηαίξεηνλ θχζεη, σο αζχγρπηνλ, σο 
ηζφξξνπνλ, δφμεο Θεέ αθαηάιεπηε.  
 
Μεξηζηήλ νχζαλ αθξάζησο, ηνίο πξνζψπνηο ζεφηεηα, θαί 
ηαπηηδνκέλελ, άκα ηή κηά θπξηφηεηη, απεξηφξηζηνλ κφλελ, 
απεξίγξαπηνλ, αλπκλνχκέλ ζε, ηφλ Πνηεηήλ πάζεο θηίζεσο.  
 
Ννχο ν άλαξρνο ηφλ Λφγνλ, απνξξήησο γεγέλλεθε, θαί ηφ ζείνλ 
Πλεχκα, ηφ ηζνζζελέο εθπεπφξεπθε, θαί δηά ηνχην Σξηάδη Οκννχζηνλ, 
ηφλ Γεζπφηελ ηψλ φισλ Θεφλ θαηαγγέιινκελ.  

Θενηνθίνλ 
Οπηαλφκελνο ηνίο πάιαη, ηππηθψο πξνθαηήγγεηιε, ηήλ εθ ζνχ 
Παξζέλε, ζάξθσζηλ ν Λφγνο, αιι' χζηεξνλ, επηθαλείο ηνίο αλζξψπνηο 
θαη' αιήζεηαλ, ηξηζππφζηαηνλ κίαλ αξρήλ εθαλέξσζελ.  
 

Χδή ε' 
Δμέζηε ηά ζχκπαληα 

πλέληεο εθ πίζηεσο, ηήο παληνπξγνχ ζεφηεηνο, κίαλ κέλ απξφζηηνλ 
νπζίαλ ηξείο δ' ππνζηάζεηο δσαξρηθάο ζπκθπείο, πκλνχκελ Παηέξα, 
θαί Τηφλ, θαί Πλεχκα ηφ άγηνλ, ζπλατδηνλ χπαξμηλ.  
 
Σφ ζέιαο ηξηζήιηε, ηήο νπζηψδνπο αίγιεο ζνπ ιάκςνλ εληαία κνη 
ζεφηεο, άθηηζηε θχζηο, θαί θσηνπξγαία πεγή πάζεο θσηνδφηηδνο 
απγήο, ίλα θαηνπηξίδσκαη ηφ ζφλ θάιινο ηφ άξξεηνλ.  
 
Χο κφλνλ ππάξρνληα, δεκηνπξγφλ ηνχ ζχκπαληνο, θαί ζπλεθηηθφλ θαί 
θπβεξλήηελ, πάλζνθνλ φλησο, θαί ηήο δσήο ρνξεγφλ, γλφληεο ζε, 
βνψκέλ ζνη πηζηψο, Γέζπνηα ηξηζήιηε, ηνχο πκλνχληάο ζε 
θξνχξεζνλ.  



Θενηνθίνλ 
Θεψζαη βνπιφκελνο, ηφλ πξίλ θζαξέληα άλζξσπνλ, ν δη' αγαζφηεηα 
Παξζέλε, πιάζαο θαί δείμαο, εηθφλα ζείαο κνξθήο, άλζξσπνο εγέλεην 
εθ ζνχ θαί κίαλ ηξηζάξηζκνλ ζεαξρίαλ θαηήγγεηιελ.  
 

Χδή ο' 
Δβφεζε, πξνηππψλ 

Δλέθελελ, ν Παηήξ εθιαιψλ ηήλ πηφηεηα, θαί ηφ Πλεχκα, ηψ Υξηζηψ 
βαπηηζζέληη νξψκελνλ, δηά ηνχην κίαλ θαί ηξηηηήλ ζεαξρίαλ 
δνμάδνκελ.  
 
Χο είδέ ζε, ηξηζαγίαηο θσλαίο αλπκλνχκελνλ, Ζζαταο, πςεινχ επί 
ζξφλνπ θαζήκελνλ, ηήλ ηξηηηήλ επέγλσ, ηήο κηάο ζεαξρίαο 
ππφζηαζηλ.  
 
Μεηάξζηνλ, πςειέ Βαζηιεχ ηξηζππφζηαηε, ηήλ θαξδίαλ, θαί εκψλ ηψλ 
ζψλ δνχισλ αλάδεημνλ, ίλα ηήο ζήο δφμεο, ζεσξψκελ ιακπξψο ηήλ 
θαηδξφηεηα.  

Θενηνθίνλ 
Ζμίσζε κνξθσζήλαη ζαθψο ηφ εκέηεξνλ, εθ Παξζέλνπ, ν Τηφο ηνχ 
Θενχ σο θηιάλζξσπνο, θαί ηήο ζείαο δφμεο, θνηλσλνχο ηνχο 
αλζξψπνπο επνίεζε.  
 

Καζίζκαηα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Παηέξα αγέλλεηνλ, ηφλ δέ Τηφλ γελλεηφλ, θαί Πλεχκα ηφ άγηνλ, 
εθπνξεπηφλ εθ Παηξφο, θξνλνχληεο θεξχηηνκελ, άλαξρνλ Βαζηιείαλ, 
θαί ζεφηεηα κίαλ, ήλ πεξ δνμνινγνχληεο, νκνθξφλσο βνψκελ, Σξηάο 
νκννχζηε, ζψζνλ, εκάο ν Θεφο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφλ ρξφλσλ επέθεηλα, θαί πξφ αηψλσλ Θεφλ, νλ ελ ρξφλσ εθχεζαο, 
ππεξθπψο ελ ζαξθί, ζεάλζξσπνλ άρξαληε, φζελ ζε Θενηφθνλ 
αιεζψο θαί θπξίσο, πάληεο νκνινγνχληεο, εθηελψο ζνη βνψκελ, Σήο 
δφμεο ηήο αησλίνπ πάληαο αμίσζνλ.  
 

Χδή δ' 
Δλ ηή θακίλσ 

Σάο ηεηαγκέλαο, επνπξαλίνπο θχζεηο, θαί λνεξάο ηάμεηο, νξζνδφμσο 
πάληεο νη γεγελείο, εθκηκνχκελνη δνμάδνκελ, κίαλ ζεφηεηα, ελ ηξηζίλ 
ηζνπξγνίο ππνζηάζεζηλ. (Γίο) 



 
Ρήζεηο Αγίσλ, ππνθεηψλ ζε πάιαη ζπκβνιηθψο έλα ηψλ αηψλσλ 
πάλησλ Γεκηνπξγφλ, πξνεδήισζαλ αλέθθξαζηνλ, Θεφλ θαί Κχξηνλ 
ζεαξρηθαίο ελ ηξηζίλ ππνζηάζεζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο θαη' νπζίαλ, αζεψξεηνο Λφγνο θαη παληνπξγφο, ψθζε ηνίο 
αλζξψπνηο, άλζξσπνο εμ αγλήο, Θενκήηνξνο, ηφλ άλζξσπνλ 
αλαθαινχκελνο, πξφο κεηνπζίαλ ηήο ζήο ζεφηεηνο.  
 

Χδή ε' 
Υείξαο εθπεηάζαο 

Φψο κνλαδηθφλ θαη ηξηιακπέο, νπζία άλαξρε, θάιινο ακήραλνλ, ελ ηή 
θαξδία κνπ νίθεζνλ, θαί λαφλ ηήο ζήο ζεφηεηνο, θσηνεηδή θαη 
θαζαξφλ, δείμφλ κε θξάδνληα, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ. (Γίο) 
 
Απφ ηψλ πνηθίισλ κε παζψλ, Σξηάο ακέξηζηε, κνλάο αζχγρπηε, θαί 
ηήο δνθψζεσο ιχηξσζαη ηψλ πηαηζκάησλ θαί θαηαχγαζνλ, 
καξκαξπγαίο ζνπ ζενπξγαίο, ίλα θαληάδσκαη ηφ ζφλ θάιινο, θαί 
αλπκλψ ζε ηήο δφμεο ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ννχο κέλ ν αγέλλεηνο Παηήξ, θαί Λφγνο ζχκκνξθνο, θαί Πλεχκα 
ζχλζξνλνλ, νπζία δχλακηο χπαξμηο, ππεξνχζηε αλέθθξαζηε, 
κεγαινπξγέ Σξηάο κνλάο, θξνχξεη ηήλ πνίκλελ ζνπ, ηαίο πξεζβείαηο 
ηήο Θενηφθνπ, σο θχζεη θηιάλζξσπνο.  
 

Χδή ζ' 
Άπαο γεγελήο 

ιελ λχλ πξφο ζέ, θηλψ ηήλ θαξδίαλ κνπ θαί ηήλ δηάλνηαλ, θαί ηάο 
δηαζέζεηο δέ, ςπρήο απάζαο, θαί ηάο ηνχ ζψκαηνο, ηφλ πιαζηνπξγφλ 
θαί ξχζηελ κνπ κνλάξρα ηξίθσηε, θαη βνψ ζνη, ψζφλ κε ηφλ δνχιφλ 
ζνπ, πεηξαζκψλ εθ παληνίσλ θαί ζιίςεσλ. (Γίο) 
 
Όςσζνλ εκψλ, θαί λνχλ θαί δηάλνηαλ, πξφο ζέ ηφλ Τςηζηνλ, θψηηζνλ 
ζαίο ιάκςεζηλ, αρξάληνηο Πάηεξ, Λφγε, Παξάθιεηε, ν θψο νηθψλ 
απξφζηηνλ, ηήο δφμεο ήιηε, θσηνθξάηνξ, πάληνηε δνμάδεηλ ζε, ηφλ 
κνλάξρελ Θεφλ θαί ηξηζήιηνλ.  

Θενηνθίνλ 
ψζνλ ηνχο εηο ζέ πηζηεχνληαο Κχξηε, θαί θαηαγγέιινληαο, άλαξρνλ, 
ατδηνλ, νπζίαλ κίαλ, ηξία δέ πξφζσπα ζεαξρηθά θαί ζχκκνξθα, ζήο 



θπξηφηεηνο, θαί ηήο ζείαο, δφμεο ζνπ αμίσζνλ, ηαίο ιηηαίο ηήο αγλήο 
Θενκήηνξνο.  
 

Σφ, Αμηφλ εζηηλ, θαί ηά ινηπά, θαη Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ 
Ήρνο δ' 

Αλαβιέςαζαη ηνχ ηάθνπ ηήλ είζνδνλ, θαί ηήλ θιφγα ηνχ Αγγέινπ κή 
θέξνπζαη, αη Μπξνθφξνη ζχλ ηξφκσ εμίζηαλην ιέγνπζαη, Άξα εθιάπε, 
ν ηψ Λεζηή αλνίμαο Παξάδεηζνλ, άξα εγέξζε, ν θαί πξφ πάζνπο 
θεξχμαο ηήλ Έγεξζηλ, αιεζψο αλέζηε Υξηζηφο ν Θεφο, ηνίο ελ άδε 
παξέρσλ δσήλ θαί αλάζηαζηλ. 

Γφμα... Σαρχ πξνθαηάιαβε 
Αλέζηεο σο αζάλαηνο, απφ ηνχ ηάθνπ σηήξ, ζπλήγεηξαο ηφλ 
θφζκνλ ζνπ, ηή δπλαζηεία ηή ζή, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, έζξαπζαο ελ 
ηζρχτ, ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο, έδεημαο ειεήκνλ, ηήλ αλάζηαζηλ πάζη, 
δηφ ζε θαί δνμάδνκελ, κφλε θηιάλζξσπε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί Αγγέινηο ν άγλσζηνλ κπζηήξηνλ, δηά 
ζνχ Θενηφθε, ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη, Θεφο ελ αζπγρχησ ελψζεη 
ζαξθνχκελνο, θαί ηαπξφλ εθνπζίσο ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη' 
νχ αλαζηήζαο ηφλ Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Καζίζκαηα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Δθ ηψλ άλσ θαηειζψλ, ηψλ πςσκάησλ Γαβξηήι, θαί ηή πέηξα 
πξνζειζψλ, έλζα ε πέηξα ηήο δσήο, ιεπρεηκνλψλ αλεθξαχγαδε ηαίο 
θιαηνχζαηο, Παχζαζζε πκείο, ηήο ζξελψδνπο θξαπγήο, έρνπζαη αεί, 
ηφ επζπκπάζεηνλ, φλ γάξ δεηείηε θιαίνπζαη, ζαξζείηε, σο αιεζψο 
εμεγήγεξηαη, δηφ βνάηε, ηνίο Απνζηφινηο, φηη αλέζηε ν Κχξηνο. 

Γφμα... Καηεπιάγε Ησζήθ  
Δθνπζία ζνπ βνπιή, ηαπξφλ ππέκεηλαο σηήξ, θαί ελ κλήκαηη 
θαηλψ, άλζξσπνη έζελην ζλεηνί, ηφλ δηά ιφγνπ ηά πέξαηα 



ζπζηεζάκελνλ, φζελ δεζκεπζείο ν αιιφηξηνο, ζάλαηνο δεηλψο 
εζθπιεχεην, θαί νη έλ άδε άπαληεο εθξαχγαδνλ, ηή δσεθφξσ Δγέξζεη 
ζνπ, Υξηζηφο αλέζηε, ν δσνδφηεο, κέλσλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Καηεπιάγε Ησζήθ, ηφ ππέξ θχζηλ ζεσξψλ, θαί ειάκβαλελ εηο λνχλ, 
ηφλ επί πφθνλ πεηφλ ελ ηή αζπφξσ ζπιιήςεη ζνπ Θενηφθε, βάηνλ ελ 
ππξί αθαηάθιεθηνλ, ξάβδνλ Ααξψλ ηήλ βιαζηήζαζαλ, θαί καξηπξψλ 
ν Μλήζησξ ζνπ θαί θχιαμ, ηνίο ηεξεχζηλ εθξαχγαδε, Παξζέλνο ηίθηεη, 
θαί κεηά ηφθνλ, πάιηλ κέλεη παξζέλνο. 
 

Μεηά ηφλ Ακσκνλ, ηά Δπινγεηάξηα.  
 

Ζ Τπαθνή  Ήρνο δ'  
Σά ηήο ζήο παξαδφμνπ Δγέξζεσο, πξνδξακνχζαη αη Μπξνθφξνη, ηνίο 
Απνζηφινηο εθήξπηηνλ Υξηζηέ, φηη αλέζηεο σο Θεφο, παξέρσλ ηψ 
θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  

 Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, 
θαί ζψζνλ σηήξ κνπ.  

 Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, 
ππξί έζεζζε απεμεξακκέλνη.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Αγίσ Πλεχκαηη πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη 
ιακπξχλεηαη, ηή ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο.  

Αληίθσλνλ Β'  

 Δθέθξαμά ζνη Κχξηε, ζεξκψο εθ βάζνπο ςπρήο κνπ, θακνί 
γελέζζσ, πξφο ππαθνήλ ηά ζείά ζνπ ψηα.  

 Δπί ηφλ Κχξηνλ ειπίδα πάο ηηο θεθηεκέλνο, πςειφηεξνο εζηί, 
πάλησλ ηψλ ιππνχλησλ.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Αγίσ Πλεχκαηη, αλαβιχδεη ηά ηήο ράξηηνο ξείζξα, αξδεχνληα, άπαζαλ 
ηήλ θηίζηλ πξφο δσνγνλίαλ.  

Αληίθσλνλ Γ'  

 Ζ θαξδία κνπ πξφο ζέ Λφγε πςσζήησ, θαί νπδέλ ζέιμεη κε, ηψλ 
ηνχ θφζκνπ ηεξπλψλ πξφο ρακαηδειίαλ.  

 Δπί ηήλ κεηέξα απηνχ, σο έρεη ηηο ζηνξγήλ, επί ηψ Κπξίσ 
ζεξκφηεξνλ θίιηξνλ ρξεσζηνχκελ.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Αγίσ Πλεχκαηη, ζενγλσζίαο πινχηνο, ζεσξίαο θαί ζνθίαο, πάληα γάξ 



ελ ηνχησ ηά παηξψα δφγκαηα, ν Λφγνο εθθαιχπηεη.  
Πξνθείκελνλ 

Αλάζηα Κχξηε, βνήζεζνλ εκίλ, θαί ιχηξσζαη εκάο, έλεθελ ηήο δφμεο 
ηνχ νλφκαηφο ζνπ.  
ηίρ. ν Θεφο, ελ ηνίο σζίλ εκψλ εθνχζακελ. 
 

Σφ Πάζα πλνή. Δπαγγέιηνλ Δσζηλφλ Ε'. Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ 
ζεαζάκελνη. Ο Ν' θαί ηά ινηπά. 
 

Οη Καλφλεο ηνχ Πάζρα κεηά ηνχ ηήο Θενηφθνπ εηο ο' ηήο 
Μεζνπεληεθνζηήο εηο δ', θαί ηήο ακαξείηηδνο εηο δ'.  
 

Καλψλ ηνχ Πάζρα  Ήρνο α' 
 

Χδή α'  Ο Δηξκφο 
Αλαζηάζεσο εκέξα, ιακπξπλζψκελ ιανί, Πάζρα Κπξίνπ Πάζρα, εθ 
γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο.  
 
Καζαξζψκελ ηάο αηζζήζεηο, θαί νςφκεζα ηψ απξνζίησ θσηί ηήο 
Αλαζηάζεσο, Υξηζηφλ εμαζηξάπηνληα, θαί, Υαίξεηε, θάζθνληα, 
ηξαλψο αθνπζφκεζα, επηλίθηνλ άδνληεο.  
 
Οπξαλνί κέλ επαμίσο επθξαηλέζζσζαλ, γή δέ αγαιιηάζζσ, 
ενξηαδέησ δέ θφζκνο, νξαηφο ηε άπαο θαί αφξαηνο, Υξηζηφο γάξ 
εγήγεξηαη, επθξνζχλε αηψληνο.  
 

Καλψλ ηήο Θενηφθνπ 
 

Ήρνο α' 
Οχ ε αθξνζηηρίο ελ ηνίο πξψηνηο Σξνπαξίνηο. Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Δηξκφο ν απηφο 

Θαλαηψζεσο ηφλ φξνλ αλεκφριεπζαο, ηήλ αησλίαλ δσήλ, 
θπνθνξήζαζα Υξηζηφλ, ηφλ έθ ηάθνπ αλαιάκςαληα ζήκεξνλ, 
Παξζέλε παλάκσκε, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαληα.  
 
Αλαζηάληα θαηηδνχζα ζφλ Τηφλ θαί Θεφλ, ραίξνηο ζχλ Απνζηφινηο, 
ζενραξίησηε αγλή, θαί ηφ Υαίξε πξσηνπξγψο, σο πάλησλ ραξάο, 
αηηία εηζδέδεμαη, Θενκήηνξ παλάκσκε. 



 
Καλψλ ηήο Μεζνπεληεθνζηήο 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Θάιαζζαλ έπεμαο 

Έζλε θξνηήζαηε, Δβξαίνη ζξελήζαηε, ν δσνδφηεο γάξ Υξηζηφο, ηά 
δεζκά δηέξξεμε ηνχ Άδνπ, θαί λεθξνχο αλέζηεζε, θαί λφζνπο 
εζεξάπεπζε ηψ ιφγσ, νχηνο εζηίλ ν Θεφο εκψλ, ν δνχο δσήλ ηνίο 
πηζηεχνπζηλ, ελ ηψ νλφκαηη απηνχ.  
 
Θαχκα παξέδεημαο, ηφ χδσξ εηο νίλνλ κεηειζψλ, ν ελ Αηγχπησ 
πνηακνχο, κεηαζηξέςαο Γέζπνηα εηο αίκα, θαί λεθξνχο αλέζηεζαο, 
ζεκείνλ ηνχην δεχηεξνλ ηειέζαο, Γφμα σηήξ ηή αθάησ ζνπ βνπιή, 
δφμα ηή θελψζεη ζνπ, δη' ήο εθαίληζαο εκάο.  
 
Ρείζξνλ αέλανλ, ππάξρσλ Κχξηε, δσήο αιεζηλήο, ζχ εί ε αλάζηαζηο 
εκψλ, ζέισλ εθνπίαζαο, σηήξ κνπ, θαί εθψλ εδίςεζαο, ηνίο λφκνηο 
ηήο θχζεσο ππείθσλ, θαί εηο ηράξ αθηθφκελνο ζαξθί, ηφ χδσξ 
εδήηεζαο, ηή ακαξείηηδη πηείλ.  

Θενηνθίνλ 
Μφλε ερψξεζαο, ηφλ θηίζηελ ηφλ ίδηνλ, Θενγελλήηνξ ελ γαζηξί, θαί 
ζαξθί εθχεζαο, αθξάζησο, θαί Παξζέλνο έκεηλαο, κεδέλ ηήο 
παξζελίαο ιπκαλζείζεο, ηνχηνλ αγλή, σο Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ, 
απαχζησο ηθέηεπε, ππέξ ηήο πνίκλεο ζνπ αεί.  
 

Καλψλ ηήο ακαξείηηδνο 
Έρσλ αθξνζηηρίδα ελ ηή ζ' Χδή. 

Ησζήθ. 
Πνίεκα Ησζήθ ηνχ Θεζζαινλίθεο. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 

Ο παηάμαο Αίγππηνλ, θαί Φαξαψ ηφλ ηχξαλλνλ, βπζίζαο ελ ζαιάζζε, 
ιαφλ δηέζσ ζαο δνπιείαο, Μσζατθψο άδνληα σδήλ επηλίθηνλ, ηη 
δεδφμαζηαη.  
 
Ο ηαθείο εγήγεξηαη, ελ απηψ ζπλήγεηξε ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ, 
αγαιιηάζζσ πάζα θηίζηο, θαί λνεηαί ζήκεξνλ, ξαλάησζαλ λεθέιαη, 
δηθαηνζχλελ ζαθψο.  
 
Ο ζηαπξφλ εθνχζηνλ, ζαξθί θαηαδεμάκελνο, ηξηήκεξνο αλέζηεο εθ 



ηψλ λεθξψλ, Άδνπ ηακεία, δσαξρηθέ Κχξηε, θελψζαο θαί εμάμαο, 
πεπεδεκέλαο ςπράο.  
 
Σή κνξθή αζηξάπηνληα, αη Μπξνθφξνη βιέςαζαη, ηφλ Άγγεινλ έλ 
θφβσ, εθ ηνχ κλεκείνπ ππερψξνπλ, ηήλ δέ Υξηζηνχ Έγεξζηλ 
καζνχζαη ζπεχδνπζη ηνίο Μαζεηαίο.  
 
Ο ζηεγάδσλ ελ χδαζη, ηά ππεξψα Κχξηε, χδσξ δσήο ππάξρσλ, ηή 
ακαξείηηδη αηηνχζε, ηά ζά ζεπηά λάκαηα παξέζρεο, επηγλνχζε ηήλ 
επζπιαγρλίαλ ζνπ.  

Γφμα... 
Σξηάο, ηνχο πίζηεη ζε, εηιηθξηλεί δνμάδνληαο, Πάηεξ, Τηέ, θαί Πλεχκα, 
σο πνηεηήο ηψλ φισλ ζψδε, θαί ηιαζκφλ δψξεζαη, εκίλ ακαξηεκάησλ 
σο ππεξάγαζνο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε ζξφλε πχξηλε, ραίξε ιπρλία πάγρξπζε, ραίξε θσηφο λεθέιε, 
ραίξε παιάηηνλ ηνχ Λφγνπ, θαί λνεηή ηξάπεδα, άξηνλ δσήο αμίσο, 
Υξηζηφλ βαζηάζαζα.  

Καηαβαζία 
Αλαζηάζεσο εκέξα, ιακπξπλζψκελ Λανί, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, εθ 
γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο. 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ 
ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' αθζαξζίαο πεγήλ, εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο 
Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα.  
 
Νχλ πάληα πεπιήξσηαη θσηφο, νπξαλφο ηε θαί γή θαί ηά θαηαρζφληα, 
ενξηαδέησ γνχλ πάζα θηίζηο ηήλ Έγεξζηλ Υξηζηνχ, ελ ή εζηεξέσηαη.  
 
Υζέο ζπλεζαπηφκελ ζνη Υξηζηέ, ζπλεγείξνκαη ζήκεξνλ αλαζηάληη ζνη, 
ζπλεζηαπξνχκελ ζνη ρζέο, απηφο κε ζπλδφμαζνλ σηήξ, ελ ηή 
βαζηιεία ζνπ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Δπί ηήλ αθήξαηνλ δσήλ, επαλέξρνκαη ζήκεξνλ αγαζφηεηη, ηνχ 
γελλεζέληνο εθ ζνχ, θαί πάζη ηνίο πέξαζηλ Αγλή, ηφ θέγγνο 



αζηξάςαληνο.  
 
Θεφλ φλ εθχεζαο ζαξθί, εθ λεθξψλ θαζψο είπελ εμεγεηξφκελνλ, 
ζεαζακέλε Αγλή, ρφξεπε, θαί ηνχηνλ, σο Θεφλ, άρξαληε κεγάιπλε. 
 

Σήο Μεζνπεληεθνζηήο 
 

Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ 
Μή ηήλ θαη' φςηλ θξίζηλ θξίλεηε Ηνπδαίνη, δηδάζθσλ έιεγελ ν 
Γεζπφηεο, σο επέζηε ηψ Ηεξψ, θαζψο γέγξαπηαη, κεζνχζεο ηήο 
λνκηθήο ενξηήο. 
 
Μή ηήλ θαη' φςηλ θξίζηλ θξίλεηε' Ηνπδαίνη, Υξηζηφο γάξ ήιζελ, φλ πεξ 
εθάινπλ νη Πξνθήηαη, εθ ηψλ ειεπζφκελνλ, θαί θφζκνλ 
αλαθαινχκελνλ.  
 
Δη θαί ηνίο ιφγνηο νπ πηζηεχεηε Ηνπδαίνη, ηνίο έξγνηο πείζζεηε ηνχ 
Γεζπφηνπ, ηί πιαλάζζε αζεηνχληεο ηφλ άγηνλ, φλ έγξαςελ ελ ηψ 
λφκσ Μσζήο; 

Θενηνθίνλ 
Δηο ηήο Σξηάδνο ψλ, γελφκελνο ζάξμ σξάζεο, νπ ηξέςαο Κχξηε ηήλ 
νπζίαλ, νπδέ θιέμαο ηήο ηεθνχζεο ηήλ άθζνλνλ γαζηέξα, Θεφο ψλ 
φισο θαί πχξ.  
 

Σήο ακαξείηηδνο 
 

Ο Δηξκφο 
Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ ελ Κπξίσ, ηψ δηδφληη επρήλ ηψ επρνκέλσ, 
φηη ηφμνλ δπλαηφλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο πεξηεδψζαλην 
δχλακηλ.  
 
Δζεινπζίσο επί μχινπ πςψζεο Λφγε, θαί νξψζαη εξξήγλπλην αη 
πέηξαη, θαί ε θηίζηο εθινλείην άπαζα, θαί λεθξνί εθ ηψλ ηάθσλ, σο 
χπλνπ εμεγείξνλην.  
 
Μεηά ςπρήο ζε πξφο ηφλ Άδελ ειζφληα Λφγε, θαηηδνχζαη πάζαη 
ςπραί δηθαίσλ, αησλίσλ δεζκψλ απειχνλην, αλπκλνινγνχζαη, ηήλ 
ππέξ λνχλ δπλαζηείαλ ζνπ.  
 
Σί εθζακβείζζε; ηί ελ ηάθσ πκείο δεηείηε, κεηά κχξσλ Γπλαίθεο ηφλ 



Γεζπφηελ, εμεγέξζε, θαί θφζκνλ ζπλήγεηξελ Άγγεινο αζηξάπησλ, 
ηαίο Μπξνθφξνηο εθζέγγεην.  
 
Εσή ππάξρσλ, θαί πεγή ηήο αζαλαζίαο, εθαζέζζεο πξφο ηή πεγή, 
Οηθηίξκνλ, θαί ηψλ ζψλ αηηεζακέλελ, έπιεζαο, παλζφθσλ λακάησλ 
ακαξείηηλ πκλνχζάλ ζε.  

Γφμα... 
Δίο επί πάλησλ ελ Σξηάδη Θεφο πκλείηαη, ν Παηήξ, θαί ν Τηφο θαί ζείνλ 
Πλεχκα, θφβσ φλ δνμάδεη νπξαλψλ ηά ηάγκαηα, ηξαλψο εθβνψληα 
Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί εηο ηνχο αηψλαο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Αλεξκελεχησο ζπιιαβνχζα ελ ηή γαζηξί ζνπ, ηφλ ηψλ φισλ Θεφλ 
Παξζελνκήηνξ, ππέξ έλλνηαλ θαί ιφγνλ ηέηνθαο, κείλαζα παξζέλνο, 
σο πξφ ηνχ ηφθνπ Θεφλπκθε.  

Καηαβαζία 
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ 
ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' αθζαξζίαο πεγήλ, εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο 
Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα. 
 

Κνληάθηνλ ηήο Μεζνπεληεθνζηήο 
Ήρνο δ'  Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Σήο ενξηήο ηήο λνκηθήο κεζαδνχζεο, ν ηψλ απάλησλ Πνηεηήο θαί 
Γεζπφηεο, πξφο ηνχο παξφληαο έιεγεο, Υξηζηέ ν Θεφο, Γεχηε θαί 
αξχζαζζε, χδσξ αζαλαζίαο, φζελ ζνη πξνζπίπηνκελ, θαί πηζηψο 
εθβνψκελ, ηνχο νηθηηξκνχο ζνπ δψξεζαη εκίλ, ζχ γάξ ππάξρεηο πεγή 
ηήο δσήο εκψλ.  

Κάζηζκα ηήο ακαξείηηδνο  κνηνλ 
Αγαιιηάζζσ νπξαλφο, ρνξεπέησ ηά επί γήο, φηη Υξηζηφο εθ Παξζέλνπ, 
επηθαλείο σο άλζξσπνο εξξχζαην θζνξάο, άπαλ ηφ αλζξψπηλνλ, ηψ 
ηδίσ ζαλάησ, ζαχκαζηλ εθιάκςαο δέ, γπλαηθί ακαξείηηδη χδσξ αηηψλ 
παξέρεη ηήλ πεγήλ, ηψλ ηακάησλ, σο κφλνο αζάλαηνο.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Σήο Μεζνπεληεθνζηήο  κνηνλ 

Ο ηήο ζνθίαο ρνξεγφο θαί Γεζπφηεο, ηήο ενξηήο ηήο λνκηθήο 
επηζηάζεο, ελ ηεξψ θαζήκελνο εδίδαζθεο, ιέγσλ νχησο άπαζηλ, 
Έξρεζζε νη δηςψληεο, πίεηε ηνχ λάκαηνο, νχ εγψ λχλ παξέρσ, δη' νχ 
δσήο ελζένπ θαί ηξπθήο, επαπνιαχζεηε πάληεο νη άλζξσπνη.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο, ν ζεεγφξνο Αββαθνχκ, ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 



δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ 
ζσηεξία ηψ θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο.  
 
Άξζελ κέλ σο δηαλνίμαλ, ηήλ παξζελεχνπζαλ λεδχλ, πέθελε Υξηζηφο, 
σο βξνηφο δέ, ακλφο πξνζεγφξεπηαη, άκσκνο δέ, σο άγεπζηνο 
θειίδνο, ηφ εκέηεξνλ Πάζρα, θαί σο Θεφο αιεζήο, ηέιεηνο ιέιεθηαη.  
 
Χο εληαχζηνο ακλφο, ν επινγνχκελνο εκίλ, ζηέθαλνο Υξηζηφο 
εθνπζίσο, ππέξ πάλησλ ηέζπηαη, Πάζρα ηφ θαζαξηήξηνλ, θαί αχζηο εθ 
ηνχ ηάθνπ σξαίνο, δηθαηνζχλεο εκίλ έιακςελ ήιηνο.  
 
Ο ζενπάησξ κέλ Γαπτδ, πξφ ηήο ζθηψδνπο θηβσηνχ, ήιαην ζθηξηψλ, 
ν ιαφο δέ ηνχ Θενχ ν άγηνο, ηήλ ηψλ ζπκβφισλ έθβαζηλ, νξψληεο, 
επθξαλζψκελ ελζέσο, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Ο δηαπιάζαο ηνλ Αδάκ, ηφλ ζφλ πξνπάηνξα Αγλή, πιάηηεηαη εθ ζνχ, 
θαί ζαλάησ, ηψ νηθείσ έιπζε, ηφλ δη' εθείλνπ ζάλαηνλ ζήκεξνλ, θαί 
θαηεχγαζε πάληαο, ηαίο ζετθαίο αζηξαπαίο ηήο Αλαζηάζεσο.  
 
λ απεθχεζαο Υξηζηφλ, σξαηνηάησο εθ λεθξψλ, ιάκςαληα Αγλή 
θαζνξψζα, ε θαιή θαί άκσκνο, ελ γπλαημίλ σξαία ηε, ζήκεξνλ εηο 
πάλησλ ζσηεξίαλ, ζχλ Απνζηφινηο απηφλ ραίξνπζα, δφμαδε.  
 

Σήο Μεζνπεληεθνζηήο 
Ο Πξνθήηεο Αββαθνχκ 

Δη Μεζζίαλ δεί ειζείλ, ν δέ Μεζζίαο Υξηζηφο εζηη παξάλνκνη, ηί 
απηζηείηε απηψ; ηδνχ παξαγέγνλε, θαί καξηπξεί ά απηφο πνηεί, ηφ 
χδσξ νίλνλ επνίεζε, παξάιπηνλ ιφγσ ζπλέζθηγμε.  
 
Μή ζπληέληεο ηάο Γξαθάο, πιαλάζζε πάληεο πκείο, Δβξαίνη άλνκνη, 
φλησο γάξ ήιζε, Υξηζηφο θαί πάληαο εθψηηζε, θαί ελ πκίλ έδεημε 
πνιιά ζεκεία θαί ηεξάζηηα, θαί κάηελ αξλείζζε ηήλ φλησο δσήλ.  
 
Δλ έξγνλ έδεημα πκίλ, θαί πάληεο ήδε ζαπκάδεηε, αλέθξαδε ηνίο 
Ηνπδαίνηο Υξηζηφο, πκείο πεξηηέκλεηε, θαί ελ αββάησ άλζξσπνλ, 
θεζίλ, εκνί δέ ηί εγθαιείηε ινηπφλ, εγείξαληη ιφγσ Παξάιπηνλ; 

Θενηνθίνλ 



Ζ ελ γαζηξί ζνπ ηφλ Θεφλ, απεξηγξάπησο ρσξήζαζα Θεφλπκθε, 
Παξζελνκήηνξ αγλή, κή παχζε πξεζβεχνπζα ππέξ εκψλ, φπσο δηά 
ζνχ ξπζζψκελ ηψλ πεξηζηάζεσλ, πξφο ζέ γάξ αεί θαηαθεχγνκελ.  
 

Σήο ακαξείηηδνο 
 

Ο Δηξκφο 
Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ ζνπ θαί ε θνβήζελ, θαηελφεζα ηά έξγα 
ζνπ θαί εμέ ζηελ, φηη ηήο ζήο αηλέζεσο πιήξεο ε γή.  
 
Οη νπξαλνί επθξαηλέζζσζαλ, ενξηαδέησ ε θηίζηο πάζα, εμεγήγεξηαη ν 
Κχξηνο θαί εθάλε, πάζη ηνίο ζνθνίο Απνζηφινηο απηνχ.  
 
Καηεπφζε ζνπ ζάλαηε, ε δπλαζηεία, Υξηζηνχ ζαλέληνο, νη λεθξνί σο 
εθ ζαιάκσλ, ηή Δγέξζεη ηνχηνπ, εθ ηψλ ηάθσλ πξνήιζνζαλ.  
 
Σί ζξελείηε ψ γχλαηα; ηί κεηά κχξσλ επηδεηείηε ηφλ αζάλαηνλ, 
εγήγεξηαη, θαζψο είπελ, έθε Μπξνθφξνηο ν Άγγεινο.  
 
ακαξείηηδη Κχξηε, αηηεζακέλε παξέζρεο χδσξ ηήλ επίγλσζηλ ηνχ 
θξάηνπο ζνπ, φζελ εηο αηψλαο, νπ δηςά αλπκλνχζά ζε.  

Γφμα... 
Χ Σξηάο ππεξνχζηε, Πάηεξ, θαί Λφγε θαί ζείνλ Πλεχκα, νκνδχλακε, 
ζπλάλαξρε, ζψζνλ εκάο πάληαο, ηνχο πηζηψο αλπκλνχληάο ζε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Αθαηάθιεθηνλ βάηνλ ζε, ν λνκνζέηεο εψξα πάιαη, Γαληήι δέ φξνο 
άγηνλ θαηελφεη,  
κφλε Μεηξνπάξζελε Γέζπνηλα.  

Καηαβαζία 
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο, ν ζεεγφξνο Αββαθνχκ, ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ 
ζσηεξία ηψ θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κχξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζνκελ 
ηψ Γεζπφηε, θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ 
αλαηέιινληα.  
 
Σήλ άκεηξφλ ζνπ επζπιαγρλίαλ, νη ηαίο ηνχ Αδνπ ζεηξαίο, 
ζπλερφκελνη, δεδνξθφηεο, πξφο ηφ θψο επείγνλην Υξηζηέ, 



αγαιινκέλσ πνδί, Πάζρα θξνηνχληεο αηψληνλ.  
 
Πξνζέιζσκελ ιακπαδεθφξνη, ηψ πξντφληη Υξηζηψ εθ ηνχ κλήκαηνο, 
σο λπκθίσ, θαί ζπλενξηάζσκελ, ηαίο θηιεφξηνηο ηάμεζη, Πάζρα Θενχ 
ηφ ζσηήξηνλ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Φσηίδεηαη ζείαηο αθηίζη, θαί δσεθφξνηο ηαίο ηήο Αλαζηάζεσο ηνχ Τηνχ 
ζνπ, Θενκήηνξ άρξαληε, θαί ραξκνλήο εκπίπιαηαη, ηψλ επζεβψλ ε 
Οκήγπξηο.  
 
Οπθ ήλνημαο πχιαο Παξζέλνπ, ελ ηψ ζαξθνχζζαη κλήκαηνο νπθ 
έιπζαο ηάο ζθξαγίδαο, Βαζηιεχ ηήο θηίζεσο, φζελ εμαλαζηάληα ζε, 
ζεαζακέλε εγάιιεην. 
 

Σήο Μεζνπεληεθνζηήο 
 

Κχξηε, ν Θεφο εκψλ 
Θαχκαζη θαηειάκπξπλαο ηνχο Απνζηφινπο ζνπ, ηέξαζηλ εκεγάιπλαο 
ηνχο Μαζεηάο, ελ παληί ηψ θφζκσ δνμάζαο σηήξ εκψλ, θαί δνχο 
απηνίο ηήλ βαζηιείαλ ζνπ.  
 
Άπαληα θαηεθψηηζαλ ηήο γήο ηά πέξαηα, ζαχκαζη θαί δηδάγκαζηλ νη 
Μαζεηαί, θαί πνηθίινηο ηξφπνηο ηφλ ιφγνλ θεξχμαληεο Υξηζηέ σηήξ 
ηήο βαζηιείαο ζνπ.  
 
Αίλεζηλ αλαπέκπνκελ ηή βαζηιεία ζνπ, χκλνλ ζνη δέ πξνζάγνκελ, ηψ 
δη' εκάο επί γήο νθζέληη, θαί θφζκνλ θσηίζαληη, θαί ηφλ Αδάκ 
αλαθαιέζαληη.  

Θενηνθίνλ 
Γέγνλελ ε θνηιία ζνπ αγία ηξάπεδα, έρνπζα ηφλ νπξάληνλ άξηνλ, εμ 
νχ πάο ν ηξψγσλ νπ ζλήζθεη, σο έθεζελ, ν ηνχ παληφο Θενγελλήησξ 
ηξνθεχο.  
 

Σήο ακαξείηηδνο 
 

Ο Δηξκφο 
Αλάηεηιφλ κνη Κχξηε, ηφ θψο ηψλ πξνζηαγκάησλ ζνπ, φηη πξφο ζέ 



Υξηζηέ, ηφ πλεχκά κνπ νξζξίδεη, θαί πκλεί ζε, ζχ γάξ εί Θεφο εκψλ 
θαί πξφο ζέ θαηέθπγνλ, ηήο εηξήλεο βαζηιεχ.  
 
Σφ κλήκά ζνπ ηφ άγηνλ, θαηαιαβνχζαη φξζξηαη, αη Μπξνθφξνη, 
εμαζηξάπηνληα θαηείδνλ λεαλίαλ, θαί ελεζακβήζεζαλ, ηήλ ζήλ 
δηδαζθφκελαη, ζείαλ Έγεξζηλ Υξηζηέ.  
 
Ο ζάλαηνο λελέθξσηαη, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, νη ελ δεζκνίο 
ειεπζεξψζεζαλ, Υξηζηνχ ηή Αλαζηάζεη, Αγαιιηαζψκεζα θαί ρείξαο 
θξνηήζσκελ, ενξηάδνληεο θαηδξψο.  
 
Απφζηνινη ζθηξηήζαηε, θαί Άγγεινη ρνξεχζαηε, νη γεγελείο πάληεο 
αγάιιεζζε, ν Κχξηνο αλέζηε, θζνξά εμσζηξάθηζηαη, θαί ε ιχπε 
πέπαπηαη, θαί ρνξεχεη ν Αδάκ.  
 
Πεγή ππάξρσλ Κχξηε, δσήο χδσξ αθέζεσο, θαί επηγλψζεσο 
δεδψξεζαη, γπλαηθί αηηεζάζε, πάιαη ακαξείηηδη, δηφ αλπκλνχκέλ 
ζνπ, ηνχο αθάηνπο νηθηηξκνχο. 

Γφμα... 
Μνλάδα ηξηζππφζηαηνλ, Σξηάδα Οκννχζηνλ, Παηέξα, Λφγνλ, θαί 
Πλεχκα άγηνλ, ακέξηζηνλ ηή θχζεη, Θεφλ έλα ζέβνκελ, πνη εηήλ θαί 
Κχξηνλ, θαί Γεζπφηελ ηνχ παληφο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
έ πχιελ αδηφδεπηνλ, θαί ρψξαλ αγεψξγεηνλ, θαί θηβσηφλ ηφ Μάλλα 
θέξνπζαλ, θαί ζηάκλνλ θαί ιπρλίαλ, θαί ζπκηαηή ξηνλ ηνχ αυινπ 
άλζξαθνο, νλνκάδνκελ Αγλή.  

Καηαβαζία 
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κχξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζσκελ 
ηψ Γεζπφηε, θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ 
αλαηέιινληα. 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο 
αησλίνπο, θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο, σο εθ 
θήηνπο Ησλάο, εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ.  
 
Φπιάμαο ηά ζήκαληξα ζψα Υξηζηέ, εμεγέξζεο ηνχ ηάθνπ, ν ηάο θιείο 
ηήο Παξζέλνπ κή ιπκελάκελνο, ελ ηψ ηφθσ ζνπ, θαί αλέσμαο εκίλ, 
Παξαδείζνπ ηάο πχιαο.  
 



ψηέξ κνπ ηφ δψλ ηε θαί άζπηνλ, ηεξείνλ σο Θεφο, ζεαπηφλ εθνπζίσο, 
πξνζαγαγψλ ηψ Παηξί, ζπλαλέζηεζαο, παγγελή ηφλ Αδάκ, αλαζηάο 
εθ ηνχ ηάθνπ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Αλήθηαη ηφ πάιαη θξαηνχκελνλ, ηψ ζαλάησ θαί θζνξά, δηά ηνχ 
ζαξθσζέληνο, εθ ζήο αρξάληνπ γαζηξφο πξφο ηήλ άθζαξηνλ, θαί 
ατδηνλ δσήλ, Θενηφθε Παξζέλε.  
 
Καηήιζελ ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο ν ιαγφζη ζνπ Αγλή, θαηειζψλ 
θαί νηθήζαο, θαί ζαξθσζείο ππέξ λνχλ θαί ζπλήγεηξελ, εαπηψ ηφλ 
Αδάκ, αλαζηάο εθ ηνχ ηάθνπ. 
 

Σήο Μεζνπεληεθνζηήο 
 

Χο χδαηα ζαιάζζεο 
Ο πάληα πεξηέπσλ ηά πέξαηα αλήιζεο Ηεζνχ, θαί εδίδαζθεο, ελ ηψ 
ηεξψ ηνχο φρινπο, ηφλ ιφγνλ ηήο αιεζείαο, ηήο ενξηήο κεζνχζεο, σο 
Ησάλλεο βνά.  
 
Σφ έξγνλ ηνχ Παηξφο εηειείσζαο, ηνίο έξγνηο επηζηψζσ ηνχο ιφγνπο 
ζνπ, ηάζεηο ηειψλ σηήξ θαί ζεκεία, Παξάιπηνλ αλνξζψλ, ιεπξνχο 
θαζαίξσλ, θαί ηνχο λεθξνχο αληζηψλ.  
 
Ο άλαξρνο Τηφο αξρή γέγνλε, ιαβψλ ηφ θαζεκάο ελελζξψπεζε, θαί 
κέζνλ ηήο ενξηήο εδίδαζθε, ιέγσλ, Πξνζδξάκεηε ηή πεγή ηή αελάσ, 
δσήλ αξχζαζζαη.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνλ κεηά ηφθνλ πκλνχκέλ ζε, Παξζέλνλ θαί Μεηέξα δνμάδνκελ, 
ζέ κφλελ αγλή Θεφλπκθε Κφξε, εθ ζνχ γάξ φλησο Θεφο εζαξθψζε, 
θαηλνπνηήζαο εκάο.  
 

Σήο ακαξείηηδνο 
 

Ο Δηξκφο 
Μή θαηαπνληηζάησ κε θαηαηγίο χδαηνο, κεδέ θαηαπηέησ κε βπζφο, 
απέξξηκκαη γάξ εηο βάζε, θαξδίαο ζαιάζζεο, ηψλ θαθψλ κνπ, δηφ ζνη 
θξαπγάδσ σο Ησλάο, Αλαβήησ εθ θζνξάο ε δσή κνπ πξφο ζέ, ν Θεφο 



εκψλ.  
 
ηαπξψ ζε νη παξάλνκνη, Ηεζνχ ήισζαλ, θαί ιφγρε εμεθέληεζαλ 
Υξηζηέ, θαί Ησζήθ ν επζρήκσλ ζε θεδεχεη, ελ ηψ θαηλψ κλεκείσ, εμ 
νχ κεηά δφμεο εμαλαζηάο, ζπλαλέζηεζαο σηήξ, πάζαλ θηίζηλ 
πκλνχζαλ ηφ θξάηνο ζνπ.  
 
Μνρινχο θαί πχιαο Γέζπνηα, δπλαηψο έζξαπζαο ηνχ Άδνπ, θαί 
αλέζηεο σο Θεφο, θαί ππαληήζαο, ηφ Υαίξε πξνζείπαο ηαίο Γπλαημί, 
θαί ηαχηαο εηπείλ εμαπέζηεηιαο Μαζεηαίο, Δμεγήγεξηαη ν δψλ, θαί 
σξάζε θσηίδσλ ηά πέξαηα.  
 
Σί θιαίεηε; ηί θέξεηε σο ζλεηψ Γχλαηα ηά η κχξα; εμεγέξζε ν Υξηζηφο, 
εβφα πάιαη αζηξάπησλ κεγάισο, ν θαλείο λεαλίαο, θελάο ηάο 
ζηλδφλαο θαηαιηπψλ, απειζνχζαη ηνίο απηνχ, απαγγείιαηε θίινηο ηήλ 
Έγεξζηλ.  
 
Ρείζξνλ ππάξρσλ Κχξηε, ηήο δσήο άθζνλνλ, θαί άβπζζνο ειένπο 
αγαζέ Οδνηπνξήζαο θαζέδε, πιεζίνλ ηνχ θξέαηνο ηνχ φξθνπ, θαί ηή 
ακαξείηηδη εθβνάο, Γφο κνη χδσξ ηνχ πηείλ, φπσο ιάβεο αθέζεσο 
λάκαηα.  

Γφμα... 
Τκλψ Παηέξα άλαξρνλ, θαί Τηφλ ζχλζξνλνλ θαί Πλεχκα νκννχζηνλ 
πηζηψο, κίαλ νπζίαλ, θαί θχζηλ θαί δφμαλ, θαί κίαλ βαζηιείαλ, Θεφλ 
ηψλ απάλησλ θαί πνηεηήλ, ζπλνρέα ηνχ παληφο, κεηά ηψλ αζσκάησλ 
δπλάκεσλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παξζέλνλ κφλελ ηίθηνπζαλ, θαί λεδχλ άθζνξνλ ηεξήζαζαλ, 
πκλνχκέλ ζε Αγλή ζξφλνλ Κπξίνπ, θαί πχιελ θαί φξνο, θαί λνεηήλ 
ιπρλίαλ, λπκθψλα νιφθσηνλ ηνχ Θενχ, θαί ζθελήλ δφμεο ζαθψο, 
θηβσηφλ ηε θαί ζηάκλνλ θαί ηξάπεδαλ.  

Καηαβαζία 
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο 
αησλίνπο, θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο, σο εθ 
θήηνπο Ησλάο, εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ. 
 

Κνληάθηνλ ηήο ακαξείηηδνο 
Ήρνο πι. δ' 

Πίζηεη ειζνχζα ελ ηψ θξέαηη, ε ακαξείηηο εζεάζαην, ηφ ηήο ζνθίαο 
χδσξ ζε, ψ πνηηζζείζα δαςηιψο βαζηιείαλ ηήλ άλσζελ εθιεξψζαην, 



αησλίσο ε ανίδηκνο.  
Ο Οίθνο 

Σψλ ζεπηψλ κπζηεξίσλ αθνχζσκελ, Ησάλλνπ εκάο εθδηδάζθνληνο, 
ηά ελ ηή ακαξεία γηλφκελα, πψο γπλαηθί σκίιεη ν Κχξηνο, χδσξ 
αηηήζαο, ν ηά χδαηα εηο ηάο ζπλαγσγάο απηψλ ζπλάμαο, ν Παηξί θαί 
ηψ Πλεχκαηη ζχλζξνλνο, ήιζε γάξ εθδεηψλ ηήλ εηθφλα απηνχ, 
αησλίσο, σο ανίδηκνο.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή απηή εκέξα Κπξηαθή πέκπηε απφ ηνχ Πάζρα, ηήλ ηήο 

ακαξείηηδνο ενξηήλ ενξηάδνκελ. 
ηίρνη 

 Όδσξ ιαβείλ ειζνχζα ηφ θζαξηφλ, γχλαη,  

 Σφ δψλ απαληιείο, ψ ξχπνπο ςπρήο πιχλεηο.  
 

Σαίο ηήο ζήο Μάξηπξνο Φσηεηλήο πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, 
ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο 
ζλεηφο, θαί δηά Πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Γπλαίθεο κεηά κχξσλ ζεφθξνλεο, νπίζσ ζνπ έδξακνλ, φλ δέ σο 
ζλεηφλ, κεηά δαθξχσλ εδήηνπλ, πξνζεθχλεζαλ, ραίξνπζαη δψληα 
Θεφλ, θαί Πάζρα ηφ κπζηηθφλ, ζνίο Υξηζηέ Μαζεηαίο επεγγειίζαλην.  
 
Θαλάηνπ ενξηάδνκελ λέθξσζηλ, Άδνπ ηήλ θαζαίξεζηλ, άιιεο βηνηήο, 
ηήο αησλίνπ απαξρήλ, θαί ζθηξηψληεο πκλνχκελ ηφλ αίηηνλ, ηφλ κφλνλ 
επινγεηφλ ηψλ Παηέξσλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ.  
 
Χο φλησο ηεξά θαί παλένξηνο, αχηε ε ζσηήξηνο, λχμ θαί θσηαπγήο, 
ηήο ιακπξνθφξνπ εκέξαο ηήο εγέξζεσο, νχζα πξνάγγεινο, ελ ή ηφ 
άρξνλνλ θψο, εθ ηάθνπ ζσκαηηθψο, πάζηλ επέιακςελ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Νεθξψζαο ν Τηφο ζνπ ηφλ ζάλαηνλ, Παλάκσκε ζήκεξνλ, πάζη ηνίο 
ζλεηνίο, ηήλ δηακελνπζαλ δσήλ, εηο αηψλαο αηψλσλ δεδψξεηαη, ν 



κφλνο επινγεηφο ηψλ παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Ο πάζεο βαζηιεχσλ ηήο θηίζεσο, γελφκελνο άλζξσπνο, ψθεζε ηήλ 
ζήλ, ζενραξίησηε λεδχλ, θαί ζηαπξφλ ππνκείλαο θαί ζάλαηνλ, αλέζηε 
ζενπξεπψο, ζπλεγείξαο εκάο, σο παληνδχλακνο. 
 

Σήο Μεζνπεληεθνζηήο 
 

Σψλ Υαιδαίσλ ε θάκηλνο 
αξθηθψο εθνπίαζαο, ε αλάπαπζηο πάλησλ, εθνπζίσο εδίςεζαο, ε 
πεγή ηψλ ζαπκάησλ, ηφ χδσξ εδήηεζαο, χδσξ ηφ δψλ, Ηεζνχ 
απαγγεηιάκελνο.  
 
ακαξείηηδη Κχξηε, γπλαηθί πξνζσκίιεηο, δηειέγρσλ ηήλ άλνηαλ, ηψλ 
αλφκσλ Δβξαίσλ, ε κέλ γάξ επίζηεπζελ Τηφλ ζε είλαη Θενχ, νη δέ 
εξλήζαλην.  
 
Οη ηφλ άξηνλ εζζίνληεο, ηήο ζαξθφο ηνχ Κπξίνπ, θαί ηφ αίκα 
ιακβάλνληεο, ηήο πιεπξάο ηνχ Γεζπφηνπ θαηλφηεηη Πλεχκαηνο 
πνιηηεπζψκεζα, δψληεο ηή ράξηηη.  

Θενηνθίνλ 
Δλ γαζηξί ζνπ ερψξεζαο, ηφλ αρψξεηνλ Λφγνλ, εθ καδψλ ζνπ 
εζήιαζαο, ηνχ θφζκνπ ηφλ ηξνθέα, αγθάιαηο εβάζηαζαο, ηφλ πνηεηήλ 
ηνχ παληφο, Θενγελλήηνξ αγλή.  
 

Σήο ακαξείηηδνο 
 

Ο Δηξκφο 
Μή παξαδψεο εκάο εηο ηέινο, δηά ηφ φλνκά ζνπ θαί κή δηαζθεδάζεο 
ηήλ δηαζήθελ ζνπ, θαί κή απνζηήζεο ηφ έιεφο ζνπ αθ' εκψλ, Κχξηε ν 
Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, ν ππεξπςνχκελνο εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Μεηά αλφκσλ, Υξηζηέ νηθηίξκνλ, εθψλ θαηεινγίζζεο, θαηξψ ηνχ ζείνπ 
Πάζνπο, θαί ηαχηα βιέπνπζα εζείεην ε γή, θαί πέηξαη παληνπξγψ 
λεχκαηη εξξήγλπλην, αθαηάιεπηε, θαί αλίζηαλην λεθξνί νη απ' αηψλνο.  
 
Μεηά ςπρήο θαηαβάο, εηο κέξε θαηψηεξα ηνχ Άδνπ, εμήγεο ελ αλδξεία 
δεζκίνπο άπαληαο, νχο εθ ηνχ αηψλνο ζάλαηνο είρελ, ν πηθξφο 
ηχξαλλνο, εθβνψληάο ζνη Υξηζηέ ν Θεφο, Γφμα ζνπ ηή θξηθηή 
νηθνλνκία.  



 
Μεηά λεθξψλ ηί πκείο δεηείηε, ηφλ δψληα εηο αηψλαο; εγέξζε, θαζψο 
είπελ, ηδνχ σο βιέπεηε θελαί αη ζηλδφλεο, θελφο ν ηάθνο, ν θαλείο 
έιεγε, Γπλαημί λεαλίαο, ζπνπδή άπηηε, είπαηε ηνίο, Απνζηφινηο.  
 
Όδσξ ππάξρεηο δσήο, εβφα Υξηζηψ ε ακαξείηηο, πφηηζνλ νχλ κε 
Λφγε δηςψζαλ πάληνηε, ζνχ ηήλ ζείαλ Υάξηλ, φπσο κεθέηη Ηεζνχ 
Κχξηε, αγλσζίαο θξαηψκαη απρκψ, αιιά θεξχηησ ζνπ ηά κεγαιεία.  

Γφμα... 
Παηέξα θαί ηφλ Τηφλ, θαί ζείνλ πκλνινγνχκελ Πλεχκα, ακέξηζηνλ 
Σξηάδα, θχζεη ππάξρνπζαλ, κεξηζηήλ πξνζψπνηο, κίαλ νπζίαλ 
ζπκθπή, άλαξρνλ, πνηεηήλ ηνχ παληφο θαί Θεφλ, φλ πάζαη νπ ξαλψλ 
πκλνχζη ηάμεηο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μεηά ινρείαλ θξηθηήλ, παξζέλνο αγλή δηεθπιάρζεο, αγία Θενηφθε, 
δηφ ζε άπαζαη, Αγγέισλ ρνξείαη, θαί ηψλ αλζξψπσλ γελεαί άπαζαη, 
αζηγήηνηο αλπκλνχζη θσλαίο ρσξίνλ, θαζαξφλ ηνχ αρσξήηνπ.  

Καηαβαζία 
Ο Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο 
ζλεηφο, θαί δηά πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί 
θπξία, ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελ ή 
επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Γεχηε ηνχ θαηλνχ ηήο ακπέινπ γελλήκαηνο, ηήο ζείαο επθξνζχλεο, ελ 
ηή επζήκσ εκέξα ηήο Δγέξζεσο, βαζηιείαο ηε Υξηζηνχ 
θνηλσλήζσκελ, πκλνχληεο απηφλ, σο Θεφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Άξνλ θχθισ ηνχο νθζαικνχο ζνπ ηψλ, θαί ίδε, ηδνχ γάξ ήθαζί ζνη, 
ζενθεγγείο σο θσζηήξεο, εθ δπζκψλ, βνξξα, θαί θαί ζαιάζζεο, θαί 
εψαο ηά ηέθλα ζνπ, ελ ζνί επινγνχληα, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Πάηεξ παληνθξάηνξ, θαί Λφγε, θαί Πλεχκα, ηξηζίλ εληδνκέλε, ελ 
ππνζηάζεζη θχζηο, ππεξνχζηε, θαί ππέξζεε εηο ζέ βεβαπηίζκεζα, θαί 
ζε επινγνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σήο Θενηφθνπ 



 
Ο απηφο 

Ήιζε δηά ζνχ εηο ηφλ θφζκνλ ν θηίζηεο, Παξζέλε Θενηφθε, θαί ηήλ 
γαζηέξα ηνχ Άδνπ δηαξξήμαο ζλεηνίο, ηήλ Αλάζηαζηλ εκίλ 
εδσξήζαην, δηφ επινγνχκελ απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
ινλ θαζειψλ ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο, ν Τηφο ζνπ Παξζέλε, ελ ηή 
απηνχ Αλαζηάζεη, σο Θεφο θξαηαηφο, ζπλαλχςσζελ εκάο, θαί 
εζέσζε, δηφ αλπκλνχκελ απηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Σήο Μεζνπεληεθνζηήο 
 

Άγγεινη θαί νπξαλνί 
Γεχηε ίδεηε ιανί, ηφλ επί ζξφλνπ δφμεο θαζεδφκελνλ, ππφ ιαψλ 
αλφκσλ βιαζθεκνχκελνλ, θαί ηδφληεο, πκλείηε, ηφλ ελ Πξνθήηαηο 
Μεζζίαλ πξνξξεζέληα.  
 
χ εί φλησο ν Υξηζηφο, ν εηο ηφλ θφζκνλ ηνχηνλ πξνεξρφκελνο, εμ νχ 
ε ζσηεξία, θαί ε άθεζηο ηψλ παηξψσλ ζθαικάησλ, ζχ ε φλησο δσή, 
ηψλ ζνί πεπηζηεπθφησλ.  
 
Ζ νθία ηνχ Θενχ, ηήο ενξηήο κεζνχζεο θαζψο γέγξαπηαη, ηψ ηεξψ 
επέζηε θαί εδίδαζθελ, ηη φλησο απηφο ήλ, ν Μεζζίαο Υξηζηφο, δη' νχ 
ε ζσηεξία.  

Θενηνθίνλ 
Πψο εγέλλεζαο εηπέ, ηφλ εθ Παηξφο αρξφλσο πξνεθιάκςαληα, θαί 
ζχλ αγίσ Πλεχκαηη αλπκλνχκελνλ; ή σο νίδελ Ο κφλνο επδνθήζαο εθ 
ζνχ, ηερζήλαη Θενηφθε.  
 

Σήο ακαξείηηδνο 
 

Ο Δηξκφο 
Σά ζχκπαληα Γέζπνηα ηή ζή ζνθία ζπλεζηή ζσ, γήο δέ πάιηλ 
ήδξαζαο, σο νίδαο ηφλ ππζκέλα, ηή βάζεη πεμάκελνο επί πδάησλ, δηφ 
πάληεο βνψκελ αλακέιπνληεο, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ, απαχζησο 
ηφλ Κχξηνλ.  
 
Θάλαηνλ ππέκεηλαο, κφλε αζάλαηε βνπιήζεη, Άδελ ερκαιψηεπζαο, 
πχιαο ραιθάο ζπλέηξηςαο βαζηιεχ νπξάληε, θαί αθείιεο δεζκίνπο, απ' 
αηψλνο εθείζε ρξεκαηίδνληαο, αλπκλνχληαο απαχζησο, ηφ θξάηνο ηήο 



ζήο αγαζφηεηνο.  
 
Τςψζεο καθξφζπκε, εζεινπζίσο επί μχινπ, θαί πέηξαη εζρίζζεζαλ, 
θαί ήιηνο εζβέζζε, λανχ δηεξξάγε, θαί ε θαί ηφ θαηαπέηαζκα ηνπ ή 
εζαιεχζε, θαί εηξφκαμελ ν παγγέιαζηνο Άδεο, θαί πάληαο δεζκίνπο 
απέιπζε.  
 
Δπέθαλεο Κχξηε, ηνίο ελ ηψ ζθφηεη θαζεκέλνηο, θψο ππάξρσλ 
άδπηνλ, θαί δσή ηψλ απάλησλ, δηφ ζε ψο έβιεςε, ηψλ δηθαίσλ ν 
δήκνο, αλεζθίξηεζε Λφγε, θαί αλεβφεζελ, Ήιζεο πάληαο δεζκψλ 
απνιχζαη, πκλνχκελ ηφ θξάηνο ζνπ.  
 
Πιεζίνλ εθάζηζαο πεγήο, ελ ψξα ψηεξ έθηε, θαί ηή ακαξείηηδη, 
χδσξ ηφ δψλ παξέζρεο θαί γλψζεσο λάκαηα, δηά πνιιήλ 
επζπιαγρλίαλ, κεζ' ήο πάληεο βνψκελ αλακέιπνληεο, Δπινγείηε ηά 
έξγα Κπξίνπ, απαχζησο ηφλ Κχξηνλ.  

Γφμα... 
Παηέξα πξνάλαξρνλ, Τηφλ ζπλάλαξρνλ πκλνχκελ Πλεχκα ην άγηνλ, 
Θεφλ έλα ηά ηξία, αζχγρπηνλ, άηκεηνλ, δεκηνπξγφλ ηψλ απάλησλ, 
νκνδχλακνλ θξάηνο απηεμνχζηνλ, θαί βνψκελ, Δπινγείηε ηά έξγα 
Κπξίνπ, απαχζησο ηφλ Κχξηνλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Άλζξαθη θαζαίξεηαη, ν Ζζαταο πξνθεξχηησλ, ηφλ λνεηφλ άλζξαθα 
ζαξθνχκελνλ Παξζέλε, εθ ζνχ ππέξ έλλνηαλ, θαηαθιέγνληα πάλησλ 
ηψλ βξνηψλ ηά πιψδε ακαξηήκαηα, θαί ζενχληα δη' νίθηνλ, ηήλ θχζηλ 
εκψλ παλακψκεηε.  

Καηαβαζία 
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί 
θπξία, ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελ ή 
επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
Φσηίδνπ, θσηίδνπ, ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ, επί ζέ 
αλέηεηιε, Υφξεπε λχλ, θαί αγάιινπ ηψλ, ζχ δέ αγλή, ηέξπνπ Θενηφθε, 
ελ ηή εγέξζεη ηνχ ηφθνπ ζνπ.  
 
 ζείαο! ψ θίιεο! ψ γιπθπηάηεο ζνπ θσλήο! κεζ' εκψλ αςεπδψο γάξ, 
επεγγείισ, έζεζζαη, κέρξη ηεξκάησλ αηψλνο Υξηζηέ, ήλ νη πηζηνί, 
άγθπξαλ ειπίδνο, θαηέρνληεο αγαιιφκεζα.  
 



 Πάζρα ηφ κέγα, θαί ηεξψηαηνλ Υξηζηέ, ψ ζνθία θαί Λφγε, ηνχ Θενχ 
θαί δχλακηο, δίδνπ εκίλ εθηππψηεξνλ, ζνχ κεηαζρείλ, ελ ηή 
αλεζπέξσ, εκέξα ηήο βαζηιείαο ζνπ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
πκθψλσο Παξζέλε, ζέ καθαξίδνκελ πηζηνί, Υαίξε πχιε Κπξίνπ, 
ραίξε πφιηο έκςπρε, ραίξε, δη' ήο εκίλ έιακςε, ζήκεξνλ θψο ηνχ εθ 
ζνχ ηερζέληνο, ηήο εθ λεθξψλ αλαζηάζεσο.  
 
Δπθξαίλνπ, αγάιινπ, ε ζεία πχιε ηνχ θσηφο, ν γάξ δχλαο ελ ηάθσ, 
Ηεζνχο αλέηεηιε, ιάκςαο ειίνπ θαηδξφηεξνλ, θαί ηνχο πηζηνχο πάληαο 
θαηαπγάζαο, ζενραξίησηε Γέζπνηλα.  
 

Σήο Μεζνπεληεθνζηήο 
 

Αιιφηξηνλ ηψλ κεηέξσλ 
Σήο ενξηήο κεζαδνχζεο ηψλ Ηνπδαίσλ, αλήιζεο ν σηήξ κνπ επί ηφ 
ηεξφλ ζνπ, θαί εδίδαζθεο πάληαο, εζαχκαδνλ δέ Ηνπδαίνη, θαί πφζελ 
νχηνο νίδε γξάκκαηα, κή κεκαζεθψο; έιεγνλ. 
 
Ίακαηα ραξηζκάησλ ν ιπηξσηήο κνπ, πεγάδσλ επεηέιεη, ηέξαηα θαί 
ζεκεία, θπγαδεχσλ ηάο λφζνπο, ηψκελνο ηνχο αζζελνχληαο, αιι' 
Ηνπδαίνη εμεκαίλνλην, ηψ πιήζεη ηψλ ζαπκάησλ απηνχ.  
 
Ο ζαξθηθφο Ηνπδαίνο θαηά ηήλ ζάξθα, λνψλ ηά γεγξακκέλα, ηψ 
γξάκκαηη πξνζπηαίεη αληηπίπηεη δέ πάιηλ, ηψ Πλεχκαηη ηήο αιεζείαο, 
εκείο δέ ηνχηνλ παξσζάκελνη, θξνλψκελ ηά ηνχ Πλεχκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Δρψξεζαο ελ γαζηξί ζνπ Παξζελνκήηνξ, ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο, 
Υξηζηφλ ηφλ Εσνδφηελ, φλ πκλεί πάζα θηίζηο, θαί ηξέκνπζηλ νη άλσ 
ζξφλνη, απηφλ δπζψπεη πακκαθάξηζηε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Σήο ακαξείηηδνο 
 

Ο Δηξκφο 
Δπνίεζε θξάηνο ελ βξαρίνλη απηνχ, θαζείιε γάξ δπλάζηαο απφ 
ζξφλσλ, θαί χςσζε ηα πεηλνχο ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι, ελ νίο 
επεζθέςαην εκάο, αλαηνιή εμ χςνπο, θαί θαηεχζπλελ εκάο εηο νδφλ 



εηξήλεο.  
 
Ηδνχ θαζσξάζε, ε δσή πάλησλ Υξηζηφο, θξεκάκελνο ελ μχισ 
εθνπζίσο, θαί ηαχηα βιέπνπζα γή εζαιεχζε, θαί πνιιά Αγίσλ εγέξζε 
εκθαλψλ, ζψκαηα θνηκεζέλησλ θαί ηφ δεζκσηήξηνλ Άδνπ εζαιεχζε.  
 
Χξαίνο εθ ηάθνπ, σο λπκθίνο εθ παζηνχ, πεπφξεπζαη, ζαλάηνπ 
θαηαιχζαο, ηήλ ηπξαλλίδα Υξηζηέ, θαί ηνχ Άδνπ ηνχο κνρινχο, 
ζπληξίςαο δπλάκεη ζετθή, θαί ηήο Δγέξζεψο ζνπ, ηψ θσηί ηψ λνεηψ, 
θαηαπγάζαο θφζκνλ.  
 
ηεζψκεζα πάληεο λχλ ρνξνχο πλεπκαηηθνχο θαί θξάμσκελ, ν Κχξηνο 
αλέζηε, αγαιιηάζζσ ε γή, επθξαηλέζζσ, νπξαλφο λεθέιαη 
ξαλάησζαλ εκίλ, δηθαηνζχλεο φκβξνπο ενξηάδνπζη θαηδξψο θαί 
Υξηζηφλ πκλνχζηλ.  
 
Ζ δσή ηψλ δψλησλ, ε πεγή ηψλ αγαζψλ, ν Κχξηνο πινπζίσο, 
επηξξαίλσλ δηδαράο, εθβνά ηή γπλαηθί, Παξάζρνπ κνη χδσξ ηνχ πηείλ, 
φπσο ζνη δψζσ χδσξ, ηψλ ακαξηεκάησλ ζνπ, ηάο πεγάο μεξαίλνλ. 

Γφμα... 
Φψο έλ ακεξίζησο, ε ηξηζήιηνο κνλάο, Ο άλαξρνο Παηήξ, Τηφο, θαί 
Πλεχκα ζεφηεο κία δσή θαί ηψλ φισλ πνηεηήο, Απηφλ αλπκλήζσκελ 
πηζηνί, κεηά ηψλ αζσκάησλ, ηξηζαγίνηο άζκαζηλ ηεξνινγνχληεο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Φσηφο γελνκέλε, νηθεηήξηνλ Αγλή, θαηαχγαζνλ ηάο θφξαο ηήο ςπρήο 
κνπ, ακαπξσζείζαο πνιιαίο, κεζνδείαηο ηνχ ερζξνχ, θαί βιέςαη 
αμίσζνλ ηξαλψο, ηφ αλαιάκςαλ θέγγνο, εθ ζνχ ππέξ έλλνηαλ, 
θαζαξά θαξδία.  

Καηαβαζία 
Φσηίδνπ, θσηίδνπ ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ επί ζε 
αλέηεηιε. Υφξεπε λχλ θαί αγάιινπ, ηψλ, ζχ δέ, αγλή, ηέξπνπ, 
Θενηφθε, ελ ηή εγέξζεη ηνχ ηφθνπ ζνπ. 
 

Σφ, Αγηνο Κχξηνο ν Θεφο εκψλ γ' 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Πάζρα 
Ήρνο β' 

αξθί ππλψζαο σο ζλεηφο, ν Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, ηξη ήκεξνο 
εμαλέζηεο, Αδάκ εγείξαο εθ θζνξάο θαί θαηαξγήζαο ζάλαηνλ, Πάζρα 
ηήο αθζαξζίαο, ηνχ θφζκνπ ζσηήξηνλ. 



Έηεξνλ ηήο ακαξείηηδνο 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

ακάξεηαλ θαηέιαβεο, σηήξ κνπ παληνδχλακε, θαί γπλαηθί 
νκηιήζαο, εδήηεηο χδσξ ηνχ πηείλ, ν εθ πέηξαο αθξνηφκνπ πεγάζαο 
χδσξ, Δβξαίνηο, ήλ πξφο πίζηηλ ζήλ έιαβεο, θαί λχλ δσήο απνιαχεη, 
ελ νπξαλνίο αησλίσο.  

Σήο Μεζνπεληεθνζηήο  κνηνλ 
Μεζνχζεο παξαγέγνλαο, ηήο ενξηήο θηιάλζξσπε, ελ ηεξψ θαί 
ειάιεηο, Οη δίςεο έκπιενη πξφο κε, έιζεηε θαί αξχζαζζε, χδσξ δψλ 
θαί αιιφκελνλ, δη' νχ ηξπθήο θαί ράξηηνο, δσήο ηε ηήο αζαλάηνπ, 
επαπνιαχζεηε πάληεο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο 
Ηζηψκελ ηίρ. ε', θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα ο', θαί ηήο 

ακαξείηηδνο β'. 
 

ηηρεξά Αλαζηάζηκα  Ήρνο δ' 
Ο ζηαπξφλ ππνκείλαο θαί ζάλαηνλ, θαί αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, 
παληνδχλακε Κχξηε, δνμάδνκέλ ζνπ ηήλ Αλάζηαζηλ.  
 
Δλ ηψ ζηαπξψ ζνπ Υξηζηέ, ηήο αξραίαο θαηάξαο ειεπζέξσζαο εκάο, 
θαί ελ ηψ ζαλάησ ζνπ, ηφλ ηήλ θχζηλ εκψλ ηπξαλλήζαληα, δηάβνινλ 
θαηήξγεζαο, ελ δέ ηή Δγέξζεη ζνπ, ραξάο ηα πάληα επιήξσζαο, δηφ 
βνψκέλ ζνη, ν αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, Κχξηε δφμα ζνη.  
 
Σψ ζψ ηαπξψ Υξηζηέ σηήξ, Οδήγεζνλ εκάο επη ηήλ αιήζεηάλ ζνπ, 
θαί ξχζαη εκάο, ηψλ παγίδσλ ηνχ ερζξνχ, ν αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, 
αλάζηεζνλ εκάο πεζφληαο ηή ακαξηία, εθηείλαο ηήλ ρείξά ζνπ, 
θηιάλζξσπε Κχξηε, ηή πξεζβεία ηψλ Αγίσλ ζνπ.  
 
Σψλ Παηξηθψλ ζνπ θφιπσλ, κή ρσξηζζείο κνλνγελέο Λφγε ηνχ Θενχ, 
ήιζεο επί γήο δηά θηιαλζξσπίαλ, άλζξσπνο γελφκελνο αηξέπησο, θαί 
ηαπξφλ θαί ζάλαηνλ ππέκεηλαο ζαξθί, ν απαζήο ηή ζεφηεηη, αλαζηάο 
δέ εθ λεθξψλ αζαλαζίαλ παξέζρεο ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ, σο 
κφλνο παληνδχλακνο.  
 
Θάλαηνλ θαηεδέμσ ζαξθί, εκίλ αζαλαζίαλ πξαγκαηεπζφκελνο σηήξ, 
θαί ελ ηάθσ ψθεζαο, ίλα εκάο ηνχ άδνπ ειεπζεξψζεο, 
ζπλαλαζηήζαο εαπηψ, παζψλ, κέλ σο άλζξσπνο, αιι' αλαζηάο σο 
Θεφο. Γηά ηνχην βνψκελ. Γφμα ζνη δσνδφηα Κχξηε, κφλε 



Φηιάλζξσπε.  
 
Πέηξαη εζρίζζεζαλ σηήξ, φηε ελ ηψ Κξαλίσ ν ηαπξφο ζνπ επάγε, 
έθξημαλ άδνπ ππισξνί, φηε ελ ηψ κλεκείσ σο ζλεηφο θαηεηέζεο, θαί 
γάξ ηνπ ζαλάηνπ θαηαξγήζαο ηήλ ηζρχλ, ηνίο ηεζλεψζη πάζηλ 
αθζαξζίαλ παξέζρεο, ηή Αλαζηάζεη ζνπ σηήξ. Εσνδφηα Κχξηε δφμα 
ζνη. 
 

ηηρεξά Ηδηφκεια ηήο ακαξείηηδνο 
Ήρνο γ 

 
ηίρ. Έληεηλε θαί θαηεπνδνχ θαί βαζίιεπε έλεθελ αιεζείαο θαί 
πξαυηεηνο θαί δηθαηνζχλεο. 
 
Αγαιιηάζζσ ζήκεξνλ θαηδξψο, ν νπξαλφο θαί ε γή, φηη Υξηζηφο 
πεθαλέξσηαη, ζαξθνχκελνο σο άλζξσπνο, ίλα ηφλ Αδάκ εμάξε εθ 
θαηάξαο παγγελή, θαί ζαπκαζηνχηαη ζαχκαζηλ, ελ ακαξεία 
πξνζαθηθφκελνο, γπλαηθί δέ παξέζηε, χδσξ δεηψλ, ν λεθέιεο χδαζη 
πεξηβαιιφκελνο, δηφ πάληεο νη πηζηνί πξνζθπλήζσκελ, ηφλ δη' εκάο 
εθνπζίσο πησρεχζαληα, επζπιάγρλσ βνπιή.  
 

Ήρνο πι. β' 
ηίρ. Ζγάπεζαο δηθαηνζχλελ, θαί εκίζεζαο αλνκίαλ δηά ηνχην έρξηζέλ 
ζε ν Θεφο ν Θεφο ζνπ έιαηνλ αγαιιηάζεσο παξά ηνχο κεηφρνπο ζνπ. 
 
Σάδε ιέγεη Κχξηνο ηή ακαξείηηδη, Δη ήδεηο ηήλ δσξεάλ ηνχ Θενχ, θαί 
ηίο εζηηλ ν ιέγσλ ζνη, Γφο κνη χδσξ πηείλ, ζχ άλ ήηεζαο απηφλ, θαί 
έδσθέ ζνη πηείλ, ίλα κή δηςήζεο εηο ηφλ αηψλα, ιέγεη Κχξηνο.  

Γφμα... Ήρνο ν απηφο 
Ζ πεγή ηήο δσαξρίαο, Ηεζνχο ν σηήξ εκψλ, επί ηήλ πεγήλ επηζηάο 
ηνχ Παηξηάξρνπ Ηαθψβ, πηείλ εδήηεη χδσξ παξά γπλαηθφο 
ακαξείηηδνο. Σήο δέ ηφ αθνηλψλεηνλ ηψλ Ηνπδαίσλ πξνζεηπνχζεο, ν 
ζνθφο δεκηνπξγφο κεηνρεηεχεη απηήλ, ηαίο γιπθείαηο πξνζξήζεζη, 
κάιινλ πξφο αίηεζηλ ηνχ ατδίνπ χδαηνο, φ θαί ιαβνχζα, ηνίο πάζηλ 
εθήξπμελ εηπνχζα, Γεχηε, ίδεηε ηψλ θξππηψλ γλψζηελ θαί Θεφλ, 
παξαγελφκελνλ ζαξθί, δηά ηφ ζψζαη ηφλ άλζξσπνλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, δηά γάξ ηνχ εθ ζνχ 
ζαξθσζέληνο, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, ν Αδάκ αλαθέθιεηαη, ε θαηάξα 
εδσνπνηήζεκελ, δηφ αλπκλνχληεο βνψκελ. Δπινγεηφο Υξηζηφο ν 



Θεφο εκψλ, ν νχησο επδνθήζαο, δφμα ζνη. 
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ α' ξαλ, ηφ Δσζηλφλ.  
Ήρνο βαξχο 

Ηδνχ ζθνηία θαί πξστ, θαί ηί πξφο ηφ κλεκείνλ Μαξία έζηεθαο, πνιχ 
ζθφηνο έρνπζα ηαίο θξεζίλ, πθ' νχ πνχ ηέζεηηαη δεηείο ν Ηεζνχο; αιι' 
φξα ηνχο ζπληξέρνληαο Μαζεηάο, πψο ηνίο νζνλίνηο, θαί ηψ 
ζνπδαξίσ, ηήλ Αλάζηαζηλ εηεθκήξαλην, θαί αλεκλήζζεζαλ ηήο πεξί 
ηνχηνπ Γξαθήο, Μεζψλ, θαί δη' ψλ, θαί εκείο πηζηεχζαληεο 
αλπκλνχκέλ ζε ηφλ δσνδφηελ Υξηζηφλ.  
 

ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ 
 

Σά Σππηθά, θαί νη Μαθαξηζκνί ηνχ Ήρνπ 
 

Ήρνο δ' 
Γηά μχινπ ν Αδάκ, Παξαδείζνπ γέγνλελ άπνηθνο, δηά μχινπ δέ 
ηαπξνχ, ν Λεζηήο Παξάδεηζνλ ψθεζελ, ν κέλ γάξ γεπζάκελνο, 
εληνιήλ εζέηεζε ηνχ πνηήζαληνο, ν δέ ζπζηαπξνχκελνο, Θεφλ 
σκνιφγεζε ηφλ θξππηφκελνλ, Μλήζζεηί κνπ βνψλ, ελ ηή βαζηιεία 
ζνπ.  
 
Ο ζηαπξσζείο θαί αλαζηάο, σο δπλαηφο εθ ηάθνπ ηξηήκεξνο, θαί ηφλ 
πξσηφπιαζηνλ Αδάκ, εμαλαζηήζαο κφλε αζάλαηε, θακέ εηο 
κεηάλνηαλ, επηζηξέςαη Κχξηε θαηαμίσζνλ εμ φιεο θαξδίαο κνπ, θαί ελ 
ζεξκή ηή πίζηεη αεί θξαπγάδεηλ ζεη, Μλήζζεηί κνπ σηήξ ελ ηή 
βαζηιεία ζνπ.  
 
λησο αλέζηε ν Υξηζηφο, θαί καξηπξεί ν ηάθνο παξάλνκνη, ηά γάξ 
εληάθηα απηνχ θαηαιηπψλ αλέζηε ηξηήκεξνο, ν ιίζνο εζθξάγηζην, θαί 
πξφ ηνχ ηάθνπ θχιαθεο πεξητζηαλην, ν Άδεο εζθχιεπηαη, ν ζάλαηνο 
ηέζλεθε, Πηζηεχζαηε νχλ ζχλ εκίλ ηή Αλαζηάζεη απηνχ.  
 
Σφλ αλαζηάληα εθ λεθξψλ, θαί ηφ ηνχ Άδνπ θξάηνο ζθπιεχζαληα, θαί 
νξαζέληα γπλαημί, Μπξνθφξνηο ιέγνληα Υαίξεηε, πηζηνί 
δπζσπήζσκελ, εθ θζνξάο ιπηξψζαζζαη ηάο ςπράο εκψλ, 
θξαπγάδνληεο πάληνηε, Λεζηνχ ηνχ επγλψκνλνο ηήλ θσλήλ πξφο 
απηφλ, Μλήζζεηη θαί εκψλ ελ ηή βαζηιεία ζνπ.  



 
Καί εθ ηνχ Καλφλνο ηήο Μεζνπεληεθνζηήο, Χδή γ', θαί ηήο 

ακαξείηηδνο Χδή ο'. 
 

Απφζηνινλ θαί Δπαγγέιηνλ ηήο ακαξείηηδνο.  
 

Κνηλσληθφλ 
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ, Αηλείηε απηφλ ελ ηνίο πςίζηνηο. 
Αιιεινχτα. 

ρ52ηνξ 

ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΖ ΑΜΑΡΔΗΣΗΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Μεζνπεληεθνζηήο γ'  

Ήρνο πι. α'  Υαίξνηο αζθεηηθψλ  
θζε θσηνθαλήο θαί ηεξπλή, ηήο ηνχ σηήξνο Αλαζηάζεσο 
ζήκεξνλ, κεζφηεο ε παλαγία, σο κεζεκβξία θαηδξά, θξπθησξνχζα 
θφζκνλ, ζείαηο ράξηζη, Υξηζηνχ ηήο Δγέξζεσο, ιακπαδνρνχζα 
ηεξάζηηα, ηήο αθζαξζίαο, απαζηξάπηεη ηά ζχκβνια, θαί πξνδείθλπζη, 
ηήλ εηο χςνο Αλάιεςηλ, θαίλεη ηήλ πνιπέξαζηνλ, ηνχ Πλεχκαηνο 
έιεπζηλ, Πεληεθνζηήο ηήο παλζέπηνπ, ηήλ ιακπξνηάηελ παλήγπξηλ, 
δηφ θαί παξέρεη, ηαίο ςπραίο εκψλ εηξήλελ, θαί κέγα έιενο.  
 
Γφμεο σο ζετθήο πνηακφο, ηήο ενξηήο λχλ κεζαδνχζεο ν Κχξηνο, ηά 
ξείζξα ηήο επζπιαγρλίαο, πάζη παξέρσλ βνά, νη δηςψληεο δεχηε, θαί 
αξχζαζζε, πεγή ζπκπαζείαο γάξ, θαί ειένπο ηφ πέιαγνο, απηφο 
ππάξρσλ, βξχεη θφζκσ ηήλ άθεζηλ, πιχλεη πηαίζκαηα, θαί θαζαίξεη 
λνζήκαηα, ζψδεη ηνχο ηήλ Αλάζηαζηλ, απηνχ ενξηάδνληαο, ζθέπεη 
ηνχο πφζσ ηηκψληαο, ηήλ κεηά δφμεο Αλάιεςηλ, απηνχ θαί παξέρεη, 
ηαίο ςπραίο εκψλ εηξήλελ θαί κέγα έιενο.  
 
Μέζνλ ηνχ ηεξνχ εζηεθψο, ν απεξίγξαπηνο Θεφο ηε θαί Κχξηνο, Θεφο 
γάξ ππήξρε θχζεη, θάλ δη' εκάο βξνησζείο, πεξηγεγξακκέλνο ψθζε 
ζψκαηη, ηνίο πάζηλ αλέβιπδε, ηά δσήξξπηα ξήκαηα, ηνίο πάζη ιέγσλ, 
Σάο ςπράο εθθαζάξζεηε, θαί ηνχ θαχζσλνο, ηψλ παζψλ αλαςχμαηε, 
κήηηο απνζηεξήζνηην, ηήο πφζεσο άλζξσπνη, ζείαλ γάξ ράξηλ 
δσξνχκαη, ηήο αζαλάηνπ θαί θξείηηνλνο, θαί ηήο βαζηιείαο, 
ζπκκεζέμεη κνη ηψ θηίζηε, θαί δνμαζζήζεηαη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Μεζνχζεο ηήο ενξηήο πξφ ηνχ Πάζνπο, θαί ηήο ελδφμνπ Αλαζηάζεψο 



ζνπ Κχξηε, ήο δηδάζθσλ αγαζέ, ελ ηψ ηεξψ ηνχο απεηζνχληαο 
Ηνπδαίνπο, θαί Φαξηζαίνπο, θαί Γξακκαηείο, θαί βνψλ πξφο απηνχο, ν 
δηςψλ εξρέζζσ πξφο κε θαί πηλέησ, ν πηζηεχσλ εηο εκέ, χδαηνο δσήο 
Πλεχκαηνο ζείνπ, πνηακνί ξεχζνπζηλ εθ ηήο θνηιίαο απηνχ,  ηήο 
αξξήηνπ ζνθίαο ηήο ζήο ζπλέζεσο! ν ηά πάληα πιεξψλ, Θεφο εκψλ 
δφμα ζνη.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο δ'  Αλαζηάζηκνλ  

Σφλ δσνπνηφλ ζνπ ηαπξφλ, απαχζησο πξνζθπλνχληεο Υξηζηέ ν 
Θεφο, ηήλ ηξηήκεξφλ ζνπ Αλάζηαζηλ δνμάδνκελ, δη' απηήο γάξ 
αλεθαίληζαο, ηήλ θαηαθζαξείζαλ ηψλ αλζξψπσλ θχζηλ παληνδχλακε, 
θαί ηήλ εηο νπξαλνχο άλνδνλ θαζππέδεημαο εκίλ, σο κφλνο αγαζφο 
θαί θηιάλζξσπνο.  

Καηαλπθηηθφλ 
Ήζεινλ δάθξπζηλ εμαιείςαη, ηψλ εκψλ πηαηζκάησλ Κχξηε ηφ 
ρεηξφγξαθνλ, θαί ηφ ππφινηπνλ ηήο δσήο κνπ, δηά κεηαλνίαο 
επαξεζηήζαί ζνη, αιι' ν ερζξφο απαηά κε θαί πνιεκεί ηήλ ςπρήλ κνπ, 
Κχξηε, πξίλ εηο ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  
Ο ελδνμαδφκελνο, ελ ηαίο κλείαηο ηψλ Αγίσλ ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, ππ' 
απηψλ δπζσπνχκελνο, θαηάπεκςνλ εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Σήο ενξηήο κεζνχζεο, ηήο ζήο Υξηζηέ Αλαζηάζεσο, θαί ζείαο 
παξνπζηαο ηνχ αγίνπ ζνπ Πλεχκαηνο, ζπλειζφληεο, ηψλ ζαπκάησλ 
ζνπ, αλπκλνχκελ ηά κπζηήξηα, ελ ή θαηάπεκςνλ εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο δ'  Αλαζηάζηκνλ  
Αλαβιέςαζαη ηνχ ηάθνπ ηήλ είζνδνλ, θαί ηήλ θιφγα ηνχ Αγγέινπ κή 
θέξνπζαη, αη Μπξνθφξνη ζχλ ηξφκσ εμίζηαλην, ιέγνπζαη, Άξα εθιάπε 
ν ηψ Λεζηή αλνίμαο Παξάδεηζνλ; άξα εγέξζε, ν θαί πξφ Πάζνπο 
θεξχμαο ηήλ Έγεξζηλ, Αιεζψο αλέζηε Υξηζηφο ν Θεφο ηνίο ελ Άδε 
παξέρσλ δσήλ θαί αλάζηαζηλ.  

Καηαλπθηηθφλ  



Σήλ ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ επίζθεςαη Κχξηε, ηήλ ελ ακαξηίαηο ηφλ βίνλ 
φινλ δαπαλήζαζαλ, φλ ηξφπνλ ηήλ Πφξλελ, δέμαη θακέ θαί ζψζφλ 
κε.  

Μαξηπξηθφλ  
ήκεξνλ ηά ηψλ Αγγέισλ ζηξαηεχκαηα, ελ ηή κλήκε ηψλ Αζινθφξσλ 
παξαγέγνλε, ηάο ηψλ πηζηψλ δηαλνίαο θσηίζαη, θαί ηήλ νηθνπκέλελ ηή 
ράξηηη θαηδξχλαη δη' απηψλ ν Θεφο δπζσπνχκελνο, δψξεζαη εκίλ, ηφ 
κέγα έιενο.  

Θενηνθίνλ  
Σείρνο αθαηακάρεηνλ εκψλ ηψλ Υξηζηηαλψλ, ππάξρεηο Θενηφθε 
Παξζέλε, πξφο ζέ γάξ θαηαθεχγνληεο, άηξσηνη δηακέλνκελ, θαί πάιηλ 
ακαξηάλνληεο, βνψκέλ ζνη, Υαίξε θεραξηησκέλε ν Κχξηνο κεηά ζνχ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Μεζνπεληεθνζηήο  
Ήρνο πι. δ'  Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ  

Ζ νθία ν Λφγνο ν ηνχ Παηξφο, ν θαί δνχο Απνζηφινηο ξήκα Θενχ, 
θεξχμαη ηνίο πέξαζη, ηήλ ελ γή απηνχ έιεπζηλ ππφ πιάλσλ Δβξαίσλ, 
καλία πβξίδεην, δαηκνλψλ θαί πιάλνο, θξηθηψο ινηδνξνχκελνο, φλ 
αλεμηθάθσο, πξφο απηνχο αλεβφα, Μή θξίλεηε άθξηηνλ, θαη' εκνχ 
θξίζηλ άλνκνη, Πξφο απηφλ νχλ βνήζσκελ, Φηιάλζξσπε Υξηζηέ ν 
Θεφο, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ θαηάπεκςνλ, ηνίο αλπκλνχζηλ ελ 
πίζηεη, ηήλ αλείθαζηνλ δφμαλ ζνπ. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Α ί λ ν π ο  
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο δ'  Αλαζηάζηκνλ  

Ο ηαπξφλ ππνκείλαο θαί ζάλαηνλ θαί αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, 
παληνδχλακε Κχξηε, δνμάδνκέλ ζνπ ηήλ Αλάζηαζηλ. (Γίο)  

Καηαλπθηηθφλ  
Πξφβαηνλ εηκί ηήο ινγηθήο ζνπ πνίκλεο, θαί πξφο ζέ θαηαθεχγσ ηφλ 
πνηκέλα ηφλ θαιφλ, δήηεζφλ κε ηφλ, πιαλεζέληα ν Θεφο, θαί ειέεζφλ 
κε.  

Μαξηπξηθφλ  
Σίο νπθ εμίζηαηαη νξψλ, άγηνη Μάξηπξεο ηφλ αγψλα ηφλ θαιφλ, φλ 
εγσλίζαζζε; πψο ελ ζψκαηη φληεο, ηφλ αζψκαηνλ ερζξφλ εληθήζαηε, 
Υξηζηφλ νκνινγήζαληεο, θαί ηαπξψ νπιηζάκελνη, φζελ επαμίσο 
αλεδείρζεηε, δαηκφλσλ θπγαδεπηαί, θαί βαξβάξσλ πνιέκηνη, 
Απαχζησο πξεζβεχζαηε, ζσζήλαη ηάο ςπράο πκψλ.  



Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
Μεζνχζεο ηήο ενξηήο ηνχ Πάζρα, ελ ηψ λαψ αλήιζεο ηνχ Ηεξνχ ν 
σηήξ εκψλ, θαί ζηάο ελ κέζσ ηνχ φρινπ, εδίδαζθεο απηνχο 
παξξεζία θαί έιεγεο, Δγψ εηκη ηφ θψο ηνχ θφζκνπ, αθνινπζψλ ν 
εκνη, νπ κή πεξηπαηήζεη ελ ηή ζθνηία, αιι' έμεη ηφ θψο ηήο αζαλάηνπ 
δσήο.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα  
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά  

Κιίλαο ηνχο νπξαλνχο, θαηήιζεο ν σηήξ κνπ, θαί ζάξθα εθ 
Παξζέλνπ, δίρα ηξνπήο ππέδπο πεγάδσλ κνη ηήλ άθεζηλ.  
 
ηίρ, Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ...  
 
ινο ελ ηψ Θεψ, ν ιφγνο ζχ ππάξρσλ, νιιχκελφλ κε ζέισλ, εμάξαη 
ηψλ πηαηζκάησλ ελνχζαί κνη θηιάλζξσπε.  
 
ηίρ. Μλήζζεηη ηήο ζπλαγσγήο ζνπ...  
 
χ εί Πακβαζηιεχ, ζνθία ε κεγάιε, δη' νχ Παηήξ ηφλ θφζκνλ, επνίεζε 
παλζφθσο, ζχλ ηψ αγίσ Πλεχκαηη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Καζαξζψκελ ελλνηψλ ηνχο θεπζκψλαο, θαί ςπρηθάο ιακπεδφλαο 
δηαπγάζσκελ, θαί ηήλ δσήλ θαηίδσκελ Υξηζηφλ, ελ Ηεξψ αθηθφκελνλ, 
ππεξβνιή αγαζφηεηνο, ίλα ηφλ ερζξφλ ζξηακβεχζε, θαί ζψζε ηφ 
γέλνο εκψλ, δηά Πάζνπο ηαπξνχ θαί ηήο Αλαζηάζεσο, πξφο φλ 
βνήζσκελ, Αθαηάιεπηε Κχξηε, δφμα ζνη.  

ρ53ηνξ 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Μεζνπεληεθνζηήο  

Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ  
Ο πνηεηήο ηψλ απάλησλ, θαί ηήο δσήο ρνξεγφο, ν ηψ Παηξί ηψ ζείσ 
ζπλατδηνο Λφγνο, εθψλ εθ ηήο Παξζέλνπ, ζάξθα ιαβψλ, θαί 
γελφκελνο άλζξσπνο, ηά ηήο αξξήηνπ ζνθίαο σο αγαζφο, πάζηλ 
εβιπζε δηδάγκαηα.  
 
Σήο ενξηήο κεζαδνχζεο, ηψλ Ηνπδαίσλ Υξηζηέ, ηψ ηεξψ επέζηεο, ν 
ηνχ λφκνπ Γεζπφηεο, δηδάζθσλ εμνπζία, θαί Γξακκαηείο δηειέγρσλ 



σο γέγξαπηαη, θαί θαηαπιήηησλ ζνθία ιφγσλ ηψλ ζψλ, ζαπκάησλ 
επηδείμεζηλ.  
 
Ο ρνξεγφο ηήο ζνθίαο θαί ηψλ θαιψλ παξνρεχο ν ρέσλ ζεία ξείζξα 
εθ πεγήο αελάνπ, Γεχηε πξφο κε θξάδεη, χδσξ δσήο, νη δηςψληεο 
αξχζαζζε θαί πνηακνί εθ θνηιίαο πκψλ, θεζί, ραξηζκάησλ ζείσλ 
ξεχζνπζη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
ηε παξεγέλνπ ελ Ηεξψ Υξηζηέ ν Θεφο, κεζνχζεο ηήο ενξηήο, ηφηε 
ηνίο ιανίο εδίδαζθεο βνψλ, ν πηζηεχσλ εηο εκέ, θάλ απνζάλε, 
δήζεηαη, νη δέ Ηνπδαίνη δηεπξίνλην, κεηά ηψλ Φαξηζαίσλ, θαί 
αδδνπθαίσλ, θαί Γξακκαηέσλ, ιέγνληεο, Σίο εζηηλ νχηνο, φο ιαιεί 
βιαζθεκίαο; κή ινγηδφκελνη, φηη ζχ ππάξρεηο, ν πξφ πάλησλ αηψλσλ, 
ζχλ Παηξί θαί Πλεχκαηη δνμαδφκελνο, Θεφο εκψλ, Γφμα ζνη.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο β'  Αλαζηάζηκνλ  

Σνχ μχινπ ηήο παξαθνήο, ηφ επηηίκηνλ έιπζαο σηήξ, ηψ μχισ ηνχ 
ηαπξνχ, εθνπζίσο πξνζεισζείο, θαί εηο Άδνπ θαηειζψλ δπλαηέ, ηνχ 
ζαλάηνπ ηά δεζκά σο Θεφο δηέξξεμαο.  
δηφ πξνζθπλνχκελ ηήλ εθ λεθξψλ ζνπ Αλάζηαζηλ, ελ αγαιιηάζεη 
βνψληεο, Παληνδχλακε Κχξηε δφμα ζνη.  

Καηαλπθηηθφλ  
Σίο ρεηκαδφκελνο θαί πξνζηξέρσλ, ηψ ιηκέλη ηνχησ νπ δηαζψδεηαη; ή 
ηίο νδπλψκελνο θαί πξνζπίπησλ, ηψ Ηαηξείσ ηνχησ, νπ ζεξαπεχεηαη; 
Γεκηνπξγε ηψλ απάλησλ, θαί ηαηξέ ηψλ λνζνχλησλ, Κχξηε, πξίλ εηο 
ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  
Ο ηψλ αγίσλ Μαξηχξσλ δεμάκελνο ηήλ ππνκνλήλ θαί παξ εκψλ 
δέρνπ ηήλ πκλσδίαλ θηιάλζξσπε, δσξνχκελνο εκίλ, ηαίο απηψλ 
ηθεζίαηο ηφ έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο γ'  
Μεζνχζεο ηήο ενξηήο, δνμάδνκελ ηφλ ελ κέζσ ηήο γήο, ζσηεξίαο 
εξγαζάκελνλ, κέζνλ γάξ δχν ιεζηψλ ε δσή ελ μχισ εθξέκαην, θαί 
ηψ κέλ βιαζθεκνχληη εζηψπα, ηψ δέ πηζηεχνληη εβφα, ήκεξνλ κεη' 
εκνχ έζε ελ ηψ Παξαδείζσ, Καηήιζελ ελ ηάθσ, εζθχιεπζε ηφλ Άδελ, 
θαί αλέζηε ηξηήκεξνο, ζψ δσληάο ςπράο εκψλ.  
 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  



 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  
Αλαζηάζηκνλ  Ήρνο δ' 

Καηεπιάγε Ησζήθ  
Δθνπζία ζνπ βνπιή, ηαπξφλ ππέκεηλαο σηήξ, θαί ελ κλήκαηη θαηλψ 
άλζξσπνη έζελην ζλεηνί, ηφλ δηά ιφγνπ ηά πέξαηα ζπζηεζάκελνλ, 
φζελ δεζκεπζείο, ν αιιφηξηνο, ζάλαηνο δεηλψο εζθπιεχεην, θαί νη ελ 
Άδε άπαληεο εθξαχγαδνλ, ηή δσεθφξσ Δγέξζεη ζνπ, Υξηζηφο αλέζηε, 
ν Εσνδφηεο, κέλσλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Καηαλπθηηθφλ  
Αλαιφγηζαη ςπρή, πψο παξαζηψκελ ηψ θξηηή, επί βήκαηνο θξηθηνχ, 
ηίζεληαη ζξφλνη θνβεξνί θαί ηψλ αλζξψπσλ αη πξάμεηο δηειέγρνληαη, 
Σφηε ν θξηηήο αδπζψπεηνο, Δθεί ηφ πχξ δεηλψο ζπκπαξίζηαηαη 
ψζπεξ αγξία ζάιαζζα, ζχλ ήρσ θαηαθαιχςαη ηνχο πηαίζαληαο, 
Αλαινγίδνπ, ηαχηα ςπρή κνπ, θαί ηά έξγα ζνπ εχζπλνλ.  

Μαξηπξηθφλ  
Σψλ ελ φισ ηψ θφζκσ Μαξηχξσλ ζνπ, σο πνξθχξαλ θαί βχζζνλ ηά 
αίκαηα, ε Δθθιεζία ζνπ ζηνιηζακέλε, δη' απηψλ βνά ζνη, Υξηζηέ ν 
Θεφο, Σψ ιαψ ζνπ ηνχο νηθηηξκνχο ζνπ θαηάπεκςνλ, εηξήλελ ηή 
πνιηηεία ζνπ δψξεζαη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  

Θενηνθίνλ  
Φνβεξφλ ηφ κπζηήξηνλ θαί ηφ ζαχκα παξάδνμνλ! πψο ε Παξζέλνο ζέ 
ηφλ Κηίζηελ ηψλ απάλησλ εβάζηαζε, θαί κεηά ηφθνλ πάιηλ ζψα θαί 
Παξζέλνο δηέκεηλελ; ν ηερζείο εμ απηήο, ηήλ πίζηηλ ζηήξημνλ, ηά έζλε 
πξάυλνλ, θαί ηφλ θφζκνλ εηξήλεπζνλ, σο θηιάλζξσπνο.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα ηήο Μεζνπεληεθνζηήο  
Ήρνο πι. δ'  Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ  

Σήο ζνθίαο ηφ χδσξ θαί ηήο δσήο, αλαβιχδσλ ηψ θφζκσ πάληαο 
σηήξ, θαιείο ηνχ αξχζαζζαη, ζσηεξίαο ηά λάκαηα, ηφλ γάξ ζείνλ 
λφκνλ ζνπ, δερφκελνο άλζξσπνο, ελ απηψ ζβελλχεη, ηήο πιάλεο 
ηνπο άλζξαθαο, φζελ εηο αηψλαο, νπ δηςήζεη, νπ ιεμεη, ηνχ θφξνπ ζνπ 
Γέζπνηα, Βαζηιεχ επνπξάληε, δηά ηνχην δνμάδνκελ ηφ θξάηνο ζνπ 
Υξηζηέ ν Θεφο, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ αηηνχκελνη, θαηαπέκςαη 
πινπζίσο ηνίο δνχινηο ζνπ. (Γίο)  
 



Δηο ηνχο Αίλνπο  
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο δ'  Αλαζηάζηκνλ  

Δλ ηψ ηαπξψ ζνπ Υξηζηέ, ηήο αξραίαο θαηάξαο ειεπζέξσζαο εκάο, 
θαί ελ ηψ ζαλάησ ζνπ, ηφλ ηήλ θχζηλ εκψλ ηπξαλλήζαληα, Γηάβνινλ 
θαηήξγεζαο, ελ δέ ηή Δγέξζεη ζνπ, ραξάο ηά πάληα επιήξσζαο, Γηφ 
βνψκέλ ζνη, ν αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, Κχξηε δφμα ζνη. (Γίο)  

Καηαλπθηηθφλ  
Πιχλφλ κε, ηνίο δάθξπζί κνπ σηήξ, φηη ξεξχπσκαη ελ πνιιαίο 
ακαξηίαηο, δηφ θαί πξνζπίπησ ζνη, ειεήκνλ, Ήκαξηνλ, ειέεζφλ κε ν 
Θεφο.  

Μαξηπξηθφλ  
Αγγέισλ ζπκκέηνρνη γεγφλαηε, άγηνη Μάξηπξεο, ελ ζηαδίσ ηφλ 
Υξηζηφλ αλδξείσο θεξχμαληεο, πάληα γάξ ηά ελ θφζκσ θαηειίπεηε 
ηεξπλά, σο αλχπαξθηα, ηήλ πίζηηλ δέ, σο άγθπξαλ αζθαιή 
εθξαηήζαηε, φζελ θαί ηήλ πιάλελ απειάζαληεο, πεγάδεηε ηνίο πηζηνίο 
ηακάησλ ραξίζκαηα, απαχζησο πξεζβεχνληεο, ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'  
Κχξηε, πξφ ηνχ αρξάληνπ ζνπ ηαπξνχ, ηήο ενξηήο κεζνχζεο, ελ ηψ 
Ηεξψ αλήιζεο, Ηνπδαίνπο παξξεζία δηδάζθσλ ηά Μσζέσο, θαί ελ 
λφκσ δηά ζνχ λνκνζεηεζέληα, εθπιεηηφκελνη δέ Υξηζηέ, ηήο ζήο 
ζνθίαο ηφ άθξαζηνλ κπζηήξηνλ, ηήλ θαηά ζνχ ζθεπσξίαλ ελ εαπηνίο 
θζφλσ εκειέησλ, Πψο νχηνο νίδε γξάκκαηα, κή κεκαζεθψο; 
αγλννχληεο ζέ ηφλ σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Μεζνπεληεθνζηήο 
Ήρνο β'  

Σέινο ψλ θαί αξρή, κεζφηεο ηε ελ κέζσ, ηήο ενξηήο επέζηεο, ηψ ηεξψ 
Υξηζηέ κνπ, πεγάδσλ κνη ηήλ άθεζηλ.  
 
ηίρ. Μλήζζεηη ηήο ζπλαγσγήο ζνπ...  
 
Ήθνπζελ ε ηψλ ηήο, Αλαζηάζεψο ζνπ, ηφ ζείνλ θξάηνο Λφγε, θαί 
ραίξεη ζχλ ηνίο ηέθλνηο, πκλνχζά ζε ηφλ εχζπιαγρλνλ.  
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ...  
 
έιαο ηφ εθ Παηξφο, εμέιακςαο ν Λφγνο, αιι' επ' εζράησλ ρξφλσλ, 
εθάλεο σο βξνηφο κνη, πηαηζκάησλ λέκσλ άθεζηλ.  



Γφμα... Καί λχλ...  Ήρνο πι. δ'  
Μεζνχζεο ηήο ενξηήο ηνχ Πάζρα, ελ ηψ λαψ αλήιζεο ηνχ ηεξνχ, ν 
σηήξ εκψλ, θαί ζηάο ελ κέζσ ηνχ φρινπ, εδίδαζθεο απηνχο 
παξξεζία, θαί έιεγεο, Δγψ εηκη ηφ θψο ηνχ θφζκνπ, ν εκνί 
αθνινπζψλ, νπ κή πεξηπαηήζε ελ ηή ζθνηία, αιι' έμεη ηφ θψο ηήο 
αζαλάηνπ δσήο.  

ρ54ηνξ 

ΑΠΟΓΟΗ ΣΖ ΜΔΟΠΔΝΣΖΚΟΣΖ 
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 

Δ  Π Δ Ρ Α   
 

Σξία Πξνζφκνηα, δεπηεξνχληεο απηά  
Ήρνο δ'  Κχξηε, αλειζψλ ελ ηψ ηαπξψ 

Πάξεζηηλ ε κεζφηεο εκεξψλ, ησλ εθ ζσηεξίνπ αξρνκέλσλ Δγέξζεσο, 
Πεληεθνζηή δέ ηή ζεία ζθξαγηδνκέλσλ, θαί ιάκπεη ηάο ιακπξφηεηαο, 
ακθνηέξσζελ έρνπζα, θαί ελνχζα ηάο δχν, θαί παξείλαη ηήλ δφμαλ 
πξνθαίλνπζα, ηήο δεζπνηηθήο, Αλαιήςεσο ζεκλχλεηαη.  
 
Ήθνπζε θαί επθξάλζε ε ηψλ, επαγγειηζζείζεο ηήο Υξηζηνχ 
Αλαζηάζεσο, νη δέ πηζηνί απηήο γφλνη εγαιιηάζαλην, ηνχηνλ 
ζεαζάκελνη, θαί εθπιχλνληα Πλεχκαηη ξχπνλ ρξηζηνθηνλίαο, 
επηξεπίδεηαη παλεγπξίδνπζα, ηήλ ηψλ εθαηέξσλ επθξφζπλνλ 
κεζφηεηα.  
 
Ήγγηθελ ε ηνχ ζείνπ δαςηιήο, ρχζηο επί πάληαο, ψζπεξ γέγξαπηαη, 
Πλεχκαηνο ε πξνζεζκία θεξχηηεη, εκηζεπζείζα, ηήο κεηά Υξηζηνχ 
ζάλαηνλ, θαί ηαθήλ θαί αλάζηαζηλ, παξ απηνχ δεδνκέλεο, αςεπδνχο 
καζεηαίο ππνζρέζεσο, ηήλ ηνχ Παξαθιήηνπ δεινχζεο επηθάλεηαλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Σήο ενξηήο κεζνχζεο, ηήο ζήο Υξηζηέ Αλαζηάζεσο, θαί ζείαο 
παξνπζίαο ηνχ αγίνπ ζνπ Πλεχκαηνο, ζπλειζφληεο ηψλ ζαπκάησλ 
ζνπ, αλπκλνχκελ ηά κπζηήξηα, ελ ή θαηάπεκςνλ εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
  

ηηρεξά ηδηφκεια  
Ήρνο α'  

Ησάλλνπ Μνλαρνχ  
Πεληεθνζηήο εθέζηεθελ ε ηψλ εκεξψλ κεζφηεο, ελ ή Υξηζηφο, 
παξαγπκλψζαο ακπδξψο ζετθήλ δπλαζηείαλ, Παξάιπηνλ ζπλέζθηγμε, 
ιφγσ απηφλ ηήο θιίλεο εμαλαζηήζαο θαί ζενπξεπψο ζαπκαηνπξγψλ 
ελ νζηξαθίλσ ζψκαηη, ηνίο αλζξψπνηο εδσξήζαην ηήλ αηψληνλ δσήλ, 



θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Μλήζζεηη ηήο ζπλαγσγήο ζνπ, ήο εθηήζσ απ' αξρήο.  
 
Δλ ηψ ηεξψ επέζηεο ε ζνθία ηνχ Θενχ, κεζνχζεο ηήο ενξηήο, 
δηδάζθσλ θαί ειέγρσλ ηνχο απεηζείο Ηνπδαίνπο, ηνχο Φαξηζαίνπο, θαί 
Γξακκαηείο, θαί βνψλ παξξεζία πξφο απηνχο, ν δηςψλ, εξρέζζσ 
πξφο κε, θαί πηλέησ χδσξ δσεξφλ, θαί νπ κή δηςήζε εηο ηφλ αηψλα, ν 
πηζηεχσλ ηή εκή ρξεζηφηεηη πνηακνί ξεχζνπζηλ εθ ηήο θνηιίαο απηνχ 
δσήο αησλίνπ,  ηήο αγαζφηεηνο, θαί ηήο επζπιαγρλίαο ζνπ, Υξηζηέ ν 
Θεφο εκψλ, Γφμα ζνη.  

Ήρνο β'  
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ, πξφ αηψλσλ εηξγάζαην ζσηεξίαλ ελ 
κέζσ ηήο γήο.  
 
ηε ηφ κέζνλ ηήο ενξηήο επέζηε, αλέβε ν Ηεζνχο επί ηφ ηεξφλ, θαί 
εδίδαζθε ιέγσλ ηνχο απεηζείο Ηνπδαίνπο, ν δηςψλ εξρέζζσ πξφο κε 
θαί πηλέησ, χδσξ δσεξφλ αηψληνλ, θαί νπ κή δηςήζε εηο ηφλ αηψλα, ν 
πηζηεχσλ εηο εκέ, πνηακνί ξεχζνπζηλ εθ ηήο θνηιίαο απηνχ, θαί έμεη ηφ 
θψο ηήο δσήο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Μεζνχζεο ηήο ενξηήο, δηδάζθνληφο ζνπ σηήξ, έιεγνλ νη ηνπδαίνη, 
Πψο νχηνο νίδε γξάκκαηα, κή κεκαζεθψο; αγλννχληεο, φηη ζχ εη ε 
ζνθία, ε θαηαζθεπάζαζα ηφλ θφζκνλ, Γφμα ζνη.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ'  
Μεζνχζεο ηήο ενξηήο, δηςψζάλ κνπ ηήλ ςπρήλ, επζεβείαο πφηηζνλ 
λάκαηα φηη πάζη σηήξ εβφεζαο, ν δηςψλ, εξρέζζσ πξφο κε θαί 
πηλέησ, Ζ πεγή ηήο δσήο, Υξηζηέ ν Θεφο δφμα ζνη.  
 

ΔΝ ΣΧ ΟΡΘΡΧ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ'  
Σαρχ πξνθαηάιαβε  

Ο πάλησλ επηζηάκελνο, ηψλ θαξδηψλ ινγηζκνχο ελ κέζσ αλέθξαδε 
ηνχ ηεξνχ εζηεθψο, ηνίο ςεχζηαηο ιέγσλ αιήζεηαλ, Σί δεηείηε πηάζαη, 
εκέ ηφλ δσνδφηελ, ενξηήο κεζαδνχζεο, εθβνψλ παξξεζία, Μή ηήλ 
θαη' φςηλ θξίζηλ θξίλεηε παξάλνκνη. (Γίο)  



 
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο πι. α'  

Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ  
Γεζπφηεο ηψλ φισλ ελ ηψ λαψ εζηεθψο, ενξηήο κεζαδνχζεο, 
Πεληεθνζηήο ηήο ζεπηήο, ηνίο Δβξαίνηο πξνζιαιψλ, δηειέγρεη 
ηξαλψο, ελ παξξεζία πνιιή, σο Βαζηιεχο ψλ θαί Θεφο, ηήλ ηχξαλλνλ 
απηψλ ηφικαλ, εκίλ δε πάζη δσξείηαη, δη' επζπιαγρλίαλ ηφ κέγα 
έιενο. (Γίο)  
 

Ο Καλψλ ηνχ Ήρνπ δ'  
Οχ ε αθξνζηηρίο  

Μέζελ ενξηψλ ηψλ κεγίζησλ αηλέζσ, 
Πνίεκα Θενθάλνπο  

Χδή α'  Ο εηξκφο  
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο 
πεδεχζαο Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ 
δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ εηξνπψζαην.  
 
Μεγάιαη ηήο ππέξ λνχλ ζνπ Γέζπνηα, ζείαο ζαξθψζεσο, επεξγεζίαη 
ιάκπνπζηλ εκίλ, δσξεαί ηε θαί ράξηηεο, θαί ζετθαί ιακπξφηεηεο, 
αγαζνδφησο αλαβξχνπζαη.  
 
Δπέζηεο καξκαξπγάο ζεφηεηνο, εμαπνζηέιισλ Υξηζηέ, ηήο ενξηήο ελ 
κέζσ πξνθαλψο, ενξηή γάξ ραξκφζπλνο, ηψλ ζσδνκέλσλ πέθπθαο, 
θαί ζσηεξίαο εκίλ πξφμελνο.  
 
νθία, δηθαηνζχλε, Κχξηε, θαί απνιχηξσζηο, παξά Θενχ ζχ γέγνλαο 
εκίλ, απφ γήο πξφο νπξάληνλ, δηαβηβάδσλ χςσκα, θαί Πλεχκα ζείνλ 
ραξηδφκελνο.  

Θενηνθίνλ  
Ζ ζάξμ ζνπ δηαθζνξάλ ελ κλήκαηη, νπθ είδε Γέζπνηα, αιι' σο 
ζπλέζηε άλεπζελ ζπνξάο, ηήλ θζνξάλ νπθ εδέμαην, αθνινπζία 
θχζεσο ππεξνπζίσο κή δνπιεχζαζα.  
 

Ο Καλψλ ηνχ  Ήρνπ πι. δ'  
Πνίεκα Αλδξένπ Κξήηεο  

Χδή α'  Θάιαζζαλ έπεμαο  
Έζλε θξνηήζαηε, Δβξαίνη ζξελήζαηε, ν δσνδφηεο γάξ Υξηζηφο, ηά 



δεζκά δηέξξεμε ηνχ Άδνπ θαί λεθξνχο αλέζηεζε, θαί λφζνπο 
εζεξάπεπζε ηψ ιφγσ, Οχηνο εζηίλ ν Θεφο εκψλ, ν δνχο δσήλ ηνίο 
πηζηεχνπζηλ ελ ηψ νλφκαηη απηνχ.  
 
Θαχκα παξέδεημαο, ηφ χδσξ εηο νίλνλ κεηειζψλ, ν ελ Αηγχπησ 
πνηακνχο, κεηαηξέςαο Γέζπνηα εηο αίκα, θαί λεθξνχο αλέζηεζαο, 
ζεκείνλ ηνχην δεχηεξνλ ηειέζαο, Γφμα σηήξ ηή αθάησ ζνπ βνπιή, 
δφμα ηή θελψζεη ζνπ, δη' ήο εθαίληζαο εκάο.  
 
Ρείζξνλ αέλανλ, ππάξρσλ Κχξηε, δσήο αιεζηλήο, ζχ εί ε αλάζηαζηο 
εκψλ, ζέισλ εθνπίαζαο σηήξ κνπ, θαί εθψλ εδίςεζαο, ηνίο λφκνηο 
ηήο θχζεσο ππείθσλ, θαί εηο ηράξ αθηθφκελνο ζαξθί, ηφ χδσξ 
εδήηεζαο, ηή ακαξείηηδη πηείλ.  
 
Άξηνπο επινγήζαο, ηρζχαο επιήζπλαο, ν αθαηάιεπηνο Θεφο, θαί 
ιανχο ερφξηαζαο αθζφλσο, θαί πεγήλ αέλανλ ζνθίαο, ηνίο δηςψζηλ 
επεγγείισ, χ εί, σηήξ, ν Θεφο εκψλ, ν δνχο δσήλ ηνίο πηζηεχνπζηλ 
ελ ηψ νλφκαηη ηψ ζψ.  

Γφμα... 
Σξία ζπλάλαξρα δνμάδσ θαί ζχλζξνλα, Παηέξα άλαξρνλ Θεφλ, θαί 
Τηφλ ζπλάλαξρνλ, θαί Πλεχκα ζπλατδηνλ Τηψ, ηήλ κίαλ ηξηζππφζηαηνλ 
νπζίαλ, κίαλ αξρήλ ππεξάξρηνλ πκλψλ, αλάξρνπ ζεφηεηνο θαί 
νπζηφηεηνο ηηκψ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Μφλε ερψξεζαο ηφλ θηίζηελ ηφλ ίδηνλ, Θενγελλήηνξ ελ γαζηξί, θαί 
ζαξθί εθχεζαο αθξάζησο, θαί Παξζέλνο έκεηλαο, κεδέλ ηήο 
παξζελίαο ιπκαλζείζεο, ηνχηνλ αγλή, σο Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ, 
απαχζησο ηθέηεπε ππέξ ηήο πνίκλεο ζνπ αεί.  

Καηαβαζία 
Θάιαζζαλ έπεμαο, βπζίζαο ζχλ άξκαζη ηφλ αιαδφλα Φαξαψ θαη 
ιαφλ δηέζσζαο αβξφρσο Κχξηε, θαί εηζήγαγεο απηνχο εηο φξνο 
αγηάζκαηνο, βνψληαο, Άζσκέλ ζνη ηψ Θεψ εκψλ, σδήλ επηλίθηνλ, ηψ 
ελ πνιέκνηο θξαηαηψ.  

Χδή γ'  Ο εηξκφο  
Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο 
Κχξηε, θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα.  
 
Νακάησλ δσνπνηψλ, ηή Δθθιεζία ηάο πεγάο ήλνημαο, Δί ηηο δηςά, 
πξφζπκνο, ίησ θαί πηλέησ, βνψλ Αγαζέ.  
 



Δθ γήο κέλ πξφο νπξαλφλ, αλπςσζήλαη πξνθαλψο έιεγεο, εμ 
νπξαλνχ Πλεχκα δέ, πέκπεηλ επεγγείισ ηφ άγηνλ.  

Θενηνθίνλ  
Ο θχζεη δσνπνηφο, θαί εθ Παξζέλνπ γελλεζείο Κχξηνο, πάζη πηζηνίο 
δεδψξεηαη, ηήλ αζαλαζίαλ σο εχζπιαγρλνο, Αιινο, Δζηεξεψζε ε 
θαξδία κνπ.  
 
Μή ηήλ θαη' φςηλ θξίζηλ θξίλεηε Ηνπδαίνη, δηδάζθσλ έιεγελ ν 
Γεζπφηεο, σο επέζηε ηψ ηεξψ, θαζψο γέγξαπηαη, κεζνχζεο ηήο 
λνκηθήο ενξηήο.  
 
Μή ηήλ θαη' φςηλ θξίζηλ θξίλεηε Ηνπδαίνη, Υξηζηφο γάξ ήιζελ, φλ πεξ 
εθάινπλ νη Πξνθήηαη, εθ ηψλ ειεπζφκελνλ, θαί θφζκνλ 
αλαθαινχκελνλ.  
 
Δη θαί ηνίο ιφγνηο νπ πηζηεχεηε Ηνπδαίνη, ηνίο έξγνηο πείζζεηε ηνχ 
Γεζπφηνπ, ηί πιαλάζζε αζεηνχληεο ηφλ άγηνλ, φλ έγξαςελ ελ ηψ 
λφκσ Μσζήο;  
 
Δη ηφλ Μεζζίαλ πάλησο δεί ειζείλ Ηνπδαίνη, Υξηζηφο δέ ήιζε ν λχλ 
Μεζζίαο, ηί πιαλάζζε αζεηνχληεο ηφλ Γίθαηνλ, φλ έγξαςελ ελ ηψ 
λφκσ Μσζήο.  

Γφμα... 
έ πξνζθπλνχκελ Πάηεξ άλαξρε ηή νπζία, πκλνχκελ άλαξρνλ ηφλ 
Τηφλ ζνπ, θαί ηφ Πλεχκα επζεβψο ηφ παλάγηνλ, σο έλα ηά Σξία θχζεη 
Θεφλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Δηο ηήο Σξηάδνο ψλ, γελφκελνο ζάξμ σξάζεο, νπ ηξέςαο Κχξηε ηήλ 
νπζίαλ, νπδέ θιέμαο ηήο ηεθνχζεο ηήλ άθζνξνλ γαζηέξα, Θεφο ψλ 
φινο θαί πχξ.  

Καηαβαζία  
Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ ελ Κπξίσ, πςψζε θέξαο κνπ ελ Θεψ κνπ, 
επιαηχλζε επ' ερζξνχο κνπ ηφ ζηφκα κνπ, επθξάλζελ ελ ζσηεξίσ 
ζνπ.  
 

Καζίζκαηα  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ  

Δζηεθψο ελ ηψ κέζσ ηνχ ηεξνχ, κεζαδνχζεο ελζέσο ηήο ενξηήο, ν 
δηςψλ, αλέθξαδεο, εξρέζζσ πξφο κε θαί πηλέησ, ν γάξ πίλσλ εθ 
ηνχηνπ, ηνχ ζείνπ λάκαηνο, πνηακνχο εθ θνηιίαο, εθξεχζεη δνγκάησλ 



κνπ, φζηηο δέ πηζηεχεη, εηο εκέ ηφλ ζηαιέληα, εθ ζείνπ Γελλήηνξνο, κεη' 
εκνχ δνμαζζήζεηαη, Γηά ηνχην βνψκέλ ζνη, Γφμα ζνη, Υξηζηέ ν Θεφο, 
φηη πινπζίσο εμέρεαο ηά λάκαηα, ηήο ζήο θηιαλζξσπίαο ηνίο δνχινηο 
ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Σήο ζνθίαο ηφ χδσξ θαί ηήο δσήο αλαβξχδσλ ηψ θφζκσ, πάληαο 
σηήξ, θαιείο ηνχ αξχζαζζαη, ζσηεξίαο ηά λάκαηα, ηφλ γάξ ζείνλ 
λφκνλ ζνπ, δερφκελνο άλζξσπνο, ελ απηψ ζβελλχεη, ηήο πιάλεο 
ηνχο άλζξαθαο, φζελ εηο αηψλαο, νπ δηςήζεη, νπ ιήςεη, ηνχ θφξνπ ζνπ 
Γέζπνηα βαζηιεχ επνπξάληε, Γηά ηνχην δνμάδνκελ, ηφ θξάηνο ζνπ, 
Υξηζηέ ν Θεφο, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ αηηνχκελνη, θαηαπέκςαη 
πινπζίσο ηνίο δνχινηο ζνπ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο  
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ζιηνλ ηήο 
δηθαηνζχλεο, έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Ρήμαο ζαλάηνπ ηάο πχιαο ηή ζή δπλάκεη, νδνχ δσήο εγλψξηζαο ηήο 
αζαλαζίαο, πχιαο δέ δηήλνημαο, ηνίο πίζηεη θξαπγάδνπζη, Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ, Κχξηε.  
 
Σήλ κεζφηεηα ηψλ φισλ, θαί ηέινο έρσλ, θαί ηήο αξρήο σο άλαξρνο 
πεξηδεδξαγκέλνο, έζηεο ελ ηψ κέζσ, βνψλ, Σψλ ζείσλ ζεφθξνλεο, 
δεχηε δσξεψλ απνιαχζαηε.  
 
Χο Θεφο θαί πάλησλ έρσλ ηήλ εμνπζίαλ, σο δπλαηφο ηφ θξάηνο 
θαζειψλ ηνχ ζαλάηνπ πέκπεηλ επεγγείισ Υξηζηέ, ηφ Πλεχκα ηφ 
άγηνλ, ηφ εθ Παηξφο πξνεξρφκελνλ.  

Θενηνθίνλ  
Νέκεηο πινπζίσο ηήλ ράξηλ, ηνίο ζέ πκλνχζη, θαί ηφλ εθ ζνχ ηερζέληα 
πξναησληνλ Λφγνλ, Μήηεξ απεηξφγακε, πηαηζκάησλ ηήλ άθεζηλ, 
ηνχηνηο αηηνπκέλε παλάρξαληε.  

Άιινο 
Ο Πξνθήηεο Αββαθνχκ  

Δη Μεζζίαλ δεί ειζείλ, ν δέ Μεζζίαο Υξηζηφο εζηη, παξάλνκνη; ηί 
απηζηείηε απηψ; ηδνχ παξαγέγνλε, θαί καξηπξεί ά απηφο πνηεί, ηφ 
χδσξ νίλνλ επνί εζε, Παξάιπηνλ ιφγσ ζπλέζθηγμελ.  
 
Μή ζπληέληεο ηάο Γξαθάο, πιαλάζζε πάληεο πκείο Δβξαίνη άλνκνη, 



φλησο γάξ ήιζε Υξηζηφο, θαί πάληαο εθψηηζε, θαί ελ πκίλ έδεημε 
πνιιά ζεκεία θαί ηεξάζηηα, θαί κάηελ αξλείζζε ηήλ φλησο δσήλ.  
 
Δλ έξγνλ έδεημα εκίλ, θαί πάληεο ήδε ζαπκάδεηε, αλέθξαδε ηνίο 
Ηνπδαίνηο Υξηζηφο, πκείο πεξηηέκλεηε, θαί ελ αββάησ άλζξσπνλ, 
θεζίλ, εκνί δέ ηί εγθαιείηε ινηπφλ, εγείξαληη ιφγσ Παξάιπηνλ.  
 
Έξγα επνίεζα πνιιά, θαί δηά πνίνλ έξγνλ ιηζάδεηέ κε; ηνίο Ηνπδαίνηο 
Υξηζηφο, ειέγρσλ αλέθξαδελ, φηη άλζξσπνλ πγηή φινλ ιφγσ επνίεζα; 
κή θξίλεηε θαη' φςηλ άλζξσπνη.  
 
Δλ Απνζηφινηο ελεξγψλ, θαί ελ Πξνθήηαηο απηφο επαλαπαπφκελνο, 
κεηά ηνχ Πλεχκαηνο, ηφ άρξαληνλ γέλλεκα, ηήο παηξηθήο θχζεσο 
Υξηζηέ, ηά έζλε πξφο ζήλ επίγλσζηλ, αλήγεο ηψλ ζεκείσλ ζνπ.  

Γφμα... 
Σξηάο ακέξηζηε κνλάο, άλαξρε Πάηεξ, Τηέ, θαί Πλεχκα άγηνλ ε ελ 
κνλάδη Σξηάο, νκφηηκε, ζχλζξνλε δσνπνηέ, άθηηζηε Θεέ, ζψδε ηνχο 
αλπκλνχληάο ζε, θαί ξχζαη θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Ζ ελ γαζηξί ζνπ ηφλ Θεφλ, απεξηγξάπησο ρσξήζαζα Θεφλπκθε, 
Παξζελνκήηνξ αγλή κή παχζε πξεζβεχνπζα ππέξ εκψλ, φπσο δηά 
ζνχ ξπζζψκελ ηψλ πεξηζηάζεσλ, πξφο ζέ γάξ αεί θαηαθεχγνκελ.  

Καηαβαζία  
Ο Πξνθήηεο Αββαθνχκ, ηνίο λνεξνίο νθζαικνίο πξνεψξα Κχξηε, ηήλ 
παξνπζίαλ ζνπ, δηφ θαί αλέθξαδελ, Απφ ζαηκάλ ήμεη ν Θεφο, Γφμα ηή 
δφμε ζνπ Υξηζηέ, δφμα ηή ζπγθαηαβάζεη ζνπ.  
 

Χδή ε'  Ο εηξκφο  
χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθσλ, 
εθ δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε.  
 
Σψλ ζείσλ ενξηψλ, ηήλ κεζφηεηα θζάζαληεο, ηφ ηέιεηνλ ηήο ελζένπ, 
αξεηήο εμαζθήζαη, ζπνπδάζσκελ ζεφθξνλεο.  
 
Χο φλησο ηεξά ε παξνχζα παλήγπξηο, κεζφηεηα ηψλ κεγίζησλ, 
ενξηψλ γάξ νξίδεη, θαί ιάκπεη ακθνηέξσζελ.  

Θενηνθίνλ  
Ννχο αξραγγειηθφο νπθ ηζρχεη λνήζαί ζνπ, ηφλ άθξαζηνλ εθ 
Παξζέλνπ, θαί παλάρξαληνλ ηφθνλ, σηήξ κνπ πνιπέιεε.  

Άιινο  



Κχξηε, ν Θεφο εκψλ  
Θαχκαζη θαηεθφζκεζαο, ηνχο, Απνζηφινπο ζνπ, ηέξαζηλ εκεγάιπλαο 
ηνχο Μαζεηάο ελ παληί ηψ θφζκσ, δνμάζαο σηήξ εκψλ, θαί δνχο 
απηνίο ηήλ βαζηιείαλ ζνπ.  
 
Άπαληα θαηεθψηηζαλ, ηήο γήο ηά πέξαηα ζαχκαηη θαί δηδάγκαζηλ νη 
Μαζεηαί, θαί πνηθίινηο ηξφπνηο, ηφλ ιφγνλ θεξχμαληεο, Υξηζηέ σηήξ 
ηήο βαζηιείαο ζνπ.  
 
Αίλεζηλ αλαπέκπνκελ ηή βαζηιεία ζνπ, χκλνλ ζνη δε πξνζάγνκελ, ηψ 
δη' εκάο επί γεο νθζέληη, θαί θφζκνλ θσηίζαληη θαί ηφλ Αδάκ 
αλαθαιέζαληη.  

Γφμα... 
Γφμα ζνη Πάηεξ άγηε, Θεέ αγέλλεηε, δφμα ζνη Λφγε άρξνλε κνλνγελέο, 
δφμα ζνη ηφ Πλεχκα, ηφ ζείνλ θαί ζχλζξνλνλ, θαί Οκννχζηνλ Παηξί 
θαί Τηψ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Γέγνλελ ε θνηιία ζνπ αγία ηξάπεδα, έρνπζα ηφλ νπξάληνλ άξηνλ, εμ 
νχ πάο ν ηξψγσλ, νπ ζλήζθεη, σο έθεζελ, ν ηνχ παληφο 
Θενγελλήηνξ ηξνθεχο.  

Καηαβαζία  
Κχξηε ν Θεφο εκψλ, εηξήλελ δφο εκίλ, Κχξηε ν Θεφο εκψλ, θηήζαη 
εκάο, Κχξηε, εθηφο ζνχ άιινλ νπθ νίδακελ ηφ φλνκά ζνπ νλνκάδνκελ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο  
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ 
δαηκφλσλ ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ 
ξεχζαληη αίκαηη.  
 
Μεζίηεο, Πεληεθνζηήο, εθέζηεθε ζήκεξνλ, έλζελ ηνχ ζείνπ κέλ 
Πάζρα, ζεηνηάησ θέγγεη θαηαπγαζζείζα, εθείζελ δέ, ηνχ Παξαθιήηνπ 
ιάκπνπζα ράξηηη.  
 
Διάιεηο, ελ ηψ λαψ Υξηζηέ παξηζηάκελνο, ηψλ Ηνπδαίσλ ηνίο δήκνηο, 
ηήλ νηθείαλ δφμαλ απνθαιχπησλ, θαί πξνθαίλσλ, ηήλ ζπκθπταλ πξφο 
ηφλ γελλήηνξα.  

Θενηνθίνλ  
Γελνχ κνπ, πξνζηαζία θαί ηείρνο αθξάδαληνλ, ηψλ θνζκηθψλ κε 
ζθαλδάισλ, ιπηξνπκέλε κφλε Θενγελλήηνξ, θαί ηαίο ζείαηο, 
θσηνρπζίαηο θαηαιακπξχλνπζα.  



Άιινο  
Χο χδαηα ζαιάζζεο  

Ο πάληα πεξηέπσλ ηά πέξαηα αλήιζεο Ηεζνχ, θαί εδίδαζθεο, ελ ηψ 
ηεξψ ηνχο φρινπο, ηφλ ιφγνλ ηήο αιεζείαο, ηήο ενξηήο κεζνχζεο, σο 
Ησάλλεο βνά.  
 
Αλέπηπμαο ηά ρείιε ζνπ Γέζπνηα, εθήξπμαο ηψ θφζκσ, ηφλ άρξνλνλ 
Παηέξα θαί ηφ παλάγηνλ Πλεχκα, ηφ ζπγγελέο ακθνηέξσλ, θπιάηησλ, 
θαί κεηά ζάξθσζηλ.  
 
Σφ έξγνλ ηνχ Παηξφο εηειείσζαο, ηνίο έξγνηο επηζηψζσ ηνχο ιφγνπο 
ζνπ ηάζεηο ηειψλ σηήξ θαί ζεκεία, Παξάιπηνλ αλνξζψλ, ιεπξνχο 
θαζαίξσλ, θαί ηνχο λεθξνχο αληζηψλ.  
 
Ο άλαξρνο Τηφο, αξρή γέγνλε, ιαβψλ ηφ θαζ' εκάο, ελελζξψπεζε, 
θαί κέζνλ ηήο ενξηήο εδίδαζθε ιέγσλ, Πξνζδξάκεηε ηή πεγή ηή 
αελάσ, δσήλ αξχζαζζαη.  

Γφμα... 
Σήλ κίαλ ελ Σξηάδη ζεφηεηα, νπζίαλ ηξηζππφζηαηνλ άθηηζηνλ, 
ακέξηζηνλ πάληεο δνμνινγνχκελ, Παηέξα, θαί ηφλ Τηφλ, θαί ηφ άγηνλ 
Πλεχκα, σο ηξία νχζαλ θαί έλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Παξζέλνλ κεηά ηφθνλ πκλνχκέλ ζε, Παξζέλνλ θαί Μεηέξα δνμάδνκελ, 
ζε κφλελ αγλή Θεφλπκθε Κφξε, εθ ζνχ γάξ φλησο Θεφο εζαξθψζε, 
δσνπνηήζαο εκάο.  

Καηαβαζία  
Χο χδαηα ζαιάζζεο θηιάλζξσπε, ηά θχκαηα ηνχ βίνπ ρεηκάδεη κε, δηφ, 
σο Ησλάο, ζνί θξαπγάδσ Λφγε, Αλάγαγε εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ, επ 
ζπιαγρλε Κχξηε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ'  
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ  

Σήο ενξηήο ηήο λνκηθήο κεζαδνχζεο, ν ηψλ απάλησλ Πνηεηήο θαί 
Γεζπφηεο, πξφο ηνχο παξφληαο έιεγεο, Υξηζηέ ν Θεφο, Γεχηε θαί 
αξχζαζζε, χδσξ αζαλαζίαο, φζελ ζνη πξνζπίπηνκελ, θαί πηζηψο 
εθβνψκελ, Σνχο νηθηηξκνχο ζνπ δψξεζαη εκίλ, ζχ γάξ ππάξρεηο 
πεγή ηήο δσήο εκψλ. 

Ο Οίθνο  
Σήλ ρεξζσζείζάλ κνπ ςπρήλ, πηαηζκάησλ αλνκίαηο, ξναίο ηψλ ζψλ 
αηκάησλ θαηάξδεπζνλ, θαί δείμνλ θαξπνθφξσλ αξεηαίο, ζχ γάξ έθεο 



πάζη, ηνχ πξνζέξρεζζαη πξφο ζέ Λφγε Θενχ παλάγηε, θαί χδσξ 
αθζαξζίαο αξχεζζαη, δψλ ηε θαί θαζαίξνλ ακαξηίαο, ηψλ πκλνχλησλ 
ηήλ έλδνμνλ θαί ζείαλ ζνπ Έγεξζηλ παξέρσλ αγαζέ, ηήλ απφ ηνχ 
χςνπο ελερζείζαλ αιεζψο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ, Πλεχκαηνο ηζρχλ, ηνίο 
ζέ Θεφλ γηλψζθνπζη, ζχ γάξ ππάξρεηο πεγή ηήο δσήο εκψλ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο  
Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο 
κάιινλ, ή ηή θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Έπινγεκέλνο εη ελ 
ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.  
 
Ηζρχτ ψηεξ ηήλ ηνχ ζαλάηνπ ιχζαο δχλακηλ ηξίβνλ ηήο δσήο 
εγλψξηζαο ηνίο ζλεηνίο, επραξίζησο ζνη θξαπγάδνπζηλ, Δπινγεκέλνο 
εί ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.  
 
άξθα θνξνχληα, ηεζεακέλνη νπθ επέγλσζαλ, δήκνη ηψλ Δβξαίσλ 
Λφγε ζε ηνχ Θενχ, αιι' εκείο ζνη αλακέιπνκελ, Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ 
λαψ ηήο δφμεο ζνπ, Κχξηε.  

Θενηνθίνλ  
Σφ ηνχ πςίζηνπ, εγηαζκέλνλ ζείνλ ζθήλσκα, ραίξε, δηά ζνχ γάξ 
δέδνηαη ε ραξά, Θενηφθε ηνίο θξαπγάδνπζηλ, Δπινγεκέλε ζπ ελ 
γπλαημίλ, ππάξρεηο παλάκσκε Γέζπνηλα.  

Άιινο  
Σψλ Υαιδαίσλ ε θάκηλνο  

αξθηθψο εθνπίαζαο, ε αλάπαπζηο πάλησλ, εθνπζίσο εδίςεζαο, ε 
πεγή ηψλ ζαπκάησλ, ηφ χδσξ εδήηεζαο, χδσξ ηφ δψλ Ηεζνχ 
επαγγεηιάκελνο.  
 
ακαξείηηδη Κχξηε, γπλαηθί πξνζσκίιεηο, δηαιέγσλ ηήλ άλνηαλ, ηψλ 
αλφκσλ Δβξαίσλ, ε κέλ γάξ επίζηεπζελ, Τηφλ ζε είλαη Θενχ, νη δέ 
εξλήζαλην.  
 
Όδσξ δψλ ηφ αιιφκελνλ, χδσξ αζαλαζίαο, ε πεγή ε αείδσνο, 
παξέρεη λ επεγγείισ, ηνίο πίζηεη ηφ Πλεχκά ζνπ, πξνζδερνκέλνηο 
σηήξ ηφ πξντφλ εθ Παηξφο.  
 
Πέληε άξηνηο εμέζξεςαο, ρηιηάδαο πεηλψλησλ, θαί ηνχ θφξνπ ηά 
ιείςαλα εηο άιιαο κπξηάδαο, σηήξ επεξίζζεπζαο, δεηθλχο ηήλ δφμαλ 
ζνπ ηνίο ηεξνίο Μαζεηαίο.  
 



Ο εζζίσλ ηφλ άξηνλ ζνπ, δήζεηαη αησλίσο, θαί ν πίλσλ ηφ αίκά ζνπ, 
ελ ζνί κέλεη σηήξ κνπ, θαί ζχ ελ απηψ κέλεηο, θαί αλαζηήζεηο απηφλ, 
ελ ηή εζράηε ξνπή.  
 
Δζαπκάζησζαο Γέζπνηα, ηήλ ζήλ νηθνλνκίαλ, πηζησζάκελνο 
ζαχκαζη ηήλ ζείαλ εμνπζίαλ, ηάο λφζνπο απήιαζαο, λεθξνχο 
αλέζηεζαο, ηπθινχο εθψηηζαο σο Θεφο.  
 
Σνχο ιεπξνχο εθαζάξηζαο, ηνχο ρσινχο αλσξζψζσ, παξαιχηνπο 
ζπλέζθηγμαο Αηκφξξνπλ ζεξαπεχζαο, επέδεπζαο πέιαγνο δεηθλχο 
ηήλ δφμαλ ζνπ ηνίο Ηεξνίο Μαζεηαίο.  

Γφμα... 
Πξνζθπλνχκέλ ζνπ Κχξηε ηφλ άρξνλνλ Παηέξα, θαί ηήλ ράξηλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ήλ ηνίο ζνίο Απνζηφινηο Θεφο ήλ δηέλεηκαο, 
εμαπνζηέιισλ απηνχο επί ηφ θήξπγκα.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Δλ γαζηξί ζνπ ερψξεζαο ηφλ αρψξεηνλ Λφγνλ, εθ καδψλ ζνπ 
εζήιαζαο, ηνχ θφζκνπ ηφλ ηξνθέα, αγθάιαηο εβάζηαζαο, ηφλ 
παξνρέα εκψλ, Θενγελλήηνξ αγλή.  

Καηαβαζία  
Σψλ Υαιδαίσλ ε θάκηλνο, ππξί θινγηδνκέλε, εδξνζίδεην πλεχκαηη, 
Θενχ επηζηαζία, νη Παίδεο ππέςαιινλ, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο  
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, 
ππξφο δέ δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο 
εξαζηαί Παίδεο θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ.  
 
Χξαίνο εθ ηάθνπ αλαζηάο, ηή ηήο ζεφηεηνο δφμε θνζκνχκελνο, ηνίο, 
Απνζηφινηο ζνπ Κχξηε, επεθάλεο, ηήλ ηνχ Πλεχκαηνο, 
επαγγειιφκελνο απηνίο, πέκπεηλ ελέξγεηαλ, ηνίο βνψζη, Πάληα ηά 
έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Νεθξψζαο ηφλ Άδελ σο Θεφο, δσαξρηθψηαηε, πάζηλ επήγαζαο δσήλ 
αηψληνλ, ήλ πεξ λχλ, εηθνλίδνπζη θαλφηαηα, ηψλ ιακπξνθφξσλ 
εκεξψλ ηνχησλ αη ράξηηεο, ηνίο βνψζη, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ 
Κχξηνλ.  
 



Αθηίλαο σο ήιηνο Υξηζηέ, δηθαηνζχλεο θαλείο, θφζκσ απέζηεηιαο, 
ηνχο Απνζηφινπο ζνπ θέξνληαο, ζέ ηφ θψο ηφ αθαηάιεπηνλ, θαί ηήο 
αγλνίαο ηήλ αριχλ απνδηψθνληαο, θαί βνψληαο, Πάληα ηά έξγα 
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ  
Ηδνχ λχλ εμέιηπε ζαθψο, εθ ηήο Ηνχδα θπιήο άξρσλ εγνχκελνο, ζχ 
γάξ παλάκσκε ηέηνθαο, ηά απηψ πξίλ απνθείκελα, ηήλ πξνζδνθίαλ 
ηψλ εζλψλ, Υξηζηφλ ψ ςάιινκελ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ 
ηφλ Κχξηνλ.  

Άιινο  
Άγγεινη θαί ππξαλνί  

Γεχηε ίδεηε ιανί, ηφλ επί ζξφλνπ δφμεο αλπκλνχκελνλ ππφ ιαψλ 
αλφκσλ βιαζθεκνχ ελ Πξνθήηαηο κελνλ, θαί ηδφληεο πκλείηε, ηνλ 
Μεζζίαλ πξνξξεζέληα.  
 
χ εί φλησο ν Υξηζηφο, ν εηο ηφλ θφζκνλ ηνχηνλ πξνεξρφκελνο, εμ νχ 
ε ζσηεξία, θαί ε άθεζηο, ηψλ παηξψσλ ζθαικάησλ, ζχ ε φλησο δσή 
ηψλ ζνί πεπηζηεπθφησλ.  
 
Ζ ζνθία ηνχ Θενχ, ηήο ενξηήο κεζνχζεο, θαζψο γέγξαπηαη, ηψ ηεξψ 
επέζηε θαί εδίδαζθελ, φηη φλησο απηφο ήλ, ν Μεζζίαο Υξηζηφο, δη' νχ 
ε ζσηεξία.  
 
Δλ ηνίο άββαζη Υξηζηφο, θαί ελ εκέξαηο φιαηο επεδείθλπην, ηά ηψλ 
ζεκείσλ έξγα εμησκελνο, ηνχο ελ λφζνηο πνηθίιαηο, αιι' ν πιάλνο 
ιαφο, ζπκψ ελεθνηείην.  
 
Σφλ Παξάιπηνλ θεζί, ηφλ δε ρξφλνηο πιείζηνηο θαηαθείκελνλ, ελ ηψ 
αββάησ νχηνο εζεξάπεπζε, θαί παξέβε ηφλ λφκνλ, Ηνπδαίνη Υξηζηψ, 
πηθξψο εινηδνξνχλην.  
 
Οπ Μσζήο, πκίλ θεζί, ηφλ λφκνλ δνχο θειεχεη πεξηηέκλεζζαη; θαί ελ 
αββάησ άλδξα πεξηεηέκλεην, ίλα κήπσο ν λφκνο ηψλ παηέξσλ 
ιπζή, Υξηζηφο ηνίο Ηνπδαίνηο.  
 
Οη αγλψκνλεο παληί, νη ελ εξήκσ πάιαη παξνηθήζαληεο, ηφλ 
επεξγέηελ θζφλσ, θαηελέζθεπηνλ βιαζθεκνχληεο, θη λνχληεο, ηάο 
αδίθνπο γιψζζαο, θελά πξνζκειεηψληεο.  

Γφμα... 
Δίο Θεφο νχλ ε Σξηάο, νπ ηνχ Παηξφο εθζηάληνο εηο Τηφηεηα, νπδε 



Τηνχ ηξαπέληνο εηο εθπφξεπζηλ, αιι' ηδία θαί άκθσ, θψο Θεφλ ηά 
ηξία, δνμάδσ, εηο αηψλαο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Πψο εγέλλεζαο εηπέ, ηφλ εθ Παηξφο αρξφλσο πξνεθιάςαληα, θαί ζχλ 
αγίσ Πλεχκαηη πκλνχκελνλ, ή σο νίδελ ν κφλνο επδνθήζαο εθ ζνχ 
ηερζήλαη Θενηφθε.  

Καηαβαζία  
Άγγεινη θαί νπξαλνί ηφλ επί ζξφλνπ δφμεο επνρνχκελνλ, θαί σο Θεφλ 
απαχζησο δνμαδνκελνλ, επινγείηε, πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Ζ Σηκησηέξα νπ ζηηρνινγείηαη 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο  
Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, 
ζέ Θενηφθε κεγαιχλνκελ.  
 
Νέαλ θαί θαηλήλ πνιηηείαλ, παξά Υξηζηνχ κεκαζεθφηεο ηαχηελ κέρξη 
ηέινπο θπιάηηεηλ δηαθεξφλησο πάληεο, ζπνπδάζσκελ, φπσο αγίνπ 
Πλεχκαηνο, ηήλ παξνπζίαλ απνιαχζσκελ.  
 
χ κνπ ηφ ζλεηφλ Εσνδφηα, πεξηβνιήλ αζαλαζίαο, θαί ηήο αθζαξζίαο 
ηήλ ράξηλ, ελδχζαο ψηεξ ζπλεμαλέζηεζαο, θαί ηψ Παηξί 
πξνζήγαγεο ηφλ ρξφληφλ κνπ ιχζαο πφιεκνλ.  
 
Δηο ηήλ επνπξάληνλ πάιηλ, δηαγσγήλ αλαθιεζέληεο, ηή ηήο κεζηηείαο 
δπλάκεη, ηνχ θελσζέληνο κέρξη θαί δνχινπ κνξθήο θαί εκάο 
αλπςψζαληνο, ηνχηνλ αμίσο κεγαιχλσκελ.  

Θενηνθίνλ  
Χο ξίδαλ, πεγήλ θαί αηηίαλ, ηήο αθζαξζίαο ζε Παξζέλε πάληεο νη 
πηζηνί πεπεηζκέλνη, ηαίο επθεκίαηο θαηαγεξαίξνκελ, ζχ γάξ ηήλ 
ελππφζηαηνλ, αζαλαζίαλ εκίλ έβιπζαο.  

Άιινο  
Αιιφηξηνλ ηψλ κεηέξσλ  

Σήο ενξηήο κεζαδνχζεο ηψλ Ηνπδαίσλ, αλήιζεο ν σηήξ κνπ επί ηφ 
ηεξφλ ζνπ, θαί εδίδαζθεο πάληαο, εζαχκαδνλ δέ Ηνπδαίνη, θαί πφζελ 
νχηνο νίδε γξάκκαηα, κή κεκαζεθψο; έιεγνλ.  
 
Ηάκαηα ραξηζκάησλ ν ιπηξσηήο κνπ πεγάδσλ επεηέιεη ηέξαηα θαί 



ζεκεία, θπγαδεχσλ ηάο λφζνπο, ηψκελνο ηνχο αζζελνχληαο, αιι' 
Ηνπδαίνη εμεκαίλνλην, ηψ πιήζεη ηψλ ζαπκάησλ απηνχ.  
 
Σνχο απεηζείο Ηνπδαίνπο ν ιπηξσηήο κνπ, ειέγρσλ αλεβφα, Μή 
θξίλεηε θαη' φςηλ, αιιά ηήλ δηθαίαλ θξίζηλ θξίλεηε, θαί γάξ ν λφκνο θαί 
ελ αββάησ πεξηηέκλεζζαη, θειεχεη πάληα άλζξσπνλ.  
 
Σά κείδνλα ηψλ ζαπκάησλ ηνίο Μαζεηαίο ζνπ, σηήξ σο επεγγείισ, 
παξέζρεο, απνζηείιαο, εηο ηά έζλε θεξχμαη ηήλ δφμαλ ζνπ, νη δέ ηψ 
θφζκσ, εθήξπηηφλ ζνπ ηήλ Αλάζηαζηλ, ηήλ ράξηλ θαί ηήλ ζάξθσζηλ.  
 
Δη άλζξσπνλ πεξηηέκλεηε ελ αββάησ, κήπσο ιπζή ν λφκνο, λχλ 
εκνί ηί ρνιάηε, φηη άλζξσπνλ φινλ επνίεζα πγηή ιφγσ; θαηά ηήλ 
ζάξθα πκείο θξίλεηε θεζί ηνίο Ηνπδαίνηο Υξηζηφο!  
 
Ο ηήλ μεξάλ ζεξαπεχζαο ρείξα ηψ ιφγσ, ηήλ μεξαλζείζαλ πάιαη γήλ 
ηήο εκήο θαξδίαο, ηαζάκελνο Λφγε, αλάδεημφλ κε θαξπνθφξνλ, ίλα 
εξγάζσκαη θαγψ σηήξ, θαξπνχο ελ κεηαλνία ζεξκή.  
 
Λεπξψζάλ κνπ ηήλ θαξδίαλ απνθαζάξαο, θαί ηήο ςπρήο κνπ Λφγε ηά 
φκκαηα θσηίζαο, επί θιίλεο νδχλεο κνπ, θείκελνλ αλφξζσζφλ κε, σο 
ηφλ παξάιπηνλ αλέζηεζαο, ελ θιίλε θαηαθείκελνλ.  

Γφμα... 
Αιιφηξηνλ ηνίο αλφκνηο εζηί ηφ ζέβεηλ, ηήλ άλαξρνλ Σξηάδα Παηέξα 
θαί Τηφλ ηε, θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα, ηήλ άθηηζηνλ παληνθξαηνξίαλ, δη' ήο 
ν ζχκπαο θφζκνο ήδξαζηαη, ηψ θξάηεη ηήο ηζρχνο απηήο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Δρψξεζαο έλ γαζηξί ζνπ Παξζελνκήηνξ, ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο, 
Υξηζηφλ ηφλ Εσνδφηελ φλ πκλεί πάζα θηίζηο, θαί ηξέκνπζηλ νη 
άλσζξφλνη, Απηφλ δπζψπεη πακκαθάξηζηε, ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Καηαβαζία  
Αιιφηξηνλ ηψλ κεηέξσλ ε παξζελία, θαί μέλνλ ηαίο παξζέλνηο ε 
παηδνπνητα, επί ζνί Θενηφθε, ακθφηεξα σθνλνκήζε, δηφ ζε πάζαη αη 
θπιαί ηήο γήο απαχζησο καθαξίδνκελ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ  
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο  

Ο ηφλ θξαηήξα έρσλ, ηψλ αθελψησλ δσξεψλ, δφο κνη αξχζαζζαη 
χδσξ, εηο άθεζηλ ακαξηηψλ, φηη ζπλέρνκαη δίςε, εχζπιαγρλε κφλε 



νηθηίξκνλ. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο  
 

Ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηά παξφληα Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ  

Ζ ζνθία θαί δχλακηο, ηνχ Παηξφο ηφ απαχγαζκα, Λφγνο ν ατδηνο, θαί 
Τηφο ηνχ Θενχ, ελ ηεξψ παξεγέλεην, ζαξθί θαί εδίδαζθελ Ηνπδαί 
αγλψκνλαο, θαί σλ ηνχο ιανχο, ηνχο δεηλνχο θαί εζαχκαδνλ, ηήο 
ζνθίαο ηφλ πινχηνλ εθβνψληεο, Πφζελ γξάκκαηα γηλψζθεη παξ' 
νπδελφο κή κεκαζεθψο; (Γίο)  
 
Γξακκαηείο επεζηφκηδελ, Ηνπδαίνπο δηήιεγρελ, ν Μεζζίαο Κχξηνο, 
εθβνψλ απηνίο, Μή ηήλ θαη' φςηλ παξάλνκνη, σο άδηθνη θξίλεηε, ελ 
αββάησ γάξ εγψ, ηφλ Παξάιπηνλ ήγεηξα, φζελ Κχξηνο, ηνχ 
αββάηνπ ππάξρσ, θαί ηνχ λφκνπ, ηί δεηείηέ κε θνλεχζαη, ηφλ ηνχο 
ζαλφληαο εγείξαληα;  
 
Μσυζέα ειίζαζαλ νη δεηλνί θαί παξάλνκνη, Ηνπδαίσλ ζχζηεκα ηφ 
αράξηζηνλ, ηφλ Ζζαταλ δέ έπξηζαλ, μπιίλσ ελ πξίνλη, ελ βνξβφξσ ηφλ 
ζνθφλ, Ηεξεκίαλ ελέβαινλ, ηφλ δέ Κχξηνλ, ελ ηαπξψ αλπςνχληεο, 
επεβφσλ, Σφλ λαφλ ν θαηαιχσλ, ζψζνλ ζαπηφλ θαί πηζηεχζνκελ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'  
Αλαηνιίνπ  

Φσηηζζέληεο αδειθνί, ηή Αλαζηάζεη ηνχ σηήξ ο Υξηζηνχ, θαί 
θζάζαληεο ηφ κέζνλ ηήο ενξηήο ηήο δεζπνηηθήο, γλεζίσο θπιάμσκελ 
ηάο εληνιάο ηνχ Θενχ, ίλα άμηνη γελψκεζα, θαί ηήλ Αλάιεςηλ 
ενξηάζαη, θαί ηήο παξνπζίαο ηπρείλ ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο  
 

ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ 
 

Σά Σππηθά θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηήο Δνξηήο, Χδή γ' θαί ο'.  
 

Κνηλσληθφλ  
Ο ηξψγσλ κνπ ηήλ άξθα, θαί πίλσλ κνπ ηφ Αίκα, ελ εκνί κέλεη, θαγψ 
ελ απηψ, είπελ ν Κχξηνο.  



ρ55ηνξ 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Δ ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο ακαξείηηδνο γ'  

Ήρνο δ'  Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο  
Παξά ηφ θξέαξ Υξηζηφο ηήλ ακαξείηηλ, επξψλ εμεηήζαην, χδσξ πηείλ 
εμ απηήο, δηςψλ ηήλ ηαχηεο δηφξζσζηλ, θαί ζσηεξίαλ, φ θαί εγλψζζε 
έξγνηο πιεξνχκελνλ, ηαχηελ γάξ άλέιθνπζαλ πφκα ηνχ χδαηνο, 
απηφο αλέιθεη, θαί πφκαηνο, πιεξνί ηνχ δψληνο, ηνίο ζπκπνιίηαηο 
δηαγνξεχνπζαλ, ηδνχ ν πάιαη, ελ ηψ λφκσ ξεζείο Μεζζίαο Υξηζηφο, 
επεθάλε σο άλζξσπνο, ελλνηψλ θεθξπκκέλσλ, εθθαιχπησλ ηά 
απφξξεηα.  
 
Ηδνχ Μεζζίαο Υξηζηφο ηνίο ελ ηή πφιεη, ελ γή πεθαλέξσηαη, ε 
ακαξείηηο θεζίλ, ν γεγξακκέλνο ειεχζεζζαη, ελ λφκσ πάιαη, 
Πξνθήηεο κέγαο, Θεφο θαί άλζξσπνο, φο θαί ηά πξαθηέα κνη 
επεμεγήζαην, θαί ηά ελ βάζεη θαξδίαο κνπ, εγθεθξπκκέλα, πάληα κνη 
είπελ σο επεηέιεζα, ζελ ε πφιηο ζπλδξακνχζα νξά, ηνχο ιφγνπο 
απηήο θαηά πάλ αιεζεχνληαο, θαί ηφ πξάγκα ζαπκάδεη, θαί πηζηνχηαη 
ηψ ζεάκαηη.  
 
έ ηφλ ελ έθηε ηή ψξα σο Γεζπφηελ πνηέ πξφο Παξάδεηζνλ 
πεξηπαηνχληα Θεφλ, ε ηήο Πξνκήηνξνο έβιεςε ζπγάηεξ πάιηλ, ελ 
ψξα έθηε νχησ θαζήκελνλ, έλζα πεγή χδαηνο, θαί θξέαξ ψξπθην, θαί 
εμ απηήο εμαηηνχκελνλ, πηείλ σο χδσξ, απηήλ πνηίζεο δσήο 
αιιφκελνλ φ θαί επξάρζε θαί ηνχ χδαηνο, δσεθφξνπ ηνχ ζνχ 
εθξνθήζαζα, ηνίο ελ πφιεη θεξχηηεη, ηήλ ηνχ λάκαηνο δαςίιεηαλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Δπί ηήλ πεγήλ επέζηε, ε πεγή ηψλ ζαπκάησλ, ελ ηή έθηε ψξα ηήο 
Δχαο δσγξήζαη θαξπφλ, ε γάξ Δχα ελ ηαχηε εμειήιπζελ εθ ηνχ 
Παξαδείζνπ, απάηε ηνχ φθεσο, Ήγγηθελ νχλ ε ακαξείηηο αληιήζαη 
χδσξ, ήλ ηδψλ έθε ν σηήξ, Γφο κνη χδσξ πηείλ θαγψ χδαηνο 
αιινκέλνπ εκπιήζσ ζε, θαί εηο ηήλ πφιηλ δξακνχζα ε ζψθξσλ, ηνίο 
φρινηο αλήγγεηιελ επζχο, Γεχηε, ίδεηε Υξηζηφλ ηφλ Κχξηνλ, ηφλ 
σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ζρνο δ'  Αλαζηάζηκνλ  

Πχιαο Άδνπ ζπλέηξηςαο Κχξηε, θαί ηψ ζψ ζαλάησ, ηνχ ζαλάηνπ ηφ 



βαζίιεηνλ έιπζαο, γέλνο δέ ηφ αλζξψπηλνλ, εθ θζνξάο ειεπζέξσζαο, 
δσήλ θαί αθζαξζίαλ ηψ θφζκσ δσξεζάκελνο, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Άπνζηνιηθφλ 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Σψλ Απνζηφισλ ηφλ ρνξφλ, Πλεχκαηη αγίσ εθψηηζαο Υξηζηέ, θαί 
εκψλ ηφλ ξχπνλ ηήο ακαξηίαο, δη' απηψλ απφπιπλνλ ν Θεφο, θαί 
ειέεζνλ εκάο.  

Μαξηπξηθφλ  
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο 
δψζεη δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 
 
Έρνληεο παξξεζίαλ πξφο ηφλ σηήξα Άγηνη, πξεζβεχζαηε 
απαχζησο, ππέξ εκψλ ηψλ ακαξησιψλ, άθεζηλ πηαηζκάησλ 
αηηνχκελνη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Δπί ηφ θξέαξ σο ήιζελ ν Κχξηνο, ε ακαξείηηο εξψηα ηφλ 
εχζπιαγρλνλ, Παξάζρνπ κνη ηφ χδσξ ηήο πίζηεσο, θαί ιήςνκαη ηήο 
θνιπκβήζξαο ηά λάκαηα, αγαιιίαζηλ θαί ιχηξσζηλ, Εσνδφηα Κχξηε, 
δφμα ζνη.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  
Σφ θαηδξφλ ηήο Αλαζηάζεσο θήξπγκα, ηνχ Αγγέινπ καζνχζαη αη ηνχ 
Κπξίνπ Μαζήηξηαη, θαί ηήλ πξνγνληθήλ απφθαζηλ απνξξίςαζαη, ηνίο 
Απνζηφινηο θαπρψκελαη έιεγνλ, Δζθχιεπηαη ν ζάλαηνο, εγέξζε 
Υξηζηφο ν Θεφο, δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 

Ήρνο δ’  Θενηνθίνλ 
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί αγγέινηο άγλσζηνλ Μπζηχξηνλ, δηά 
ζνχ Θενηφθε ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη, Θεφο ελ αζπγρχησ ελψζεη 
ζαξθνχκελνο, θαί ηαπξφλ εθνπζίσο ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη’ 
νχ αλαζηήζαο ηφλ Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο 
εκψλ. 
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  



Αλαζηάζηκνλ  Ήρνο δ'  
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ  

Ο ζηαπξσζείο ππέξ εκψλ εθνπζίσο, θαί ινγηζζείο ελ ηνίο λεθξνίο 
Εσνδφηα, θαί αλαζηάο ηξηήκεξνο Υξηζηέ ν Θεφο έζξαπζαο δπλάκεη 
ζνπ, ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο, πάληαο ηή Δγέξζεη ζνπ, ηνχο ελ Άδε 
δσψζαο, θαί αλπκλνχληεο ζέβνκελ ηήλ ζήλ, Έγεξζηλ πάληεο, 
αζάλαηε Κχξηε.  

Απνζηνιηθφλ  
Σαρχ πξνθαηάιαβε  

Φσζηήξαο εηο ηά πέξαηα, ηνχο Μαζεηάο ζνπ σηήξ, αλέδεημαο 
εθιάκπνληαο, ελ ηψ θεξχγκαηη, ςπράο θαηαπγάδνληαο, πιάλελ ηήλ 
ηψλ εηδψισλ, δη' απηψλ ακαπξψζαο, δφγκαζηλ επζεβείαο 
θαηαιάκςαο ηψ θφζκσ, Απηψλ ηαίο ηθεζίαηο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Μαξηπξηθφλ  
ηαπξψ νπιηζάκελνη νη Αζινθφξνη ζνπ, ηήλ πιάλελ ελίθεζαλ ηνχ 
αξρεθάθνπ ερζξνχ, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, έιακςαλ σο θσζηήξεο, 
ηνχο βξνηνχο νδεγνχληεο, λέκνπζη ηάο ηάζεηο, ηνίο ελ πίζηεη Αηηνχζηλ, 
Απηψλ ηαίο ηθεζίαηο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλε παλάκσκε ηφλ ππεξάγαζνλ, Θεφλ ε θπήζαζα, ζχλ 
Απνζηφινηο απηφλ, απαχζησο ηθέηεπε, άθεζηλ ηψλ πηαηζκάησλ, θαί 
δηφξζσζηλ βίνπ δνχλαη εκίλ πξφ ηέινπο, ηνίο ελ πίζηεη θαί πφζσ, 
πκλνχζί ζε θαηά ρξένο κφλε παλχκλεηε.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα ηήο ακαξείηηδνο  
Ήρνο πι. β'  

Χο ηή πηζηή ακαξείηηδη Κχξηε, ηήο ζεφηεηνο ηήο ζήο ηήλ πεγήλ 
ελέσμαο, θαί εβιπζαο ζενγλσζίαλ επ' απηήλ, αξδεχσλ πφκα 
ζεφιεπηνλ, θαί λχλ πάζηλ εκίλ θαηάπεκςνλ, πηαηζκάησλ ηιαζκφλ 
ππεξάγαζε. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο  
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο δ'  Αλαζηάζηκνλ  

Σψλ παηξηθψλ ζνπ θφιπσλ κή ρσξηζζείο κνλνγελέο Λφγε ηνχ Θενχ, 
ήιζεο επί γήο δηά θηιαλζξσπίαλ, άλζξσπνο γελφκελνο αηξέπησο, θαί 
ηαπξφλ θαί ζάλαηνλ ππέκεη λαο ζαξθί, ν απαζήο ηή ζεφηεηη, αλαζηάο 
δέ εθ λεθξψλ, αζαλαζίαλ παξέζρεο ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ, σο 



κφλνο παληνδχλακνο. (Γίο)  
Απνζηνιηθφλ  

Σνχο αγξακκάηνπο Μαζεηάο, ηφ Πλεχκά ζνπ ηφ άγηνλ, παηδεπηάο 
αλέδεημε Υξηζηέ ν Θεφο θαί ηή πνιπθζφγγσ αξκνλία ηψλ γισζζψλ, 
ηήλ πιάλελ θαηήξγεζελ, σο παληνδχλακνο.  

Μαξηπξηθφλ  
Πψο πκψλ ζαπκάζσκελ ηνχο αγψλαο, άγηνη Μάξηπξεο, φηη ζψκα 
ζλεηφλ πεξηθείκελνη, ηνχο αζσκάηνπο ερζξνχο εηξνπψζαζζε, νπθ 
εθφβεζαλ εκάο ηψλ ηπξάλλσλ αη απεηιαί, νπ θαηέπηεμαλ εκάο ηψλ 
βαζάλσλ αί πξνζβνιαί, φλησο αμίσο παξά Υξηζηνχ εδνμάζζεηε, θαί 
ηαίο ςπραίο εκψλ αηηείζζε ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Ο ζπλάλαξρνο θαί ζπλατδηνο Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Παηξφο, επί ηήλ 
πεγήλ επέζηε, ε πεγή ηψλ ηακάησλ, θαί γπλή εθ ηήο ακαξείαο 
αληιήζαη χδσξ παξαγέγνλελ, ήλ ηδψλ έθε ν σηήξ, Γφο κνη χδσξ 
πηείλ, θαί απειζνχζα θψλεζφλ ζνπ ηφλ άλδξα, Ζ δέ, σο αλζξψπσ 
δηαιεγνκέλε, θαί νπ Θεψ, ιαζείλ ζπνπδάδνπζα έιεγελ, νπθ έρσ 
άλδξα, Καί ν Γηδάζθαινο πξφο απηήλ, Αιεζψο είπαο, Οπθ έρσ 
άλδξα, πέληε γάξ έζρεο, θαί λχλ φλ έρεηο νπθ έζηη ζνπ αλήξ, Ζ δέ, επί 
ηψ ξήκαηη εθπιαγείζα, θαί εηο ηήλ πφιηλ δξακνχζα, ηνίο φρινηο 
επεβφα ιέγνπζα, Γεχηε ίδεηε Υξηζηφλ, φο δσξείηαη ηψ θφζκσ ηφ κέγα 
έιενο.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο ακαξείηηδνο  
Ήρνο δ'  Χο γελλαίνλ ελ κάξηπζηλ 

χ πεγή αγαζφηεηνο, θαζππάξρσλ θαί πέιαγνο, ηήο δσήο ηακίαο ηε, 
κφλε εχζπιαγρλε, πψο γπλαηθί ακαξείηηδη, νκηιψλ εθψλεζαο, δφο 
κνη χδσξ ηνχ πηείλ, φπσο ιάβεο ηήλ άθεζηλ, Αλπκλνχκέλ ζνπ, ηήλ 
πνιιήλ επζπιαγρλίαλ, δη' ήο ζψδεηο, ηψλ βξνηψλ άπαλ ηφ γέλνο, δηά 
πνιιήλ αγαζφηεηα.  
 
ηίρ. Έληεηλε θαί θαηεπνδνχ θαί βαζίιεπε...  
 
Γεχηε ίδεηε άλζξσπνλ, φο εμείπέ κνη ζήκεξνλ ηή πεγή θαζήκελνο, ηί 
επνίεζα, Πξνθήηεο γάξ αιεζέζηαηνο, ππάξρεη θαί κέγηζηνο, ηά 
θξππηά θαί θαλεξά, επηζηάκελνο άπαληα, αιιά δψξεζαη, χδσξ δψλ, 
ν παξέρεηο ηνίο δηςψζηλ, ίλα κή δηςήζσ πάιηλ εηο ηφλ αηψλα 
θηιάλζξσπε.  
 
ηίρ. Ήγάπεζαο δηθαηνζχλελ...  



 
Ζ πεγή ε αέλανο, ε δσή ε αζάλαηνο, ξείζξνλ ηφ αθέλσηφλ ηε θαί 
άθζαξηνλ, νδνηπνξήζαο εθάζεην, πιεζίνλ ηνχ θξέαηνο, ηνχο 
νηθείνπο Μαζεηάο, απνζηείιαο πξφο βξψκαηα, πξνζσκίιεη δέ, 
γπλαηθί απαληινχζε, ηαχηελ ζέισλ, ηνχ ζεξεχζαη θαί θσηίζαη, ηά ηήο 
ςπρήο απηήο φκκαηα.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο γ'  
Αγαιιηάζζσ ζήκεξνλ θαηδξψο, ν νπξαλφο θαί ε γή, φηη Υξηζηφο 
πεθαλέξσηαη, ζαξθνχκελνο σο άλζξσπνο, ίλα ηφλ Αδάκ εμάξε εθ 
θαηάξαο παγγελή, θαί ζαπκαζηνχηαη ζαχκαζηλ, ελ ακαξεία 
πξνζαθηθφκελνο, γπλαηθί δε παξέζηε, χδσξ δεηψλ, ν λεθέιεο χδαζη 
πεξηβαιιφκελνο, δηφ πάληεο νη πηζηνί πξνζθπλήζσκελ, ηφλ δη' εκάο 
εθνπζίσο πησρεχζαληα, επζπιάγρλσ βνπιή.  

ρ56ηνξ 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  

Ήρνο δ'  Κχξηε αλειζψλ ελ ηψ ηαπξψ  
Ίδεηε φλ πξνέγξαςε Μσζήο, Ηεζνχλ Μεζζίαλ ελ ηψ λφκσ 
ειεχζεζζαη, επί ηήο γήο ζεαζέληα, δη' επζπιαγρλίαλ θακνί 
πξνζνκηιήζαληα σο βξνηφλ ελ ηψ θξέαηη, φλησο νχηνο ππάξρεη ν 
Υξηζηφο, ν ελ θφζκσ εξρφκελνο, ηνίο ελ ηή ηράξ ακαξείηηο ψθζε 
ιέγνπζα.  
 
ηφκαηνο εμ εδένο γπλαηθφο, χδαηνο πνζίκνπ γιπθεξνχ 
αλαβιχδνληνο, νη ελ ηή πφιεη πηφληεο, θαί πξφο ηφ θξέαξ ηφ ξένλ ηήλ 
δαςίιεηαλ, ηήλ ηνχ λάκαηνο, έζπεπδνλ αλαρζήλαη ηφ ηάρνο, θαί πεγήλ 
θαηηδείλ ηήλ αέλανλ, ηήλ ηάο εθηαθείζαο ςπράο επαλαςχρνπζαλ.  
 
χκκνξθνλ θαηηδφληεο ηήλ πεγήλ θαί νκνεηδή ηήο ηψλ αλζξψπσλ 
ζπζηάζεσο, ηή γπλαηθί επεβφσλ, νη ελ ηή πφιεη, νπθ έηη δηά ζήλ εκείο, 
ιαιηάλ πεπηζηεχθακελ, αιεζψο επηγλφληεο, φηη νχηνο ππάξρεη ε 
ιχηξσζηο, θαί ε ζσηεξία ηνχ θφζκνπ ε αηψληνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Παξά ηφ θξέαξ ηνχ Ηαθψβ, επξψλ ν Ηεζνχο ηήλ ακαξείηηδα αηηεί 
χδσξ παξ απηήο, ν λέθεζη θαιχπησλ ηήλ γήλ,  ηνχ ζαχκαηνο! ν ηνίο 
Υεξνπβίκ επνρνχκελνο, πφξλε γπλαηθί δηειέγεην, χδσξ αηηψλ, ν ελ 
χδαηη ηήλ γήλ θξεκάζαο, χδσξ δεηψλ, ν πεγάο θαί ιίκλαο πδάησλ 
εθρέσλ, ζέισλ ειθχζαη φλησο απηήλ, ηήλ ζεξεπνκέλελ ππφ ηνχ 



πνιεκήηνξνο ερζξνχ, θαί πνηίζαζζαη χδσξ δψλ, ηήλ θιεγνκέλελ ελ 
ηνίο αηνπήκαζη δεηλψο σο κφλνο εχζπιαγρλνο θαί θηιάλζξσπνο.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο δ'  ηαπξψζηκνλ  

Πάληνηε έρνληεο Υξηζηέ, ηφλ ηαπξφλ ζνπ εηο ηήλ βνήζεηαλ ηάο 
παγίδαο ηνχ ερζξνχ επρεξψο θαηαπαηνχκελ.  
 
Κχξηε, αλειζψλ ελ ηψ ηαπξψ, ηήλ πξνγνληθήλ εκψλ θαηάξαλ 
εμήιεηςαο θαί θαηειζψλ ελ ηψ Άδε, ηνχο απ' αηψλνο δεζκίνπο 
ειεπζέξσζαο, αθζαξζίαο δσξνχκελνο ηψλ αλζξψπσλ ηψ γέλεη, δηά 
ηνχην πκλνχληεο, δνμάδνκελ, ηήλ δσνπνηφλ θαί ζσηήξηφλ ζνπ 
Έγεξζηλ.  

Μαξηπξηθφλ  
Ηεξεία έκςπρα νινθαπηψκαηα ινγηθά, Μάξηπξεο Κπξίνπ, ζχκαηα 
ηέιεηα Θενχ, Θεφλ γηλψζθνληα θαί Θεψ γηλσζθφκελα, πξφβαηα ψλ ε 
κάλδξα ιχθνηο αλεπίβαηνο, πξεζβεχζαηε θαί εκάο ζπκπνηκαλζήλαη 
πκίλ, επί χδαηνο αλαπαχζεσο.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Ήρνο πι. β'  

Σάδε ιέγεη Κχξηνο ηή ακαξείηηδη, Δί ήδεηο ηήλ δσξεάλ ηνχ Θενχ θαί 
ηίο εζηηλ ν ιέγσλ ζνη, Γφο κνη χδσξ πηείλ, ζχ άλ ήηεζαο απηφλ, θαί 
έδσθέ ζνη πηείλ, ίλα κή δηςήζεο εηο ηφλ αηψλα, ιέγεη Κχξηνο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  
Σφ θαηδξφλ ηήο Αλαζηάζεσο θήξπγκα, ηνχ Αγγέινπ καζνχζαη αη ηνχ 
Κπξίνπ Μαζήηξηαη, θαί ηήλ πξνγνληθήλ απφθαζηλ απνξξίςαζαη, ηνίο 
Απνζηφινηο θαπρψκελαη έιεγνλ, Δζθχιεπηαη ν ζάλαηνο, εγέξζε 
Υξηζηφο ν Θεφο, δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 

Ήρνο δ’  Θενηνθίνλ 
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί αγγέινηο άγλσζηνλ Μπζηχξηνλ, δηά 
ζνχ Θενηφθε ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη, Θεφο ελ αζπγρχησ ελψζεη 
ζαξθνχκελνο, θαί ηαπξφλ εθνπζίσο ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη’ 
νχ αλαζηήζαο ηφλ Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο 
εκψλ. 
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 



 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο δ'  Σαρχ πξνθαηάιαβε  
ηαπξψζηκνλ  

ηαπξψ ζε πξνζήισζαλ, νη Ηνπδαίνη σηήξ δη' νχ εθ ηψλ εζλψλ εκάο 
αλεθαιέζσ ζηνξγή, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ήπισζαο ηάο παιάκαο, ελ 
απηψ ζή βνπιήζεη, ιφγρε δέ ηήλ πιεπξάλ ζνπ, θαηεδέμσ λπγήλαη, Σψ 
πιήζεη ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, δφμα θηιάλζξσπε.  

Απνζηνιηθφλ  
Αλέζηεο σο αζάλαηνο, απφ ηνχ ηάθνπ σηήξ, ζπλήγεηξαο ηφλ 
θφζκνλ ζνπ, ηή δπλαζηεία ηή ζή, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, έζξαπζαο ελ 
ηζρχτ, ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο, έδεημαο ειεήκνλ, ηήλ αλάζηαζηλ πάζη, 
δηφ ζε θαί δνμάδνκελ, κφλε θηιάλζξσπε.  

Μαξηπξηθφλ  
Οη Μάξηπξέο ζνπ, Κχξηε ελ ηή αζιήζεη απηψλ, ζηεθάλνπο εθνκίζαλην, 
ηήο αθζαξζίαο, εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, ζρφληεο γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, 
ηνχο ηπξάλλνπο θαζείινλ, έζξαπζαλ θαί δαηκφλσλ ηά αλίζρπξα 
ζξάζε, Απηψλ ηαίο ηθεζίαηο Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

ηαπξνζενηνθίνλ 
ηαπξψ ζε πςνχκελνλ, σο εζεάζαην, ε άρξαληνο Μήηεξ ζνπ, Λφγε 
Θενχ κεηξηθψο, ζξελνχζα εθζέγγεην, Σί ηφ θαηλφλ θαί μέλνλ, ηνχην 
ζαχκα Τηέ κνπ; πψο ε δσή ηψλ φισλ, νκηιείο ηψ ζαλάησ; Εσψζαη 
ηνχο ζαλφληαο, ζέισλ σο εχζπιαγρλνο.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο δ'  Σαρχ πξνθαηάιαβε  

Δθ θξέαηνο λάκαηα, ηνχ γεεξνχ θαί θζαξηνχ, ειζνχζα σο ζχλεζεο, ε 
ακαξείηηο αληιείλ, ηφ δψλ χδσξ ήληιεζελ, νχησο εθεπξεθπία, ηήλ 
πεγήλ θαζεκέλελ, έλζα πεγή θαί θξέαξ, Ηαθψβ δησξχρζε, θφζκνπ 
ηνχο θινγνηξφθνπο, δξνζίδνπζαλ θαχζσλαο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο  
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο δ'  ηαπξψζηκνλ  

Έδσθαο ζεκείσζηλ, ηνίο θνβνπκέλνηο ζε Κχξηε, ηφλ ηαπξφλ ζνπ ηφλ 
ηίκηνλ, ελ ψ εζξηάκβεπζαο, ηάο αξράο ηνχ ζθφηνπο, θαί ηάο εμνπζίαο, 
θαί επαλήγαγεο εκάο, εηο ηήλ αξραίαλ καθαξηφηεηα, δηφ ζνπ ηήλ 
θηιάλζξσπνλ, νηθνλνκίαλ δνμάδνκελ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ 



ηψλ ςπρψλ εκψλ. (Γίο)  
Απνζηνιηθφλ  

Σψ ζψ ηαπξψ Υξηζηέ σηήξ, Οδήγεζνλ εκάο επί ηήλ αιήζεηάλ ζνπ, 
θαί ξχζαη εκάο ηψλ παγίδσλ ηνχ ερζξνχ, ν αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ 
αλάζηεζνλ εκάο, πεζφληαο ηή ακαξηία, εθηείλαο ηήλ ρείξά ζνπ, 
θηιάλζξσπε Κχξηε, ηή πξεζβεία ηψλ Αγίσλ ζνπ.  

Μαξηπξηθφλ  
Σίκηνο ν ζάλαηνο, ηψλ Αγίσλ ζνπ Κχξηε, μίθεζη γάξ θαί ππξί θαί ςχρεη 
ζπληεηξηκκέλνη, εμέρεαλ ηφ αίκα απηψλ, ειπίδα έρνληεο εηο ζέ, 
απνιαβείλ ηνχ θακάηνπ ηφλ κηζζφλ, ππέκεηλαλ θαί έιαβνλ, παξά ζνχ 
ψηεξ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Ζ πεγή ηήο δσαξρίαο, Ηεζνχο ν σηήξ εκψλ, επί ηήλ πεγήλ επηζηάο 
ηνχ Παηξηάξρνπ Ηαθψβ, πηείλ εδήηεη χδσξ παξά γπλαηθφο 
ακαξείηηδνο, Σήο δέ ηφ αθνηλψλεηνλ ηψλ Ηνπδαίσλ πξνζεηπνχζεο, ν 
ζνθφο δεκηνπξγφο κεηνρεηεχεη απηήλ, ηαίο γιπθείαηο πξνζξήζεζη, 
κάιινλ πξφο αίηεζηλ ηνχ ατδίνπ χδαηνο, φ θαί ιαβνχζα, ηνίο πάζηλ 
εθήξπμελ εηπνχζα, Γεχηε, ίδεηε ηψλ θξππηψλ γλψζηελ θαί Θεφλ, 
παξαγελφκελνλ ζαξθί, δηά ηφ ζψζαη ηφλ άλζξσπνλ.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα  
Ήρνο δ'  Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ  

Μεζ' πδξίαο αξδεχζαζζαη, απειζνχζα θαί θξέαηη, ηήλ πδξίαλ 
άλπδξνλ θαηαιείςαζα κφλε πξφο πφιηλ επέδξακε, πεγήλ ηήλ 
δσήξξπηνλ, εθβνψζα εθεπξείλ, ακαξείηηο ηήλ άθζνλνλ, φζελ 
ήξδεπζε ηφ ζσηήξηνλ λάκα, θαί ηήλ ηαχηεο, επαλέςπμε θαξδίαλ, ηήλ 
εθηαθείζαλ ηνίο πάζεζηλ.  
 
ηίρ. Έληεηλε θαί θαηεπνδνχ...  
 
Αιεζψο είπαο, είξεθελ, ν σηήξ ακαξείηηδη, σο νπθ έρεηο ζήκεξνλ, 
άλδξα λφκηκνλ, πέληε γάξ έζρεο ηφ πξφηεξνλ, θαί λχλ, φλ πεξ 
θέθηεζαη, νπρ ππάξρεη ζνπ αλήξ, αιιά λφκσ αιιφηξηνο, ή θαί 
ζπεχζαζα, ηνίο ελ πφιεη εβφα. Δίδνλ άλδξα, φο εμείπέ κνη ηά πάληα, 
φζα θξπθίσο επνίεζα.  
 
ηίρ. Ζγάπεζαο δηθαηνζχλελ...  
 
Ρείζξνλ άιιν δσήξξπηνλ, νπξαλίνπ εθ θξέαηνο, ακαξείηηο ήληιεζελ 
επί θξέαηνο, ηνχην επξνχζα ρεφκελνλ, εμ νχ ηφ επίθεξνλ, είρε 



ζχλεζεο αληιείλ, χδσξ άιιν ηφ ρζφληνλ, ν αιιφκελνλ ελ ηή ηαχηεο 
θαξδία αλεδείρζε, σο πεγή ηηο άιιε λέα, παζψλ δξνζίδνπζα 
θαχζσλαο.  

Γφμα... Καί λπλ... Ήρνο πι. δ'  
Χο ψθζεο ελ ζαξθί, Υξηζηέ ν Θεφο δη' άθαηνλ νηθνλνκίαλ αθνχζαζα 
ε ακαξείηηο, ηνχ ιφγνπ ζνπ ηνχ θηιαλζξψπνπ, θαηέιηπε ηφ άληιεκα 
επί ηφ θξέαξ, θαί έδξακε ιέγνπζα ηνίο ελ ηή πφιεη, Γεχηε, ίδεηε 
θαξδηνγλψζηελ, κήηη νχηνο ππάξρεη ν πξνζδνθψκελνο Υξηζηφο, ν 
έρσλ ηφ κέγα έιενο.  

ρ57ηνξ 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά ηήο ακαξείηηδνο γ'  

Ήρνο α' 
Δπί ηήλ πεγήλ επέζηε, ε πεγή ηψλ ζαπκάησλ, ελ ηή έθηε ψξα, ηήο 
Δχαο δσγξήζαη θαξπφλ, ε γάξ Δχα ελ ηαχηε εμειήιπζελ εθ ηνχ 
Παξαδείζνπ, απάηε ηνχ φθεσο, Ήγγηθελ νχλ ε ακαξείηηο αληιήζαη 
χδσξ, ήλ ηδψλ έθε ν σηήξ, Γφο κνη χδσξ πηείλ, θαγψ χδαηνο 
αιινκέλνπ εκπιήζσ ζε, θαί εηο ηήλ πφιηλ δξακνχζα ε ζψθξσλ, ηνίο 
φρινηο αλήγγεηιελ επζχο, Γεχηε, ίδεηε Υξηζηφλ ηφλ Κχξηνλ, ηφλ 
σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ήρνο β'  
Δπί ηφ θξέαξ σο ήιζελ ν Κχξηνο, ε ακαξείηηο εξψηα ηφλ 
εχζπιαγρλνλ, Παξάζρνπ κνη ηφ χδσξ ηήο πίζηεσο, θαί ιήςνκαη ηήο 
θνιπκβήζξαο ηά λάκαηα, αγαιιίαζηλ θαί ιχηξσζηλ, Εσνδφηα Κχξηε, 
δφμα ζνη.  
 
Ο ζπλάλαξρνο θαί ζπλατδηνο Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Παηξφο, επί ηήλ 
πεγήλ επέζηε, ε πεγή ηψλ ηακάησλ, θαί γπλή εθ ηήο ακαξείαο 
αληιήζαη χδσξ παξαγέγνλελ, ήλ ηδψλ έθε ν σηήξ, Γφο κνη χδσξ 
πηείλ, θαί απειζνχζα, θψλεζφλ ζνπ ηφλ άλδξα, Ζ δέ, σο αλζξψπσ 
δηαιεγνκέλε θαί νπ Θεψ, ιαζείλ ζπνπδάδνπζα ειεγελ, νπθ έρσ 
άλδξα, Καί ν Γηδάζθαινο πξφο απηήλ, Αιεζψο είπαο, νπθ έρσ 
άλδξα, πέληε γάξ έζρεο, θαί λχλ φλ έρεηο, νπθ έζηη ζνπ αλήξ, Ζ δέ, 
επί ηψ ξήκαηη εθπιαγείζα, θαί εηο ηήλ πφιηλ δξακνχζα, ηνίο φρινηο 
επεβφα ιέγνπζα, Γεχηε, ίδεηε Υξηζηφλ, φο δσξείηαη ηψ θφζκσ ηφ κέγα 
έιενο.  

Γφμα... 
Ήρνο πι. β'  



Παξά ηφ θξέαξ ηνχ Ηαθψβ, επξψλ ν Ηεζνχο ηήλ ακαξείηηδα, αηηεί 
χδσξ παξ' απηήο, ν λέθεζη θαιχπησλ ηήλ γήλ,  ηνχ ζαχκαηνο! ν 
ηνίο Υεξνπβίκ επνρνχκελνο, πφξλε γπλαηθί δηειέγεην, χδσξ αηηψλ, ν 
ελ χδαζη ηήλ γήλ θξεκάζαο, χδσξ δεηψλ, ν πεγάο θαί ιίκλαο πδάησλ 
εθρέσλ, ζέισλ ειθχζαη φλησο απηήλ, ηήλ ζεξεπνκέλελ ππφ ηνχ 
πνιεκήηνξνο ερζξνχ θαί πνηίζαζζαη χδσξ δψλ, ηήλ θιεγνκέλελ ελ 
ηνίο αηνπήκαζη δεηλψο, σο κφλνο εχζπιαγρλνο θαί θηιάλζξσπνο.  

Καί λχλ... Ήρνο δ'  
Ο δηά ζέ ζενπάησξ Πξνθήηεο Γαπτδ, κεισδηθψο πεξί ζνχ 
πξναλεθψλεζε, ηψ κεγαιείά ζνη πνηήζαληη, Παξέζηε ε βαζίιηζζα εθ 
δεμηψλ ζνπ, ζέ γάξ Μεηέξα πξφμελνλ δσήο αλέδεημελ, ν απάησξ εθ 
ζνχ ελαλζξσπήζαη επδνθήζαο Θεφο, ηλα ηήλ εαπηνχ αλαπιάζε 
εηθφλα, θζαξείζαλ ηνίο πάζεζη, θαί ηφ πιαλεζέλ νξεηάισηνλ επξψλ 
πξφβαηνλ, ηνίο ψκνηο αλαιαβψλ, ηψ Παηξί πξνζαγάγε, θαί ηψ ηδίσ 
ζειήκαηη, ηαίο νπξαλίαηο ζπλάςε δπλάκεζη, θαί ζψζε Θενηφθε ηφλ 
θφζκνλ, Υξηζηφο, ν έρσλ ηφ κέγα θαί πινχζηνλ έιενο.  
 

ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο δ' 

Σφλ δσνπνηφλ ζνπ ηαπξφλ, απαχζησο πξνζθπλνχληεο Υξηζηέ ν 
Θεφο, ηήλ ηξηήκεξφλ ζνπ Αλάζηαζηλ δνμάδνκελ, δη' απηήο γάξ 
άλεθαίληζαο, ηήλ θαηαθζαξείζαλ ηψλ αλζξψπσλ θχζηλ παληνδχλακε, 
θαί ηήλ εηο νπξαλνχο άλνδνλ θαζππέδεημαο εκίλ, σο κφλνο αγαζφο 
θαί θηιάλζξσπνο.  
 
ηίρ. Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ...  
 
Σνχ μχινπ ηεο παξαθνήο, ηφ επηηίκηνλ έιπζαο σηήξ, ηψ μχισ ηνχ 
ηαπξνχ εθνπζίσο πξνζεισζείο, θαί εηο Άδνπ θαηειζψλ δπλαηέ, ηνχ 
ζαλάηνπ ηά δεζκά σο Θεφο δηέξξεμαο, δηφ πξνζθπλνχκελ ηήλ εθ 
λεθξψλ ζνπ Αλάζηαζηλ, ελ αγαιιηάζεη βνψληεο, Παληνδχλακε Κχξηε, 
δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Καί γάξ εζηεξέσζε ηήλ νηθνπκέλελ...  
 
Πχιαο Άδνπ ζπλέηξηςαο Κχξηε, θαί ηψ ζψ ζαλάησ, ηνχ ζαλάηνπ ηφ 
βαζίιεηνλ έιπζαο, γέλνο δε ηφ αλζξψπηλνλ, εθ θζνξάο ειεπζέξσζαο, 
δσήλ, θαί αθζαξζίαλ ηψ θφζκσ δσξεζάκελνο, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Σψ νίθσ ζνπ πξέπεη αγίαζκα...  



 
Κχξηε αλειζψλ ελ ηψ ηαπξψ, ηήλ πξνγνληθήλ εκψλ θαηάξαλ 
εμήιεηςαο, θαί θαηειζψλ ελ ηψ Άδε, ηνχο απ' αηψλνο δεζκίνπο 
ειεπζέξσζαο, αθζαξζίαλ δσξνχκελνο ηψλ αλζξψπσλ ηψ γέλεη, δηά 
ηνχην πκλνχληεο δνμάδνκελ, ηήλ δσνπνηφλ θαί ζσηήξηφλ ζνπ 
Έγεξζηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Χο ψθζεο ελ ζαξθί, Υξηζηέ ν Θεφο, δη' άθαηνλ νηθνλνκίαλ, αθνχζαζα 
ε ακαξείηηο ηνχ ιφγνπ ζνπ ηνχ θηιαλζξψπνπ, θαηέιηπε ηφ άληιεκα 
επί ηφ θξέαξ, θαί έδξακε ιέγνπζα ηνίο ελ ηή πφιεη, Γεχηε ίδεηε 
θαξδηνγλψζηελ, κήηη νχηνο ππάξρεη ν πξνζδνθψκελνο Υξηζηφο, ν 
έρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  
Σφ θαηδξφλ ηήο Αλαζηάζεσο θήξπγκα, ηνχ Αγγέινπ καζνχζαη αη ηνχ 
Κπξίνπ Μαζήηξηαη, θαί ηήλ πξνγνληθήλ απφθαζηλ απνξξίςαζαη, ηνίο 
Απνζηφινηο θαπρψκελαη έιεγνλ, Δζθχιεπηαη ν ζάλαηνο, εγέξζε 
Υξηζηφο ν Θεφο, δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 

Ήρνο δ’  Θενηνθίνλ 
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί αγγέινηο άγλσζηνλ Μπζηχξηνλ, δηά 
ζνχ Θενηφθε ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη, Θεφο ελ αζπγρχησ ελψζεη 
ζαξθνχκελνο, θαί ηαπξφλ εθνπζίσο ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη’ 
νχ αλαζηήζαο ηφλ Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο 
εκψλ. 
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΣΖ Δ' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα Αλαζηάζηκα  

Ήρνο δ'  
Αλαβιέςαζαη ηνχ ηάθνπ ηήλ είζνδνλ, θαί ηήλ θιφγα ηνχ Αγγέινπ κή 
θέξνπζαη, αη Μπξνθφξνη ζχλ ηξφκσ έμίζηαλην, ιέγνπζαη, Άξα 
εθιάπε, ν ηψ Λεζηή αλνίμαο Παξάδεηζνλ; Άξα εγέξζε, ν θαί πξφ 
Πάζνπο θεξχμαο ηήλ Έγεξζηλ, Αιεζψο αλέζηε Υξηζηφο ν Θεφο, ηνίο 
ελ Άδε παξέρσλ δσήλ θαί αλάζηαζηλ.  

Γφμα... 
Σαρχ πξνθαηάιαβε  

Αλέζηεο σο αζάλαηνο, απφ ηνχ ηάθνπ σηήξ, ζπλήγεηξαο ηφλ 



θφζκνλ ζνπ, ηή δπλαζηεία ηή ζή, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, έζξαπζαο ελ 
ηζρχτ ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο, έδεημαο ειεήκνλ, ηήλ αλάζηαζηλ πάζη, 
δηφ ζε θαί δνμάδνκελ, κφλε θηιάλζξσπε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ θαί Αγγέινηο άγλσζηνλ κπζηήξηνλ, δηά 
ζνχ Θενηφθε, ηνίο έπί γεο πεθαλέξσηαη, Θεφο ελ αζπγρχησ ελψζεη 
ζαξθνχκελνο, θαί ηαπξφλ εθνπζίσο π πέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη' 
νχ αλαζηήζαο ηφλ Πξσηφπιαζηνλ έζσζελ έθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο δ'  Ο πςσζείο έλ ηψ ηαπξψ  

Αγαιιηάζζσ νπξαλφο επθξαη λέζζσ, ηά επί γήο, φηη Υξηζηφο εθ 
Παξζέλνπ επηθαλείο σο άλζξσπνο έξξχζαην θζνξάο, άπαλ ηφ 
αλζξψπηλνλ ηψ ηδίσ ζαλάησ, ζαχκαζηλ εθιάκςαο δέ γπλαηθί 
ακαξείηηδη, χδσξ αηηψλ παξέρεη ηήλ πεγήλ, ηψλ ηακάησλ, σο κφλνο 
αζάλαηνο. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο  
ηηρεξά Αλαζηάζηκα  

Ήρνο δ  
Ο ζηαπξφλ ππνκείλαο θαί ζάλαηνλ, θαί αλαζηάο έθ ηψλ λεθξψλ 
παληνδχλακε Κχξηε, δνμάδνκέλ ζνπ ηήλ Αλάζηαζηλ.  
 
Δλ ηψ ηαπξψ ζνπ Υξηζηέ, ηήο αξραίαο θαηάξαο, ειεπζέξσζαο εκάο, 
θαί ελ ηψ ζαλάησ ζνπ, ηφλ ηήλ θχζηλ εκψλ ηπξαλλήζαληα, Γηάβνινλ 
θαηήξγεζαο, ελ δέ ηή Δγέξζεη ζνπ, ραξάο ηά πάληα επιήξσζαο, δηφ 
βνψκέλ ζνη, ν αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, Κχξηε, δφμα ζνη.  
 
Σψ ζψ ηαπξψ Υξηζηέ σηήξ, Οδήγεζνλ εκάο επί ηήλ αιήζεηάλ ζνπ, 
θαί ξχζαη εκάο ηψλ παγίδσλ ηνχ ερζξνχ, ν αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, 
αλάζηεζνλ εκάο πεζφληαο ηή ακαξηία, εθηείλαο ηήλ ρείξά ζνπ, 
θηιάλζξσπε Κχξηε ηή πξεζβεία ηψλ Αγίσλ ζνπ.  
 
Σψλ παηξηθψλ ζνπ θφιπσλ κή ρσξηζζείο, κνλνγελέο Λφγε ηνχ Θενχ, 
ήιζεο επί γήο δηά θηιαλζξσπίαλ, άλζξσπνο γελφκελνο αηξέπησο, θαί 
ηαπξφλ θαί ζάλαηνλ ππέκεηλαο ζαξθί, ν απαζήο ηή ζεφηεηη, αλαζηάο 
δέ εθ λεθξψλ, αζαλαζίαλ παξέζρεο, ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ, σο 



κφλνο παληνδχλακνο.  
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  

Ζ πεγή ηήο δσαξρίαο Ηεζνχο ν σηήξ εκψλ, επί ηήλ πεγήλ επηζηάο 
ηνχ Παηξηάξρνπ Ηαθψβ, πηείλ εδήηεη χδσξ παξά γπλαηθφο 
ακαξείηηδνο, Σήο δέ ηφ αθνηλψλεηνλ ηψλ Ηνπδαίσλ πξνζεηπνχζεο ν 
ζνθφο δεκηνπξγφο κεηνρεηεχεη απηήλ ηαίο γιπθείαηο πξνζξήζεζη, 
κάιινλ πξφο αίηεζηλ ηνχ ατδίνπ χδαηνο, φ θαί ιαβνχζα, ηνίο πάζηλ 
εθήξπμελ, εηπνχζα, Γεχηε, ίδεηε ηψλ θξππηψλ γλψζηελ θαί Θεφλ, 
παξαγελφκελνλ ζαξθί δηά ηφ ζψζαη ηφλ άλζξσπνλ.  
 

ηηρεξά ηήο Δνξηήο  
Ήρνο δ'  Χο γελλαίνλ έλ κάξηπζηλ  

Σήλ πεγήλ ελ ηψ θξέαηη θαηηδψλ ηήλ αέλανλ θαζεκέλελ γχλαηνλ, 
θέξνλ θαχζσλαο, πιείζησλ παζψλ αθεζψδπλνλ, ιαβείλ επεδήηεζελ, 
χδσξ δψλ ηφ εμ απηήο, θξνπλεδφλ εθρεφκελνλ, φ θαί έιαβε, δσξεάλ 
εθ ηνχ ιφγνπ, θαί νπθέηη πξφο ηφ θξέαξ επηζπεχδεη ηφ γεεξφλ θαί 
έπίθεξνλ.  
 
ηίρ. Έληεηλε θαί θαηεπνδνχ...  
 
Ηνπδαίσλ ηά έζηκα, ηνχ γπλαίνπ δηψθνληνο, θαί ηφ ζθψλ 
πξνβάιινληνο αθνηλψλεηνλ, ηή κεηαιήςεη ηνχ χδαηνο, Υξηζηφο 
κεησρέηεπζελ, ν ζνθφο δεκηνπξγφο, ηνίο εδέζη πξνζθζέγκαζηλ, 
εμαηηήζαζζαη, ηφ δσήξξπηνλ πφκα, ζείνλ χδσξ, νχ πηνχζα πξφο ηήλ 
πφιηλ, κεηνρεηεχεη ηά λάκαηα.  
 
ηίρ. Ζγάπεζαο δηθαηνζχλελ...  
 
Οχηε άληιεκα θέθηεζαη, θαί ηφ θξέαξ βαζχηαηνλ, πφζελ νχλ θαί 
δψζεηο κνη χδσξ άθζαξηνλ, ε ακαξείηηο εβφα ζνη, Υξηζηέ ζε σο 
άλζξσπνλ, νηνκέλε νπ Θεφλ, θαί ηνχο ιφγνπο ζαπκάδνπζα, ήλ 
πξνζξήκαζη, γιπθπηάηνηο αξδεχζαο ζέ Θεφλ ηε, θαί σηήξα ηψλ 
απάλησλ, νκνινγείλ παξεζθεχαζαο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Σάδε ιέγεη Κχξηνο ηή ακαξείηηδη, εη ήδεηο ηήλ δσξεάλ ηνχ Θενχ, θαί 
ηίο εζηηλ ν ιέγσλ ζνη, Γφο κνη χδσξ πηείλ, ζχ άλ ήηεζαο απηφλ θαί 
έδσθέ ζνη πηείλ, ίλα κή δηςήζεο εηο ηφλ αηψλα, ιέγεη Κχξηνο.  

ρ61ηνξ 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ 
 



ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΔΠΔΡΑ 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα... ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ 
ηηρεξά Αλαζηάζηκα. 
 

Ήρνο πι. α' 
Γηά ηνχ ηηκίνπ ζνπ ηαπξνχ Υξηζηέ, δηάβνινλ ήζρπλαο, θαί δηά ηήο 
Αλαζηάζεψο ζνπ, ηφ θέληξνλ ηήο ακαξηίαο ήκβιπλαο, θαί έζσζαο 
εκάο, εθ ηψλ ππιψλ ηνχ ζαλάηνπ, δνμάδνκέλ ζε Μνλνγελέο. 
 
Ο ηήλ Αλάζηαζηλ δηδνχο ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ, σο πξφβαηνλ επί 
ζθαγήλ ήρζε, έθξημαλ ηνχηνλ νη άξρνληεο ηνχ Άδνπ, θαί επήξζεζαλ 
πχιαη νδπλεξαί, εηζειήιπζε γάξ ν Βαζηιεχο ηήο δφμεο Υξηζηφο, 
ιέγσλ ηνίο ελ δεζκνίο, Δμέιζεηε, θαί ηνίο ελ ηψ ζθφηεη, 
αλαθαιχπηεζζε. 
 
Μέγα ζαχκα! ν ηψλ ανξάησλ Κηίζηεο, δηά θηιαλζξσπίαλ ζαξθί 
παζψλ, αλέζηε ν αζάλαηνο. Γεχηε παηξηαί ηψλ εζλψλ, ηνχηνλ 
πξνζθπλήζσκελ, ηή γάξ απηνχ επζπιαγρλία εθ πιάλεο ξπζζέληεο, 
ελ ηξηζίλ ππνζηάζεζηλ, έλα Θεφλ πκλείλ κεκαζήθακελ. 
 
Δζπεξηλήλ πξνζθχλεζηλ πξνζθέξνκέλ ζνη ηψ αλεζπέξσ Φσηί, ηψ 
επί ηέιεη ηψλ αηψλσλ σο ελ εζφπηξσ δηά ζαξθφο, ιάκςαληη ηψ 
θφζκσ, θαί κέρξηο Άδνπ θαηειζφληη, θαη ηφ εθεηζε ζθφηνο ιχζαληη, θαί 
ηφ θψο ηήο Αλαζηάζεσο ηνίο έζλεζη δείμαληη, θσηνδφηα Κχξηε δφμα 
ζνη. 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Κχξηε, παξάγσλ ελ ηή νδψ, εχξεο άλζξσπνλ ηπθιφλ εθ γελεηήο, θαί 
έθζακβνη γεγνλφηεο νη Μαζεηαί, επεξψησλ ζε, ιέγνληεο, Γηδάζθαιε, 
ηίο ήκαξηελ, νχηνο, ή νη γνλείο απηνχ, ίλα ηπθιφο γελλεζή; χ δέ 
σηήξ κνπ εβφαο απηνίο, Οχηε νχηνο ήκαξηελ, νχηε νη γνλείο απηνχ, 
αιι' ίλα θαλεξσζή ηά έξγα ηνχ Θενχ ελ απηψ, εκέ δεί εξγάδεζζαη ηά 
έξγα ηνχ πέκςαληφο κε, ά νπδείο δχλαηαη εξγάδεζζαη, Καί ηαχηα 
εηπψλ, πηχζαο ρακαί, θαί πειφλ πνηήζαο, επέρξηζαο ηνχο νθζαικνχο 
απηνχ, ιέμαο πξφο απηφλ, Όπαγε, λίςαη εηο ηνχ ηισάκ ηήλ 
θνιπκβήζξαλ, ν δέ, ληςάκελνο, πγηήο εγέλεην, θαί εβφα πξφο ζέ, 
Πηζηεχσ, Κχξηε, θαί πξνζεθχλεζέ ζνη, Γηφ βνψκελ θαί εκείο, Διέεζνλ 
εκάο. 



Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφ Γνγκαηηθφλ  Ήρνο ν απηφο 

Σήλ ζενπξεπή θαί ζεβάζκηνλ Κφξελ ηηκήζσκελ, ηήλ ππέξηηκνλ ηψλ 
Υεξνπβίκ, ν γάξ δεκηνπξγφο ηψλ φισλ ελαλζξσπήζαη βνπιεζείο, ελ 
απηή ψθεζελ αθξάζησο, Χ μέλσλ πξαγκάησλ, θαί παξαδφμσλ 
κπζηεξίσλ! ηίο νπθ εθπιαγή, ηνχην αθνπηηζζείο; φηη Θεφο άλζξσπνο 
γέγνλε, θαί ηξνπή ελ απηψ νπρ ππήξμε, θαί ηήο παξζελίαο πχιαο δη' 
ήιζε, θαί κείσζηο ελ απηή νπρ ππειείθζε, θαζψο ν Πξνθήηεο ιέγεη, 
Αλζξσπνο ηαχηελ νπ δηνδεχζεη πνηέ, εηκή κφλνο Κχξηνο, ν Θεφο 
Ηζξαήι, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηφ Αλαζηάζηκνλ ηηρεξφλ. 
 

Ήρνο πι. α' 
έ ηφλ αξθσζέληα σηήξα Υξηζηφλ, θαί ηψλ νπξαλψλ κή 
ρσξηζζέληα, ελ θσλαίο αζκάησλ κεγαιχλνκελ, φηη ζηαπξφλ θαί 
ζάλαηνλ θαηεδέμσ, δηά ηφ γέλνο εκψλ, σο θηιάλζξσπνο Κχξηνο, 
ζθπιεχζαο Άδνπ πχιαο, ηξηήκεξνο αλέζηεο, ζψδσλ ηαο ςπράο εκψλ. 
 

Δίηα, ηά παξφληα ηήο Θενηφθνπ. 
 

Ήρνο πι. α'  Υαίξνηο αζθεηηθψλ 
ηίρ. Μλεζζήζνκαη ηνχ νλφκαηφο ζνπ ελ πάζε γελεά θαί γελεά. 
 
Υαίξνηο, ηψλ Πξνθεηψλ ε ζθξαγίο, ηψλ ζεεγφξσλ Απνζηφισλ ηφ 
θήξπγκα, Θεφλ γάξ ηφλ φλησο φληα, ζεζαξθσκέλνλ εκίλ, ππέξ λνχλ 
θαί ιφγνλ απεθχεζαο, δη' νχ ηήλ αξραίαλ, απνιαβφληεο επγέλεηαλ, θαί 
Παξαδείζνπ, ηήο ηξπθήο απνιαχνληεο ζέ ηήλ πξφμελνλ, ηήο ηνηαχηεο 
ιακπξφηεηνο, χκλνηο θαηαγεξαίξνκελ, θαη πξέζβηλ εππξφζδεθηνλ, ζέ 
Παλαγία πινπηνχληεο, ηήο ατδίνπ εληεχμεσο, δσήο ηνχ Τηνχ ζνπ, 
δηαλέκνληνο πινπζίσο ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Άθνπζνλ, ζχγαηεξ, θαί ίδε, θαί θιίλνλ ηφ νχο ζνπ, θαί επηιάζνπ 
ηνχ ιανχ ζνπ, θαί ηνχ νίθνπ ηνχ παηξφο ζνπ, θαί επηζπκήζεη ν 
Βαζηιεχο ηνχ θάιινπο ζνπ. 
 
Υαίξνηο ν ινγηθφο νπξαλφο, ελ ψ Θεφο ζσκαησζείο θαηεζθήλσζελ, ε 
ζηάκλνο ηνχ ζείνπ κάλλα, ε ηνχ Ζιίνπ ιακπάο, ηνχ Θενχ ηφ φξνο ηφ 
θαηάζθηνλ, παζηάο ζενρψξεηνο, δσνπάξνρε ηξάπεδα, ρξπζή ιπρλία, 
θσηνθφξε Παξάδεηζε, βάηε άθιεθηε, θηβσηέ αγηάζκαηνο, θιίκαμ ε 



επνπξάληνο, λεθέιε ε έκςπρνο, ξάβδνο εθ ξίδεο Παξζέλε, ηνχ ηεζζαί 
ε βιαζηήζαζα, Υξηζηφλ εθδπζψπεη ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη ηφ 
κέγα έιενο. 
 
ηίρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ ηήο γήο. 
 
Υαίξνηο ε ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ, αλεξκελεχησο ζπιιαβνχζα παλάκσκε, 
θαί ηνχηνλ ηεθνχζα, ζάξθα, ηήλ θαζεκάο αιεζψο, εθ ηψλ ζψλ 
αηκάησλ πξνζιαβφκελνλ, ςπρήλ λνεξάλ ηε, θαί απηεμνχζηνλ έρνληα, 
αλειιηπψο γάξ, ηφλ Αδάκ ελδπζάκελνο, δηεζψζαην, αλαπιάζαο ηφλ 
άλζξσπνλ, φζελ ελ δχν θχζεζηλ, εκίλ θαηαγγέιιεηαη ηψλ εθαηέξσλ 
δεηθλχσλ, ελ εαπηψ ηήλ ελέξγεηαλ, Υξηζηφο, φλ δπζψπεη, ηνίο πκλνχζί 
ζε δνζήλαη ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
Γηθαηνζχλεο ήιηε λνεηέ, Υξηζηέ ν Θεφο, ν ηφλ εθ κήηξαο ηνχ θσηφο 
εζηεξεκέλνλ, δηά ηήο ζήο αρξάληνπ πξνζςαχζεσο, θσηίζαο θαη 
άκθσ θαί εκψλ ηά φκκαηα, ηψλ ςπρψλ απγάζαο, πηνχο εκέξαο 
δείμνλ, ίλα πίζηεη βνψκέλ ζνη, Πνιιή ζνπ θαί άθαηνο, ε εηο εκάο 
επζπιαγρλία, θηιάλζξσπε, δφμα ζνη. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, ηφλ εθ Παξζέλνπ 
ηερζέληα εηο ζσηεξίαλ εκψλ, αλπκλήζσκελ πηζηνί θαί 
πξνζθπλήζσκελ, φηη επδφθεζε ζαξθί, αλειζείλ ελ ηψ ζηαπξψ, θαί 
ζάλαηνλ ππνκείλαη, θαί εγείξαη ηνχο ηεζλεψηαο, ελ ηή ελδφμσ 
Αλαζηάζεη απηνχ. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε πχιε Κπξίνπ ε αδηφδεπηνο, ραίξε ηείρνο θαί ζθέπε ηψλ 
πξνζηξερφλησλ εηο ζέ, ραίξε αρείκαζηε ιηκήλ θαί Απεηξφγακε, ε 
ηεθνχζα ελ ζαξθί ηφλ Πνηεηήλ ζνπ θαί Θεφλ, πξεζβεχνπζα κή 
ειιείπεο, ππέξ ηψλ αλπκλνχλησλ, θαί πξνζθπλνχλησλ ηφλ Σφθνλ 
ζνπ. 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Μεηά ηφ, Υξηζηφο αλέζηε... θηι. εηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα... 
ηζηψκελ ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα δ' θαί ηά δχν 
Ηδηφκεια ηνχ Σπθινχ, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ. 
 

ηηρεξά Αλαζηάζηκα 



Ήρνο πι. α' 
Γηά ηνχ ηηκίνπ ζνπ ηαπξνχ Υξηζηέ, δηάβνινλ ήζρπλαο, θαί δηά ηήο 
Αλαζηάζεψο ζνπ, ηφ θέληξνλ ηήο ακαξηίαο ήκβιπλαο, θαί έζσζαο 
εκάο, εθ ηψλ ππιψλ ηνχ ζαλάηνπ, δνμάδνκέλ ζε Μνλνγελέο. 
 
Ο ηήλ Αλάζηαζηλ δηδνχο ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ, σο πξφβαηνλ επί 
ζθαγήλ ήρζε, έθξημαλ ηνχηνλ νη άξρνληεο ηνχ Άδνπ, θαί επήξζεζαλ 
πχιαη νδπλεξαί, εηζειήιπζε γάξ ν Βαζηιεχο ηήο δφμεο Υξηζηφο, 
ιέγσλ ηνίο ελ δεζκνίο, Δμέιζεηε, θαί ηνίο ελ ηψ ζθφηεη, 
αλαθαιχπηεζζε. 
 
Μέγα ζαχκα! ν ηψλ ανξάησλ Κηίζηεο, δηά θηιαλζξσπίαλ ζαξθί 
παζψλ, αλέζηε ν αζάλαηνο. Γεχηε παηξηαί ηψλ εζλψλ, ηνχηνλ 
πξνζθπλήζσκελ, ηή γάξ απηνχ επζπιαγρλία εθ πιάλεο ξπζζέληεο, 
ελ ηξηζίλ ππνζηάζεζηλ, έλα Θεφλ πκλείλ κεκαζήθακελ. 

ηηρεξά Αλαηνιηθά 
Δζπεξηλήλ πξνζθχλεζηλ πξνζθέξνκέλ ζνη ηψ αλεζπέξσ Φσηί, ηψ 
επί ηέιεη ηψλ αηψλσλ σο ελ εζφπηξσ δηά ζαξθφο, ιάκςαληη ηψ 
θφζκσ, θαί κέρξηο Άδνπ θαηειζφληη, θαη ηφ εθεηζε ζθφηνο ιχζαληη, θαί 
ηφ θψο ηήο Αλαζηάζεσο ηνίο έζλεζη δείμαληη, θσηνδφηα Κχξηε δφμα 
ζνη. 
 
Σφλ αξρεγφλ ηήο ζσηεξίαο εκψλ, Υξηζηφλ δνμνινγήζσκελ, απηνχ 
γάξ εθ λεθξψλ αλαζηάληνο, θφζκνο εθ πιάλεο ζέζσζηαη, ραίξεη 
ρνξφο Αγγέισλ, θεχγεη δαηκφλσλ πιάλε, Αδάκ πεζψλ αλίζηαηαη, 
δηάβνινο θαηήξγεηαη. 
 
Οη ηήο θνπζησδίαο ελερνχλην ππφ ηψλ παξαλφκσλ. Καιχςαηε 
Υξηζηνχ ηήλ Έγεξζηλ, θαί ιάβεηε αξγχξηα, θαί είπαηε, φηη εκψλ 
θνηκσκέλσλ, εθηνχ κλεκείνπ εζπιήζε ν λεθξφο, Σίο είδε, ηίο ήθνπζε 
λεθξφλ θιαπέληα πνηέ, κάιηζηα εζκπξληζκέλνλ θαί γπκλφλ, 
θαηαιηπφληα θαί ελ ηψ ηάθσ ηά εληάθηα απηνχ. Μή πιαλάζζε 
Ηνπδαίνη, κάζεηε ηάο ξήζεηο ηψλ Πξνθεηψλ, θαί γλψηε, φηη απηφο εζηηλ 
αιεζψο, ν Λπηξσηήο ηνχ θφζκνπ θαί Παληνδχλακνο. 
 
Κχξηε ν ηφλ Άδελ ζθπιεχζαο, θαί ηφλ ζάλαηνλ παηήζαο, σηήξ εκψλ, 
ν θσηίζαο ηφλ θφζκνλ ηψ ηαπξψ ηψ ηηκίσ, ειέεζνλ εκάο. 
 

ηηρεξά Ηδηφκεια ηνχ Σπθινχ 
Ήρνο β' 



Ο Σπθιφο γελλεζείο, ελ ηψ ηδίσ ινγηζκψ έιεγελ, Άξα εγψ, δη' 
ακαξηίαο γνλέσλ εγελλήζελ αφκκαηνο; Άξα εγψ, δη' απηζηίαλ εζλψλ 
εγελλήζελ εηο έλδεημηλ, νπρ ηθαλψ ηνχ εξσηάλ, πφηε λχμ, πφηε εκέξα, 
νπθ επηνλνχζί κνπ νη πφδεο ηά ηψλ ιίζσλ πξνζθξνχζκαηα, νπ γάξ 
είδνλ ηφλ ήιηνλ ιάκπνληα, νπδέ ελ εηθφλη ηφλ εκέ πιαζηνπξγήζαληα, 
αιιά δένκαί ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, Δπίβιεςνλ επ εκέ, θαί ειέεζφλ κε. 
(Γίο) 

Ήρνο ν απηφο 
Παξάγσλ ν Ηεζνχο εθ ηνχ ηεξνχ, εχξελ άλζξσπνλ ηπθιφλ εθ γελεηήο, 
θαί ζπιαγρληζζείο, επέζεθε πειφλ επί ηνχο νθζαικνχο απηνχ, θαί 
είπε πξφο απηφλ, Όπαγε, λίςαη εηο ηνχ ηισάκ, θαί ληςάκελνο 
αλέβιεςε, δφμαλ αλαπέκπσλ Θεψ, νη δέ αγρηζηαί απηνχ, έιεγνλ 
απηψ, Σίο ζνπ ηάο θφξαο δηήλνημελ, άο νπδείο ηψλ βιεπφλησλ ηάζαη 
ίζρπζελ, ν δέ θεζί βνήζαο, Άλζξσπνο, Ηεζνχο ιεγφκελνο, εθείλφο 
κνη έθε, Νίςαη εηο ηνχ ηισάκ, θαί αλέβιεςα, Απηφο εζηηλ αιεζψο, φλ 
έθε Μσζήο ελ ηψ λφκσ, Υξηζηφλ Μεζζίαλ, απηφο εζηηλ ν σηήξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Κχξηε, παξάγσλ ελ ηή νδψ, εχξεο άλζξσπνλ ηπθιφλ εθ γελεηήο, θαί 
έθζακβνη γεγνλφηεο νη Μαζεηαί, επεξψησλ ζε, ιέγνληεο, Γηδάζθαιε, 
ηίο ήκαξηελ, νχηνο, ή νη γνλείο απηνχ, ίλα ηπθιφο γελλεζή; χ δέ 
σηήξ κνπ εβφαο απηνίο, Οχηε νχηνο ήκαξηελ, νχηε νη γνλείο απηνχ, 
αιι' ίλα θαλεξσζή ηά έξγα ηνχ Θενχ ελ απηψ, εκέ δεί εξγάδεζζαη ηά 
έξγα ηνχ πέκςαληφο κε, ά νπδείο δχλαηαη εξγάδεζζαη, Καί ηαχηα 
εηπψλ, πηχζαο ρακαί, θαί πειφλ πνηήζαο, επέρξηζαο ηνχο νθζαικνχο 
απηνχ, ιέμαο πξφο απηφλ, Όπαγε, λίςαη εηο ηνχ ηισάκ ηήλ 
θνιπκβήζξαλ, ν δέ, ληςάκελνο, πγηήο εγέλεην, θαί εβφα πξφο ζέ, 
Πηζηεχσ, Κχξηε, θαί πξνζεθχλεζέ ζνη, Γηφ βνψκελ θαί εκείο, Διέεζνλ 
εκάο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ Ο απηφο 
Δλ ηή Δξπζξά ζαιάζζε, ηήο απεηξνγάκνπ λχκθεο, εηθψλ δηεγξάθε 
πνηέ, Δθεί, Μσυζήο δηαηξέηεο ηνχ χδαηνο, ελζάδε, Γαβξηήι ππεξέηεο 
ηνχ ζαχκαηνο, Σφηε, ηφλ βπζφλ επέδεπζελ αβξφρσο Ηζξαήι, λχλ δέ, 
ηφλ Υξηζηφλ εγέλλεζελ αζπφξσο ε Παξζέλνο, Ζ ζάιαζζα, κεηά ηήλ 
πάξνδνλ ηνχ Ηζξαήι, έκεηλελ άβαηνο, ε άκεκπηνο, κεηά ηήλ θχεζηλ 
ηνχ Δκκαλνπήι, έκεηλελ άθζνξνο, ν ψλ, θαί πξνψλ, θαί θαλείο σο 
άλζξσπνο Θεφο, ειέεζνλ εκάο. 
 

Δηο ηήλ Ληηήλ 
Σφ ηηρεξφλ ηνπ Αγίνπ ηήο Μνλήο 



 
Γφμα... Ήρνο δ' 

ινλ ηφλ βίνλ ν Σπθιφο, λχθηα ινγηδφκελνο, εβφεζε πξφο ζέ Κχξηε, 
Αλνημφλ κνπ ηάο θφξαο, Τηέ Γαπτδ, ν σηήξ εκψλ, ίλα κεηά πάλησλ 
θαγψ, πκλήζσ ζνπ ηήλ δχλακηλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  ν απηφο 
Νεχζνλ παξαθιήζεζη, ζψλ νηθεηψλ παλάκσκε, παχνπζα δεηλψλ 
εκψλ επαλαζηάζεηο, πάζεο ζιίςεσο εκάο απαιιάηηνπζα, ζέ γάξ 
κφλελ αζθαιή, θαί βεβαίαλ άγθπξαλ έρνκελ, θαί ηήλ ζήλ πξνζηαζίαλ 
θεθηήκεζα, κή αηζρπλζψκελ Γέζπνηλα, ζέ πξνζθαινχκελνη, ζπεχζνλ 
εηο ηθεζίαλ ηψλ ζνί πηζηψο βνψλησλ, Υαίξε Γέζπνηλα, ε πάλησλ 
βνήζεηα, ραξά θαί ζθέπε, θαί ζσηεξία ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξφλ Αλαζηάζηκνλ 
Ήρνο πι. α' 

έ ηφλ ζαξθσζέληα σηήξα Υξηζηφλ, θαί ηψλ νπξαλψλ κή 
ρσξηζζέληα, ελ θσλαίο αζκάησλ κεγαιχλνκελ, φηη ηαπξφλ θαί 
ζάλαηνλ θαηεδέμσ, δηά ηφ γέλνο εκψλ, σο θηιάλζξσπνο Κχξηνο, 
ζθπιεχζαο Άδνπ πχιαο, ηξηήκεξνο αλέζηεο, ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Ήρνο πι. α' 
ηίρ. Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, θαί 
θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ. 
 
Πάζρα ηεξφλ εκίλ ζήκεξνλ αλαδέδεηθηαη, Πάζρα θαηλφλ, Άγηνλ Πάζρα 
κπζηηθφλ, Πάζρα παλζεβάζκηνλ, Πάζρα Υξηζηφο ν ιπηξσηήο, Πάζρα 
άκσκνλ, Πάζρα κέγα, Πάζρα ηψλ πηζηψλ, Πάζρα, ηφ πχιαο εκίλ ηνχ 
Παξαδείζνπ αλνίμαλ, Πάζρα, πάληαο αγηάδνλ πηζηνχο. 
 
ηηρ. Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σο ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψπνπ ππξφο. 
  
Γεχηε απφ ζέαο Γπλαίθεο επαγγειίζηξηαη, θαί ηή ηψλ είπαηε, Γέρνπ 
παξ εκψλ ραξάο επαγγέιηα, ηήο Αλαζηάζεσο Υξηζηνχ, ηέξπνπ, 
ρφξεπε, θαί αγάιινπ Ηεξνπζαιήκ, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, ζεαζακέλε εθ 
ηνχ κλήκαηνο, σο λπκθίνλ πξνεξρφκελνλ. 
 
ηίρ. Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ, θαί 
νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ. 
 
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, φξζξνπ βαζένο, επηζηάζαη πξφο ηφ κλήκα 



ηνχ Εσνδφηνπ, εχξνλ Άγγεινλ, επί ηφλ ιίζνλ θαζήκελνλ, θαί απηφο 
πξνζθζεγμάκελνο, απηαίο νχησο έιεγε, Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ 
λεθξψλ, ηί ζξελείηε ηφλ άθζαξηνλ σο ελ θζνξά; απειζνχζαη 
θεξχμαηε, ηνίο απηνχ Μαζεηαίο. 
  
ηίρ. Αχηε ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή. 
 
Πάζρα ηφ ηεξπλφλ, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, Πάζρα παλζεβάζκηνλ 
εκίλ αλέηεηιε, Πάζρα, ελ ραξά αιιήινπο πεξηπηπμψκεζα, ψ Πάζρα 
ιχηξνλ ιχπεο, θαί γάξ εθ ηάθνπ ζήκεξνλ ψζπεξ εθ παζηνχ, 
εθιάκςαο Υξηζηφο, ηά Γχλαηα ραξάο έπιεζε ιέγσλ, Κεξχμαηε 
Απνζηφινηο. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Γηθαηνζχλεο ήιηε λνεηέ, Υξηζηέ ν Θεφο, ν ηφλ εθ κήηξαο ηνχ θσηφο 
εζηεξεκέλνλ, δηά ηήο ζήο αρξάληνπ πξνζςαχζεσο, θσηίζαο θαη 
άκθσ θαί εκψλ ηά φκκαηα, ηψλ ςπρψλ απγάζαο, πηνχο εκέξαο 
δείμνλ, ίλα πίζηεη βνψκέλ ζνη, Πνιιή ζνπ θαί άθαηνο, ε εηο εκάο 
επζπιαγρλία, θηιάλζξσπε, δφμα ζνη. 

Καί λχλ... 
Αλαζηάζεσο εκέξα, θαί ιακπξπλζψκελ ηή παλεγχξεη, θαί αιιήινπο 
πεξηπηπμψκεζα, Δίπσκελ αδειθνί, θαί ηνίο κηζνχζηλ εκάο, 
πγρσξήζσκελ πάληα ηή Αλαζηάζεη, θαί νχησ βνήζσκελ, Υξηζηφο 
αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ηνίο ελ ηνίο 
κλήκαζη, δσήλ ραξηζάκελνο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, ηφλ εθ Παξζέλνπ 
ηερζέληα εηο ζσηεξίαλ εκψλ, αλπκλήζσκελ πηζηνί θαί 
πξνζθπλήζσκελ, φηη επδφθεζε ζαξθί, αλειζείλ ελ ηψ ζηαπξψ, θαί 
ζάλαηνλ ππνκείλαη, θαί εγείξαη ηνχο ηεζλεψηαο, ελ ηή ελδφμσ 
Αλαζηάζεη απηνχ. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε πχιε Κπξίνπ ε αδηφδεπηνο, ραίξε ηείρνο θαί ζθέπε ηψλ 
πξνζηξερφλησλ εηο ζέ, ραίξε αρείκαζηε ιηκήλ θαί Απεηξφγακε, ε 
ηεθνχζα ελ ζαξθί ηφλ Πνηεηήλ ζνπ θαί Θεφλ, πξεζβεχνπζα κή 
ειιείπεο, ππέξ ηψλ αλπκλνχλησλ, θαί πξνζθπλνχλησλ ηφλ Σφθνλ 
ζνπ. 

Δθηελήο, θαί Απφιπζηο 
 



ΔΝ ΣΧ ΜΔΟΝΤΚΣΗΚΧ 
 

Φάιιεηαη Καλψλ Σξηαδηθφο. Οχ ε αθξνζηηρίο. 
Καλψλ ν πέκπηνο θσηί ηψ ηξηζειίσ. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. α' 
Ίππνλ θαί αλαβάηελ 

Κξάηνο ηήο εληαίαο, θαί ηξηζειίνπ κνξθήο, αλπκλνχληεο βνψκελ, Σφλ 
λνχλ εκψλ θαηαχγαζνλ, Θεέ παληνδχλακε, θαί πξφο ηήλ ζήλ 
Γέζπνηα, κεηεψξηζνλ δφμαλ άθξαζηνλ. 
 
Άλσ ζε ηψλ Αγγέισλ, δηάθνζκνη λνεξνί, αζη γήησο πκλνχζηλ, ελ 
ηξηζαγίνηο άζκαζη, κνλάδα ηξηζάξηζκνλ, θαί Σξηάδα ζχκκνξθνλ, 
ππεξνχζηνλ παληνδχλακνλ. 
 
Νέθηαξ ηήο ζήο αγάπεο, γιπθχηαηνλ θσηνπξγφλ, ηή ςπρή κνπ 
παξάζρνπ, Σξηάο κνλάο αξρίθσηε, θαί ζείαλ θαηάλπμηλ, θαζαξηηθήλ 
Γέζπνηα, πνιπέιεε πάζεο θηίζεσο. 

Θενηνθίνλ 
ζπεξ επί ηφλ πφθνλ, θαηήιζελ αςνθεηί, νπξαλφζελ Παξζέλε, ν 
πεηφο ελ κήηξα ζνπ, ν ζείνο θαί έζσζε, μεξαλζείζαλ άπαζαλ, ηψλ 
αλζξψπσλ ηήλ θχζηλ άρξαληε. 
 

Χδή γ' 
Ο πήμαο επ' νπδελφο 

Ννήζαο ηάο λνεξάο νπζίαο ππέζηεζαο, πκλσδνχο απαχζηνπο ηήο 
ζήο ζεφηεηνο, ηξίθσηε Θεέ θαί παληνπξγέ, αιιά θαί ηψλ πειίλσλ θαί 
γεγελψλ, δέμαη ηήλ αίλεζηλ, θαί ηήλ ηθεζίαλ σο εχζπιαγρλνο. 
 
Ο πάζεο θαηά θχζηλ ηξνπήο απαξάδεθηνο, ηνίο αιινηνπκέλνηο εκίλ 
θαί κέιπνπζη, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ πεγήλ, ηήο ζήο αγαζσζχλεο, 
πιεκκειεκάησλ δφο ζπγρψξεζηλ, θαί ηήλ ζσηεξίαλ σο 
εχζπιαγρλνο. 
 
Παηέξα θαί ηφλ Τηφλ θαί Πλεχκα δνμάδνκελ, ελ απαξαιιάθησ κνξθή 
ζεφηεηνο, ζέ ηφλ εληθφλ θαί ηξηιακπή, Κχξηνλ ηψλ απάλησλ, σο νη 
Πξνθήηαη θαί Απφζηνινη, παξά ζνχ ζαθψο εδηδάρζεζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Δθάλεο ηψ Μσυζή ελ βάησ, σο άγγεινο, βνπιήο ηήο κεγάιεο ηνχ 
Παληνθξάηνξνο, ζνχ ηήλ εθ Παξζέλνπ πξνδειψλ, ζάξθσζη λ Θενχ 



Λφγε, δη' ήο εκάο κεηεζηνηρείσζαο, θαί πξφο νπξαλνχο αλεβίβαζαο. 
Καζίζκαηα 

Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 
Διεήκσλ ππάξρεηο, Σξηάο ακέξηζηε, ειεείο γάξ ηνχο πάληαο, σο 
παληνδχλακνο, θαί παλνηθηίξκσλ ζπκπαζήο θαί πνιπέιενο, δηφ 
πξνζθεχγνκελ πξφο ζέ, νη ακαξηήκαζη πνιινίο, βαξνχκελνη 
θεθξαγφηεο, ηιάζζεηη ηνίο ζνίο δνχινηο, θαί ξχζαη πάληαο πάζεο 
θνιάζεσο. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παλαγία Παξζέλε, εκάο ειέεζνλ, ηνχο πξνζθεχγνληαο πίζηεη, πξφο 
ζέ ηήλ εχζπιαγρλνλ, θαί αηηνπκέλνπο ηήλ ζεξκήλ ζνπ λχλ αληίιεςηλ, 
δχλαζαη γάξ σο αγαζή, ηνχο πάληαο ζψδεηλ, σο νχζα, Μήηεξ Θενχ 
ηνχ πςίζηνπ, ηαίο κεηξηθαίο ζνπ πξεζβείαηο, αεί ρξσκέλε 
ζενραξίησηε. 
 

Χδή δ' 
Σήλ ζείαλ ελλνήζαο ζνπ 

Μπείηαη ηήο κηάο θπξηφηεηνο, ηφ ηξηθαέο ν Γαληήι, Υξηζηφλ θξηηήλ 
ζεαζάκελνο, πξφο ηφλ Παηέξα ηφληα, θαί Πλεχκα ηφ πξνθαίλνλ ηήλ 
φξαζηλ. (Γίο) 
 
Πειίλνηο ηνχο πκλνχληάο ζε ζηφκαζη, ηφλ ππεξνχζηνλ Θεφλ, 
ηξηαδηθφλ ππνζηάζεζη, κνλαδηθφλ δέ ηή θχζεη, ηήο δφμεο ηψλ 
Αγγέισλ αμίσζνλ. 

Θενηνθίνλ 
Σφ φξνο ηφ δαζχ θαί θαηάζθηνλ, φ είδε πξίλ ν Αββαθνχκ, εμ νχ 
πξνήιζελ ν Άγηνο ηφλ δπζζεψξεηνλ ηφθνλ, εδήινπ ζήο Παξζέλε 
ζπιιήςεσο. 
 

Χδή ε' 
Ο αλαβαιιφκελνο 

Ο δη' αγαζφηεηα θηίζαο ηφλ άλζξσπνλ, θαηεηθφλα ηήλ ζήλ πνηήζαο, ελ 
εκνί θαηνίθεζνλ ηξίθσηε Θεέ κνπ, σο αγαζφο θαί εχζπιαγρλνο. 
 
χ κε θαζνδήγεζνλ κνλάο ηξηζήιηε, πξφο ηξίβνπο ζείαο ηήο 
ζσηεξίαο, θαί ηήο ζήο ειιάκςεσο, πιήξσζνλ σο θχζεη, Θεφο 
απεηξνδχλακνο. 
 
Φψο ηφ αδηαίξεηνλ ηήο κηάο θχζεσο, κεκεξηζκέλνλ, ηνίο ραξαθηήξζη, 
ηξηιακπέο αλέζπεξνλ, ηήλ εκήλ θαξδίαλ, ηαίο αίγιαηο ζνπ 



θαηαχγαζνλ. 
Θενηνθίνλ 

Χο θαηείδε πάιαη ζε, Αγλή παλάρξαληε, ν Τπνθήηεο βιέπνπζαλ 
πχιελ, πξφο ηφ θψο ηφ άδπηνλ, επζχο ζε επέγλσ, Θενχ 
θαηνηθεηήξηνλ. 
 

Χδή ο' 
Μαη λνκέλελ θιχδσλη 

Σξηθαήο ππάξρνπζα, ζεαξρία ππνζηαηηθψο, εληαία πέθπθαο σο 
ζχκκνξθνο, θαί ηζνπξγφο, θαί θαη' νπζίαλ θαί βνχιεζηλ. (Γίο) 
 
Ηθαλψο εδήισζελ, ν Πξνθήηεο άδσλ ηψ Παηξί. ψ θσηί, ηψ 
Πλεχκαηη, νςφκεζα, θψο ηφλ Τηφλ, έλα Θεφλ ηφλ ηξηζήιηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Σψλ πηαηζκάησλ ιχηξσζηλ, θαί θηλδχλσλ εχζπιαγρλε Θεέ, εληθέ θαί 
ηξίθσηε θαηάπεκςνλ, ζνίο πκλεηαίο, πξεζβείαηο ηήο ζενκήηνξνο. 

 
Καζίζκαηα 

Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 
Σφ ηξηζήιηνλ ζέιαο δνμνινγήζσκελ, θαί απιήλ ηήλ Σξηάδα λχλ 
πξνζθπλήζσκελ, φηη εθψηηζελ εκάο θαί ειέεζε, θαί εξξχζαην 
θζνξάο, ηφ γέλνο άπαλ ηψλ βξνηψλ, ιπηξψζαζα εθ ηήο πιάλεο, 
εηδψισλ πάληα ηφλ θφζκνλ, θαί βαζηιείαλ εκίλ παξέζρεην. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Απνξήζαο εθ πάλησλ, πξφο ζέ θαηέθπγνλ, ηήλ ειπίδα απάλησλ, θαί 
ηφ πξνζθχγηνλ, ακαξησιψλ θαί ηαπεηλψλ, θξάδσλ ηφ, Ήκαξηνλ, αιι' 
επηκέλσ ηνίο θαθνίο, αλαηζζεηψλ ν άζιηνο, Διέεζφλ κε πξφ ηέινπο, 
επίζηξεςφλ κε θαί ξχζαη πάζεο θνιάζεσο ηφλ αλάμηνλ. 
 

Χδή δ' 
Ο ππεξπςνχκελνο 

Χο ειένπο άβπζζνλ, θεθηεκέλνο Κχξηε, θαί πέιαγνο άπεηξνλ, 
νηθηίξκνλ ειέεζνλ, ηνχο έλα ζε πκλνχληαο, ηξηιακπή Θεφλ ηψλ φισλ. 
(Γίο) 
 
Σφλ απεξηλφεηνλ, εληθφλ θαί ηξίθσηνλ, Θεφλ ζε θαί Κχξηνλ, 
πκλνχληεο βνψκέλ ζνη, Παξάζρνπ ηνίο ζνίο δνχινηο, ηιαζκφλ 
ακαξηεκάησλ. 

Θενηνθίνλ. 
Ράδακλνλ εβιάζηεζαο, ηνχ Παηξφο ζπλάλαξρνλ, άλζνο ηήο 



ζεφηεηνο, βιαζηφλ ζπλατδηνλ, Παξζέλε ηφλ δηδφληα, ηήλ δσήλ πάζηλ 
αλζξψπνηο. 
 

Χδή ε' 
νί ηψ παληνπξγψ 

Ίλα ηήο κηάο, αλαθαιχςεο πάιαη, ζαθψο θπξηφηεηνο ηξηηηήλ 
ππφζηαζηλ, ψθζεο Θεέ κνπ, ελ ζρήκαηη αλζξψπσλ, Αβξαάκ 
πκλνχληη, ζφλ θξάηνο εληαίνλ. (Γίο) 
 
χ κε πξφο ηάο ζάο, ζενπξγηθάο αθηίλαο, δέξθεηλ θαηαμίσζνλ, θψο ηφ 
απξφζηηνλ, Πάηεξ νηθηίξκνλ, θαί Λφγε θαί ηφ Πλεχκα, ηνχ επαξεζηείλ 
ζνη, αεί Κχξηε πάλησλ. 

Θενηνθίνλ 
Ήζηξαςαο εκίλ, ηήο ηξηζειίνπ δφμεο, ηφλ έλα Παλχκλεηε, Υξηζηφλ 
ηφλ Κχξηνλ, πάληαο κπνχληα, ηήλ κίαλ ζεαξρίαλ, ελ ηξηζί πξνζψπνηο, 
πκλείλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ' 
Ζζατα ρφξεπε 

Λαιηαί ζε βξφηεηαη, θαη' αμίαλ άλαξρε κνλάο, νπ ζζέλνπζηλ πκλείλ, 
πιήλ σο εθηθηφλ, ηνικψληεο εθ πίζηεσο, ζεαξρηθή ζχλζξνλε Σξηάο, 
δφμαλ πξνζθέξνκελ, ηψ ζψ θξάηεη θαί ηήλ αίλεζηλ. (Γίο) 
 
Ηζνξξφπσ δφμε ζε, ηφλ κνλάξρελ ηξίθσηνλ Θεφλ, πκλνχζη ηά 
Υεξνπβίκ, θαί ηά εξαθίκ, αρξάληνηο ελ ζηφκαζη, κεζ' ψλ εκάο ηνχο 
ακαξησινχο, πξφζδεμαη Κχξηε, ηφ ζφλ θξάηνο κεγαιχλνληαο. 

Θενηνθίνλ 
Χο αγλή θαί άκσκνο, θαί Παξζέλνο ηέηνθαο Τηφλ, ιπηξνχκελνλ εκάο 
απφ πεηξαζκψλ, Θεφλ αλαιινίσηνλ, αιιά θαί λχλ άθεζηλ εκίλ, ηψλ 
παξαπηψζεσλ, ηνχηνλ δνχλαη θαζηθέηεπε. 
 

Σφ, Αμηνλ εζηίλ..., θαί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο 
θαί Απφιπζηο 

 
ΔΝ ΣΧ ΟΡΘΡΧ 

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 



Σφλ ηαπξφλ ηνχ Κπξίνπ εγθσκηάζσκελ, ηήλ ηαθήλ ηήλ αγίαλ χκλνηο 
ηηκήζσκελ, θαί ηήλ Αλάζηαζηλ απηνχ ππεξδνμάζσκελ, φηη ζπλήγεηξε 
λεθξνχο, εθ ηψλ κλεκάησλ σο Θεφο, ζθπιεχζαο θξάηνο ζαλάηνπ, θαί 
ηζρχλ δηαβφινπ, θαί ηνίο ελ άδε θψο αλέηεηιε. 

Γφμα... 
Κχξηε, λεθξφο πξνζεγνξεχζεο, ν λεθξψζαο ηφλ ζάλαηνλ, ελ κλήκαηη 
εηέζεο, ν θηελψζαο ηά κλήκαηα, άλσ ζηξαηηψηαη ηφλ ηάθνλ 
εθχιαηηνλ, θάησ ηνχο απ' αηψλνο λεθξνχο εμαλέζηεζαο, 
Παληνδχλακε θαί αθαηάιεπηε, Κχξηε δφμα ζνη. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε άγηνλ φξνο θαί ζενβάδηζηνλ, ραίξε έκςπρε βάηε θαί 
αθαηάθιεθηε, ραίξε ε κφλε πξφο Θεφλ θφζκνπ γέθπξα, ε κεηάγνπζα 
ζλεηνχο, πξφο ηήλ αηψληνλ δσήλ, ραίξε αθήξαηε Κφξε, ε 
απεηξάλδξσο ηεθνχζα, ηήλ ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Καζίζκαηα 
Ήρνο πι. α' 

Κχξηε, ελ κέζσ ζε πξνζήισζαλ, νη παξάλνκνη ηψλ θαηαδίθσλ, θαί 
ιφγρε ηήλ πιεπξάλ ζνπ εμεθέληεζαλ, ψ Διεήκνλ, ηαθήλ δέ θαηεδέμσ, 
ν ιχζαο άδνπ ηάο πχιαο, θαί αλέζηεο ηξηήκεξνο, έδξακνλ Γπλαχθεο 
ηδείλ ζε, θαί απήγγεηιαλ Απνζηφινηο ηήλ Έγεξζηλ. Τπεξπςνχκελε 
σηήξ, φλ πκλνχζηλ Άγγεινη, επινγεκέλε Κχξηε δφμα ζνη. 

Γφμα... 
Σφ μέλνλ ζνπ σηήξ κνπ κπζηήξηνλ, ηψ θφζκσ ζσηεξία γεγέλεηαη, 
αλαζηάο γάξ εθ ηάθνπ ζενπξεπψο, ηνχο θζαξέληαο ζπλήγεηξαο σο 
Θεφο, ε πάλησλ δσή, Κχξηε δφμα ζνη.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Απεηξφγακε Νχκθε ζενγελλήηξηα, ε ηήο Δχαο ηήλ ιχπελ 
ραξαπνηήζαζα, αλπκλνχκελ νη πηζηνί θαί πξνζθπλνχκέλ ζε, φηη 
αλήγαγεο εκάο εθ ηήο αξραίαο αξάο, θαί λχλ δπζψπεη απαχζησο, 
παλχκλεηε Παλαγία, εηο ηφ ζσζήλαη εκαο. 
 

Δίηα ν Άκσκνο ηά Δπινγεηάξηα. 
 

Ζ Τπαθνή  Ήρνο πι. α' 
Αγγειηθή νξάζεη ηφλ λνχλ εθζακβνχκελαη, θαί ζετθή Δγέξζεη ηήλ 
ςπρήλ θσηηδφκελαη, αη Μπξνθφξνη ηνίο Απνζηφινηο επεγγειίδνλην. 
Αλαγγείιαηε ελ ηνίο έζλεζη, ηήλ Αλάζηαζηλ ηνχ Κπξίνπ, ζπλεξγνχληνο 



ηνίο ζαχκαζη, θαί παξέρνληνο εκίλ κέγα έιενο. 
Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α' 

 Δλ ηψ ζιίβεζζαί κε Γαπτηηθψο, άδσ ζνη σηήξ κνπ. Ρχζαί κνπ ηήλ 
ςπρήλ εθ γιψζζεο δνιίαο. 

 Σνίο εξεκηθνίο δσή καθαξία εζηί, ζετθψ έξσηη πηεξνπκέλνηο. 
Γφμα... θαί λχλ... 

Αγίσ Πλεχκαηη, πεξηθξαηείηαη πάληα ηά νξαηά ηε ζχλ ηνίο ανξάηνηο, 
απηνθξαηέο γάξ φλ, ηήο Σξηάδνο έλ εζηηλ αςεχζησο. 

Αληίθσλνλ Β' 

 Δηο ηά φξε ςπρή αξζψκελ, δεχξν εθείζε, φζελ βνήζεηα ήθεη. 

 Γεμηά ζνπ ρείξ θακέ, Υξηζηέ ηπηακέλε, ζθαησξίαο πάζεο 
πεξηθπιαμάησ. 

Γφμα... θαί λχλ... 
Αγίσ Πλεχκαηη, ζενινγνχληεο θψκελ, π εί Θεφο, δσή, έξσο, θψο, 
λνχο, ζχ ρξεζηφηεο, ζχ βαζηιεχεηο εηο ηνχο αηψλαο. 

Αληίθσλνλ Γ' 

 Δπί ηνίο εηξεθφζη κνη. Δηο ηάο απιάο πξνζβψκελ Κπξίνπ, ραξάο 
πνιιήο πιεζζείο επράο αλαπέκπσ. 

 Δπί νίθνλ Γαπτδ, ηά θνβεξά ηειεζηνπξγείηαη, πχξ γάξ εθεί θιέγνλ, 
άπαληα αηζρξφλ λνχλ. 

Γφμα... θαί λχλ... 
Αγίσ Πλεχκαηη, δσαξρηθή αμία, εμ νχ πάλ δψνλ εκςπρνχηαη, σο ελ 
Παηξί, άκα ηε θαί Λφγσ. 

Πξνθείκελνλ 
Αλάζηεζη Κχξηε ν Θεφο κνπ, φηη ζχ βαζηιεχεηο εηο ηνχο αηψλαο. 
ηίρ. Δμνκνινγήζνκαί ζνη, Κχξηε, ελ φιε θαξδία κνπ. 
 

Σφ, Πάζα πλνή... Δπαγγέιηνλ Δσζηλφλ Ζ' θαί ηά ινηπά. 
 

Οη Καλφλεο ηνχ Πάζρα κεηά ηνχ ηήο Θενηφθνπ εηο ε' θαί ηνχ 
Σπθινχ εηο ο'. 
 

Καλψλ ηνχ Πάζρα  Ήρνο α' 
 

Χδή α'  Ο Δηξκφο 
Αλαζηάζεσο εκέξα, ιακπξπλζψκελ ιανί, Πάζρα Κπξίνπ Πάζρα, εθ 
γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο.  
 



Καζαξζψκελ ηάο αηζζήζεηο, θαί νςφκεζα ηψ απξνζίησ θσηί ηήο 
Αλαζηάζεσο, Υξηζηφλ εμαζηξάπηνληα, θαί, Υαίξεηε, θάζθνληα, 
ηξαλψο αθνπζφκεζα, επηλίθηνλ άδνληεο.  
 
Οπξαλνί κέλ επαμίσο επθξαηλέζζσζαλ, γή δέ αγαιιηάζζσ, 
ενξηαδέησ δέ θφζκνο, νξαηφο ηε άπαο θαί αφξαηνο, Υξηζηφο γάξ 
εγήγεξηαη, επθξνζχλε αηψληνο.  
 

Καλψλ ηήο Θενηφθνπ 
 

Ήρνο α' 
Οχ ε αθξνζηηρίο ελ ηνίο πξψηνηο Σξνπαξίνηο. Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Δηξκφο ν απηφο 

Θαλαηψζεσο ηφλ φξνλ αλεκφριεπζαο, ηήλ αησλίαλ δσήλ, 
θπνθνξήζαζα Υξηζηφλ, ηφλ έθ ηάθνπ αλαιάκςαληα ζήκεξνλ, 
Παξζέλε παλάκσκε, θαί ηφλ θφζκνλ θσηίζαληα.  
 
Αλαζηάληα θαηηδνχζα ζφλ Τηφλ θαί Θεφλ, ραίξνηο ζχλ Απνζηφινηο, 
ζενραξίησηε αγλή, θαί ηφ Υαίξε πξσηνπξγψο, σο πάλησλ ραξάο, 
αηηία εηζδέδεμαη, Θενκήηνξ παλάκσκε. 
 

Καλψλ ηνχ Σπθινχ 
Δρσλ αθξνζηηρίδα ελ ηή ζ' Χδή. 

Η σ ζ ή θ. 
Πνίεκα Ησζήθ ηνχ Θεζζαινλίθεο. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. α'  Ο Δηξκφο 

Γήλ εθ' ήλ νπθ έιακςελ, νπθ είδελ ήιηνο ελ, πνηέ, άβπζζνλ, ήλ νπρ 
εψξαθε γπκλήλ, ηφ θχηνο νπξαλνχ, Ηζξαήι δηψδεπζελ αβξφρσο, 
Κχξηε, θαί εηζήγαγεο απηφλ εηο φξνο αγηάζκαηφο ζνπ, άδνληα, 
ςάιινληα, επη λίθηνλ σδήλ. 
 
ηαχξσζηλ εθνχζηνλ, θαηαδεμάκελνο ζαξθί, επήγαζαο επινγίαλ, θαί 
δσήλ ηψ θφζκσ Γέζπνηα, κφλε παληεπιφγεηε, θαί ηνχ παληφο 
δεκηνπξγέ, φζελ επινγνχκέλ ζε, πκλνχκελ θαί δνμάδνκελ, άδνληεο, 
ςάιινληεο, επη λίθηνλ σδήλ. 
 
Λάθθσ θαησηάησ ζε, λεθξφλ γελφκελνλ Υξηζηέ, έζεην ν επζρήκσλ 
Ησζήθ, θαί πξνζεθχιηζε ιίζνλ ηή ζχξα ηνχ κλήκαηνο, καθξφζπκε, 



αιι' αλέζηεο ελ δφμε, θαί θφζκνλ ζπλαλέζηεζαο, άδνληα, ςάιινληα, 
επη λίθηνλ σδήλ. 
 
Μχξα ηί θνκίδεηε, κεηά δαθξχσλ πκείο; έιεγε ηαίο ηηκίαηο Γπλαημίλ, ν 
Άγγεινο θαλείο, Ο Υξηζηφο εγήγεξηαη, δξακνχζαη είπαηε, ηνίο 
ζεφπηαηο Μαζεηαίο, πελζνχζί ηε θαί θιαίνπζηλ, φπσο ζθηξηήζσζη, θαί 
ρνξεχζσζη θαηδξψο. 
 
Θαχκαηα παξάδνμα, επηηειψλ ν ιπηξσηήο, ηάζαην θαί Σπθιφλ εθ 
γελεηήο, πειφλ επη ρξίζαο, θαί εηπψλ, Πνξεχζεηη θαί λίςαη ελ ηψ 
ηισάκ, φπσο γλψζε κε Θεφλ, επί γήο βαδίδνληα, ζάξθα θνξέζαληα, 
δηά ζπιάγρλα νηθηηξκψλ. 

Γφμα... 
Μίαλ ηξηζππφζηαηνλ, νπζίαλ ζέβνληεο πηζηνί, δνμάζσκελ ηφλ Παηέξα 
θαί Τηφλ, θαί Πλεχκα ηφ επζέο, πνηεηήλ, θαί Κχξηνλ, θαί ιπηξσηήλ ηνχ 
παληφο, έλα άθηηζηνλ Θεφλ, ζχλ αζσκάηνηο θξάδνληεο, Άγηνο, Άγηνο, 
Άγηνο εί Βαζηιεχ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μήηξαλ απεηξφγακνλ, ηήλ ζήλ θαηψθεζελ Αγλή, Κχξηνο δηά 
ζπιάγρλα νηθηηξκψλ, ζψζαη βνπιφκελνο, ηφλ θζαξέληα άλζξσπνλ, 
ηαίο κεζνδείαηο ηνχ ερζξνχ, απηφλνχλ ηθέηεπε, ηήλ πφιηλ ηαχηελ 
ζψδεζζαη, πάζεο αιψζεσο, θαί ερζξψλ επηδξνκήο. 

Καηαβαζία 
Σψ σηήξη Θεψ, ηψ ελ ζαιάζζε ιαφλ, πνζίλ αβξφρνηο νδεγήζαληη, 
θαί Φαξαψ παλζηξαηηά θαηαπνληίζαληη, απηψ κφλσ άζσκελ, φηη δε 
δφμαζηαη. 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ 
ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' αθζαξζίαο πεγήλ, εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο 
Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα.  
 
Νχλ πάληα πεπιήξσηαη θσηφο, νπξαλφο ηε θαί γή θαί ηά θαηαρζφληα, 
ενξηαδέησ γνχλ πάζα θηίζηο ηήλ Έγεξζηλ Υξηζηνχ, ελ ή εζηεξέσηαη.  
 
Υζέο ζπλεζαπηφκελ ζνη Υξηζηέ, ζπλεγείξνκαη ζήκεξνλ αλαζηάληη ζνη, 
ζπλεζηαπξνχκελ ζνη ρζέο, απηφο κε ζπλδφμαζνλ σηήξ, ελ ηή 
βαζηιεία ζνπ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 



 
Ο απηφο 

Δπί ηήλ αθήξαηνλ δσήλ, επαλέξρνκαη ζήκεξνλ αγαζφηεηη, ηνχ 
γελλεζέληνο εθ ζνχ, θαί πάζη ηνίο πέξαζηλ Αγλή, ηφ θέγγνο 
αζηξάςαληνο.  
 
Θεφλ φλ εθχεζαο ζαξθί, εθ λεθξψλ θαζψο είπελ εμεγεηξφκελνλ, 
ζεαζακέλε Αγλή, ρφξεπε, θαί ηνχηνλ, σο Θεφλ, άρξαληε κεγάιπλε. 
 

Σνχ Σπθινχ  Ο Δηξκφο 
αιεπνκέλελ ηήλ θαξδίαλ κνπ, Κχξηε, ηνίο, θχκαζη, ηνχ βίνπ 
ζηεξέσζνλ, εηο ιηκέλα εχδηνλ θαζνδεγψλ, σο Θεφο. 
 
αιεπνκέλσλ ηάο θαξδίαο εζηήξημαο, ηήλ γήλ πάζαλ ζαιεχζαο 
καθξφζπκε, ηή ζεπηή ηαπξψζεη ζνπ, ήλ θαζππέζηεο ζαξθί. 
 
Καηλψ κλεκείσ, Ησζήθ ηε θαηέζεην, νηθηίξκνλ ν επζρήκσλ, αλέζηεο 
δέ εθ λεθξψλ ηξηήκεξνο, θαηλνπνηήζαο εκάο. 
 
Σί σο λεθξφλ επηδεηείηε ηφλ Κχξηνλ, αλέζηε θαζψο είπελ, ν Άγγεινο 
γπλαημίλ εθζέγγεην, αζηξάπησλ ζεία κνξθή. 
 
Σπθιφλ πνηε εθ γελεηήο, πξνζειζφληα ζνη ηάζσ, παλνηθηίξκνλ, 
δνμάδνληα ηήλ νηθνλνκίαλ ζνπ, θαί ηά ζαπκάζηα. 

Γφμα... 
Θεφλ Παηέξα πξνζθπλνχκελ, πξνάλαξρνλ, Τηφλ θαί Πλεχκα ζείνλ, 
ηξηζάθηηζηνλ θχζηλ ηξηζππφζηαηνλ, έλα Θεφλ ηνχ παληφο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παξζεληθήο απφ γαζηξφο απεθχεζαο, Θεφλ ζεζαξθσκέλνλ, φλ 
αίηεζαη, Παλαγία Γέζπνηλα, θαηνηθηεηξήζαη εκάο. 

Καηαβαζία 
Γπλάκεη ηνχ ηαπξνχ ζνπ Υξηζηέ, ζηεξέσζφλ κνπ ηήλ δηάλνηαλ, εηο ηφ 
πκλείλ, θαί δνμάδεηλ ζνπ ηήλ ζσηήξηνλ Αλάιεςηλ. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Ο ηψλ φισλ Γεζπφηεο θαί πνηεηήο, παξεξρφκελνο εχξελ ελ ηή νδψ, 
Σπθιφλ θαζεδφκελνλ, ζξελσδνχληα θαί ιέγνληα, νπ θαηείδνλ ελ βίσ, 
ηφλ ήιηνλ ιάκπνληα, νπδέ ηήλ ζειήλελ, ηφ θέγγνο απγάδνπζαλ, φζελ 
εθβνψ ζνη, ν ηερζείο εθ Παξζέλνπ, θσηίζαη ηά ζχκπαληα, θψηηζφλ κε 



σο εχζπιαγρλνο, ίλα θξάδσ πξνζπίπησλ ζνη, Γέζπνηα Υξηζηέ ν 
Θεφο, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζίλ κνη δψξεζαη, δηά πιήζνο ειένπο, κφλε 
θηιάλζξσπε. (Γίο) 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο, ν ζεεγφξνο Αββαθνχκ, ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ 
ζσηεξία ηψ θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο.  
 
Άξζελ κέλ σο δηαλνίμαλ, ηήλ παξζελεχνπζαλ λεδχλ, πέθελε Υξηζηφο, 
σο βξνηφο δέ, ακλφο πξνζεγφξεπηαη, άκσκνο δέ, σο άγεπζηνο 
θειίδνο, ηφ εκέηεξνλ Πάζρα, θαί σο Θεφο αιεζήο, ηέιεηνο ιέιεθηαη.  
 
Χο εληαχζηνο ακλφο, ν επινγνχκελνο εκίλ, ζηέθαλνο Υξηζηφο 
εθνπζίσο, ππέξ πάλησλ ηέζπηαη, Πάζρα ηφ θαζαξηήξηνλ, θαί αχζηο εθ 
ηνχ ηάθνπ σξαίνο, δηθαηνζχλεο εκίλ έιακςελ ήιηνο.  
 
Ο ζενπάησξ κέλ Γαπτδ, πξφ ηήο ζθηψδνπο θηβσηνχ, ήιαην ζθηξηψλ, 
ν ιαφο δέ ηνχ Θενχ ν άγηνο, ηήλ ηψλ ζπκβφισλ έθβαζηλ, νξψληεο, 
επθξαλζψκελ ελζέσο, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Ο δηαπιάζαο ηνλ Αδάκ, ηφλ ζφλ πξνπάηνξα Αγλή, πιάηηεηαη εθ ζνχ, 
θαί ζαλάησ, ηψ νηθείσ έιπζε, ηφλ δη' εθείλνπ ζάλαηνλ ζήκεξνλ, θαί 
θαηεχγαζε πάληαο, ηαίο ζετθαίο αζηξαπαίο ηήο Αλαζηάζεσο.  
 
λ απεθχεζαο Υξηζηφλ, σξαηνηάησο εθ λεθξψλ, ιάκςαληα Αγλή 
θαζνξψζα, ε θαιή θαί άκσκνο, ελ γπλαημίλ σξαία ηε, ζήκεξνλ εηο 
πάλησλ ζσηεξίαλ, ζχλ Απνζηφινηο απηφλ ραίξνπζα, δφμαδε. 
 

Σνχ Σπθινχ  Ο Δηξκφο 
Αθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζελ, θαηελφεζα ηήλ 
νηθνλνκίαλ ζνπ, θαί εδφμαζά ζε, κφλε θηιάλζξσπε. 
 
Σεζλήμαληα μχισ κε, ηεζείο ελ μχισ, δσή ππάξρσλ, αλεδψσζαο δηά 
κέγα έιενο, δηά ηνχην Λφγε δνμάδσ ζε.  
 
Σνίο Μχζηαηο ζνπ Κχξηε, ζπλαπιηδφκελνο παξαδφμσο, ηνχηνηο έιεγεο, 



Άπηηε, θεξχμαηε, παληαρνχ ηήλ εκήλ Αλάζηαζηλ.  
 
Πηζηνχκελνο Κχξηε, ηήλ Δγεξζίλ ζνπ ηήλ εθ ηνχ ηάθνπ, ηνίο θηινχζί 
ζε Υξηζηέ, ελ εκέξαηο πιείνζη, ζπλεπιίδνπ ραξνπνηψλ απηνχο. 
 
Χκκάησζαο Κχξηε, Σπθιφλ εθ κήηξαο γεγελλεκέλνλ, εηπψλ, άπειζε, 
λίςαη θαί αλάβιεςνλ, ηήλ εκήλ δνμάδσλ ζεφηεηα. 

Γφμα... 
Οκφηηκε άλαξρε, Σξηάο ακέξηζηε ηή νπζία, κεξηζηή ηαίο ππνζηάζεζη, 
ζψδε πάληαο, ηνπο πηζηψο ζε θφβσ δνμάδνληαο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφλ ηφθνλ ζνπ Άρξαληε, ηφλ ππέξ θχζηλ δνμνινγνχκελ, καθαξίδνληεο 
πίζηεη ζε παλάκσκε, σο Θενχ ηψλ φισλ ινρεχηξηαλ. 

Καηαβαζία 
Δηζαθήθνα ηήλ αθνήλ, ηήο δπλαζηείαο ηνχ ηαπξνχ ζνπ, σο 
Παξάδεηζνο ελνίγε δη' απηνχ, θαί εβφεζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κχξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζνκελ 
ηψ Γεζπφηε, θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ 
αλαηέιινληα.  
 
Σήλ άκεηξφλ ζνπ επζπιαγρλίαλ, νη ηαίο ηνχ Αδνπ ζεηξαίο, 
ζπλερφκελνη, δεδνξθφηεο, πξφο ηφ θψο επείγνλην Υξηζηέ, 
αγαιινκέλσ πνδί, Πάζρα θξνηνχληεο αηψληνλ.  
 
Πξνζέιζσκελ ιακπαδεθφξνη, ηψ πξντφληη Υξηζηψ εθ ηνχ κλήκαηνο, 
σο λπκθίσ, θαί ζπλενξηάζσκελ, ηαίο θηιεφξηνηο ηάμεζη, Πάζρα Θενχ 
ηφ ζσηήξηνλ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Φσηίδεηαη ζείαηο αθηίζη, θαί δσεθφξνηο ηαίο ηήο Αλαζηάζεσο ηνχ Τηνχ 
ζνπ, Θενκήηνξ άρξαληε, θαί ραξκνλήο εκπίπιαηαη, ηψλ επζεβψλ ε 
Οκήγπξηο.  
 
Οπθ ήλνημαο πχιαο Παξζέλνπ, ελ ηψ ζαξθνχζζαη κλήκαηνο νπθ 
έιπζαο ηάο ζθξαγίδαο, Βαζηιεχ ηήο θηίζεσο, φζελ εμαλαζηάληα ζε, 
ζεαζακέλε εγάιιεην. 



 
Σνχ Σπθινχ  Ο Δηξκφο 

Σήλ ηάιαηλαλ ςπρήλ κνπ, λπθηνκαρνχζαλ ηψ ζθφηεη ηψλ παζψλ, 
πξνθζάζαο νίθηεηξνλ, θαί ιάκςνλ λνεηέ Ήιηε, εκεξνθαείο αθηίλαο, ελ 
εκνί, ηνχ δηαπγάζαη ηήλ λχθηα εηο θψο. 
 
Τςψζεο επί μχινπ, θαί ζπλαλχςσζαο πάληαο ηνχο βξνηνχο, θαί ηφλ 
πνιέκηνλ νηθηίξκνλ, φθηλ εζαλάησζαο, θαί εδψσζαο ηφ πιάζκα ηψλ 
ρεηξψλ ηψλ ζψλ, σο κφλνο Θεφο ηνχ παληφο. 
 
Δηέζεο ελ κλεκείσ, ν εθνπζίσο γελφκελνο λεθξφο, θαί ηά βαζίιεηα 
ηνχ Άδνπ, Βαζηιεχ αζάλαηε, άπαληα εθέλσζαο, λεθξνχο ηή 
Αλαζηάζεη εγείξαο ηή ζή. 
 
Θαπκάζηα κεγάια, εθηειψλ Λφγε επί γήο, ιαφο ζε απέθηεη λελ 
αλφκσλ, αιι' απηφο Κχξηε, κφλνο δπλαηφο ππάξρσλ, εθ λεθξψλ 
θαζψο πξνείπαο, αλέζηεο Υξηζηέ. 
 
Σά φκκαηα αλνίμαο, ηνχ κή ηδφληνο ηφ θψο ηφ αηζζεηφλ, ςπρήο 
εθψηηζαο ηάο θφξαο, θαί δνμάδεηλ έπεηζαο, ηνχηνλ επηγλφληα ζε 
πνηεηήλ, δη' επζπιαγρλίαλ νθζέληα βξνηφλ.  

Γφμα... 
Σξηάδα ελ κνλάδη, θαί ελ Σξηάδη κνλάδα, νη πηζηνί δνμνινγήζσκελ, 
Παηέξα θαί Τηφλ άπαληεο, Πλεχκα ηφ επζέο, έλα Θεφλ, δεκηνπξγφλ 
ηνχ παληφο αιεζψο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Πψο ηέηνθαο κή γλνχζα, Παξζελνκήηνξ αγλή, πείξαλ αλδξφο 
ζενραξίησηε; Πψο ηξέθεηο ηφλ ηήλ θηίζηλ ηξέθνληα; κφλνο σο 
επίζηαηαη απηφο, ν ηνχ παληφο πνηεηήο θαί Θεφο.  

Καηαβαζία 
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη Κχξηε, ψζνλ εκάο, ζχ γάξ εί Θεφο εκψλ, 
εθηφο ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ. 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο 
αησλίνπο, θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο, σο εθ 
θήηνπο Ησλάο, εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ.  
 
Φπιάμαο ηά ζήκαληξα ζψα Υξηζηέ, εμεγέξζεο ηνχ ηάθνπ, ν ηάο θιείο 
ηήο Παξζέλνπ κή ιπκελάκελνο, ελ ηψ ηφθσ ζνπ, θαί αλέσμαο εκίλ, 



Παξαδείζνπ ηάο πχιαο.  
 
ψηέξ κνπ ηφ δψλ ηε θαί άζπηνλ, ηεξείνλ σο Θεφο, ζεαπηφλ εθνπζίσο, 
πξνζαγαγψλ ηψ Παηξί, ζπλαλέζηεζαο, παγγελή ηφλ Αδάκ, αλαζηάο 
εθ ηνχ ηάθνπ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Αλήθηαη ηφ πάιαη θξαηνχκελνλ, ηψ ζαλάησ θαί θζνξά, δηά ηνχ 
ζαξθσζέληνο, εθ ζήο αρξάληνπ γαζηξφο πξφο ηήλ άθζαξηνλ, θαί 
ατδηνλ δσήλ, Θενηφθε Παξζέλε.  
 
Καηήιζελ ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο ν ιαγφζη ζνπ Αγλή, θαηειζψλ 
θαί νηθήζαο, θαί ζαξθσζείο ππέξ λνχλ θαί ζπλήγεηξελ, εαπηψ ηφλ 
Αδάκ, αλαζηάο εθ ηνχ ηάθνπ.  
 

Σνχ Σπθινχ  Ο Δηξκφο 
Χο ηφλ Πξνθήηελ ηνχ ζεξφο, εξξχζσ Κχξηε, θακέ ηνχ βπζνχ ηψλ 
αθαζέθησλ παζψλ, αλάγαγε δένκαη, ίλα πξνζζήζσ ηνχ επηβιέςαη κε, 
πξφο λαφλ ηφλ άγηφλ ζνπ.  
 
Ο ζηαπξσζείο κεηά ιεζηψλ, εξξχζσ Γέζπνηα, ιεζηψλ πνλεξψλ, θαί 
ςπρνθζφξσλ παζψλ, θηιάλζξσπε Κχξηε πάληαο ηνχο πκλνχληάο ζνπ 
ηήλ ηαχξσζηλ, θαί ηήλ Έγεξζηλ ζπκθψλσο. 
 
Έζελην άπλνπλ ζε λεθξφλ, Υξηζηέ ελ κλήκαηη, ηφλ πάζη λεθξνίο 
εκπλένληα ηήλ δσήλ, αλέζηεο δέ Κχξηε, πάληα θελψζαο Λφγε ηά 
κλήκαηα, ζετθή ζνπ δπλαζηεία. 
 
Μεηά ηήλ Έγεξζηλ Υξηζηέ, ηνίο θίινηο έιεγεο, Καζίζαηε δή ελ ηή 
Ηεξνπζαιήκ, έσο άλ ελδχζεζζε, ζζέλνο εμ χςνπο αήηηεηνλ, θαί 
βεβαίαλ ζπκκαρίαλ. 
 
Πειφλ πνηήζαο νθζαικνχο, Σπθινχ επέρξηζαο, ηνχ εθ γελεηήο, θαί 
εραξίζσ απηψ ηφ βιέπεηλ, πκλνχληί ζνπ Λφγε, ηήλ άρξαληνλ δχλακηλ, 
δη' ήο έζσζαο ηφλ θφζκνλ. 

Γφμα... 
Ζ ηξηζππφζηαηνο κνλάο, Πάηεξ αγέλλεηε, Τηέ γελλεηέ, θαί Πλεχκα 
εθπνξεπηφλ, ηξηζάγηε Κχξηε, κία νπζία θαί δχλακηο, ζψδε πάληα ηφλ 



ιαφλ ζνπ. 
Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Σά κεγαιείά ζνπ Αγλή, ηίο δηεγήζεηαη; Θεφλ γάξ ελ ζαξθί, έηεθεο 
ππεξθπψο, θφζκνλ δηά ζνχ ξπφκελνλ, Παξζέλε παλάκσκε, απφ 
πάζεο ακαξηίαο. 

Κάηαβαζία 
Δθχθισζέ κε άβπζζνο, ηαθή κνη ηφ θήηνο εγέλεην, εγψ δέ εβφεζα, 
πξφο ζέ ηφλ θηιάλζξσπνλ, θαί έζσζέ κε ε δεμηά ζνπ Κχξηε. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Σήο ςπρήο ηά φκκαηα πεπεξσκέλνο, ζνί Υξηζηέ πξνζέξρνκαη, σο ν 
Σπθιφο εθ γελεηήο, ελ κεηαλνία θξαπγάδσλ ζνη, χ ηψλ ελ ζθφηεη, ηφ 
θψο ηφ ππέξιακπξνλ. 

Ο Οίθνο 
Ρείζξφλ κνη δψξεζαη Υξηζηέ, ζνθίαο ηήο αξξήηνπ, θαί γλψζεσο ηήο 
άλσ, ηφ θψο ηψλ ελ ηψ ζθφηεη, θαί πιαλσκέλσλ Οδεγέ, ίλα 
δηεγήζσκαη, άπεξ ε ζεία βίβινο εδίδαμε ηνχ Δπαγγειίνπ ηήο εηξήλεο, 
δεινλφηη, ηήλ ηνχ Σπθινχ ζαπκαηνπνηταλ, φηη εθ γελεηήο ηπθιφο 
ππάξρσλ, νθζαικνχο ηνχο αηζζεηνχο απνιακβάλεη, θαί ηνχο ηήο 
ςπρήο, ελ πίζηεη αλαθξαπγάδσλ, χ ηψλ ελ ζθφηεη, ηφ θψο ηφ 
ππέξιακπξνλ. 
 

πλαμάξηνλ 
Σή απηή εκέξα, Κπξηαθή έθηε απφ ηνχ Πάζρα, ηφ εηο ηφλ εθ 

γελεηήο Σπθιφλ ενξηάδνκελ, ηνχ Κπξίνπ θαί Θενχ θαη σηήξνο εκψλ, 
Ηεζνχ Υξηζηνχ, ζαχκα. 

ηίρνη 

 Φσηφο ρνξεγφο, εθ θάνπο πιένλ θάνο,  

 Σφλ εθ γελεηήο νκκαηνίο Σπθιφλ, Λφγε. 
 

Σψ απείξσ ειέεη ζνπ, θσηνδφηα Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ ειέεζνλ 
θαί ζψζνλ εκάο. Ακήλ. 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο 
ζλεηφο, θαί δηά Πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Γπλαίθεο κεηά κχξσλ ζεφθξνλεο, νπίζσ ζνπ έδξακνλ, φλ δέ σο 



ζλεηφλ, κεηά δαθξχσλ εδήηνπλ, πξνζεθχλεζαλ, ραίξνπζαη δψληα 
Θεφλ, θαί Πάζρα ηφ κπζηηθφλ, ζνίο Υξηζηέ Μαζεηαίο επεγγειίζαλην.  
 
Θαλάηνπ ενξηάδνκελ λέθξσζηλ, Άδνπ ηήλ θαζαίξεζηλ, άιιεο βηνηήο, 
ηήο αησλίνπ απαξρήλ, θαί ζθηξηψληεο πκλνχκελ ηφλ αίηηνλ, ηφλ κφλνλ 
επινγεηφλ ηψλ Παηέξσλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ.  
 
Χο φλησο ηεξά θαί παλένξηνο, αχηε ε ζσηήξηνο, λχμ θαί θσηαπγήο, 
ηήο ιακπξνθφξνπ εκέξαο ηήο εγέξζεσο, νχζα πξνάγγεινο, ελ ή ηφ 
άρξνλνλ θψο, εθ ηάθνπ ζσκαηηθψο, πάζηλ επέιακςελ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Νεθξψζαο ν Τηφο ζνπ ηφλ ζάλαηνλ, Παλάκσκε ζήκεξνλ, πάζη ηνίο 
ζλεηνίο, ηήλ δηακελνπζαλ δσήλ, εηο αηψλαο αηψλσλ δεδψξεηαη, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Ο πάζεο βαζηιεχσλ ηήο θηίζεσο, γελφκελνο άλζξσπνο, ψθεζε ηήλ 
ζήλ, ζενραξίησηε λεδχλ, θαί ζηαπξφλ ππνκείλαο θαί ζάλαηνλ, αλέζηε 
ζενπξεπψο, ζπλεγείξαο εκάο, σο παληνδχλακνο.  
 

Σνχ Σπθινχ  Ο Δηξκφο 
Ππξφο ζβεζηήξηνλ ηψλ Παίδσλ ε πξνζεπρή, δξνζίδνπζα θάκηλνο, 
θήξπμ ηνχ ζαχκαηνο, κή θινγίδνπζα, κεδέ ζπγθαίνπζα, ηνχο 
πκλνιφγνπο Θενχ ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Αλαξηεζέληνο ζνπ επί ηνχ μχινπ σηήξ, εζβέζζε ν ήιηνο, γή 
εθπκαίλεην, εζαιεχεην ε θηίζηο, άπαζα, θαί εθ ηψλ ηάθσλ λεθξνί 
εμεγείξνλην. 
 
Δμεγεξζέληνο ζνπ εθ ηψλ λεθξψλ Βαζηιεχ, ςπραί ζπλεγέξζεζαλ, εθεί 
θαζεχδνπζαη, θαί δνμάδνπζαη ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ, δη' ήο ζαλάηνπ 
δεζκά δηειχζεζαλ. 
 
ξζξνπ κπξίζαη ζε γπλαίσλ ήιζε ρνξφο, καζνχζαη δέ Κχξηε 
εμεγεξζέληα ζε, ζπλέραηξνλ ηνίο ηεξνίο Μαζεηαίο, δη' ψλ παξάζρνπ 
εκίλ ηιαζκφλ ηψλ θαθψλ.  
 
Πειφλ επέρξηζαο ηνχο νθζαικνχο ηνχ Σπθινχ, θαί ηνχησ 



πξνζέηαμαο πξφο ηισάκ απειζείλ, ληςάκελνο δέ αλέβιεςελ, 
πκλνινγψλ ζε Υξηζηέ, Βαζηιεχ ηνχ παληφο.  

Γφμα... 
Παηέξα άλαξρνλ, ζπλάλαξρφλ ηε Τηφλ, θαί πλεχκα παλάγηνλ 
πκλνινγήζσκελ Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο, Βαζηιεχ ηνχ παληφο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μεηά ηήλ θχεζηλ, παξζέλνο ψθζεο Αγλή, Θεφλ γάξ εγέλλεζαο, 
θαηλνηνκήζαληα θχζεηο άρξαληε, ηή δπλάκεη απηνχ, φλ εθδπζψπεη αεί, 
ηνχ ζσζήλαη εκάο.  

Καηαβαζία 
Ο ελ θακίλσ ππξφο, ηνχο πκλνιφγνπο ζψζαο Παίδαο, επινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ παηέξσλ εκψλ. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί 
θπξία, ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελ ή 
επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Γεχηε ηνχ θαηλνχ ηήο ακπέινπ γελλήκαηνο, ηήο ζείαο επθξνζχλεο, ελ 
ηή επζήκσ εκέξα ηήο Δγέξζεσο, βαζηιείαο ηε Υξηζηνχ 
θνηλσλήζσκελ, πκλνχληεο απηφλ, σο Θεφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Άξνλ θχθισ ηνχο νθζαικνχο ζνπ ηψλ, θαί ίδε, ηδνχ γάξ ήθαζί ζνη, 
ζενθεγγείο σο θσζηήξεο, εθ δπζκψλ, βνξξα, θαί θαί ζαιάζζεο, θαί 
εψαο ηά ηέθλα ζνπ, ελ ζνί επινγνχληα, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Πάηεξ παληνθξάηνξ, θαί Λφγε, θαί Πλεχκα, ηξηζίλ εληδνκέλε, ελ 
ππνζηάζεζη θχζηο, ππεξνχζηε, θαί ππέξζεε εηο ζέ βεβαπηίζκεζα, θαί 
ζε επινγνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
Ήιζε δηά ζνχ εηο ηφλ θφζκνλ ν θηίζηεο, Παξζέλε Θενηφθε, θαί ηήλ 
γαζηέξα ηνχ Άδνπ δηαξξήμαο ζλεηνίο, ηήλ Αλάζηαζηλ εκίλ 
εδσξήζαην, δηφ επινγνχκελ απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
ινλ θαζειψλ ηνχ ζαλάηνπ ηφ θξάηνο, ν Τηφο ζνπ Παξζέλε, ελ ηή 
απηνχ Αλαζηάζεη, σο Θεφο θξαηαηφο, ζπλαλχςσζελ εκάο, θαί 
εζέσζε, δηφ αλπκλνχκελ απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  



 
Σνχ Σπθινχ ν Δηξκφο 

Αγγέισλ ζχζηεκα, αλζξψπσλ ζχιινγνο, ηφλ Βαζηιέα θαί θηίζηελ ηνχ 
παληφο, ηεξείο πκλείηε, επινγείηε ιεπίηαη, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Αγγέισλ ηάγκαηα, ηαπξψ θξεκάκελνλ, ζέ θαηηδφληα, Υξηζηέ 
πακβαζηιεχ, θαί ηήλ θηίζηλ πάζαλ, αιινηνχληα ηψ θφβσ, εμέζηεζαλ 
πκλνχληα, ηήλ ζήλ θηιαλζξσπίαλ. 
 
Ο Άδεο θάησ ζε, ηδψλ εζηέλαμε, θαί απεδίδνπ ζπνπδαίσο ηνχο 
λεθξνχο, ηνχο εθ ηνχ αηψλνο εθείζε θξνπξνπκέλνπο, Υξηζηέ 
πκλνινγνχληαο, ηήλ ζήλ θηιαλζξσπίαλ. 
 
Σειψλ ηεξάζηηα, Υξηζηέ εμαίζηα, εζεινπζίσο πςψζεο ελ ζηαπξψ, θαί 
λεθξνίο ζπλήθζεο, ν λεθξψζαο ηφλ Άδελ, θαί πάληαο ελ αλδξεία, 
απέιπζαο δεζκίνπο. 
 
Σπθιφλ σκκάησζαο, ζνί πξνζειζφληα Υξηζηέ, ηνχησ πξνζηάμαο 
πεγή ηνχ ηισάκ, λίςαζζαη θαί βιέςαη, θαί Θεφλ ζε θεξχμαη, ζαξθί 
επηθαλέληα, εηο θφζκνπ ζσηεξίαλ. 

Γφμα... 
Σξηάο ακέξηζηε, κνλάο αζχγρπηε, Θεέ ηψλ φισλ θαί θηίζηα ηνχ 
παληφο, ηνχο πκλνινγνχληαο, θαί πηζηψο πξνζθπλνχληαο, ηφ θξάηνο 
ζνπ παληνίσλ, πεηξαηεξίσλ ζψδε. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παξζέλε άρξαληε, ζενραξίησηε, ηφλ ζφλ δπζψπεη Τηφλ δηαπαληφο, κή 
κε θαηαηζρχλαη ελ εκέξα ηήο δίθεο, αιιά ζπλαξηζκήζαη, ηνίο εθιεθηνίο 
πξνβάηνηο. 

Καηαβαζία 
Σφλ εθ Παηξφο πξφ αηψλσλ, γελλεζέληα Τηφλ θαί Θεφλ, θαί επ' 
εζράησλ ηψλ ρξφλσλ, ζαξθσζέληα, εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, ηεξείο 
πκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
Φσηίδνπ, θσηίδνπ, ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ, επί ζέ 
αλέηεηιε, Υφξεπε λχλ, θαί αγάιινπ ηψλ, ζχ δέ αγλή, ηέξπνπ Θενηφθε, 
ελ ηή εγέξζεη ηνχ ηφθνπ ζνπ.  
 
 ζείαο! ψ θίιεο! ψ γιπθπηάηεο ζνπ θσλήο! κεζ' εκψλ αςεπδψο γάξ, 



επεγγείισ, έζεζζαη, κέρξη ηεξκάησλ αηψλνο Υξηζηέ, ήλ νη πηζηνί, 
άγθπξαλ ειπίδνο, θαηέρνληεο αγαιιφκεζα.  
 
 Πάζρα ηφ κέγα, θαί ηεξψηαηνλ Υξηζηέ, ψ ζνθία θαί Λφγε, ηνχ Θενχ 
θαί δχλακηο, δίδνπ εκίλ εθηππψηεξνλ, ζνχ κεηαζρείλ, ελ ηή 
αλεζπέξσ, εκέξα ηήο βαζηιείαο ζνπ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ο απηφο 
πκθψλσο Παξζέλε, ζέ καθαξίδνκελ πηζηνί, Υαίξε πχιε Κπξίνπ, 
ραίξε πφιηο έκςπρε, ραίξε, δη' ήο εκίλ έιακςε, ζήκεξνλ θψο ηνχ εθ 
ζνχ ηερζέληνο, ηήο εθ λεθξψλ αλαζηάζεσο.  
 
Δπθξαίλνπ, αγάιινπ, ε ζεία πχιε ηνχ θσηφο, ν γάξ δχλαο ελ ηάθσ, 
Ηεζνχο αλέηεηιε, ιάκςαο ειίνπ θαηδξφηεξνλ, θαί ηνχο πηζηνχο πάληαο 
θαηαπγάζαο, ζενραξίησηε Γέζπνηλα.  
 

Σνχ Σπθινχ  Ο Δηξκφο 
ηη επνίεζέ ζνη κεγαιεία ν δπλαηφο, παξ ζέλνλ αλαδείμαο ζε αγλήλ, 
κεηά ηήλ θχεζηλ, σο ηεθνχζαλ αζπφξσο ηφλ εαπηήο πνηεηήλ, δηφ ζε, 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ. 
 
Ηθξίσ πξνζεπάγεο ηνχ ηαπξνχ, Υξηζηέ ν Θεφο, θαί πάζαο 
εζξηάκβεπζαο ερζξνχ, ηάο ελαληίαο αξράο, θαί ηήλ πξψελ θαηάξαλ 
ψηεξ εθάληζαο, δηφ ζε θαηά ρξένο κεγαιχλνκελ. 
 
Χο έβιεςέ ζε Λφγε, Άδεο θάησ κεηά ςπρήο, εζηέλαμε, θαί πάληαο 
ηνχο λεθξνχο, θφβσ απέιπζελ, επηγλφληαο ηφ θξάηνο ηήο εμνπζίαο 
ζνπ, κεζ' ψλ ζε θαηά ρξένο κεγαιχλνκελ. 
 
εκεία εθηεινχληα, θαί ηεξάζηηα θνβεξά, ν δήκνο ηψλ Δβξαίσλ 
θαζνξψλ, θζφλσ απέθηεηλε, ηφλ ζθπιεχζαληα Άδελ ηή Αλαζηάζεη 
απηνχ, θαί πάληαο σο δπλαηφο ζπλεγείξαληα. 
 
Ζγέξζεο θαζψο είπαο, Εσνδφηα εθ ηψλ λεθξψλ, θαί ψθζεο ηνίο 
αγίνηο Μαζεηαίο κεηά ηήλ Έγεξζηλ, ν ζεκεία πνηήζαο, θαί νκκαηψζαο 
ηπθινχο, κεζ' ψλ ζε εηο αηψλαο κεγαιχλνκελ. 

Γφμα... 
Φψο ηφλ Παηέξα ζέβσ, θψο δνμάδσ θαί ηφλ Τηφλ, θψο αλπκλψ ηφ 



Πλεχκα ηφ επζέο, έλ θψο ακέξηζηνλ, ελ ηξηζί ραξαθηήξζη 
θαηαλννχκελνλ, Θεφλ Βαζηιέα πάζεο θηίζεσο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Φαλείζα πιαηπηέξα νπξαλψλ, Παξζέλε αγλή, ερψξεζαο Θεφλ 
ζσκαηηθψο, ηφλ απεξίγξαπηνλ, θαί εθχεζαο πάλησλ εηο 
απνιχηξσζηλ, ηψλ πίζηεη αδηζηάθησ αλπκλνχλησλ ζε. 

Καηαβαζία 
έ ηήλ ππέξ λνχλ, θαί ιφγνλ Μεηέξα Θενχ, ηήλ ελ ρξφλσ ηφλ 
άρξνλνλ αθξάζησο θπήζαζαλ, νη πηζηνί νκνθξφλσο κεγαιχλνκελ. 
 

Σφ, Αγηνο Κχξηνο ν Θεφο εκψλ... 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Πάζρα 
Ήρνο β' 

αξθί ππλψζαο σο ζλεηφο, ν Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, ηξη ήκεξνο 
εμαλέζηεο, Αδάκ εγείξαο εθ θζνξάο θαί θαηαξγήζαο ζάλαηνλ, Πάζρα 
ηήο αθζαξζίαο, ηνχ θφζκνπ ζσηήξηνλ. 

Σνχ Σπθινχ  κνηνλ 
Σνχο λνεξνχο κνπ νθζαικνχο, πεπεξσκέλνπο Κχξηε, εθ δνθεξάο 
ακαξηίαο, ζχ θσηαγψγεζνλ ελζείο, νηθηίξκνλ ηήλ ηαπείλσζηλ, θαί ηνίο 
ηήο κεηαλνίαο θαζάξαο κε δάθξπζηλ.  

Έηεξνλ  Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 
Παξάγσλ ν σηήξ εκψλ, εχξε Σπθιφλ αφκκαηνλ, πηχζαο ρακαί θαί 
πνηήζαο, πειφλ επέρξηζε ηνχηνλ, πξφο ηισάκ απέζηεηιε, ηνχ 
απειζείλ θαί λίςαζζαη, ν δέ ληςάκελνο ήιζε, βιέπσλ ηφ θψο ζνπ 
Υξηζηέ κνπ.  
 

Δηο ηνχο Α ί λ ν π ο 
 

Ηζηψκελ ηίρνπο ε' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα δ'. 
 

Ήρνο πι. α' 
Κχξηε, εζθξαγηζκέλνπ ηνχ ηάθνπ ππφ ηψλ παξαλφκσλ, πξνήιζεο εθ 
ηνχ κλήκαηνο, θαζψο εηέρζεο εθ ηήο Θενηφθνπ, νπθ έγλσζαλ πψο 
εζαξθψζεο, νη αζψκαηνί ζνπ Άγγεινη, νπθ ήζζνλην πφηε αλέζηεο, νη 
θπιάζζνληέο ζε ζηξαηηψηαη, ακθφηεξα γάξ εζθξάγηζηαη ηνίο 
εξεπλψζη, πεθαλέξσηαη δέ ηά ζαχκαηα, ηνίο πξνζθπλνχζηλ, ελ πίζηεη 
ηφ κπζηήξηνλ, ν αλπκλνχζηλ, απφδνο εκίλ αγαιιίαζηλ, θαί ηφ κέγα 
έιενο. 
 



Κχξηε, ηνχο κνρινχο ηνχο αησλίνπο ζπληξίςαο, θαί δεζκά δηαξξήμαο, 
ηνχ κλήκαηνο αλέζηεο, θαηαιηπψλ ζνπ ηά εληάθηα, εηο καξηχξηνλ ηήο 
αιεζνχο ηξηεκέξνπ ηαθήο ζνπ, θαί πξνήγεο ελ ηή Γαιηιαία, ν ελ 
ζπειαίσ ηεξνχκελνο. Μέγα ζνπ ηφ έιενο, αθαηάιεπηε σηήξ, 
ειέεζνλ εκάο. 
 
Κχξηε, αη Γπλαίθεο έδξακνλ επί ηψ κλήκα, ηνχ ηδείλ ζε ηφλ Υξηζηφλ, 
ηφλ δη' εκαο παζφληα, θαί πξνζειζνχζαη, εχξνλ Άγγεινλ επί ηφλ 
ιίζνλ θαζήκελνλ, ηψ θφβσ θπιηζζέληα, θαί πξφο απηάο εβφεζε 
ιέγσλ, Αλέζηε ν Κχξηνο, είπαηε ηνίο καζεηαίο, φηη αλέζηε εθ λεθξψλ, 
ν ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 
Κχξηε, ψζπεξ εμήιζεο εζθξαγηζκέλνπ ηνχ ηάθνπ, νχησο εηζήιζεο θαί 
ηψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, πξφο ηνχο καζεηάο ζνπ, δεηθλχσλ απηνίο 
ηά ηνχ ζψκαηνο πάζε, άπεξ θαηεδέμσ σηήξ καθξνζπκήζαο, σο εθ 
ζπέξκαηνο Γαπτδ, κψισπαο ππήλεγθαο, σο Τηφο δέ ηνχ Θενχ, 
θφζκνλ ειεπζέξσζαο. Μέγα ζνπ ηφ έιενο, αθαηάιεπηε σηήξ, 
ειέεζνλ εκάο. 

ηηρεξά Αλαηνιηθά 
Κχξηε, ν Βαζηιεχο ηψλ αηψλσλ, θαί Πνηεηήο ηψλ απάλησλ, ν δη' εκάο 
ζηαχξσζηλ, θαί ηαθήλ ζαξθί θαηαδεμάκελνο, ίλα εκάο ηνχ Άδνπ 
ειεπζεξψζεο πάληαο, ζχ εί ν Θεφο εκψλ, εθηφο ζνπ άιινλ νπθ 
νίδακελ. 
 
Κχξηε, ηά ππεξιάκπνληά ζνπ ζαχκαηα ηίο δηεγήζεηαη; ή ηίο αλαγγειεί 
ηά θξηθηά ζνπ κπζηήξηα; ελαλζξσπήζαο γάξ δη' εκάο, σο απηφο 
εζέιεζαο, ηφ θξάηνο εθαλέξσζαο ηήο δπλάκεψο ζνπ, ελ γάξ ηψ 
ηαπξψ ζνπ, ηψ Λεζηή Παξάδεηζνλ ήλνημαο, θαί ελ ηή Σάθε ζνπ, 
ηνχο κνρινχο ηνχ Άδνπ ζπλέηξηςαο, θαί έλ ηή Αλαζηάζεη ζνπ, ηα 
ζχκπαληα επινχηηζαο. Δχζπιαγρλε δφμα ζνη. 
 
Μπξνθφξνη γπλαίθεο, ηφλ ηάθνλ ζνπ θαηαιαβνχζαη, ιίαλ πξστ, 
επεδήηνπλ ζε κπξίζαη ηφλ Αζάλαηνλ Λφγνλ θαί Θεφλ, θαί ηνχ Αγγέινπ 
ηνίο ξήκαζηλ ελερεζείζαη, ππέζηξεθνλ ελ ραξά, ηνίο, Απνζηφινηο 
κελχζαη έκθαλψο, φηη αλέζηεο ε δσή ηψλ απάλησλ, θαί παξέρεηο ηψ 
θφζκσ ηιαζκφλ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 

Καί ηνχ Σπθινχ Ηδηφκεινλ έλ 
Ήρνο πι. δ' 

ηίρ. Δπίβιεςνλ επ' εκέ, θαί ειέεζφλ κε. 



 
Ο δηά ζπιάγρλα ειένπο ζαξθσζείο, Υξηζηέ ν Θεφο, ηφλ ηνχ θσηφο 
εζηεξεκέλνλ απφ κήηξαο, ζπιάγρλνηο αθάηνηο νηθηηξκψλ, 
ιακπεδφλνο ζείαο θαηεμίσζαο, ηνχηνπ ηάο θφξαο, ηψ ρντ ηνίο 
πιαζηνπξγνίο δαθηχινηο ζνπ πξνζςαχζαο, Απηφο θαί λχλ 
θσηνπάξνρε, θαί εκψλ θαηαχγαζνλ, ηά ηήο ςπρήο αηζζεηήξηα, σο 
κφλνο αθζνλνπάξνρνο. 

Γφμα... Ήρνο ν απηφο 
Σίο ιαιήζεη ηάο δπλαζηείαο ζνπ Υξηζηέ; ή ηίο εμαξηζκήζεη ηψλ 
ζαπκάησλ ζνπ ηά πιήζε; δηπινχο γάξ σο σξάζεο επί γήο δη' 
αγαζφηεηα, δηπιάο θαί ηάο ηάζεηο ηνίο λνζνχζηλ ερνξήγεηο, νπ κφλνλ 
γάξ ηνχ ζψκαηνο νθζαικνχο δηήλνημαο, ηνχ απφ κήηξαο 
πεξσζέληνο, αιιά θαί ηνχο ηήο ςπρήο, φζελ Θεφλ ζε σκνιφγεη ηφλ 
θξππηφκελνλ, θαί πάζη παξέρνληα ηφ κέγα έιενο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, δηά γάξ ηνχ εθ ζνχ 
ζαξθσζέληνο, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, ν Αδάκ αλαθέθιεηαη, ε θαηάξα 
εδσνπνηήζεκελ, δηφ αλπκλνχληεο βνψκελ. Δπινγεηφο Υξηζηφο ν 
Θεφο εκψλ, ν νχησο επδνθήζαο, δφμα ζνη. 
 

Γνμνινγία κεγάιε 
 

Καί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ α' ξαλ 
ΔΧΘΗΝΟΝ Ζ'  Ήρνο πι. δ' 

Σά ηήο Μαξίαο δάθξπα νπ κάηελ ρείληαη ζεξκψο, ηδνχ γάξ θαηεμίσηαη, 
θαί δηδαζθφλησλ Αγγέισλ, θαί ηήο φςεσο ηήο ζήο ψ Ηεζνχ, αιι' έηη 
πξφζγεηα θξνλεί, νία γπλή αζζελήο, δηφ θαί απνπέκπεηαη κή 
πξνζςαχζαί ζνη Υξηζηέ. Αιι' φκσο θήξπμ πέκπεηαη ηνίο ζνίο 
Μαζεηαίο, νίο επαγγέιηα έθεζε, ηήλ πξφο ηφλ Παηξψνλ θιήξνλ 
άλνδνλ απαγγέιινπζα. Μεζ' ήο αμίσζνλ θαί εκάο, ηήο εκθαλείαο 
ζνπ, Γέζπνηα Κχξηε. 
 

ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ 
 

Οη Μαθαξηζκνί ηνχ Ήρνπ 
Λεζηήο ελ ηψ ηαπξψ, Θεφλ είλαί ζε πηζηεχζαο Υξηζηέ, σκνιφγεζέ 
ζε εηιηθξηλψο εθ θαξδίαο, Μλήζζεηί κνπ Κχξηε βνψλ, ελ ηή βαζηιεία 
ζνπ. 



 
Σφλ ελ ηψ μχισ ηνχ ηαπξνχ, δσήλ αλζήζαληα ηψ γέλεη εκψλ, θαί 
μεξάλαληα ηήλ εθ ηνχ μχινπ θαηάξαλ, σο σηήξα θαί δεκηνπξγφλ, 
ζπκθψλσο πκλήζσκελ. 
 
ηαπξσζέληνο ζνπ Υξηζηέ, ελ κέζσ δχν θαηαδίθσλ ιεζηψλ, ν κέλ εηο 
βιαζθεκψλ ζε θαηεθξίζε δηθαίσο, ν δέ άιινο ζέ νκνινγψλ, 
Παξάδεηζνλ ψθεζε. 
 
Σψλ Απνζηφισλ ηφλ ρνξφλ, παξαγελφκελαη γπλαίθεο ζεκλαί, 
αλεβφεζαλ, ν Υξηζηφο αλέζηε, σο Γεζπφηελ θαί δεκηνπξγφλ, απηφλ 
πξνζθπλήζσκελ. 
 

Καί απφ ηνχ θαλφλνο ηνχ Σπθινχ, Χδή ο' 
 

Απφζηνινο, θαί Δπαγγέιηνλ ηήο εκέξαο 
 

Κνηλσληθφλ 
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ, Αηλείηε απηφλ ελ ηνίο πςίζηνηο. 
Αιιεινχτα. 

ρ62ηνξ 

ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  
Ήρνο πι. α'  Υαίξνηο αζθεηηθψλ  

κκα νινκειίαο βξνηψλ, θαη νθζαικνχο ηνχ θνζκηθνχ ηνχηνπ 
ζψκαηνο, ππάξρσλ Θεέ θαί Λφγε, θαί ηψλ νκκάησλ θαηλφο, 
δεκηνπξγφο θαί πιάζηεο γλσξηδφκελνο, θαί λχλ εθ ηνχ θξάκαηνο, ηνχ 
ρνφο θαί ηνχ πηχζκαηνο Σπθιφλ αξξήησο, νκκαηνίο ελ δαθηχινηο 
ζνίο, θαηαπιάηηνπζη, θαί πειφλ θαί ηήλ φξαζηλ, ήο θαί ηπρψλ ν πξίλ, 
ελ γελλεηνίο γλσξηδφκελνο, ήιηνλ φισο κή βιέπσλ, ζέ ηφλ γιπθχλ 
νξά Ήιηνλ, ηδψλ ηήλ εηθφλα, ηνχ εκάο δη' επζπιαγρλίαλ, άθαηνλ 
πιάζαληνο.  
 
Μέιε θαί δηαξηίαλ πινπηψλ, ηήο ηψλ βξνηψλ ζσκαηηθήο 
νξγαλψζεσο, ν πξψελ ηπθιφο εθ κήηξαο, ηήο κεηξηθήο πξνειζψλ, 
σο κεδέ ηήλ πιάζηλ είλαη ψεην, νκκάησλ ηήλ ζηέξεζηλ, εππνξήζαο 
αλφζεπηνλ, εμ ήο ηνχο πφδαο, θαί ηά πιείσ ηνχ ζψκαηνο, ηνίο 
πξνζθξνχζκαζη, ηνίο ηψλ ιίζσλ εμήξζξσην φο δηά ζνχ θαί ηνχηνλ, 



ηφλ πινπηηζκφλ επηθηψκελνο, βιέπεη ηφ θψο ηφ ηνχ θφζκνπ, θαί ηφλ 
ηψλ θψησλ ζε πξχηαληλ, Θεφλ θαί Γεζπφηελ, ηψλ θηηζκάησλ 
θαηαγγέιιεη θηίζηελ παγθφζκηνλ.  
 
Όπνπηνο Γξακκαηεχζη ηπθινίο, νκκαησζείο ν πξίλ ηπθιψηησλ 
ηεζέαηαη, σο ηάρα κεδφισο βιέπσλ, αιιά ςεπδψο ηφ νξάλ, ηνχ 
σηήξνο ράξηλ πξνζπνηνχκελνο, ηπθιψηηεηλ εζέινπζη, ζθνηαζκνίο 
ηνίο ηνχ γξάκκαηνο, ελ νίο εθιάκπεη, ν γιπθχο Υξηζηφο Ήιηνο, 
ζαββαηνχξγεζηλ, θαηλνπξγφλ δηαπξάμαο κνη, φο ηφ ζθηψδεο ηνχηνπ, 
θσηνπξγψλ θαί ηφ θάιπκκα αίξσλ ηφ θψο ηφ ελ ηνχηνηο, ηνίο πξίλ 
ηπθινίο ερνξήγεζε, θαί λχλ θαζνξψληεο, ηφλ ηψλ θψησλ παξνρέα, 
θφζκσ θεξχηηνπζη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Ο Σπθιφο γελλεζείο, ελ ηψ ηδίσ ινγηζκψ έιεγελ, Άξα εγψ δη' 
ακαξηίαο γνλέσλ εγελλήζελ αφκκαηνο; Άξα εγψ δη' απηζηίαλ εζλψλ 
εγελλήζελ εηο έλδεημηλ, νπρ ηθαλψ ηνχ εξσηάλ, Πφηε λχμ, πφηε εκέξα, 
νπθ επηνλνχζί κνπ νη πφδεο ηά ηψλ ιίζσλ πξνζθξνχζκαηα, νπ γάξ 
είδνλ ηφλ ήιηνλ ιάκπνληα, νπδέ ελ εηθφλη ηφλ εκέ πιαζηνπξγήζαληα, 
Αιιά δένκαί ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, Δπίβιεςνλ επ εκέ θαί ειέεζφλ κε.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο πι. α'  Αλαζηάζηκνλ  

Γηά ηνχ ηηκίνπ ζνπ ηαπξνχ Υξηζηέ, Γηάβνινλ ήζρπλαο, θαί δηά ηήο, 
Αλαζηάζεψο ζνπ, ηφ θέληξνλ ηήο ακαξηίαο ήκβιπλαο, θαί έζσζαο 
εκάο, εθ ηψλ ππιψλ ηνχ ζαλάηνπ, Γνμάδνκέλ ζε κνλνγελέο.  

Καηαλπθηηθφλ  
Κχξηε, ακαξηάλσλ νπ παχνκαη, θηιαλζξσπίαο αμηνχκελνο, νπ 
γηλψζθσ, λίθεζφλ κνπ ηήλ πψξσζηλ, κφλε αγαζέ, θαί ειέεζφλ κε. 

Μαξηπξηθφλ  
Σψλ επηγείσλ απάλησλ θαηαθξνλήζαληεο, θαί ηψλ βαζάλσλ 
αλδξείσο θαηαηνικήζαληεο, ηψλ καθαξίσλ ειπίδσλ νπθ εζηνρήζαηε, 
αιι' νπξαλψλ βαζηιείαο θιεξνλφκνη γεγφλαηε, παλεχθεκνη 
Μάξηπξεο, έρνληεο παξξεζίαλ πξφο ηφλ θηιάλζξσπνλ Θεφλ, ηψ 
θφζκσ ηήλ εηξήλελ αηηήζαζζε, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Παξάγσλ ν Ηεζνχο εθ ηνχ ηεξνχ, εχξελ άλζξσπνλ ηπθιφλ εθ γελεηήο, 
θαί ζπιαγρληζζείο, επέζεθε πειφλ επί ηνχο νθζαικνχο απηνχ, θαί 
είπε πξφο απηφλ, Όπαγε, λίςαη εηο ηνχ ηισάκ, θαί ληςάκελνο 
αλέβιεςε, δφμαλ αλαπέκπσλ Θεψ, νη δέ αγρηζηαί απηνχ, έιεγνλ 
απηψ, Σίο ζνπ ηάο θφξαο δηήλνημελ, άο νπδείο ηψλ βιεπφλησλ ηάζαη 



ίζρπζελ, ν δέ θεζί βνήζαο, Άλζξσπνο, Ηεζνχο ιεγφκελνο, εθείλφο 
κνη έθε, Νίςαη εηο ηνχ ηισάκ, θαί αλέβιεςα, Απηφο εζηηλ αιεζψο, φλ 
έθε Μσζήο ελ ηψ λφκσ, Υξηζηφλ Μεζζίαλ, απηφο εζηηλ ν σηήξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, ηφλ εθ Παξζέλνπ 
ηερζέληα εηο ζσηεξίαλ εκψλ, αλπκλήζσκελ πηζηνί θαί 
πξνζθπλήζσκελ, φηη επδφθεζε ζαξθί, αλειζείλ ελ ηψ ζηαπξψ, θαί 
ζάλαηνλ ππνκείλαη, θαί εγείξαη ηνχο ηεζλεψηαο, ελ ηή ελδφμσ 
Αλαζηάζεη απηνχ. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε πχιε Κπξίνπ ε αδηφδεπηνο, ραίξε ηείρνο θαί ζθέπε ηψλ 
πξνζηξερφλησλ εηο ζέ, ραίξε αρείκαζηε ιηκήλ θαί Απεηξφγακε, ε 
ηεθνχζα ελ ζαξθί ηφλ Πνηεηήλ ζνπ θαί Θεφλ, πξεζβεχνπζα κή 
ειιείπεο, ππέξ ηψλ αλπκλνχλησλ, θαί πξνζθπλνχλησλ ηφλ Σφθνλ 
ζνπ. 
 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ ο' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ Αλαζηάζηκνλ 

Ήρνο πι. α'  Σφλ πλάλαξρνλ Λφγνλ  
Σφλ ηαπξφλ ηνχ Κπξίνπ εγθσκηάζσκελ, ηήλ Σαθήλ ηήλ αγίαλ χκλνηο 
ηηκήζσκελ, θαί ηήλ Αλάζηαζηλ απηνχ ππεξδνμάζσκελ, φηη ζπλήγεηξε 
λεθξνχο, εθ ηψλ κλεκάησλ σο Θεφο, ζθπιεχζαο θξάηνο ζαλάηνπ, θαί 
ηζρχλ Γηαβφινπ, θαί ηνίο ελ Άδε θψο αλέηεηιε.  

Καηαλπθηηθφλ  
Πάληεο αγξππλήζσκελ, θαί Υξηζηφλ ππαληήζσκελ πηζηνί, κεηά 
πιήζνπο ειαίνπ θαί ιακπάδσλ θαεηλψλ, φπσο ηνχ λπκθψλνο έλδνλ 
αμησζψκελ, ν γάξ ηήο ζχξαο εμσ θζαλφκελνο, άπξαθηα ηψ Θεψ 
θέθξαγελ, Διέεζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  
Κχξηε, ηφ πνηήξηνλ ηνχ πάζνπο ζνπ νη Αζινθφξνη ζνπ δειψζαληεο, 
θαηέιηπνλ ηήλ ηνχ βίνπ ηεξπλφηεηα, θαί γεγφλαζη ηψλ Αγγέισλ 
ζπκκέηνρνη, απηψλ ηαίο παξαθιήζεζη, παξάζρνπ ηαίο ςπραίο εκψλ 
εηξήλελ, Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Θενηνθίνλ  



Μεηά Αγγέισλ ηά νπξάληα, κεηα αλζξψπσλ ηά επίγεηα, ελ θσλή 
αγαιιηάζεσο Θενηφθε βνψκέλ ζνη, Υαίξε πχιε ηψλ νπξαλψλ 
πιαηπηέξα, ραίξε κφλε ηψλ γεγελψλ ζσηεξία, ραίξε ζεκλή, ραίξε 
θεραξηησκέλε, ε ηεθνχζα Θεφλ ζεζσκαησκέλνλ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηεο Δνξηήο  Ήρνο πι. α'  
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ  

Πξφ ηνχ ηαπξνχ ζνπ νηθηίξκνλ θαί ηήο Δγέξζεσο, παξηφληη ζνη 
πεξφο απφ γελλήζεσο, αλεβφα ζνη ζεξκψο, Τηέ Γαπτδ ειέεζνλ, δφο 
κνη ηφ θψο νθζαικψλ, ίλα βιέςσ ζε θαγψ, νχ ηάο θφξαο επηρξίζαο, 
πειφλ εθ πηχζκαηνο Λφγε, απηψ ηφ θψο ιακπξψο ερνξήγεζαο. (Γίο)  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο  
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο πι. α'  Αλαζηάζηκνλ  
Κχξηε, εζθξαγηζκέλνπ ηνχ ηάθνπ ππφ ηψλ παξαλφκσλ, πξνήιζεο εθ 
ηνχ κλήκαηνο, θαζψο εηέρζεο εθ ηήο Θενηφθνπ, νπθ έγλσζαλ πψο 
εζαξθψζεο, νη αζψκαηνί ζνπ Άγγεινη, νπθ ήζζνλην πφηε αλέζηεο, νη 
θπιάζζνληέο ζε ζηξαηηψηαη, ακθφηεξα γάξ εζθξάγηζηαη ηνίο 
εξεπλψζη, πεθαλέξσηαη δέ ηά ζαχκαηα, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη 
ηφ κπζηήξηνλ, φ αλπκλνχζηλ, απφδνο εκίλ αγαιιίαζηλ, θαί ηφ κέγα 
έιενο. (Γίο)  

Καηαλπθηηθφλ  
Οίκνη! ηί σκνηψζελ εγψ ηή αθάξπσ ζπθή, θαί πηννχκαη ηήλ θαηάξαλ 
ζχλ ηή εθθνπή; αιι' επνπξάληε γεσξγέ, Υξηζηέ ν Θεφο, ηήλ 
ρεξζσζείζάλ κνπ ςπρήλ θαξπνθφξνλ αλάδεημνλ, θαί σο ηφλ Άζσηνλ 
Τηφλ δέμαη κε, θαί ειέεζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  
Δπινγεκέλνο ν ζηξαηφο ηνχ Βαζηιέσο ηψλ νπξαλψλ, εη γάξ γεγελείο 
ππήξρνλ νη Αζινθφξνη, αιι' αγγειηθήλ αμίαλ έζπεπδνλ θζάζαη, ηψλ 
ζσκάησλ θαηαθξνλήζαληεο, θαί δηά ηψλ παζεκάησλ, ηήο ηψλ 
Αζσκάησλ αμησζέληεο ηηκήο, Δπραίο απηψλ Κχξηε, θαηάπεκςνλ εκίλ 
ηφ κέγα ζνπ έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
ινλ ηφλ βίνλ ν Σπθιφο λχθηα ινγηδφκελνο, εβφεζε πξφο ζέ Κχξηε, 
Αλνημφλ κνπ ηάο θφξαο Τηέ Γαπτδ, ν σηήξ εκψλ ίλα κεηά πάλησλ 
θαγψ πκλήζσ ζνπ ηήλ δχλακηλ.  
 



ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο πι. α'  ζηε παηεξ  

Σχθισζηο ψθζε, ν Σπθιφο ηνίο ηάρα βιέπνπζη, ζθνηίδσλ θαί ηάο 
θξέλαο, θαί ηάο ςπράο, θαί ηφλ λνχλ, ηήλ ηνχηνπ ζεσξνχζηλ ασξνλ 
βιέςηλ, θαί θσλήζαληεο εξψησλ δεηλψο, Πψο άξηη νξάζαη, σο είο 
ηψλ θψο νξψλησλ, ηπθιφο ππάξρσλ εθ γελεηήο, θαί πξνθαζήκελνο 
ηξίβνηο, θαί πξνζαηηψλ, ζελ ππέδεημε ηφλ ηφ θψο ρνξεγνχληα, θαί 
πιαζηνπξγήζαληα ηά θψηα ελ ηψ θφζκσ, εμ ψλ θεξχηηεηαη, Τηφο 
Θενχ πξνάλαξρνο, επ' εζράησλ εθ ηήο Παξζέλνπ βξνηφο θαλείο, δη' 
νίθηνλ εθ ζείνπ Πλεχκαηνο.  
 
ηίρ. Δπίβιεςνλ επ' εκέ θαί ειέεζφλ κε...  
 
ζπεξ θνξηίνλ, θαί γεψδεο αρζνθφξεκα, σξάην ηνίο ελ θφζκσ, 
πεξηπαηψλ ν Σπθιφο, θαί ελ ηαίο πιαηείαηο πφδαο ζπληξίβσλ, ηάρα 
σο φξαζηλ ηήλ ξάβδνλ πινπηψλ, φζελ θαηαθεχγεη πξφο ηφλ 
θσηνδφηελ, εμ νχ ιακβάλεη ηφ θψο νξάλ, θαί νθζαικνίο απηνχ 
βιέπεηλ ηφλ πνηεηήλ, ηφλ θαζ' νκνίσζηλ απηνχ θαί θαη' εηθφλα, 
δεκηνπξγήζαληα ηήλ θχζηλ ηψλ αλζξψπσλ, εθ γήο ηφ πξφηεξνλ, θαί 
λχλ ρντ θαί πηχζκαηη, θαηαπγάζαληα ηνχηνπ ηάο θφξαο, θαί δφληα 
θηιαλζξψπσο βιέπεηλ ηφλ ήιηνλ.  
 
ηίρ. Σά δηαβήκαηά κνπ θαηεχζπλνλ...  
 
χκκνξθνλ είδε, ηήο αλζξψπσλ δηαπιάζεσο, ηφλ Λφγνλ ηφλ 
παηξψνλ, ηφ θψο ηδψλ ν Σπθιφο, εμ νχ θαί ηφλ θσζθφξνλ θαί 
εκεξάξρελ, έβιεςελ Ήιηνλ, σο άιινη βξνηνί, ραίξσλ ηή νξάζεη ηή 
θαηλνπξεπεζηέξα, δη' ήο σξάζε επζππνξψλ, ηφλ θαί απξνζθφπησο 
βαδίδσλ ηάο αηξαπνχο, θαί θσηίζαληα Τηφλ Θενχ γλσξίδσλ, 
ελαλζξσπήζαληα δη' άθξαλ επζπιαγρλίαλ, θαί φ ήλ κείλαληα, Θεφλ 
βξνηφλ γελφκελνλ, θαί ιαβφληα φ νπρ ππήξρελ, αζχγρπηφλ ηε 
ηεξνχληα ηήλ ηνχηνπ έλσζηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α'  
Κχξηε παξάγσλ ελ ηή νδψ, εχξεο άλζξσπνλ ηπθιφλ εθ γελεηήο, θαί 
έθζακβνη γεγνλφηεο νη Μαζεηαί, επεξψησλ ζε ιέγνληεο, Γηδάζθαιε, 
ηίο ήκαξηελ, νχηνο ή νη γνλείο απηνχ, ίλα ηπθιφο γελλεζή; χ δέ 
σηήξ κνπ εβφαο απηνίο, νχηε νχηνο ήκαξηελ, νχηε νη γνλείο απηνπ, 
αιι' ίλα θαλεξσζή ηά έξγα ηνχ Θενχ ελ απηψ, εκέ δεί εξγάδεζζαη ηά 
έξγα ηνχ πέκςαληφο κε, ά νπδείο δχλαηαη εξγάδεζζαη, Καί ηαχηα 
εηπψλ, πηχζαο ρακαί, θαί πειφλ πνηήζαο, επέρξηζαο ηνχο νθζαικνχο 



απηνχ, ιέμαο πξφο απηφλ, Όπαγε λίςαη εηο ηνχ ηισάκ ηήλ 
θνιπκβήζξαλ, ν δέ ληςάκελνο πγηήο εγέλεην, θαί εβφα πξφο ζέ, 
Πηζηεχσ, Κχξηε, θαί πξνζεθχλεζέ ζνη, Γηφ βνψκελ θαί εκείο, Διέεζνλ 
εκάο.  

ρ63ηνξ 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ ο' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  
Ήρνο πι. α'  Υαίξνηο αζθεηηθψλ  

ηφκαηη θαί ςπρή θαί λντ, ηφλ εθ ρνφο πιαζηνπξγηθψο θαί ηνχ 
πηχζκαηνο, νκκάησλ ηάο θφξαο δφληα, θαί ηφλ θνηλφλ θσηηζκφλ, ν ηφ 
πξίλ ηπθιψηησλ σκνιφγε ζε, θηηζκάησλ παγθφζκηνλ, πξνβνιέα θαί 
πξχηαληλ, δη' νίθηνλ κφλνλ, βξνησζέληα ηνχ πιάζκαηνο, θαί 
εθήξπηηελ, σο Θεφλ παληνδχλακνλ, νχ Γξακκαηείο ηφλ δήινλ, θαί ηήλ 
πξφο ηνχηνπο δηάιεμηλ, φισο κή θέξνληεο βιέπεηλ, απνζπλάγσγνλ 
θξίλνπζη, ηπθιψηηνληεο πιένλ, ηνχ πνηέ ηπθινχ ηάο θφξαο, ςπρή θαί 
ζψκαηη.  
 
Σξφπαηνλ αξηζηείαο ηπθιφο, θαηά βιεπφλησλ θαηά θξάηνο εμήξαην, 
ηφλ Κηίζηελ θαί γάξ ηφλ ηνχηνπ, θαί πιαζηνπξγφλ ηνχ παληφο, θαί 
ηπθιφο ππάξρσλ εζεάζαην, ηδψλ ηήλ νκκάησζηλ, ηήλ πιαζζείζαλ εθ 
πηχζκαηνο, θαί ηαχηε κφλε, επηγλνχο ηφλ θσηίζαληα, θαί Τηφλ Θενχ, 
θαί Γεζπφηελ παγθφζκηνλ, φλ νη νξψληεο θζφλνπ, θαθία 
ηπθιψηηνληεο, φισο νπθ είδνλ, θαί ηαχηα, πνιιαπιαζίνλα βιέπνληεο, 
εθ ηνχηνπ ζαπκάησλ, ελεξγείαο παξαδφμνπο, κφλνηο ηνίο ξήκαζηλ.  
 
Όπνπηνο Γξακκαηεχζη ηπθινίο, νκκαησζείο ν πξίλ ηπθιψηησλ 
ηεζέαηαη σο ηάρα κεδφισο βιέπσλ, αιιά ςεπδψο ηφ νξάλ, ηνχ 
σηήξνο ράξηλ πξνζπνηνχκελνο, ηπθιψηηεηλ εζέινπζη, ζθνηαζκνίο 
ηνίο ηνχ γξάκκαηνο, ελ νίο εθιάκπεη, ν γιπθχο Υξηζηφο Ήιηνο, 
ζαββαηνχξγεζηλ, θαηλνπξγφλ δηαπξάμαο κνη, φο ηφ ζθηψδεο ηνχηνπ, 
θσηνπξγψλ θαί ηφ θάιπκκα, αίξσλ ηφ θψο ηφ ελ ηνχηνηο, ηνίο πξίλ 
ηπθινίο ερνξήγεζε, θαί λχλ θαζνξψληεο ηφλ ηψλ θψησλ παξνρέα, 
θφζκσ θεξχηηνπζη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Γηθαηνζχλεο Ήιηε λνεηέ Υξηζηέ ν Θεφο, ν ηφλ εθ κήηξαο ηνχ θσηφο 
εζηεξεκέλνλ, δηά ηήο ζήο αρξάληνπ πξνζςαχζεσο, θσηίζαο θαη' 
άκθσ, θαί εκψλ ηά φκκαηα, ηψλ ςπρψλ απγάζαο, Τηνχο εκέξαο 
δείμνλ, ίλα πίζηεη βνψκέλ ζνη, Πνιιή ζνπ θαί άθαηνο ε εηο εκάο 



επζπιαγρλία, θηιάλζξσπε δφμα ζνη.  
 

ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο πι. α'  Αλαζηάζηκνλ  

Ο ηήλ αλάζηαζηλ δηδνχο ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ σο πξφβαηνλ επί 
ζθαγήλ ήρζε.  
έθξημαλ ηνχηνλ νη άξρνληεο ηνχ Άδνπ, θαί επήξζεζαλ πχιαη 
νδπλεξαί, εηζειήιπζε γάξ ν Βαζηιεχο ηήο δφμεο, Υξηζηφο, ιέγσλ ηνίο 
ελ δεζκνίο, Δμέιζεηε, θαί ηνίο ελ ηψ ζθφηεη, Αλαθαιχπηεζζε.  

Καηαλπθηηθφλ  
Κχξηε, θαί ηφλ θφβνλ ζνπ πηννχκαη, θαί ηφ πνλεξφλ πνηείλ νπ 
παχνκαη, Σίο ελ δηθαζηεξίσ ηφλ δηθαζηήλ νπ πηνείηαη; ή ηίο ηαζήλαη 
βνπιφκελνο, ηφλ ηαηξφλ παξνξγίδεη, σο θαγψ; Μαθξφζπκε Κχξηε, επί 
ηή αζζελεία κνπ ζπιαγρλίζζεηη, θαί ειέεζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  
Σφλ ζπξεφλ ηήο πίζηεσο πεξηβαιιφκελνη, θαί ηψ ηχπσ ηνχ ηαπξνχ 
εαπηνχο δηαλαζηήζαληεο, πξφο ηάο βαζάλνπο αλδξείσο 
απεπηνκφιεζαλ, θαί Γηαβφινπ ηήλ πιάλελ, θαί ηφ ζξάζνο 
θαηήξγεζαλ, νη Άγηνί ζνπ Κχξηε, απηψλ ηαίο ηθεζίαηο, σο 
παληνδχλακνο Θεφο, ηψ θφζκσ ηήλ εηξήλελ θαηάπεκςνλ, θαί ηαίο 
ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Ο δηά ζπιάγρλα ειένπο, ζαξθσζείο Υξηζηέ ν Θεφο, ηφλ ηνχ θσηφο 
εζηεξεκέλνλ απφ κήηξαο, ζπιάγρλνηο αθάησλ νηθηηξκψλ, 
ιακπεδφλνο ζείαο θαηεμίσζαο, ηνχηνπ ηάο θφξαο, ηψ ρντ ηνίο 
πιαζηνπξγνίο δαθηχινηο ζνπ πξνζςαχζαο, Απηφο θαί λχλ 
θσηνπάξνρε, θαί εκψλ θαηαχγαζνλ ηά ηήο ςπρήο αηζζεηήξηα, σο 
κφλνο αθζνλνπάξνρνο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, ηφλ εθ Παξζέλνπ 
ηερζέληα εηο ζσηεξίαλ εκψλ, αλπκλήζσκελ πηζηνί θαί 
πξνζθπλήζσκελ, φηη επδφθεζε ζαξθί, αλειζείλ ελ ηψ ζηαπξψ, θαί 
ζάλαηνλ ππνκείλαη, θαί εγείξαη ηνχο ηεζλεψηαο, ελ ηή ελδφμσ 
Αλαζηάζεη απηνχ. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε πχιε Κπξίνπ ε αδηφδεπηνο, ραίξε ηείρνο θαί ζθέπε ηψλ 
πξνζηξερφλησλ εηο ζέ, ραίξε αρείκαζηε ιηκήλ θαί Απεηξφγακε, ε 
ηεθνχζα ελ ζαξθί ηφλ Πνηεηήλ ζνπ θαί Θεφλ, πξεζβεχνπζα κή 
ειιείπεο, ππέξ ηψλ αλπκλνχλησλ, θαί πξνζθπλνχλησλ ηφλ Σφθνλ 



ζνπ. 
 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ ο' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ  

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο πι. α'  Αλαζηάζηκνλ  

Κχξηε, λεθξφο πξνζεγνξεχζεο, ν λεθξψζαο ηφλ ζάλαηνλ, ελ κλήκαηη 
εηέζεο, ν θελψζαο ηά κλήκαηα, άλσ ζηξαηηψηαη ηφλ ηάθνλ εθχιαηηνλ, 
θάησ ηνχο απ' αηψλνο λεθξνχο εμαλέζηεζαο, Παληνδχλακε θαί 
αθαηάιεπηε Κχξηε δφμα ζνη.  

Καηαλπθηηθφλ  
Κξηηνχ θαζεδνκέλνπ, θαί Αγγέισλ εζηψησλ, ζάιπηγγνο ερνχζεο, θαί 
θινγφο θαηνκέλεο, ηί πνηήζεηο ςπρή κνπ, απαγνκέλε εηο θξίζηλ, ηφηε 
γάξ ηά δεηλά ζνη παξίζηαληαη, ηά θξππηά ζνπ ειέγρνληαη εγθιήκαηα, 
δηφ πξφ ηέινπο βφεζνλ ηψ Κξηηή, ν Θεφο ηιάζζεηί κνη θαί ζψζφλ κε.  

Μαξηπξη θφλ  
Λάκπεη ζήκεξνλ ε κλήκε ηψλ Αζινθφξσλ, έρεη γάξ νπξαλφζελ 
απαχγαζκα, ν ρνξφο ηψλ Αγγέισλ παλεγπξίδεη, θαί ηψλ αλζξψπσλ 
ηφ γέλνο ζπλενξηάδεη, δηφ πξεζβεχνπζη ηψ Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Μήηεξ Θενχ Παλαγία, ηφ ηείρνο ηψλ Υξηζηηαλψλ, ξχζαη ιαφλ ζνπ 
ζπλήζσο, θξαπγάδνληά ζνη εθηελψο, Αληηηάρζεηη αηζρξνίο θαί αιαδφζη 
ινγηζκνίο, ίλα βνψκέλ ζνη, Υαίξε ε θεραξηησκέλε.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο πι. α'  Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ  

Αλαβιέςαο νξάηαη Σπθιφο ηψ πηχζκαηη, ηνχ ηήλ βξνηψλ δηαξηίαλ 
πξίλ πιαζηνπξγήζαληνο, κή νξψλ εθ γελεηήο ηφλ κέγαλ Ήιηνλ, φζελ 
θαί ράξηηαο Θεψ, αλαπέκπεη εθ ςπρήο, ηήλ ηνχηνπ ηδψλ εηθφλα, θαζ' 
νκνίσζηλ πεπιαζκέλελ, ηνχ ηήλ εηθφλα πιαζηνπξγήζαληνο.  
 

Δηο ηνχο Α ί λ ν π ο  
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο πι. α'  Αλαζηάζηκνλ  



Κχξηε, ηνχο κνρινχο ηνχο αησλίνπο ζπληξίςαο, θαί δεζκά δηαξξήμαο, 
ηνχ κλήκαηνο αλέζηεο, θαηαιηπψλ ζνπ ηά εληάθηα, εηο καξηχξηνλ ηήο 
αιεζνχο ηξηεκέξνπ ηαθήο ζνπ, θαί πξνήγεο ελ ηή Γαιηιαία, ν ελ 
ζπειαίσ ηεξνχκελνο, Μέγα ζνπ ηφ έιενο, αθαηάιεπηε σηήξ, 
ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. (Γίο)  

Καηαλπθηηθφλ  
Σά πιήζε ηψλ πηαηζκάησλ κνπ πάξηδε Κχξηε ν εθ Παξζέλνπ ηερζείο, 
θαί πάζαο εμάιεηςνλ ηάο αλνκίαο κνπ, ινγηζκφλ κνη παξέρσλ 
επηζηξνθήο, σο κφλνο θηιάλζξσπνο δένκαη, θαί ειέεζφλ κε.  

Μαξηπξηθφλ  
Οη Αζινθφξνη ζνπ Κχξηε, ηάο ηάμεηο ηψλ Αγγέισλ κηκεζάκελνη, σο 
αζψκαηνη ηαίο βαζάλνηο ελεθαξηέξεζαλ, κνλνιφγηζηνλ ειπίδα 
έρνληεο ηψλ επεγγεικέλσλ αγαζψλ ηήλ απφιαπζηλ, ηαίο απηψλ 
πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ηήλ εηξήλελ δψξεζαη ηψ θφζκσ 
ζνπ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Σίο ιαιήζεη ηάο δπλαζηείαο ζνπ Υξηζηέ, ή ηίο εμαξηζκήζεη ηψλ 
ζαπκάησλ ζνπ ηά πιήζε; δηπινχο γάξ σο σξάζεο επί γήο δη' 
αγαζφηεηα, δηπιάο θαί ηάο ηάζεηο ηνίο λνζνχζηλ ερνξήγεηο, νπ κφλνλ 
γάξ ηνχ ζψκαηνο νθζαικνχο δηήλνημαο, ηνχ απφ κήηξαο 
πεξσζέληνο, αιιά θαί ηνχο ηήο ςπρήο, φζελ Θεφλ ζε σκνιφγεη ηφλ 
θξππηφκελνλ, θαί πάζη παξέρνληα ηφ κέγα έιενο.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο πι. α'  ζηε Πάηεξ  

Λάκςηλ θσζθφξνλ, θαηαιάκςαζαλ Θεψκελνη, πξνδήισο ελ 
αββάησ ηψ θσηνθφξσ Σπθιψ νη λφκνηο ηνίο Μσζέσο 
εληεζξακκέλνη, γλψκε ηπθιψηηνπζηλ νξψληεο ζθηά, ζθίαζκα κή 
γλφληεο ηφ ζπγθαιχπηνλ λφκνπο, εμ νχ νπθ είδνλ ηφλ θσηνπξγφλ θαί 
ηφλ ηψ ιφγθ αββάηνπ δεκηνπξγφλ, ηφλ νκκαηψζαληα Σπθιφλ ηή 
απνλίςεη, θαί ηή ηνχ πηχζκαηνο θαηλή πειεξγαζία, κεζ' νχ 
κηγλχκελνη, Θεφλ απηφλ θαηίδσκελ, ηήλ εθηχθισζηλ Φαξηζαίσλ 
ειέγρνληεο νξάζεη, ηή εθ ηνχ θξείηηνλνο.  
 
ηίρ. Δπίβιεςνλ επ εκέ, θαί ειέεζφλ κε...  
 
ξζξνο αλίζρεη ηψ ελ ζθφηεη δηαηξίβνληη, λπθηφο ανξαζίαο 
πνιπσδχλσ Σπθιψ ελ ξείζξνηο ινπζακέλσ, ηφ θψο νκκάησλ ζείσ 
θειεχζκαηη, πεγή ηισάκ, φζελ ζειαζθφξνο θαηλφηεξνο νξάηαη, 
νκίριελ ζθφηνπο λπθηνπνηφλ, ηψλ λνκηθψλ δηειέγρσλ Γξακκαηηζηψλ, 



θαί ηήλ ζθνηφκαηλαλ, ηήο ηνχησλ αβιεςίαο ηαίο αλαιάκςεζη θσηίδσλ 
ηαίο θσζθφξνηο, εμ ψλ ε ηχθισζηο ηνχ πξίλ ζθηψδνπο γξάκκαηνο, 
νκκαηνχηαη ηαίο εθ ηνχ Λφγνπ, εκίλ παξερνκέλαηο θαηδξαίο 
ειιάκςεζηλ.  
 
ηίρ. Σά δηαβήκαηά κνπ θαηεχζπλνλ...  
 
Όςνπο επέβε, θσηνθφξνπ επηβάζεσο, θσηί ζενγλσζίαο 
θαηαιακθζείο ν Σπθιφο, θάλ πξψελ εηπθινχην εμ ακθνίλ, ηφλ 
θσηνδφηελ γλσξίδεη θαί θσηνπξγφλ ηφλ αλαιάκςαληα εθ ηάθνπ 
ηξηεκέξσο, θαί γήλ θαηδξχλαληα απηνχ ηή Αλαζηάζεη, εμ ήο 
επέιακςε, ηφ θψο ηήο αλαπιάζεσο ηνίο ελ ζθφηεη θεθξαηεκέλνηο, 
βξνηνίο, δη' επζπιαγρλίαλ θαί κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Γηθαηνζχλεο Ήιηε λνεηέ, Υξηζηέ ν Θεφο ν ηφλ εθ κήηξαο ηνχ θσηφο 
εζηεξεκέλνλ δηά ηήο ζήο αρξάληνπ πξνζςαχζεσο, θσηίζαο θαη' 
άκθσ, θαί εκψλ ηά φκκαηα, ηψλ ςπρψλ απγάζαο, Τηνχο εκέξαο 
δείμνλ, ίλα πίζηεη βνψκέλ ζνη, Πνιιή ζνπ θαί άθαηνο, ε εηο εκάο 
επζπιαγρλία,  θηιάλζξσπε, δφμα ζνη.  
 

 
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ ο' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 

Δ  Π Δ Ρ Α  
(ΑΠΟΓΟΗ ΣΖ ΔΟΡΣΖ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ) 

 
Ηδηφκεια ηήο Δνξηήο  

Ήρνο β'  
Ο Σπθιφο γελλεζείο, ελ ηψ ηδίσ ινγηζκψ έιεγελ, Άξα εγψ, δη' 
ακαξηίαο γνλέσλ εγελλήζελ αφκκαηνο; Άξα εγψ, δη' απηζηίαλ εζλψλ 
εγελλήζελ εηο έλδεημηλ; νπρ ηθαλψ ηνχ εξσηάλ, Πφηε λχμ, πφηε εκέξα, 
νπθ επηνλνχζί κνπ νη πφδεο ηά ηψλ ιίζσλ πξνζθξνχζκαηα, νπ γάξ 
είδνλ ηφλ ήιηνλ ιάκπνληα, νπδέ ελ εηθφλη ηφλ εκέ πιαζηνπξγήζαληα, 
Αιιά δένκαί ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, Δπίβιεςνλ επ' εκέ, θαί ειέεζφλ κε.  
 
Παξάγσλ ν Ηεζνχο εθ ηνχ Ηεξνχ, εχξελ άλζξσπνλ ηπθιφλ εθ γελεηήο, 
θαί ζπιαγρληζζείο, επέζεθε πειφλ επί ηνχο νθζαικνχο απηνχ, θαί 
είπε πξφο απηφλ, Όπαγε, λίςαη εηο ηνχ ηισάκ, θαί ληςάκελνο 
αλέβιεςε, δφμαλ αλαπέκπσλ Θεψ, νη δέ αγρηζηαί απηνχ, έιεγνλ 
απηψ, Σίο ζνπ ηάο θφξαο δηήλνημελ, άο νπδείο ηψλ βιεπφλησλ ηάζαη 
ίζρπζελ, ν δέ θεζί βνήζαο, Άλζξσπνο, Ηεζνχο ιεγφκελνο, εθείλφο 



κνη έθε, Νίςαη εηο ηνχ ηισάκ, θαί αλέβιεςα, Απηφο εζηηλ αιεζψο, φλ 
έθε Μσζήο ελ ηψ λφκσ, Υξηζηφλ Μεζζίαλ, απηφο εζηηλ ν σηήξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  

Ήρνο δ'  
ινλ ηφλ βίνλ ν Σπθιφο, λχθηα ινγηδφκελνο εβφεζε πξφο ζέ Κχξηε, 
Αλνημφλ κνπ ηάο θφξαο, Τηέ Γαπτδ, ν σηήξ εκψλ, ίλα κεηά πάλησλ 
θαγψ πκλήζσ ζνπ ηήλ δχλακηλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. α'  
Κχξηε, παξάγσλ ελ ηή νδψ, εχξεο άλζξσπνλ Σπθιφλ εθ γελεηήο, θαί 
έθζακβνη γεγνλφηεο νη Μαζεηαί, επεξψησλ ζε, ιέγνληεο, Γηδάζθαιε, 
ηίο ήκαξηελ, νχηνο ή νη γνλείο απηνχ ίλα ηπθιφο γελλεζή; χ δέ 
σηήξ κνπ εβφαο απηνίο, Οχηε νχηνο ήκαξηελ, νχηε νη γνλείο απηνχ, 
αιι' ίλα θαλεξσζή ηά έξγα ηνχ Θενχ, ελ απηψ, εκέ δεί εξγάδεζζαη ηά 
έξγα ηνχ πέκςαληφο κε, ά νπδείο δχλαηαη εξγάδεζζαη, Καί ηαχηα 
εηπψλ, πηχζαο ρακαί, θαί πειφλ πνηήζαο, επέρξηζαο ηνχο νθζαικνχο 
απηνχ, ιέμαο πξφο απηφλ, Όπαγε, λίςαη εηο ηνχ ηισάκ ηήλ 
θνιπκβήζξαλ, ν δέ ληςάκελνο, πγηήο εγέλεην, θαί εβφα πξφο ζέ, 
Πηζηεχσ, Κχξηε, θαί πξνζεθχλεζέ ζνη, Γηφ βνψκελ θαί εκείο, Διέεζνλ 
εκάο.  

Καί λχλ... 
Δλ ηή Δξπζξά ζαιάζζε, ηήο απεηξνγάκνπ λχκθεο εηθψλ δηεγξάθε 
πνηέ, Δθεί, Μσυζήο δηαηξέηεο ηνχ χδαηνο, ελζάδε, Γαβξηήι ππεξέηεο 
ηνχ ζαχκαηνο, Σφηε ηφλ βπζφλ επέδεπζελ, αβξφρσο Ηζξαήι, λχλ δέ, 
ηφ Υξηζηφλ εγέλλεζελ αζπφξσο ε Παξζέλνο, Ζ ζάιαζζα, κεηά ηελ 
πάξνδνλ ηνχ Ηζξαήι, έκεηλελ άβαηνο, ε άκεκπηνο, κεηά ηήλ θχεζηλ 
ηνχ Δκκαλνπήι, έκεηλελ άθζνξνο, ν ψλ, θαί πξνψλ, θαί θαλείο σο 
άλζξσπνο Θεφο, ειέεζνλ εκάο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ  
ηηρεξά Αλαζηάζηκα  

Ήρνο πι. α'  
Γηά ηνχ ηηκίνπ ζνπ ηαπξνχ Υξηζηέ, Γηάβνινλ ήζρπλαο, θαί δηά ηήο 
Αλαζηάζεψο ζνπ, ηφ θέληξνλ ηήο ακαξηίαο ήκβιπλαο, θαί έζσζαο 
εκάο, εθ ηψλ ππιψλ ηνχ ζαλάηνπ, δνμάδνκέλ ζε Μνλνγελέο.  
 
ηίρ. Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ...  
 
Ο ηήλ αλάζηαζηλ δηδνχο ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ σο πξφβαηνλ επί 
ζθαγήλ ήρζε, έθξημαλ ηνχηνλ νη άξρνληεο ηνχ Άδνπ, θαί επήξζεζαλ 
πχιαη νδπλεξαί, εηζειήιπζε γάξ ν Βαζηιεχο ηήο δφμεο Υξηζηφο, 



ιέγσλ ηνίο ελ δεζκνίο, Δμέιζεηε, θαί ηνίο ελ ηψ ζθφηεη, 
Αλαθαιχπηεζζε.  
 
ηίρ. Καί γάξ εζηεξέσζε ηήλ νηθνπκέλελ...  
 
Μέγα ζαχκα! ν ηψλ ανξάησλ θηίζηεο, δηά θηιαλζξσπίαλ, ζαξθί 
παζψλ, αλέζηε ν αζάλαηνο, Γεχηε παηξηαί ηψλ εζλψλ, ηνχηνλ 
πξνζθπλήζσκελ, ηή γάξ απηνχ επζπιαγρλία, εθ πιάλεο ξπζζέληεο 
ελ ηξηζίλ ππνζηάζεζηλ, έλα Θεφλ πκλείλ κεκαζήθακελ.  
 
ηίρ. Σψ νίθσ ζνπ πξέπεη αγίαζκα...  
 
έ ηφλ ζαξθσζέληα σηήξα Υξηζηφλ, θαί ηψλ νπξαλψλ κή 
ρσξηζζέληα, ελ θσλαίο αζκάησλ κεγαιχλνκελ, φηη ηαπξφλ θαί 
ζάλαηνλ θαηεδέμσ, δηά ηφ γέλνο εκψλ, σο θηιάλζξσπνο Κχξηνο, 
ζθπιεχζαο Άδνπ πχιαο, ηξηήκεξνο αλέζηεο, ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Γηθαηνζχλεο Ήιηε λνεηέ, ρξηζηέ ν Θεφο, ν ηφλ εθ κήηξαο ηνχ θσηφο 
εζηεξεκέλνλ, δηά ηήο ζήο αρξάληνπ πξνζςαχζεσο, θσηίζαο θαη 
άκθσ, θαί εκψλ ηά φκκαηα ηψλ ςπρψλ απγάζαο, Τηνχο εκέξαο 
δείμνλ, ίλα πίζηεη βνψκέλ ζνη, Πνιιή ζνπ θαί άθαηνο ε εηο εκάο 
επζπιαγρλία, θηιάλζξσπε, δφμα ζνη.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, ηφλ εθ Παξζέλνπ 
ηερζέληα εηο ζσηεξίαλ εκψλ, αλπκλήζσκελ πηζηνί θαί 
πξνζθπλήζσκελ, φηη επδφθεζε ζαξθί, αλειζείλ ελ ηψ ζηαπξψ, θαί 
ζάλαηνλ ππνκείλαη, θαί εγείξαη ηνχο ηεζλεψηαο, ελ ηή ελδφμσ 
Αλαζηάζεη απηνχ. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε πχιε Κπξίνπ ε αδηφδεπηνο, ραίξε ηείρνο θαί ζθέπε ηψλ 
πξνζηξερφλησλ εηο ζέ, ραίξε αρείκαζηε ιηκήλ θαί Απεηξφγακε, ε 
ηεθνχζα ελ ζαξθί ηφλ Πνηεηήλ ζνπ θαί Θεφλ, πξεζβεχνπζα κή 
ειιείπεο, ππέξ ηψλ αλπκλνχλησλ, θαί πξνζθπλνχλησλ ηφλ Σφθνλ 
ζνπ. 
 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ ο' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 



 
Καζίζκαηα Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ  
Ήρνο πι. α'  Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ  

Σφλ ηαπξφλ ηνχ Κπξίνπ εγθσκηάζσκελ, ηήλ Σαθήλ ηήλ αγίαλ χκλνηο 
ηηκήζσκελ, θαί ηήλ Αλάζηαζηλ απηνχ ππεξδνμάζσκελ, φηη ζπλήγεηξε 
λεθξνχο εθ ηψλ κλεκάησλ σο Θεφο, ζθπιεχζαο θξάηνο ζαλάηνπ θαί 
Ηζρχλ Γηαβφινπ θαί ηνίο ελ Άδε θψο αλέηεηιε.  

Γφμα... 
Κχξηε, λεθξφο πξνζεγνξεχζεο, ν λεθξψζαο ηφλ ζάλαηνλ, ελ κλήκαηη 
εηέζεο, ν θελψζαο ηά κλήκαηα, άλσ ζηξαηηψηαη ηφλ ηάθνλ εθχιαηηνλ, 
θάησ ηνχο απ' αηψλνο, λεθξνχο εμαλέζηεζαο, Παληνδχλακε θαί 
αθαηάιεπηε, Κχξηε δφμα ζνη.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Υαίξε άγηνλ φξνο, θαί ζενβάδηζηνλ, ραίξε έκςπρε βάηε, θαί 
αθαηάθιεθηε, ραίξε ε κφλε πξφο Θεφλ θφζκνπ γέθπξα, ε κεηάγνπζα 
ζλεηνχο, πξφο ηήλ αηψληνλ δσήλ, ραίξε αθήξαηε Κφξε, ε 
απεηξάλδξσο ηεθνχζα, ηήλ ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα ηνχ Σπθινχ  
Ήρνο πι. α'  Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Σψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη ν ζπλάλαξρνο ν ηφ θψο σο ρηηψλα 
πεξηβαιιφκελνο, θηιαλζξψπσο ηήλ εκψλ θχζηλ ελδέδπηαη, θαί ηάο 
λφζνπο ηψλ βξνηψλ, απειαχλσλ σο Θεφο, εθψηηζε θαί ηάο θφξαο, 
ηνχ εθ λεδχνο κεηξψαο, εζηεξεκέλνπ θσηφο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο  
ηηρεξά Αλαζηάζηκα δ'  

Ήρνο πι. α' 
Κχξηε, εζθξαγηζκέλνπ ηνχ ηάθνπ ππφ ηψλ παξαλφκσλ, πξνήιζεο εθ 
ηνχ κλήκαηνο, θαζψο εηέρζεο εθ ηήο Θενηφθνπ, νπθ έγλσζαλ πψο 
εζαξθψζεο, νη αζψκαηνί ζνπ Άγγεινη, νπθ ήζζνλην πφηε αλέζηεο, νη 
θπιάζζνληέο ζε ζηξαηηψηαη, ακθφηεξα γάξ εζθξάγηζηαη ηνίο 
εξεπλψζη, πεθαλέξσηαη δέ ηά ζαχκαηα, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη 
ηφ κπζηήξηνλ, φ αλπκλνχζηλ, απφδνο εκίλ αγαιιίαζηλ, θαί ηφ κέγα 
έιενο.  
 
Κχξηε, ηνχο κνρινχο ηνχο αησλίνπο ζπληξίςαο, θαί δεζκά δηαξξήμαο, 
ηνχ κλήκαηνο αλέζηεο, θαηαιηπψλ ζνπ ηά εληάθηα, εηο καξηχξηνλ ηήο 



αιεζνχο ηξηεκέξνπ ηαθήο ζνπ, θαί πξνήγεο ελ ηή Γαιηιαία, ν ελ 
ζπειαίσ ηεξνχκελνο, Μέγα ζνπ ηφ έιενο, αθαηάιεπηε σηήξ, 
ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο.  
 
Κχξηε, αη γπλαίθεο έδξακνλ επί ηφ κλήκα, ηνχ ηδείλ ζε ηφλ Υξηζηφλ, 
ηφλ δη' εκάο παζφληα, θαί πξνζειζνχζαη, εχξνλ Άγγεινλ επί ηφλ 
ιίζνλ θαζήκελνλ, ηψ θφβσ θπιηζζέληα, θαί πξφο απηάο εβφεζε 
ιέγσλ, Αλέζηε ν Κχξηνο, είπαηε ηνίο Μαζεηαίο, φηη αλέζηε εθ λεθξψλ, 
ν ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Κχξηε, ψζπεξ εμήιζεο, εζθξαγηζκέλνπ ηνχ, ηάθνπ, νχησο εηζήιζεο, 
θαί ηψλ ζπξψλ θεθιεηζκέλσλ, πξφο ηνχο καζεηάο ζνπ, δεηθλχσλ 
απηνίο ηά ηνχ ζψκαηνο πάζε, άπεξ θαηεδέμσ σηήξ καθξνζπκήζαο, 
σο εθ ζπέξκαηνο Γαπτδ, κψισπαο ππήλεγθαο, σο Τηφο δέ ηνχ Θενχ, 
θφζκνλ ειεπζέξσζαο, Μέγα ζνπ ηφ έιενο, αθαηάιεπηε σηήξ, 
ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Σίο ιαιήζεη ηάο δπλαζηείαο ζνπ Υξηζηε; ή ηίο εμαξηζκήζεη ηψλ 
ζαπκάησλ ζνπ ηά πιήζε; δηπινχο γάξ σο σξάζεο επί γήο δη' 
αγαζφηεηα, δηπιάο θαί ηάο ηάζεηο ηνίο λνζνχζηλ ερνξήγεηο, Οπ κφλνλ 
γάξ ηνχ ζψκαηνο νθζαικνχο δη' ήλνημαο, ηνχ απφ κήηξαο 
πεξσζέληνο, αιιά θαί ηνχο ηήο ςπρήο, φζελ Θεφλ ζε σκνιφγεη ηφλ 
θξππηφκελνλ, θαί πάζη παξέρνληα ηφ κέγα έιενο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ  
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο  

Ήρνο πι. α'  ζηε Πάηεξ  
Λάκςηλ θσζθφξνλ, θαηαιάκςαζαλ Θεψκελνη, πξνδήισο ελ 
αββάησ, ηψ θσηνθφξσ Σπθιψ, νη λφκνηο ηνίο Μσζέσο 
εληεζξακκέλνη, γλψκε ηπθιψηηνπζηλ, νξψληεο ζθηά, ζθίαζκα κή 
γλφληεο ηφ ζπγθαιχπηνλ λφκνπο, εμ νχ νπθ είδνλ ηφλ θσηνπξγφλ, θαί 
ηφλ ηψ ιφγσ αββάηνπ δεκηνπξγφλ, ηφλ νκκαηψζαληα Σπθιφλ ηή 
απνλίςεη, θαί ηή ηνχ πηχζκαηνο θαηλή πειεξγαζία, κεζ' νχ 
κηγλχκελνη, Θεφλ απηφλ θαηίδσκελ, ηήλ εθηχθισζηλ Φαξηζαίσλ 
ειέγρνληεο νξάζεη, ηή εθ ηνχ θξείηηνλνο.  
 
ηίρ. Δπίβιεςνλ επ εκέ, θαί ειέεζφλ κε...  
 
ξζξνο αλίζρεη, ηψ ελ ζθφηεη, δηαηξίβνληη, λπθηφο ανξαζίαο 
πνιπσδχλσ Σπθιψ, ελ ξείζξνηο ινπζακέλσ, ηφ θψο νκκάησλ ζείσ 



θειεχζκαηη, πεγή ηισάκ, φζελ ζειαζθφξνο θαηλφηεξνο νξάηαη, 
νκίριελ ζθφηνπο λπθηνπνηφλ, ηψλ λνκηθψλ δηειέγρσλ Γξακκαηηζηψλ, 
θαί ηήλ ζθνηφκαηλαλ, ηήο ηνχησλ αβιεςίαο, ηαίο αλαιάκςεζη θσηίδσλ 
ηαίο θσζθφξνηο, εμ ψλ ε ηχθισζηο ηνχ πξίλ ζθηψδνπο γξάκκαηνο, 
νκκαηνχηαη ηαίο εθ ηνχ Λφγνπ, εκίλ παξερνκέλαηο, θαηδξαίο 
ειιάκςεζηλ.  
 
ηίρ. Σά δηαβήκαηά κνπ θαηεχζπλνλ...  
 
Όςνπο επέβε θσηνθφξνπ επηβάζεσο, θσηί ζενγλσζίαο 
θαηαιακθζείο ν Σπθιφο, θάλ πξψελ εηπθινχην εμ ακθνίλ ηφλ 
θσηνδφηελ γλσξίδεη θαί θσηνπξγφλ, ηφλ αλαιάκςαληα εθ ηάθνπ 
ηξηεκέξσο, θαί γήλ θαηδξχλαληα απηνχ ηή, Αλαζηάζεη εμ ήο 
επέιακςε, ηφ θψο ηήο αλαπιάζεσο, ηνίο ελ ζθφηεη θεθξαηεκέλνηο, 
βξνηνίο δη' επζπιαγρλίαλ θαί κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Ο δηά ζπιάγρλα ειένπο ζαξθσζείο Υξηζηέ ν Θεφο, ηφλ ηνχ θσηφο 
εζηεξεκέλνλ απφ κήηξαο ζπιάγρλνηο αθάηνηο νηθηηξκψλ, 
ιακπεδφλνο ζείαο θαηεμίσζαο, ηνχηνπ ηάο θφξαο, πειφλ ηνίο ζνίο 
πιαζηνπξγνίο δαθηχινηο επηρξίζαο, Απηφο θαί λχλ θσηνπάξνρε θαί 
εκψλ θαηαχγαζνλ ηά ηήο ςπρήο αηζζεηήξηα, σο κφλνο 
αθζνλνπάξνρνο, Δθηελήο, θαί Απφιπζηο.  

ρ64ηνξ 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ ο' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

ΑΠΟΓΟΗ ΣΖ ΔΟΡΣΖ ΣΟΤ ΠΑΥΑ  
 

Ηδηφκεια ηνχ Σπθινχ  Ήρνο β' 
Ο Σπθιφο γελλεζείο, ελ ηψ ηδίσ ινγηζκψ έιεγελ, Άξα εγψ, δη' 
ακαξηίαο γνλέσλ εγελλήζελ αφκκαηνο; Άξα εγψ, δη' απηζηίαλ εζλψλ 
εγελλήζελ εηο έλδεημηλ; νπρ ηθαλψ ηνχ εξσηάλ Πφηε λχμ πφηε εκέξα, 
νπθ επηνλνχζί κνπ νη πφδεο ηά ηψλ ιίζσλ πξνζθξνχζκαηα, νπ γάξ 
είδνλ ηφλ ήιηνλ ιάκπνληα, νπδέ ελ εηθφλη ηφλ εκέ πιαζηνπξγήζαληα, 
αιιά δένκαί ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, Δπίβιεςνλ επ' εκέ, θαί ειέεζφλ κε.  
 
Παξάγσλ ν Ηεζνχο εθ ηνχ ηεξνχ, εχξελ άλζξσπνλ Σπθιφλ εθ γελεηήο, 
θαί ζπιαγρληζζείο επέζεθε πειφλ επί ηνχο νθζαικνχο απηνχ, θαί 
είπε πξφο απηφλ, Όπαγε, λίςαη εηο ηνχ ηισάκ, θαί ληςάκελνο 
αλέβιεςε, δφμαλ αλαπέκπσλ Θεψ, νη δέ αγρηζηαί απηνχ, έιεγνλ 
απηψ, Σίο ζνπ ηάο θφξαο δηήλνημελ άο νπδείο ηψλ βιεπφλησλ ηάζαη 



ίζρπζελ, ν δέ θεζί βνήζαο, Αλζξσπνο, Ηεζνχο ιεγφκελνο, εθείλφο 
κνη έθε, Νίςαη εηο ηνχ ηισάκ θαί αλέβιεςα, Απηφο εζηηλ αιεζψο, φλ 
έθε Μσζήο ελ ηψ λφκσ Υξηζηφλ Μεζζίαλ, απηφο εζηηλ ν σηήξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  

Ήρνο δ'  
ινλ ηφλ βίνλ ν Σπθιφο, λχθηα ινγηδφκελνο, εβφεζε πξφο ζέ Κχξηε, 
Αλνημφλ κνπ ηάο θφξαο, Τηέ Γαπτδ, ν σηήξ εκψλ, ίλα κεηά πάλησλ 
θαγψ, πκλήζσ ζνπ ηήλ δχλακηλ.  

Ήρνο πι. α'  
Κχξηε, παξάγσλ ελ ηή νδψ, εχξεο άλζξσπνλ Σπθιφλ εθ γελεηήο, θαί 
έθζακβνη γεγνλφηεο νη Μαζεηαί επεξψησλ ζε ιέγνληεο, Γηδάζθαιε, 
ηίο ήκαξηελ, νχηνο, ή νη γνλείο απηνχ, ίλα ηπθιφο γελλεζή; χ δέ 
σηήξ κνπ εβφαο απηνίο, Οχηε νχηνο ήκαξηελ, νχηε νη γνλείο απηνχ, 
αιι' ίλα θαλεξσζή ηά έξγα ηνχ Θενχ ελ απηψ, εκέ δεί εξγάδεζζαη ηά 
έξγα ηνχ πέκςαληφο κε, ά νπδείο δχλαηαη εξγάδεζζαη, Καί ηαχηα 
εηπψλ πηχζαο ρακαί, θαί πειφλ πνηήζαο, επέρξηζαο ηνχο νθζαικνχο 
απηνχ ιέμαο πξφο απηφλ, Όπαγε, λίςαη εηο ηνχ ηισάκ ηήλ 
θνιπκβήζξαλ, ν δέ ληςάκελνο, πγηήο εγέλεην, θαί εβφα πξφο ζέ, 
Πηζηεχσ, Κχξηε, θαί πξνζεθχλεζέ ζνη, Γηφ βνψκελ θαί εκείο, Διέεζνλ 
εκάο.  

Ήρνο πι. δ'  
Γηθαηνζχλεο ήιηε λνεηέ, Υξηζηέ ν Θεφο, ν ηφλ εθ κήηξαο ηνχ θσηφο 
εζηεξεκέλνλ, δηά ηήο ζήο αρξάληνπ πξνζςαχζεσο, θσηίζαο θαη 
άκθσ, θαί εκψλ ηά φκκαηα, ηψλ ςπρψλ απγάζαο, Τηνχο 
εκέξαοδείμνλ, ίλα πίζηεη βνψκέλ ζνη, Πνιιή ζνπ θαί άθαηνο, ε εηο 
εκάο επζπιαγρλία, θηιάλζξσπε, δφμα ζνη.  
 
Ο δηά ζπιάγρλα ειένπο ζαξθσζείο, Υξηζηέ ν Θεφο, ηφλ ηνχ θσηφο 
εζηεξεκέλνλ, απφ κήηξαο ζπιάγρλνηο αθάηνηο νηθηηξκψλ, 
ιακπεδφλνο ζείαο θαηεμίσζαο, ηνχηνπ ηάο θφξαο, πειφλ ηνίο ζνίο 
πιαζηνπξγνίο δαθηχινηο επηρξίζαο, Απηφο θαί λχλ θσηνπάξνρε, θαί 
εκψλ θαηαχγαζνλ, ηά ηήο ςπρήο αηζζεηήξηα, σο κφλνο 
αθζνλνπάξνρνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
Σίο ιαιήζεη ηάο δπλαζηείαο ζνπ Υξηζηέ; ή ηίο εμαξηζκήζεη ηψλ 
ζαπκάησλ ζνπ ηά πιήζε; δηπινχο γάξ σο σξάζεο επί γήο δη' 
αγαζφηεηα, δηπιάο θαί ηάο ηάζεηο ηνίο λνζνχζηλ ερνξήγεηο, νπ κφλνλ 
γάξ ηνχ ζψκαηνο νθζαικνχο δηήλνημαο, ηνχ απφ κεηξαο 
πεξσζέληνο, αιιά θαί ηνχο ηήο ςπρήο, φζελ Θεφλ ζε σκνιφγεη ηφλ 
θξππηφκελνλ, θαί πάζη παξέρνληα ηφ κέγα έιενο.  



 
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ  

Ήρνο πι. α'  
έ ηφλ ζαξθσζέληα σηήξα Υξηζηφλ, θαί ηψλ νπξαλψλ κή 
ρσξηζζέληα, ελ θσλαίο αζκάησλ κεγαιχλνκελ, φηη ηαπξφλ θαί 
ζάλαηνλ θαηεδέμσ, δηά ηφ γέλνο εκψλ σο θηιάλζξσπνο Κχξηνο, 
ζθπιεχζαο Άδνπ πχιαο, ηξηήκεξνο αλέζηεο, ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Δίηα, ηά ηηρεξά ηνχ Πάζρα  
Ήρνο πι. α'  

ηίρ. Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, θαί 
θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ. 
 
Πάζρα Ηεξφλ εκίλ ζήκεξνλ αλαδέδεηθηαη, Πάζρα θαηλφλ άγηνλ, Πάζρα 
κπζηηθφλ. Πάζρα παλζεβάζκηνλ, Πάζρα, Υξηζηφο ν ιπηξσηήο, Πάζρα 
άκσκνλ, Πάζρα κέγα, Πάζρα ηψλ πηζηψλ, Πάζρα, ηφ πχιαο εκίλ ηνχ 
Παξαδείζνπ αλνίμαλ, Πάζρα πάληαο αγηάδνλ πηζηνχο.  
 
ηίρ. Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σ ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψπνπ ππξφο. 
 
Γεχηε απφ ζέαο γπλαίθεο επαγγειίζηξηαη, θαί ηή ηψλ είπαηε, Γέρνπ 
παξ' εκψλ ραξάο επαγγέιηα, ηήο Αλαζηάζεσο Υξηζηνχ, ηέξπνπ, 
ρφξεπε, θαί αγάιινπ Ηεξνπζαιήκ, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ ζεαζακέλε εθ 
ηνχ κλήκαηνο, σο λπκθίνλ πξνεξρφκελνλ.  
 
ηίρ. Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ, θαί 
νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ. 
 
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, φξζξνπ βαζένο, επηζηάζαη πξφο ηφ κλήκα 
ηνχ δσνδφηνπ, εχξνλ Άγγεινλ επί ηφλ ιίζνλ θαζήκελνλ, θαί απηφο 
πξνζθζεγμάκελνο, απηαίο νχησο έιεγε, Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ 
λεθξψλ; ηί ζξελείηε ηφλ άθζαξηνλ σο ελ θζνξά; απειζνχζαη 
θεξχμαηε ηνίο απηνχ Μαζεηαίο.  
 
ηίρ. Αχηε ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα, θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή. 
 
Πάζρα ηφ ηεξπλφλ, Πάζρα Κπξίνπ Πάζρα, Πάζρα παλζεβάζκηνλ 
εκίλ αλέηεηιε, Πάζρα, ελ ραξά αιιήινπο πεξηπηπμψκεζα, ψ Πάζρα 
ιχηξνλ ιχπεο θαί γάξ εθ ηάθνπ ζήκεξνλ, ψζπεξ εθ παζηνχ 



εθιάκςαο Υξηζηφο, ηά γχλαηα ραξάο έπιεζε ιέγσλ, Κεξχμαηε 
Απνζηφινηο.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Αλαζηάζεσο εκέξα, θαί ιακπξπλζψκελ ηή παλεγχξεη, θαί αιιήινπο 
πεξηπηπμψκεζα, Δίπσκελ αδειθνί, θαί ηνίο κηζνχζηλ εκάο, 
πγρσξήζσκελ πάληα ηή Αλαζηάζεη, θαί νχησ βνήζσκελ, Υξηζηφο 
αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ηνίο ελ ηνίο κλήκαζη 
δσήλ ραξηζάκελνο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, ηφλ εθ Παξζέλνπ 
ηερζέληα εηο ζσηεξίαλ εκψλ, αλπκλήζσκελ πηζηνί θαί 
πξνζθπλήζσκελ, φηη επδφθεζε ζαξθί, αλειζείλ ελ ηψ ζηαπξψ, θαί 
ζάλαηνλ ππνκείλαη, θαί εγείξαη ηνχο ηεζλεψηαο, ελ ηή ελδφμσ 
Αλαζηάζεη απηνχ. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε πχιε Κπξίνπ ε αδηφδεπηνο, ραίξε ηείρνο θαί ζθέπε ηψλ 
πξνζηξερφλησλ εηο ζέ, ραίξε αρείκαζηε ιηκήλ θαί Απεηξφγακε, ε 
ηεθνχζα ελ ζαξθί ηφλ Πνηεηήλ ζνπ θαί Θεφλ, πξεζβεχνπζα κή 
ειιείπεο, ππέξ ηψλ αλπκλνχλησλ, θαί πξνζθπλνχλησλ ηφλ Σφθνλ 
ζνπ. 
 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ ο' ΔΒΓΟΜΑΓΟ  
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα ηήο Οθησήρνπ Αλαζηάζηκα  
Ήρνο πι. α'  Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ  

Σφλ ηαπξφλ ηνχ Κπξίνπ εγθσκηάζσκελ, ηήλ Σαθήλ ηήλ αγίαλ χκλνηο 
ηηκήζσκελ, θαί ηήλ Αλάζηαζηλ απηνχ ππεξδνμάζσκελ, φηη ζπλήγεηξε 
λεθξνχο, εθ ηψλ κλεκάησλ σο Θεφο, ζθπιεχζαο θξάηνο ζαλάηνπ, θαί 
ηζρχλ Γηαβφινπ, θαί ηνίο ελ Άδε θψο αλέηεηιε.  

Γφμα... 
Κχξηε, λεθξφο πξνζεγνξεχζεο ν λεθξψζαο ηφλ ζάλαηνλ, ελ κλήκαηη 
εηέζεο, ν θελψζαο ηά κλήκαηα, άλσ ζηξαηηψηαη ηφλ ηάθνλ εθχιαηηνλ, 
θάησ ηνχο απ' αηψλνο λεθξνχο εμαλέζηεζαο, Παληνδχλακε θαί 
αθαηάιεπηε, Κχξηε δφμα ζνη.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Υαίξε άγηνλ φξνο θαί ζενβάδηζηνλ, Υαίξε έκςπρε βάηε θαί 



αθαηάθιεθηε, ραίξε ε κφλε πξφο Θεφλ θφζκνπ γέθπξα, ε κεηάγνπζα 
ζλεηνχο πξφο ηήλ αηψληνλ δσήλ, ραίξε αθήξαηε Κφξε, ε 
απεηξάλδξσο ηεθνχζα, ηήλ ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα ηνχ Σπθινχ  
Ήρνο πι. α'  Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ  

Σψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη ν ζπλάλαξρνο, ν ηφ θψο σο ρηηψλα 
πεξηβαιιφκελνο, θηιαλζξψπσο ηήλ εκψλ θχζηλ ελδέδπηαη, θαί ηάο 
λφζνπο ηψλ βξνηψλ, απειαχλσλ σο Θεφο, εθψηηζε θαί ηάο θφξαο, 
ηνχ εθ λεδχνο κεηξψαο, εζηεξεκέλνπ θσηφο.  
 

Καλψλ ηνχ Πάζρα  
Χδή α'  

Ήρνο α'  Ο εηξκφο  
Αλαζηάζεσο εκέξα ιακπξπλζψκελ ιανί, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, εθ 
γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο.  
 
Καζαξζψκελ ηάο αηζζήζεηο, θαί νςφκεζα, ηψ απξνζίησθσηί ηήο 
αλαζηάζεσο, Υξηζηφλ εμαζηξάπηνληα, θαί Υαίξεηε θάζθνληα, ηξαλψο 
αθνπζφκεζα, επηλίθηνλ άδνληεο.  
 
Οπξαλνί κέλ επαμίσο επθξαηλέζζσζαλ, γή δέ αγαιιηάζζσ, 
ενξηαδέησ δέ θφζκνο, νξαηφο ηε άπαο θαί αφξαηνο, Υξηζηφο γάξ 
εγήγεξηαη, επθξνζχλε αηψληνο.  

Καλψλ ηνχ Σπθινχ  
Χδή  α΄  Ήρνο πι. α'  

Γήλ, εθ' ήλ νπθ έιακςελ  
ηαχξσζηλ εθνχζηνλ, θαηαδεμάκελνο ζαξθί, επήγαζαο επινγίαλ θαί 
δσήλ, ηψ θφζκσ Γέζπνηα, κφλε παληεπιφγεηε, θαί ηνχ παληφο 
δεκηνπξγέ, φζελ επινγνχκέλ ζε, πκλνχκελ θαί δνμάδνκελ, άδνληεο, 
ςάιινληεο, επηλίθηνλ σδήλ.  
 
Λάθθσ θαησηάησ ζε, λεθξφλ γελφκελνλ Υξηζηέ, έζεην ν επζρήκσλ 
Ησζήθ, θαί πξνζεθχιηζε ηή ζχξα ηνχ κλήκαηνο, ιίζνλ καθξφζπκε, 
αιι' αλέζηεο ελ δφμε, θαί θφζκνλ ζπλαλέζηεζαο, άδνληα, ςάιινληα, 
επηλίθηνλ σδήλ.  
 



Θαχκαηα παξάδνμα, επηηειψλ ν Λπηξσηήο, ηάζαην θαί Σπθιφλ εθ 
γελεηήο, πειφλ επηρξίζαο, θαί εηπψλ, Πνξεχζεηη θαί λίςαη ελ ηψ 
ηισάκ, φπσο γλψζε κε Θεφλ, επί γήο βαδίδνληα, ζάξθα θνξέζαληα, 
δηά ζπιάγρλα νηθηηξκψλ.  

Θενηνθίνλ  
Μήηξαλ απεηξφγακνλ ηήλ ζήλ θαηψθεζελ Αγλή, Κχξηνο δηά ζπιάγρλα 
νηθηηξκψλ, ζψζαη βνπιφκελνο, ηφλ θζαξέληα άλζξσπνλ, ηαίο 
κεζνδείαηο ηνχ ερζξνχ, απηφλ νχλ ηθέηεπε, ηήλ πφιηλ ηαχηελ 
ζψδεζζαη, πάζεο αιψζεσο, θαί ερζξψλ επηδξνκήο.  
 

Καλψλ Πξνεφξηηνο ηήο, Αλαιήςεσο  
Οχ ε αθξνζηηρίο θαη αιθάβεηνλ  

Δλ δέ ηή ζ' Χδή, Η σ ζ ή θ  
Χδή α'  Ήρνο ν απηφο  
Ίππνλ θαί αλαβάηελ  

Άλσ πξφο ηφλ Παηέξα, Υξηζηφο αλέξρεηαη, θαί πξνζάγεη ηήλ ζάξθα, 
ήλ εμ εκψλ αλέιαβελ, Απηφλ αλπκλήζσκελ, ελ αηλέζεη ζήκεξνλ, 
επηλίθηνλ χκλνλ άδνληεο.  
 
Βίβινη γξαθψλ ελζέσλ, θαί ηά θεξχγκαηα, ηψλ ζνθψλ ζεεγφξσλ, 
πέξαο ζαθψο εδέμαλην, κεηά γάξ ηήλ Έγεξζηλ, ν Γεζπφηεο άλεηζη, 
κεηά δφμεο εηο ηά νπξάληα.  
 
Γή κπζηηθψο ρνξεχεη, θαί ηά νπξάληα, ζπκεδίαο πιεξνχηαη, επί ηή 
Αλαιήςεη Υξηζηνχ, ηνχ ηά πξίλ ελψζαληνο, δηεζηψηα ράξηηη, θαί 
θξαγκφλ ηφλ ηήο έρζξαο ιχζαληνο.  

Καηαβαζία  
Αλαζηάζεσο εκέξα ιακπξπλζψκελ ιανί, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, εθ 
γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο. 
 

Χδή γ'  Ο εηξκφο  
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ 
ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' αθζαξζίαο πεγήλ εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο 
Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα.  
 
Νχλ πάληα πεπιήξσηαη θσηφο, νπξαλφο ηε θαί γή, θαί ηά θαηαρζφληα, 
ενξηαδέησ γνχλ πάζα θηίζηο, ηήλ Έγεξζηλ Υξηζηνχ, ελ ή εζηεξέσηαη.  
 
Υζέο ζπλεζαπηφκελ ζνη Υξηζηέ, ζπλεγείξνκαη ζήκεξνλ αλαζηάληη ζνη, 



ζπλεζηαπξνχκελ ζνη ρζέο, απηφο κε ζπλδφμαζνλ σηήξ ελ ηή 
βαζηιεία ζνπ.  

Σνχ Σπθινχ  
αιεπνκέλελ ηήλ θαξδίαλ  

Καηλψ κλεκείσ, Ησζήθ ζε θαηέζεην, νηθηίξκνλ, ν επζρήκσλ, αλέζηεο 
δέ, εθ λεθξψλ ηξηήκεξνο, θαηλνπνηήζαο εκάο.  
 
αιεπνκέλσλ ηάο θαξδίαο εζηήξημαο, ηήλ γήλ πάζαλ ζαιεχζαο 
καθξφζπκε, ηή ζεπηή ζηαπξψζεη ζνπ, ήλ θαζππέζηεο ζαξθί.  
 
Σπθιφλ πνηε εθ γελεηήο, πξνζειζφληα ζνη, ηάζσ παλνηθηίξκνλ, 
δνμάδνληα ηήλ νηθνλνκίαλ ζνπ, θαί ηά ζαπκάζηα.  

Θενηνθίνλ 
Παξζεληθήο απφ γαζηξφο, απεθχεζαο Θεφλ ζεζαξθσκέλνλ, φλ 
αίηεζαη, Παλαγία Γέζπνηλα θαηνηθηεηξήζαη εκάο.  

Σήο Αλαιήςεσο  
ν πήμαο επ' νπδελφο  

Γεζκεχζαο ηψ ζψ ζαλάησ, Λφγε ηφλ ζάλαηνλ, εθ λεθξψλ αλέζηεο, 
ζαθψο ηξηήκεξνο, θαί πξφο ηά νπξάληα σηήξ, αλήιζεο κεηά δφμεο, 
πκλνινγνχλησλ αζσκάησλ ζνπ, ηήλ νηθνλνκίαλ ηήλ άθαηνλ.  
 
Δπέζηεο ηνίο επί γήο, Υξηζηέ άλεπ ζψκαηνο, θαί θνξέζαο ζάξθα 
ηαπξφλ ππέκεηλαο, θαί εμαλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, αλήιζεο κεηά 
δφμεο, πξφο ηφλ αξρίθσηνλ Παηέξα ζνπ, εηξελνπνηήζαο ηά 
ζχκπαληα.  
 
Εεηήζαο ηφ επί γήο, πιαλψκελνλ πξφβαηνλ, απιαλέζη Λφγε ηνχην 
ζπλέηαμαο, θαί αλαιεθζείο πξφο νπξαλνχο, εθάζηζαο ελ δφμή, εθ 
δεμηψλ ηνχ ζνχ Γελλήηνξνο, Γφμα ηή πνιιή επζπιαγρλία ζνπ.  

Καηαβαζία  
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ 
ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' αθζαξζίαο πεγήλ εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο 
Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα. 
 

Κνληάθηνλ ηνχ Σπθινχ  
Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ  

Σήο ςπρήο ηά φκκαηα πεπεξσκέλνο, ζνί Υξηζηέ πξνζέξρνκαη, σο ν 
Σπθιφο εθ γελεηήο, ελ κεηαλνία θξαπγάδσλ ζνη, χ ηψλ ελ ζθφηεη ηφ 
θψο ηφ ππέξιακπξνλ.  

Ο Οίθνο  



Ρείζξφλ κνη δψξεζαη Υξηζηέ, ζνθίαο ηήο αξξήηνπ, θαί γλψζεσο ηήο 
άλσ, ηφ θψο ηψλ ελ ηψ ζθφηεη, θαί πιαλσκέλσλ νδεγέ, ίλα εληζρχζσ 
ηά ζαπκάζηα ηά ζά ν ηάιαο δηεγήζαζζαη, άπεξ ε ζεία βίβινο εδίδαμε 
ηνχ Δπαγγειίνπ ηήο εηξήλεο, δεινλφηη, ηήλ ηνχ Σπθινχ 
ζαπκαηνπνηταλ, φηη εθ γελεηήο ηπθιφο ππάξρσλ, νθζαικνχο ηνχο 
αηζζεηνχο απνιακβάλεη, θαί ηνχο ηήο ςπρήο, ελ πίζηεη 
αλαθξαπγάδσλ, χ ηψλ ελ ζθφηεη ηφ θψο ηφ ππέξιακπξνλ.  
 

Κάζηζκα ηνχ Σπθινχ  
Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ  

Χκκάησζαο Υξηζηέ, ηφλ εθ κήηξαο ηερζέληα, αφκκαηνλ δεηθλχο, 
Ηνπδαίνηο σηήξ κνπ ηήλ δφμαλ ζνπ ηήλ άξξεηνλ, θαί σο θψο πάλησλ 
πέθπθαο, αιιά θζφλσ ζε πεπεξσκέλνη ηάο θξέλαο, ελεδξεχνληεο, 
ηφλ ηήο δσήο παξνρέα, λεθξψζαη επείγνλην.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Πξνεφξηηνλ  κνηνλ  

Δηέρζεο σο απηφο ζχ εζέιεζαο ψηεξ, εθάλεο πάιηλ δέ, σο απηφο 
εβνπιήζεο, θαί έπαζεο σο άλζξσπνο, σο Θεφο δε αλίζηαζαη, 
αλειήιπζαο, εηο νπξαλνχο κεηά δφμεο, θαί αλήγαγεο, ηήλ ηψλ 
αλζξψπσλ νχζίαλ, θαί δφμε θαηεθάιιπλαο.  
 

Χδή δ'  Ο εηξκφο  
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο, ν ζεεγφξνο, Αββαθνχκ ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ 
ζσηεξία ηψ θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο.  
 
Άξζελ κέλ σο δηαλνίμαλ, ηήλ παξζελεχνπζαλ λεδχλ, πέθελε Υξηζηφο, 
σο βξνηφο δέ, ακλφο πξνζεγφξεπηαη, άκσκνο δέ, σο άγεπζηνο 
θειίδνο, ηφ εκέηεξνλ Πάζρα, θαί σο Θεφο αιεζήο, ηέιεηνο ιέιεθηαη.  
 
Χο εληαχζηνο ακλφο ν επινγνχκελνο εκίλ, ζηέθαλνο ρξεζηφο 
εθνπζίσο, ππέξ πάλησλ ηέζπηαη, Πάζρα ηφ θαζαξηήξηνλ, θαί αχζηο εθ 
ηνχ ηάθνπ σξαίνο, δηθαηνζχλεο εκίλ έιακςελ Ήιηνο.  
 
Ο Θενπάησξ κέλ Γαπτδ πξφ ηήο ζθηψδνπο θηβσηνχ, ήιαην ζθηξηψλ, ν 
ιαφο δέ ηνχ Θενχ ν άγηνο, ηήλ ηψλ ζπκβφισλ έθβαζηλ, νξψληεο 
επθξαλζψκελ ελζέσο, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο.  

Σνχ Σπθινχ  
Αθήθνα Κχξηε ηήλ αθνελ ζνπ  

Σνίο Μχζηαηο ζνπ Κχξηε, ζπλαπιηδφκελνο παξαδφμσο, ηνχηνηο έιεγεο, 



Άπηηε, θεξχμαηε παληαρνχ, ηήλ εκήλ Αλάζηαζηλ.  
 
Σεζλήμαληα μχισ κε ηεζείο ελ μχισ, δσή ππάξρσλ, αλεδψσζαο δηά 
κέγα έιενο, δηά ηνχην Λφγε δνμάδσ ζε.  
 
Χκκάησζαο Κχξηε, Σπθιφλ εθ κήηξαο γεγελλεκέλνλ εηπψλ, Άπειζε, 
λίςαη θαί αλάβιεςνλ, ηήλ εκήλ δνμάδσλ ζεφηεηα.  

Θενηνθίνλ  
Σφλ ηφθνλ ζνπ Άρξαληε, ηφλ ππέξ θχζηλ δνμνινγνχκελ, καθαξίδνληεο 
πίζηεη ζε, παλάκσκε, σο Θενχ ηψλ φισλ ινρεχηξηαλ.  

Σήο Αλαιήςεσο  
Σήλ ζείαλ ελλνήζαο ζνπ  

Ζ πξίλ ηή ακαξηία θαηάθξηηνο θχζηο εκψλ Πακβαζηιεχ, ηή ζή 
πξνζιήςεη ειέεηαη, πκλνινγνχζά ζνπ θφβσ, ηήλ Έγεξζηλ θαί ζείαλ 
Αλάιεςηλ.  
 
Θακβείηαη Αζσκάησλ ηά ηάγκαηα, θαηαλννχληά ζε Υξηζηέ, βξνηείαλ 
θχζηλ θνξέζαληα, θαί επηβάληα λεθέιε, θαί πξφο ηνχο νπξαλνχο 
αλεξρφκελνλ.  
 
Ηδνχζαη εξπζξά ηά ηκάηηα, ηά ζά Υξηζηέ Πακβαζηιεχ, ηή ζή αλφδσ 
εμέζηεζαλ, αη ηψλ Αγγέισλ δπλάκεηο, θαί θφβσ θαί ραξά 
πξνζεθχλεζαλ.  
 
Κξνηήζσκελ ηάο ρείξαο, ν Κχξηνο εμεγεξζείο εθ ηψλ λεθξψλ, πξφο 
νπξαλνχο αλειήιπζελ, ππνηαγέλησλ Αγγέισλ απηψ σο πνηεηή θαί 
Θεψ εκψλ.  

Καηαβαζία  
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο, ν ζεεγφξνο, Αββαθνχκ ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ 
ζσηεξία ηψ θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο. 
 

Χδή ε'  Ο εηξκφο  
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κχξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζσκελ 
ηψ Γεζπφηε, θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ 
αλαηέιινληα.  
 
Σήλ άκεηξφλ ζνπ επζπιαγρλίαλ, νη ηαίο ηνχ Άδνπ ζεηξαίο, 
ζπλερφκελνη δεδνξθφηεο, πξφο ηφ θψο επείγνλην, Υξηζηέ 
αγαιινκέλσ πνδί, Πάζρα θξνηνχληεο αηψληνλ.  



 
Πξνζέιζσκελ ιακπαδεθφξνη, ηψ πξντφληη Υξηζηψ εθ ηνχ κλήκαηνο 
σο λπκθίσ, θαί ζπλενξηάζσκελ ηαίο θηιεφξηνηο ηάμεζη, Πάζρα Θενχ 
ηφ ζσηήξηνλ.  

Σνχ Σπθινχ  
Σήλ ηάιαηλαλ ςπρήλ κνπ  

Δηέζεο ελ κλεκείσ, ν εθνπζίσο γελφκελνο λεθξφο, θαί ηά βαζίιεηα 
ηνχ Άδνπ, Βαζηιεχ αζάλαηε άπαληα εθέλσζαο, λεθξνχο ηή, 
Αλαζηάζεη εγείξαο ηή ζή.  
 
Τςψζεο επί μχινπ, θαί ζπλαλχςσζαο πάληαο ηνχο βξνηνχο, θαί ηφλ 
πνιέκηνλ νηθηίξκνλ, φθηλ εζαλάησζαο, θαί εδψσζαο ηφ πιάζκα ηψλ 
ρεηξψλ ζνπ, σο κφλνο ψλ Θεφο ηνχ παληφο.  
 
Σά φκκαηα αλνίμαο, ηνχ κή ηδφληνο ηφ θψο ηφ αηζζεηφλ, ςπρήο 
εθψηηζαο ηάο θφξαο, θαί δνμάδεηλ έπεηζαο ηνχηνλ, επηγλφληα ζε 
πνηεηήλ, δη' επζπιαγρλίαλ νθζέληα βξνηφλ.  

Θενηνθίνλ  
Πψο ηέηνθαο κή γλνχζα, Παξζελνκήηνξ αγλή, πείξαλ αλδξφο 
ζενραξίησηε; πψο ηξέθεηο ηφλ ηήλ θηίζηλ ηξέθνληα; κφλνο σο 
επίζηαηαη απηφο, ν ηνχ παληφο πνηεηήο θαί Θεφο.  

Σήο Αλαιήςεσο  
Ο αλαβαιιφκελνο  

Λχζαο ηφ θαηάθξηκα ηήο αλζξσπφηεηνο, Υξηζηφο αλέζηε, θαί 
αλειήθζε πξφο ηά επνπξάληα, Παηξφο ζπλεδξία, ηηκήζαο νχο 
εγάπεζελ.  
 
Μεηά ηήλ Αλάζηαζηλ, ραξνπνηήζαο Υξηζηέ ηνχο Μαζεηάο ζνπ, 
αλήιζεο άλσ, πξφο ηφλ ζφλ Γελλήηνξα, νχ νπθ ερσξίζζεο, θάλ ηνίο 
βξνηνίο σκίιεζαο.  
 
Νφκνπ πξνζθηάζκαηα, θαί ηά θεξχγκαηα, ηψλ ζεεγφξσλ, Υξηζηέ 
πιεξψζαο, αλήιζεο λεθέιεο ζε, θαζππνιαβνχζεο, σηήξ πξφο ηά 
νπξάληα.  

Καηαβαζία 
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κχξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζσκελ 
ηψ Γεζπφηε, θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ 
αλαηέιινληα. 
 

Χδή ο'  Ο εηξκφο  



Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο 
αησλίνπο, θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο, σο εθ 
θήηνπο Ησλάο, εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ.  
 
Φπιάμαο ηά ζήκαληξα ζψα Υξηζηέ, εμεγέξζεο ηνχ ηάθνπ, ν ηαο θιείο 
ηήο Παξζέλνπ κή ιπκελάκελνο ελ ηψ ηφθσ ζνπ, θαί αλέσμαο εκίλ, 
Παξαδείζνπ ηάο πχιαο.  
 
ψηέξ κνπ ηφ δψλ ηε θαί άζπηνλ, ηεξείνλ σο Θεφο, ζεαπηφλ εθνπζίσο, 
πξνζαγαγψλ ηψ Παηξί, ζπλαλέζηεζαο, παγγελή ηφλ Αδάκ, αλαζηάο 
εθ ηνχ ηάθνπ.  

Σνχ Σπθινχ  
Χο ηφλ Πξνθήηελ ηνχ ζεξφο  

Ο ζηαπξσζείο κεηά ιεζηψλ, εξξχζσ Γέζπνηα, ιεζηψλ πνλεξψλ, θαί 
ςπρνθζφξσλ παζψλ, θηιάλζξσπε Κχξηε, πάληαο ηνχο αλπκλνχληάο 
ζνπ ηήλ ζηαχξσζηλ, θαί ηήλ Έγεξζηλ ζπκθψλσο.  
 
Έζελην άπλνπλ ζε λεθξφλ, Υξηζηέ ελ κλήκαηη, ηφλ πάζη λεθξνίο 
εκπλένληα ηήλ δσήλ, αλέζηεο δέ Κχξηε, πάληα θελψζαο Λφγε ηά 
κλήκαηα, ζετθή ζνπ δπλαζηεία.  
 
Πειφλ πνηήζαο νθζαικνχο, Σπθινχ επέρξηζαο ηνχ εθ γελεηήο, θαί 
εραξηζσ απηψ ηφ βιέπεηλ, πκλνχληί ζνπ Λφγε ηήλ άθαηνλ δχλακηλ, δη' 
ήο έζσζαο ηφλ θφζκνλ.  

Θενηνθίνλ  
Σά κεγαιείά ζνπ αγλή, ηίο δηεγήζεηαη; Θεφλ γάξ ελ ζαξθί έηεθεο 
ππεξθπψο, θφζκνλ δηά ζνχ ξπφκελνλ, Παξζέλε παλάκσκε, απφ 
πάζεο ακαξηίαο.  

Σήο Αλαιήςεσο  
Μαηλνκέλελ θιχδσλη  

Ξέλνλ ψθζεο ζέακα, ηνίο Αγγέινηο, βξφηεηνλ κνξθήλ, θέξσλ ηή 
αλφδσ ζνπ θηιάλζξσπε, ηή θξηθψδεη, φζελ θφβσ αλχκλνπλ ζε.  
 
Ο ηψλ φισλ Κχξηνο, κεηά δφμεο άλεηζη θαηδξψο, πξφο ηφλ ηνχηνπ 
άλαξρνλ Γελλήηνξα, πάζα θηίζηο, λχλ ενξηάδεη ρνξεχνπζα.  
 
Πάζα γιψζζα ζήκεξνλ, εθβνάησ ελ αιαιαγκψ, ν Υξηζηφο αλέβε, θαί 
ελ ζάιπηγγνο, ζεία θσλή, πξφο νπξαλνχο, νχο νπθ έιηπελ.  

Καηαβαζία  
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο 



αησλίνπο, θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο, σο εθ 
θήηνπο Ησλάο, εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ. 
 

Κνληάθηνλ ηνχ Πάζρα  
Δη θαί ελ ηάθσ θαηήιζεο αζάλαηε, αιιά ηνχ Άδνπ θαζείιεο ηήλ 
δχλακηλ, θαί αλέζηεο σο ληθεηήο, Υξηζηέ ν Θεφο, γπλαημί Μπξνθφξνηο 
θζεγμάκελνο, Υαίξεηε, θαί ηνίο ζνίο Απνζηφινηο εηξήλελ δσξνχκελνο, 
ν ηνίο πεζνχζη παξέρσλ αλάζηαζηλ.  

Ο Οίθνο  
Σφλ πξφ ειίνπ Ήιηνλ, δχλαληα πνηέ ελ ηάθσ, πξνέθζαζαλ πξφο 
φξζξνλ εθδεηνχζαη σο εκέξαλ, Μπξνθφξνη θφξαη, θαί πξφο αιιήιαο 
εβφσλ,  θίιαη, δεχηε ηνίο αξψκαζηλ ππαιείςσκελ ψκα δσεθφξνλ 
θαί ηεζακκέλνλ, άξθα αληζηψζαλ ηφλ παξαπεζφληα Αδάκ, θείκελνλ 
ελ ηψ κλήκαηη, Άγσκελ, ζπεχζσκελ, ψζπεξ νη κάγνη, θαί 
πξνζθπλήζσκελ, θαί πξνζθνκίζσκελ ηά κχξα σο δψξα, ηψ κή ελ 
ζπαξγάλνηο, αιι' ελ ζηλδφλη ελεηιεκέλσ, θαί θιαχζσκελ, θαί 
θξάμσκελ,  Γέζπνηα εμεγέξζεηη, ν ηνίο πεζνχζη παξέρσλ 
αλάζηαζηλ.  
 

Χδή δ' Ο εηξκφο  
Ο Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο 
ζλεηφο, θαί δηά πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Γπλαίθεο κεηά κχξσλ ζεφθξνλεο, νπίζσ ζνπ έδξακνλ, φλ δέ σο 
ζλεηφλ κεηά δαθξχσλ εδήηνπλ, πξνζεθχλεζαλ, ραίξνπζαη δψληα 
Θεφλ, θαί Πάζρα ηφ κπζηηθφλ, ζνίο Υξηζηέ Μαζεηαίο επεγγειίζαλην.  
 
Θαλάηνπ ενξηάδνκελ λέθξσζηλ, Άδνπ ηήλ θαζαίξεζηλ, άιιεο βηνηήο, 
ηήο αησλίνπ απαξρήλ, θαί ζθηξηψληεο πκλνχκελ ηφλ αίηηνλ, ηφλ κφλνλ 
επινγεηφλ ηψλ Παηέξσλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ.  
 
Χο φλησο ηεξά θαί παλένξηνο, αχηε ε ζσηήξηνο, λχμ θαί θσηαπγήο, 
ηήο ιακπξνθφξνπ εκέξαο, ηήο Δγέξζεσο, νχζα πξνάγγεινο, ελ ή ηφ 
άρξνλνλ θψο, εθ ηάθνπ ζσκαηηθψο, πάζη λ εμέιακςελ.  

Σνχ Σπθινχ  
Ππξφο ζβεζηήξηνλ  

Δμεγεξζέληνο ζνπ, εθ ηψλ λεθξψλ Βαζηιεχ, ςπραί ζπλεγέξζεζαλ, 
εθεί θαζεχδνπζαη, δνμάδνπζαη ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ, δη' ήο ζαλάηνπ 
δεζκψλ ειχζεζαλ.  



 
Αλαξηεζέληνο ζνπ, επί μχινπ σηήξ, εζβέζζε ν ήιηνο, γή 
εθπκαίλεην, εζαιεχεην ε θηίζηο άπαζα, θαί εθ ηψλ ηάθσλ λεθξνί 
εμεγείξνλην.  
 
Πειψ επέρξηζαο, ηνχο νθζαικνχο ηνχ Σπθινχ, θαί ηνχησ πξνζέαμαο 
πξφο ηισάκ απειζείλ ληςάκελνο δέ αλέβιεςελ, πκλνινγψλ ζε 
Υξηζηέ, Βαζηιεχ ηνχ παληφο.  

Θενηνθίνλ  
Μεηά ηήλ θχεζηλ, Παξζέλνο ψθζεο Αγλή, Θεφλ γάξ εγέλλεζαο, 
θαηλνηνκήζαληα θχζεηο άρξαληε, ηή δπλάκεη απηνχ, φλ εθδπζψπεη αεί 
ηνχ ζσζήλαη εκάο.  

Σήο Αλαιήςεσο  
ν ππεξπςνχκελνο  

Ρήμαο ηφ κεζφηνηρνλ, ηφ ηήο έρζξαο Κχξηε, ζηαπξψ θαί ηψ πάζεη ζνπ, 
λεθέιε νρνχκελνο, αλήιζεο κεηά δφμεο, πξφο ηφλ άλαξρνλ Παηέξα.  
 
χληξνκνη εθξαχγαδνλ, αη Γπλάκεηο, Άξαηε, πχιαο παξαγέγνλε, 
Υξηζηφο ζψκα γήτλνλ, θνξψλ θαί ζείσ πάζεη, ηφλ Βειίαξ ζαλαηψζαο.  
 
Σί ζνπ ηά ηκάηηα εξπζξά θηιάλζξσπε; Λελφλ λχλ επάηεζα, Υξηζηφο 
ηαίο δπλάκεζη, ηαίο ζείαηο ππζνκέλαηο, αλεξρφκελνο εβφα.  
 
Όκλνηο ζνπ ηήλ ζηαχξσζηλ, Υξηζηέ θαί ηήλ Έγεξζηλ ζπκθψλσο 
δνμάδνκελ, ιακπξψο ενξηάδνληεο, επί ηή Αλαιήςεη, ηή ζεπηή ζνπ εηο 
αηψλαο.  

Καηαβαζία  
Ο Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο 
ζλεηφο, θαί δηά πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο. 
 

Χδή ε'  Ο εηξκφο  
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί 
θπξία, ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελ ή 
επινγνχκελ Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Γεχηε ηνχ θαηλνχ ηήο ακπέινπ γελλήκαηνο, ηήο ζείαο επθξνζχλεο ελ 
ηή επζήκσ εκέξα ηήο Δγέξζεσο, βαζηιείαο ηε Υξηζηνχ 
θνηλσλήζσκελ, πκλνχληεο απηφλ, σο Θεφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 



Άξνλ θχθισ ηνχο νθζαικνχο ζνπ ηψλ, θαί ίδε, ηδνχ γάξ ήθαζί ζνη, 
ζενθεγγείο σο θσζηήξεο, εθ δπζκψλ, θαί βνξξά, θαί ζαιάζζεο, θαί 
εψαο ηά ηέθλα ζνπ, ελ ζνί επινγνχληα, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Πάηεξ παληνθξάηνξ, θαί Λφγε, θαί Πλεχκα, ηξηζίλ εληδνκέλε, ελ 
ππνζηάζεζη θχζηο, ππεξνχζηε θαί ππέξζεε, εηο ζέ βεβαπηίζκεζα, θαί 
ζέ επινγνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Σνχ Σπθινχ  
Αγγέισλ ζχζηεκα  

Αγγέισλ ηάγκαηα, ηαπξψ θξεκάκελνλ ζέ θαηηδφληα, Υξηζηέ 
πακβαζηιεχ, θαί ηήλ θηίζηλ πάζαλ, αιινηνχληα ηψ θφβσ, εμέζηεζαλ 
πκλνχληα, ηήλ ζήλ θηιαλζξσπίαλ.  
 
Σειψλ ηεξάζηηα, Υξηζηέ εμαίζηα, εζεινπζίσο, πςψζεο ελ ζηαπξψ, θαί 
λεθξνίο ζπλήθζεο, ν λεθξψζαο ηφλ Άδελ, θαί πάληαο ελ αλδξεία 
απέιπζαο δεζκίνπο.  
 
Σπθιφλ σκκάησζαο, ζνί πξνζειζφληα Υξηζηέ, ηνχησ πξνζηάμαο 
πεγή ηνχ ηισάκ, λίςαζζαη θαί βιέςαη, θαί Θεφλ ζε θεξχμαη, ζαξθί 
επηθαλέληα, εηο πάλησλ ζσηεξίαλ.  

Θενηνθίνλ  
Παξζέλε άρξαληε, ζενραξίησηε, ηφλ ζφλ δπζψπεη Τηφλ δηαπαληφο, κή 
κε θαηαηζρχλε ελ εκέξα ηήο δίθεο, αιιά ζπλαξηζκήζαη, ηνίο εθιεθηνίο 
πξνβάηνηο.  

Σήο Αλαιήςεσο  
νί ηψ παληνπξγψ  

Φψο ζε εθ θσηφο, ππάξρνληα λεθέιε, θσηεηλή ππέιαβελ, εμ φξνπο 
ηψλ Διαηψλ πάλησλ νξψλησλ, ηψλ ζείσλ Μαζεηψλ ζνπ, θαί ζέ 
αλπκλνχλησλ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Υείξαο ςαικηθψο, θξνηήζσκελ, αλέζηε, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θαί 
αλειήιπζελ, φζελ θαηήιζελ, πξφο εκάο θηιαλζξψπσο, 
εηξελνπνηήζαο ηά πάιαη δηεζηψηα.  
 
Φάιισλ ν Γαπτδ, βνά, Υξηζηφο επέβε, επί Υεξνπβίκ απηνχ, θαί 
επεηάζζε ζαθψο, επί πηεξχγσλ ηψλ ινγηθψλ ηαγκάησλ, φλ 
ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
θζεο Μαζεηαίο, εμαλαζηάο ηνχ ηάθνπ, θαί ηνχηνπο αλήγαγεο ελ φξεη 
ηψλ Διαηψλ, φζελ λεθέιε θσηφο ππνιαβνχζα, ήξε πξφο ηά άλσ, 



Υξηζηέ ζε κεηά δφμεο.  
Καηαβαζία  

Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί 
θπξία, ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελ ή 
επινγνχκελ Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ'  Ο εηξκφο  
Φσηίδνπ, θσηίδνπ, ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ επί ζέ 
αλέηεηιε, Υφξεπε λχλ, θαί αγάιινπ ηψλ, ζχ δέ αγλή, ηέξπνπ Θενηφθε, 
ελ ηή Δγέξζεη ηνχ ηφθνπ ζνπ.  
 
 ζείαο! ψ θίιεο! ψ γιπθπηάηεο ζνπ θσλήο! κεζ' εκψλ αςεπδψο γάξ 
επεγγείισ έζεζζαη, κέρξη ηεξκάησλ αηψλνο Υξηζηέ, ήλ νη πηζηνί 
άγθπξαλ ειπίδνο, θαηέρνληεο αγαιιφκεζα.  
 
 Πάζρα ηφ κέγα, θαί ηεξψηαηνλ Υξηζηέ, ψ ζνθία θαί Λφγε, ηνχ Θενχ 
θαί δχλακηο, δίδνπ εκίλ εθηππψηεξνλ, ζνχ κεηαζρείλ, ελ ηή 
αλεζπέξσ, εκέξα ηήο βαζηιείαο ζνπ.  

Σνχ Σπθινχ  
ηη επνίεζέ ζνη  

Ηθξίσ πξνζεπάγεο, ηνχ ηαπξνχ, Υξηζηέ ν Θεφο, θαί πάζαο 
εζξηάκβεπζαο ερζξνχ, ηάο ελαληίαο αξράο, θαί ηήλ πξψελ θαηάξαλ 
ψηεξ εθάληζαο, δηφ ζε θαηά ρξένο κεγαιχλνκελ.  
 
Χο έβιεςέ ζε Λφγε, Άδεο θάησ κεηά ςπρήο, εζηέλαμε, θαί πάληαο 
ηνχο λεθξνχο, θφβσ απέιπζελ, επηγλφληαο ηφ θξάηνο ηήο εμνπζίαο 
ζνπ, κεζ' ψλ ζε θαηά ρξένο κεγαιχλνκελ.  
 
Ζγέξζεο, θαζψο είπαο, Εσνδφηα, εθ ηψλ λεθξψλ, θαί ψθζεο ηνίο 
αγίνηο Μαζεηαίο κεηά ηήλ Έγεξζηλ, ζεκεία πνηήζαο, θαί νκκαηψζαο 
ηπθινχο, κεζ' ψλ ζε εηο αηψλαο κεγαιχλνκελ.  

Θενηνθίνλ  
Φαλείζα πιαηπηέξα νπξαλψλ, Παξζέλε αγλή, ερψξεζαο Θεφλ 
ζσκαηηθψο ηφλ απεξίγξαπηνλ θαί εθχεζαο πάλησλ εηο απνιχηξσζηλ, 
ηψλ πίζηεη αδηζηάθησ αλπκλνχλησλ ζε.  

Σήο Αλαιήςεσο  
Ζζατα ρφξεπε  

Ηεξάλ παλήγπξηλ πάζα θηίζηο άγεη εκθαλψο, ηή, Αλαιήςεη ηή ζή Λφγε 
ηνχ Θενχ, ελ ή πξνζελήλνραο, ηψ Παηξί ζνπ, ήλ πεξ εμ εκψλ, θχζηλ 
αλέιαβεο, ππέξ ιφγνλ αλαιινίαηε.  



 
Χο Θεφο ζπλέηξηςαο, πχιαο Άδνπ ψηεξ θαί κνρινχο, θαί αλαζηάο εθ 
λεθξψλ, πξφο ηνχο νπξαλνχο ελδφμσο αλέδξακεο ηψλ ηαγκάησλ ηψλ 
αγγειηθψλ Πχιαο δηάξαηε εθβνψλησλ κεη' εθπιήμεσο.  
 
νχ ηήλ ζείαλ άλνδνλ, ζαπκαδφλησλ ζείσλ Μαζεηψλ, επέζηεζαλ 
εκθαλψο, Άγγεινη απηνίο, βνψληεο, φλ βιέπεηε αληφληα εηο ηνχο 
νπξαλνχο, νχηνο ειεχζεηαη, κεηά δφμεο θξίλαη άπαληαο.  
 
Ήλ Υξηζηέ δεδψξεζαη, πξφο ηά άλσ πάιαη αληψλ, εηξήλελ ζνίο 
Μαζεηαίο, ηαχηελ θαί εκίλ, πινπζίσο θαηάπεκςνλ, ελ αγάπε, πάληα 
ζπγθξαηψλ, φπσο ζπκθψλσο ζε, ηφλ σηήξα κεγαιχλσκελ.  

Θενηνθίνλ  
Φσηνθφξνλ φρεκα, ηνχ Ζιίνπ ζχ ηνχ λνεηνχ, γεγέλεζαη αιεζψο 
άρξαληε Αγλή, δη' νχ νη θαζήκελνη ελ ηψ ζθφηεη έβιεςαλ ηφ θψο, ηήο 
επηγλψζεσο, θαηά ρξένο ζε δνμάδνληεο.  

Καηαβαζία  
Φσηίδνπ, θσηίδνπ, ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ επί ζέ 
αλέηεηιε, Υφξεπε λχλ, θαί αγάιινπ ηψλ, ζχ δέ αγλή, ηέξπνπ Θενηφθε, 
ελ ηή Δγέξζεη ηνχ ηφθνπ ζνπ. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Πάζρα  
αξθί ππλψζαο σο ζλεηφο, ν Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, ηξηήκεξνο 
εμαλέζηεο, Αδάκ εγείξαο εθ θζνξάο, θαί θαηαξγήζαο ζάλαηνλ, Πάζρα 
ηήο αθζαξζίαο, ηνχ θφζκνπ ζσηήξηνλ.  

Έηεξνλ ηνχ Σπθινχ  κνηνλ  
Σνχο λνεξνχο κνπ νθζαικνχο πεπεξσκέλνπο Κχξηε, εθ δνθεξάο 
ακαξηίαο, ζχ θσηαγψγεζνλ, ελζείο, νηθηίξκνλ ηήλ ηαπείλσζηλ, θαί 
ηνίο ηήο κεηαλνίαο, θαζάξαο κε δάθξπζηλ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο  
ηηρεξά Ηδηφκεια ηνχ Σπθινχ δ' 

θαί ηνχ Πάζρα δ'  
ηηρεξά ηνχ Σπθινχ  

Ήρνο β' 
Ο Σπθιφο γελλεζείο, ελ ηψ ηδίσ ινγηζκψ έιεγελ, Άξα εγψ, δη' 
ακαξηίαο γνλέσλ εγελλήζελ αφκκαηνο; Άξα εγψ, δη' απηζηίαλ εζλψλ 
εγελλήζελ εηο έλδεημηλ; νπρ ηθαλψ ηνχ εξσηάλ, Πφηε λχμ, πφηε εκέξα, 
νπθ επηνλνχζί κνπ νη πφδεο ηά ηψλ ιίζσλ πξνζθξνχζκαηα, νπ γάξ 
είδνλ ηφλ ήιηνλ ιάκπνληα, νπδέ ελ εηθφλη ηφλ εκέ πιαζηνπξγήζαληα, 



Αιιά δένκαί ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο.  
Δπίβιεςνλ επ' εκέ, θαί ειέεζφλ κε.  
 
Παξάγσλ ν Ηεζνχο εθ ηνχ Ηεξνχ, εχξελ άλζξσπνλ Σπθιφλ εθ 
γελεηήο, θαί ζπιαγρληζζείο, επέζεθε πειφλ επί ηνχο νθζαικνπο 
απηνχ, θαί είπε πξφο απηφλ, Όπαγε, λίςαη εηο ηνχ ηισάκ, θαί 
ληςάκελνο αλέβιεςε, δφμαλ αλαπέκπσλ Θεψ, νη δέ αγρηζηαί απηνχ 
έιεγνλ απηψ, Σίο ζνπ ηάο θφξαο δηήλνημελ άο νπδείο ηψλ βιεπφλησλ 
ηάζαη ίζρπζελ, ν δέ θεζί βνήζαο, Άλζξσπνο, Ηεζνχο ιεγφκελνο, 
εθείλφο κνη έθε, Νίςαη εηο ηνχ ηισάκ, θαί αλέβιεςα, Απηφο εζηηλ 
αιεζψο, φλ έθε Μσζήο ελ ηψ λφκσ, Υξηζηφλ Μεζζίαλ, απηφο εζηηλ ν 
σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ήρνο δ'  
ινλ ηφλ βίνλ ν Σπθιφο λχθηα ινγηδφκελνο, εβφεζε πξφο ζέ, Κχξηε, 
Αλνημφλ κνπ ηάο θφξαο, Τηέ Γαπτδ, ν σηήξ εκψλ, ίλα κεηά πάλησλ 
θαγψ, πκλήζσ ζνπ ηήλ δχλακηλ.  

Ήρνο πι. α' 
Κχξηε, παξάγσλ ελ ηή νδψ, εχξεο άλζξσπνλ Σπθιφλ εθ γελεηήο, θαί 
έθζακβνη γεγνλφηεο νη Μαζεηαί, επεξψησλ ζε ιέγνληεο, Γηδάζθαιε, 
ηίο ήκαξηελ νχηνο ή νη γνλείο απηνχ, ίλα ηπθιφο γελλεζή; χ δέ 
σηήξ κνπ εβφαο απηνίο, Οχηε νχηνο ήκαξηελ νχηε νη γνλείο απηνχ, 
αιι' ίλα θαλεξσζή ηά έξγα ηνχ Θενχ ελ απηψ, εκέ δεί εξγάδεζζαη ηά 
έξγα ηνχ πέκςαληφο κε, ά νπδείο δχλαηαη εξγάδεζζαη; Καί ηαχηα 
εηπψλ, πηχζαο ρακαί, θαί πειφλ πνηήζαο, επέρξηζαο ηνχο νθζαικνχο 
απηνχ, ιέμαο πξφο απηφλ, Όπαγε, λίςαη εηο ηνχ ηισάκ ηήλ 
θνιπκβήζξαλ, ν δέ ληςάκελνο πγηήο εγέλεην, θαί εβφα πξφο ζέ, 
Πηζηεχσ, Κχξηε, θαί πξνζεθχλεζέ ζνη, Γηφ βνψκελ θαί εκείο, Διέεζνλ 
εκάο.  

ηηρεξά ηνχ Πάζρα  Ήρνο ν απηφο  
ηίρ. Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, θαί 
θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ. 
 
Πάζρα ηεξφλ εκίλ ζήκεξνλ αλαδέδεηθηαη, Πάζρα θαηλφλ άγηνλ, Πάζρα 
κπζηηθφλ, Πάζρα παλζεβάζκηνλ, Πάζρα Υξηζηφο ν ιπηξσηήο, Πάζρα 
άκσκνλ, Πάζρα κέγα, Πάζρα ηψλ πηζηψλ, Πάζρα ηφ πχιαο εκίλ ηνχ 
Παξαδείζνπ αλνίμαλ, Πάζρα, πάληαο αγηάδνλ πηζηνχο.  
 
ηίρ. Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σ ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψπνπ ππξφο. 
 



Γεχηε απφ ζέαο γπλαίθεο επαγγειίζηξηαη, θαί ηή ηψλ είπαηε, Γέρνπ 
παξ' εκψλ ραξάο επαγγέιηα, ηήο Αλαζηάζεσο Υξηζηνχ, ηέξπνπ, 
ρφξεπε, θαί αγάιινπ Ηεξνπζαιήκ, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ ζεαζακέλε εθ 
ηνχ κλήκαηνο, σο λπκθίνλ πξνεξρφκελνλ.  
 
ηίρ. Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ, θαί 
νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ. 
 
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, φξζξνπ βαζένο, επηζηάζαη πξφο ηφ κλήκα 
ηνχ Εσνδφηνπ, εχξνλ Άγγεινλ επί ηφλ ιίζνλ θαζήκελνλ, θαί απηφο 
πξνζθζεγμάκελνο απηαίο νχησο έιεγε, Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ 
λεθξψλ; ηί ζξελείηε ηφλ άθζαξηνλ σο ελ θζνξά; απειζνχζαη 
θεξχμαηε ηνίο απηνχ Μαζεηαίο.  
 
ηίρ. Αχηε ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα, θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή. 
 
Πάζρα ηφ ηεξπλφλ, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, Πάζρα παλζεβάζκηνλ 
εκίλ αλέηεηιε, Πάζρα, ελ ραξά αιιήινπο πεξηπηπμψκεζα, ψ Πάζρα 
ιχηξνλ ιχπεο, θαί γάξ εθ ηάθνπ ζήκεξνλ ψζπεξ εθ παζηνχ 
εθιάκςαο Υξηζηφο, ηά γχλαηα ραξάο έπιεζε ιέγσλ, Κεξχμαηε 
Απνζηφινηο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο ν απηφο  
Αλαζηάζεσο εκέξα, θαί ιακπξπλζψκελ ηή παλεγχξεη θαί αιιήινπο 
πεξηπηπμψκεζα.  
Δίπσκελ αδειθνί, θαί ηνίο κηζνχζηλ εκάο, πγρσξήζσκελ πάληα ηή 
Αλαζηάζεη θαί νχησ βνήζσκελ, Υξηζηφο αλέζηε εθ λεθξψλ ζαλάησ 
ζάλαηνλ παηήζαο θαί ηνίο ελ ηνίο κλήκαζη δσήλ ραξηζάκελνο.  
 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ ο' ΔΒΓΟΜΑΓΟ  
Δ  Π Δ Ρ Α   

(ΑΠΟΓΟΗ ΣΖ ΔΟΡΣΖ ΣΟΤ ΠΑΥΑ) 
 

Δηο δέ ηφ Κχξηε εθέθξαμα... ηζηψκελ ηίρ. ο' θαί ςάιινκελ ηηρ. 
Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ.  

 
Ήρνο α'  

Σάο εζπεξηλάο εκψλ επράο, πξφζδεμαη Άγηε Κχξηε, θαί παξάζρνπ 
εκίλ, άθεζηλ ακαξηηψλ, φηη κφλνο εί ν δείμαο ελ θφζκσ ηήλ 
Αλάζηαζηλ.  



 
Κπθιψζαηε ιανί ηψλ, θαί πεξηιάβεηε απηήλ, θαί δφηε δφμαλ ελ απηή 
ηψ αλαζηάληη εθ λεθξψλ, φηη απηφο εζηηλ ν Θεφο εκψλ, ν 
ιπηξσζάκελνο εκάο εθ ηψλ αλνκηψλ εκψλ.  
 
Γεχηε ιανί πκλήζσκελ, θαί πξνζθπλήζσκελ Υξηζηφλ, δνμάδνληεο 
απηνχ ηήλ εθ λεθξψλ Αλάζηαζηλ, φηη απηφο εζηηλ ν Θεφο εκψλ, ν εθ 
ηήο πιάλεο ηνχ ερζξνχ ηφλ θφζκνλ ιπηξσζάκελνο.  

Αλαηνιηθά  
Δπθξάλζεηε νπξαλνί, ζαιπίζαηε ηά ζεκέιηα ηήο γήο, βνήζαηε ηά φξε 
επθξνζχλελ, ηδνχ γάξ ν Δκκαλνπήι, ηάο ακαξηίαο εκψλ ηψ ηαπξψ 
πξνζήισζε, θαί δσήλ ν δηδνχο, ζάλαηνλ ελέθξσζε ηφλ Αδάκ 
αλαζηήζαο σο θηιάλζξσπνο.  
 
Σφλ ζαξθί εθνπζίσο ζηαπξσζέληα δη' εκάο, παζφληα θαί ηαθέληα, θαί 
αλαζηάληα εθ λεθξψλ, πκλήζσκελ ιέγνληεο, ηήξημνλ νξζνδνμία ηήλ 
Δθθιεζίαλ ζνπ Υξηζηέ, θαί εηξήλεπζνλ ηήλ δσήλ εκψλ, σο αγαζφο θαί 
θηιάλζξσπνο.  
 
Σψ δσνδφρσ ζνπ ηάθσ, παξεζηψηεο νη αλάμηνη, δνμνινγίαλ 
πξνζθέξνκελ ηή αθάησ ζνπ επζπιαγρλία, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, φηη 
ηαπξφλ θαηεδέμσ θαί ζάλαηνλ αλακάξηεηε, ίλα ηψ θφζκσ δσξήζε 
ηήλ Αλάζηαζηλ, σο θηιάλζξσπνο.  

Γφμα... 
Σφλ ηψ Παηξί ζπλάλαξρνλ, θαί ζπλατδηνλ Λφγνλ, ηφλ εθ παξζεληθήο 
λεδχνο πξνειζφληα αθξάζησο, θαί ζηαπξφλ θαί ζάλαηνλ δη' εκάο 
εθνπζίσο θαηαδεμάκελνλ θαί αλαζηάληα ελ δφμε, πκλήζσκελ 
ιέγνληεο, Εσνδφηα Κχξηε δφμα ζνη, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Σήλ παγθφζκηνλ δφμαλ, ηήλ εμ αλζξψπσλ ζπαξείζαλ θαί ηφλ 
Γεζπφηελ ηεθνχζαλ, ηήλ επνπξάληνλ πχιελ πκλήζσκελ Μαξίαλ ηήλ 
Παξζέλνλ, ηψλ Αζσκάησλ ηφ άζκα θαί ηψλ πηζηψλ ηφ 
εγθαιιψπηζκα, αχηε γάξ αλεδείρζε νπξαλφο θαί λαφο ηήο ζεφηεηνο, 
αχηε ηφ κεζφηνηρνλ ηήο έρζξαο θαζεινχζα, εηξήλελ αληεηζήμε, θαί ηφ 
βαζίιεηνλ ελέσμε, Σαχηελ νχλ θαηέρνληεο, ηήο πίζηεσο ηήλ άγθπξαλ, 
ππέξκαρνλ έρνκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Κχξηνλ, ζαξζείησ ηνίλπλ, 
ζαξζείησ ιαφο ηνχ Θενχ, θαί γάξ απηφο πνιεκήζεη ηνχο ερζξνχο, σο 
παληνδχλακνο.  
 

Σφ' Αλαζηάζηκνλ ηηρεξφλ ηήο Οθησήρνπ  



Ήρνο α'  
Σψ Πάζεη ζνπ Υξηζηέ, παζψλ ειεπζεξψζεκελ, θαί ηή Αλαζηάζεη ζνπ 
εθ θζνξάο ειπηξψζεκελ, Κχξηε δφμα ζνη.  

Ήρνο πι. α'  
ηίρ. Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, θαί 
θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ. 
 
Πάζρα ηεξφλ εκίλ ζήκεξνλ αλαδέδεηθηαη, Πάζρα θαηλφλ, Άγηνλ, 
Πάζρα κπζηηθφλ, Πάζρα παλζεβάζκηνλ, Πάζρα Υξηζηφο ν ιπηξσηήο, 
Πάζρα άκσκνλ, Πάζρα κέγα, Πάζρα ηψλ πηζηψλ, Πάζρα, ηφ πχιαο 
εκίλ ηνχ Παξαδείζνπ αλνίμαλ, Πάζρα πάληαο αγηάδνλ πηζηνχο.  
 
ηίρ. Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σ ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψπνπ ππξφο. 
 
Γεχηε απφ ζέαο Γπλαίθεο επαγγειίζηξηαη, θαί ηή ηψλ είπαηε, Γέρνπ 
παξ εκψλ ραξάο επαγγέιηα, ηήο Αλαζηάζεσο Υξηζηνχ, ηέξπνπ, 
ρφξεπε θαί αγάιινπ Ηεξνπζαιήκ, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, ζεαζακέλε εθ 
ηνχ κλήκαηνο, σο λπκθίνλ πξνεξρφκελνλ.  
 
ηίρ. Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ, θαί 
νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ. 
 
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, φξζξνπ βαζένο επηζηάζαη πξφο ηφ κλήκα 
ηνχ Εσνδφηνπ, εχξνλ Άγγεινλ, επί ηφλ ιίζνλ θαζήκελνλ, θαί απηφο 
πξνζθζεγμάκελνο, απηαίο νχησο έιεγε, Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ 
λεθξψλ; ηί ζξελείηε ηφλ άθζαξηνλ σο ελ θζνξά; απειζνχζαη 
θεξχμαηε, ηνίο απηνχ Μαζεηαίο.  
 
ηίρ. Αχηε ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα, θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή. 
 
Πάζρα ηφ ηεξπλφλ, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, Πάζρα παλζεβάζκηνλ 
εκίλ αλέηεηιε, Πάζρα, ελ ραξά αιιήινπο πεξηπηπμψκεζα, ψ Πάζρα 
ιχηξνλ ιχπεο, θαί γάξ εθ ηάθνπ ζήκεξνλ, ψζπεξ εθ παζηνχ, 
εθιάκςαο Υξηζηφο, ηά Γχλαηα ραξάο έπιεζε ιέγσλ, Κεξχμαηε 
Απνζηφινηο.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Αλαζηάζεσο εκέξα, θαί ιακπξπλζψκελ ηή παλεγχξεη, θαί αιιήινπο 
πεξηπηπμψκεζα, Δίπσκελ αδειθνί, θαί ηνίο κηζνχζηλ εκάο, 



πγρσξήζσκελ πάληα ηή Αλαζηάζεη, θαί νχησ βνήζσκελ. Υξηζηφο 
αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο θαί ηνίο ελ ηνίο κλήκαζη, 
δσήλ ραξηζάκελνο.  
 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ ο' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Ήρνο πι. α'  

Υξηζηφο αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ηνίο ελ ηνίο 
κλήκαζη, δσήλ ραξηζάκελνο.  
 

Λέγεηαη δέ ηνχην ηξίο ππφ ηνχ Ηεξέσο, θαί ηξίο ππφ ηψλ Υνξψλ 
άλεπ ζηίρσλ. Δίζ' νχησ ιέγεη ηνχο επνκέλνπο ηίρνπο ν Ηεξεχο ή ν 
Γηάθνλνο θαζ' έθαζηνλ δέ ηίρνλ ςάιιεηαη Οκνίσο ππφ ηψλ Υνξψλ 
ηφ απηφ Σξνπάξηνλ.  
 
ηίρ. α' Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, 
θαί θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ.  
ηίρ. β' Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σ ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψπνπ ππξφο.  
ηίρ. γ' Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ, 
θαί νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ.  
ηίρ. δ' Αχηε ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα, θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή.  

Γφμα... 
Υξηζηφο αλέζηε... 

Καί λχλ... 
ηφ απηφ 

Δίηα ν Ηεξεχο, γεγνλσηέξα θσλή  
Υξηζηφο αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο...  
Ο Υνξφο Καί ηνίο ελ ηνίο κλήκαζη δσήλ ραξηζάκελνο.  
 

Ο Καλψλ, πνίεκα Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ.  
 

Χδή α'  Ήρνο α'  εηξκφο 
Αλαζηάζεσο εκέξα ιακπξπλζψκελ Λανί, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, εθ 
γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο.  
 
Καζαξζψκελ ηάο αηζζήζεηο, θαί νςφκεζα, ηψ απξνζίησ θσηί ηήο 



αλαζηάζεσο, Υξηζηφλ εμαζηξάπηνληα, θαί, Υαίξεηε, θάζθνληα, 
ηξαλψο αθνπζφκεζα, επηλίθηνλ άδνληεο.  
 
Οπξαλνί κέλ επαμίσο επθξαηλέζζσζαλ, γή δέ αγαιιηάζζσ, 
ενξηαδέησ δέ θφζκνο, νξαηφο ηε άπαο θαί αφξαηνο, Υξηζηφο γάξ 
εγήγεξηαη, επθξνζχλε αηψληνο.  

Καηαβαζία  
Αλαζηάζεσο εκέξα ιακπξπλζψκελ Λανί, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, εθ 
γάξ ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
εκάο δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο. 
 
Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 

Δίηα, πλαπηή κηθξά κεζ' ήλ Δθθψλεζηο  
ηη ζφλ ηφ θξάηνο...  
 

Χδή γ'  Ο εηξκφο  
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ 
ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' αθζαξζίαο πεγήλ, εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο 
Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα.  
 
Νχλ πάληα πεπιήξσηαη θσηφο, νπξαλφο ηε θαί γή, θαί ηά θαηαρζφληα, 
ενξηαδέησ γνχλ πάζα θηίζηο, ηήλ Έγεξζηλ Υξηζηνχ, ελ ή εζηεξέσηαη.  
 
Υζέο ζπλεζαπηφκελ ζνη Υξηζηέ ζπλεγείξνκαη ζήκεξνλ αλαζηάληη ζνη, 
ζπλεζηαπξνχκελ ζνη ρζέο απηφο κε ζπλδφμαζνλ σηήξ, ελ ηή 
βαζηιεία ζνπ.  

Καηαβαζία  
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ 
ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' αθζαξζίαο πεγήλ, εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο 
Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα. 
 
Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 



Δίηα, πλαπηή κηθξά κεζ' ήλ Δθθψλεζηο  
ηη ζχ εί ν Θεφο εκψλ...  
 

Ζ Τπαθνή Ήρνο δ'  
Πξνιαβνχζαη ηφλ φξζξνλ αη πεξί Μαξηάκ, θαί επξνχζαη ηφλ ιίζνλ 
απνθπιηζζέληα ηνχ κλήκαηνο, ήθνπνλ εθ ηνχ Αγγέινπ, Σφλ ελ θσηί 
ατδίσ ππάξρνληα, κεηά λεθξψλ ηί δεηείηε σο άλζξσπνλ; βιέπεηε ηά 
εληάθηα ζπάξγαλα, δξάκεηε, θαί ηψ θφζκσ θεξχμαηε, σο εγέξζε ν 
Κχξηνο, ζαλαηψζαο ηφλ ζάλαηνλ, φηη ππάξρεη Θενχ Τηφο, ηνχ 
ζψδνληνο ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Καί αλάγλσζηο εηο ηφλ ζενιφγνλ  
 

Χδή δ'  Ο εηξκφο  
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο ν ζεεγφξνο Αββαθνχκ, ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ 
ζσηεξία ηψ θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο.  
 
Άξζελ κέλ, σο δηαλνίμαλ, ηήλ παξζελεχνπζαλ λεδχλ, πέθελε 
Υξηζηφο, σο βξσηφο δέ, ακλφο πξνζεγφξεπηαη, άκσκνο δέ, σο 
άγεπζηνο θειίδνο, ηφ εκέηεξνλ Πάζρα, θαί σο Θεφο αιεζήο, ηέιεηνο 
ιέιεθηαη.  
 
Χο εληαχζηνο ακλφο, ν επινγνχκελνο εκίλ, ζηέθαλνο ρξεζηφο 
εθνπζίσο, ππέξ πάλησλ ηέζπηαη, Πάζρα ηφ θαζαξηήξηνλ, θαί αχζηο εθ 
ηνχ ηάθνπ σξαίνο, δηθαηνζχλεο εκίλ έιακςελ ήιηνο.  
 
Ο ζενπάησξ κέλ Γαπτδ, πξφ ηήο ζθηψδνπο θηβσηνχ ήιαην ζθηξηψλ, ν 
ιαφο δέ ηνχ Θενχ ν άγηνο, ηήλ ηψλ ζπκβφισλ έθβαζηλ, νξψληεο, 
επθξαλζψκελ ελζέσο, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο.  

Καηαβαζία  
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο ν ζεεγφξνο Αββαθνχκ, ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ 
ζσηεξία ηψ θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο. 
 
Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 



Δίηα, πλαπηή κηθξά κεζ' ήλ Δθθψλεζηο  
ηη αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο...  
 

Χδή ε'  Ο εηξκφο  
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κπξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζνκελ 
ηψ Γεζπφηε, θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ 
αλαηέιινληα.  
 
Σήλ άκεηξφλ ζνπ επζπιαγρλίαλ, νη ηαίο ηνχ Άδνπ ζεηξαίο, 
ζπλερφκελνη δεδνξθφηεο, πξφο ηφ θψο επείγνλην Υξηζηέ, 
αγαιινκέλσ πνδί, Πάζρα θξνηνχληεο αηψληνλ.  
 
Πξνζέιζσκελ ιακπαδεθφξνη, ηψ πξντφληη Υξηζηψ εθ ηνχ κλήκαηνο, 
σο λπκθίσ, θαί ζπλενξηάζσκελ ηαίο θηιεφξηνηο ηάμεζη, Πάζρα Θενχ 
ηφ ζσηήξηνλ.  

Καηαβαζία  
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κπξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζνκελ 
ηψ Γεζπφηε, θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ 
αλαηέιινληα. 
 
Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 

Δίηα, πλαπηή κηθξά κεζ' ήλ Δθθψλεζηο  
ηη εγίαζηαη...  
 

Χδή ο'  Ο εηξκφο  
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο 
αησλίνπο, θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο σο εθ θήηνπο 
Ησλάο, εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ.  
 
Φπιάμαο ηά ζήκαληξα ζψα Υξηζηέ, εμεγέξζεο ηνχ ηάθνπ, ν ηάο θιείο 
ηήο Παξζέλνπ κή ιπκελάκελνο ελ ηψ ηφθσ ζνπ, θαί αλέσμαο εκίλ, 
Παξαδείζνπ ηάο πχιαο.  
 
ψηέξ κνπ ηφ δψλ ηε θαί άζπηνλ, ηεξείνλ, σο Θεφο, ζεαπηφλ 
εθνπζίσο, πξνζαγαγψλ ηψ Παηξί, ζπλαλέζηεζαο, παγγελή ηφλ Αδάκ, 
αλαζηάο εθ ηνχ ηάθνπ.  



Καηαβαζία  
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο 
αησλίνπο, θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο σο εθ θήηνπο 
Ησλάο, εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ. 
 
Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 

Δίηα, πλαπηή κηθξά κεζ' ήλ Δθθψλεζηο  
χ γάξ εί ν βαζηιεχο...  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ'  
Δη θαί ελ ηάθσ θαηήιζεο αζάλαηε, αιιά ηνχ Άδνπ θαζείιεο ηήλ 
δχλακηλ, θαί αλέζηεο σο ληθεηήο, Υξηζηέ ν Θεφο, γπλαημί Μπξνθφξνηο 
θζεγμάκελνο, Υαίξεηε, θαί ηνίο ζνίο Απνζηφινηο εηξήλελ δσξνχκελνο 
ν ηνίο πεζνχζη παξέρσλ αλάζηαζηλ.  

Ο Οίθνο  
Σφλ πξφ ειίνπ Ήιηνλ, δχλαληα πνηέ ελ ηάθσ, πξνέθζαζαλ πξφο 
φξζξνλ, εθδεηνχζαη σο εκέξαλ, Μπξνθφξνη θφξαη, θαί πξφο αιιήιαο 
εβφσλ, Χ θίιαη, δεχηε ηνίο αξψκαζηλ ππαιείςσκελ, ψκα δσεθφξνλ 
θαί ηεζακκέλνλ, ζάξθα αληζηψζαλ ηφλ παξαπεζφληα Αδάκ θείκελνλ 
ελ ηψ κλήκαηη, άγσκελ, ζπεχζσκελ, ψζπεξ νη Μάγνη, θαί 
πξνζθπλήζσκελ, θαί πξνζθνκίζσκελ ηά κχξα σο δψξα ηψ κή ελ 
ζπαξγάλνηο, αιι' ελ ζηλδφλη ελεηιεκέλσ, θαί θιαχζσκελ, θαί 
θξάμσκελ,  Γέζπνηα εμεγέξζεηη, ν ηνίο πεζνχζη παξέρσλ 
αλάζηαζηλ.  
 
Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ ζεαζάκελνη, πξνζθπλήζσκελ Άγηνλ, Κχξηνλ, 
Ηεζνχλ ηφλ κφλνλ αλακάξηεηνλ. Σφλ ηαπξφλ ζνπ, Υξηζηέ, 
πξνζθπλνχκελ, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ Αλάζηαζηλ πκλνχκελ θαί 
δνμάδνκελ, χ γάξ εί Θεφο εκψλ, εθηφο ζνχ άιινλ νπθ νίδακελ, ηφ 
φλνκά ζνπ νλνκάδνκελ, Γεχηε πάληεο νη πηζηνί, πξνζθπλήζσκελ ηήλ 
ηνχ Υξηζηνχ αγίαλ Αλάζηαζηλ, ηδνχ γάξ ήιζε δηά ηνχ ηαπξνχ, ραξά 
ελ φισ ηψ θφζκσ, Γηά παληφο επινγνχληεο ηφλ Κχξηνλ, πκλνχκελ ηήλ 
Αλάζηαζηλ απηνχ, ηαπξφλ γάξ ππνκείλαο δη' εκάο, ζαλάησ ζάλαηνλ 
ψιεζελ. γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 



αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. γ'.  
 

Χδή δ'  Ο εηξκφο  
Ο Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο 
ζλεηφο, θαί δηά Πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Γπλαίθεο κεηά κχξσλ ζεφθξνλεο, νπίζσ ζνπ έδξακνλ, φλ δέ σο 
ζλεηφλ, κεηά δαθξχσλ εδήηνπλ, πξνζεθχλεζαλ ραίξνπζαη δψληα 
Θεφλ, θαί Πάζρα ηφ κπζηηθφλ ζνίο Υξηζηέ Μαζεηαίο επεγγειίζαλην.  
 
Θαλάηνπ ενξηάδνκελ λέθξσζηλ, Άδνπ ηήλ θαζαίξεζηλ, άιιεο βηνηήο, 
ηήο αησλίνπ απαξρήλ, θαί ζθηξηψληεο πκλνχκελ ηφλ αίηηνλ, ηφλ κφλνλ 
επινγεηφλ ηψλ Παηέξσλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ.  
 
Χο φλησο ηεξά θαί παλένξηνο, αχηε ε ζσηήξηνο, λχμ θαί θσηαπγήο, 
ηήο ιακπξνθφξνπ εκέξαο, ηήο Δγέξζεσο νχζα πξνάγγεινο, ελ ή ηφ 
άρξνλνλ θψο, εθ ηάθνπ ζσκαηηθψο πάζηλ επέιακςελ.  

Καηαβαζία  
Ο Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο 
ζλεηφο, θαί δηά Πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν 
κφλνο επινγεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο. 
 
Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 

Δίηα, πλαπηή κηθξά κεζ' ήλ Δθθψλεζηο  
Δίε ηφ θξάηνο... 
 

Χδή ε'  Ο εηξκφο  
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί 
θπξία, ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελή 
επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Γεχηε ηνχ θαη λνχ ηήο ακπέινπ γελλήκαηνο ηήο ζείαο επθξνζχλεο, ελ 
ηή επζήκσ εκέξα ηήο εγέξζεσο, βαζηιείαο ηε Υξηζηνχ 
θνηλσλήζσκελ, πκλνχληεο απηφλ, σο Θεφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 



Άξνλ θχθισ ηνχο νθζαικνχο ζνπ ηψλ θαί ίδε, ηδνχ γάξ ήθαζί ζνη, 
ζενθεγγείο σο θσζηήξεο, εθ δπζκψλ θαί βνξξά, θαί ζαιάζζεο, θαί 
εψ αο ηά ηέθλα ζνπ ελ ζνί επινγνχληα, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Πάηεξ παληνθξάηνξ, θαί Λφγε, θαί Πλεχκα, ηξηζίλ εληδνκέλε, ελ 
ππνζηάζεζη θχζηο, ππεξνχζηε θαί ππέξζεε εηο ζέ βεβαπηίζκεζα, θαί 
ζέ επινγνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Καηαβαζία  
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί 
θπξία, ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελή 
επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 
αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 

Δίηα, πλαπηή κηθξά κεζ' ήλ Δθθψλεζηο  
ηη επιφγεηαη...  
 

Χδή ζ'  Ο εηξκφο  
Φσηίδνπ, θσηίδνπ, ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ επί ζέ 
αλέηεηιε, Υφξεπε λχλ, θαί αγάιινπ ηψλ, ζχ δέ αγλή, ηέξπνπ Θενηφθε, 
ελ ηή εγέξζεη ηνχ ηφθνπ ζνπ.  
 
 ζείαο, ψ θίιεο, ψ γιπθπηάηεο ζνπ θσλήο, κεζ' εκψλ αςεπδψο γάξ, 
επεγγείισ έζεζζαη, κέρξη ηεξκάησλ αηψλνο Υξηζηέ, ήλ νη πηζηνί, 
άγθπξαλ ειπίδνο, θαηέρνληεο αγαιιφκεζα.  
 
 Πάζρα ηφ κέγα, θαί ηεξψηαηνλ Υξηζηέ, ψ ζνθία θαί Λφγε, ηνχ Θενχ 
θαί δχλακηο, δίδνπ εκίλ εθηππψηεξνλ, ζνχ κεηαζρείλ, ελ ηή Αλεζπέξσ 
εκέξα ηήο βαζηιείαο ζνπ.  

Καηαβαζία  
Φσηίδνπ, θσηίδνπ, ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ επί ζέ 
αλέηεηιε, Υφξεπε λχλ, θαί αγάιινπ ηψλ, ζχ δέ αγλή, ηέξπνπ Θενηφθε, 
ελ ηή εγέξζεη ηνχ ηφθνπ ζνπ. 
 
Υξηζηφο αλέζηε... γ'  
 
Αλαζηάο ν Ηεζνχο απφ ηνχ ηάθνπ θαζψο πξνείπελ, έδσθελ εκίλ ηήλ 



αηψληνλ δσήλ θαί κέγα έιενο. 
 

Δίηα, πλαπηή κηθξά κεζ' ήλ Δθθψλεζηο  
 ηη ζέ αηλνχζη...  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ  απηφκεινλ  
Ήρνο β'  

αξθί ππλψζαο σο ζλεηφο, ν Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, ηξηήκεξνο 
εμαλέζηεο, Αδάκ εγείξαο εθ θζνξάο, θαί θαηαξγήζαο ζάλαηνλ, Πάζρα 
ηήο αθζαξζίαο, ηνχ θφζκνπ ζσηήξηνλ.  
 

Δηο ηνχο Αί λ ν π ο  
 

Ηζηψκελ ηίρ ε', θαί ςάιινκελ ηηρεξά, Αλαζηάζηκα ηήο 
Οθησήρνπ δ', θαί ηνχ Πάζρα δ'.  
 

Σήο Οθησήρνπ, Ήρνο α', αξρφκεζα δέ απφ ηνχ ηίρ. Αηλείηε 
απηφλ επί ηαίο δπλαζηείαηο απηνχ.  
 
Τκλνχκέλ ζνπ Υξηζηέ, ηφ ζσηήξηνλ Πάζνο, θαί δνμάδνκέλ ζνπ ηήλ 
Αλάζηαζηλ.  
 
Ο ηαπξφλ ππνκείλαο, θαί ηφλ ζάλαηνλ θαηαξγήζαο, θαί αλαζηάο εθ 
ηψλ λεθξψλ, εηξήλεπζνλ εκψλ ηήλ δσήλ, Κχξηε, σο κφλνο 
παληνδχλακνο.  
 
Ο ηφλ Άδελ ζθπιεχζαο, θαί ηφλ άλζξσπνλ αλαζηήζαο, ηή αλαζηάζεη 
ζνπ, Υξηζηέ, αμίσζνλ εκάο, ελ θαζαξά θαξδία, πκλείλ θαί δνμάδεηλ 
ζε.  
 
Σήλ ζενπξεπή ζνπ ζπγθαηάβαζηλ δνμάδνληεο πκλνχκέλ ζε, Υξηζηέ, 
Δηέρζεο εθ Παξζέλνπ θαί αρψξηζηνο ππήξρεο ηψ Παηξί, Έπαζεο σο 
άλζξσπνο, θαί εθνπζίσο ππέκεηλαο ζηαπξφλ, Αλέζηεο εθ ηνχ ηάθνπ, 
σο εθ παζηάδνο πξνειζψλ, ίλα ζψζεο ηφλ θφζκνλ, Κχξηε, δφμα ζνη.  
 

Δίηα ηά ηηρεξά ηνχ Πάζρα κεηά ηψλ ηίρσλ απηψλ.  
 

Ήρνο πι. α'  
ηίρ. Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, θαί 
θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ. 



 
Πάζρα ηεξφλ εκίλ ζήκεξνλ αλαδέδεηθηαη, Πάζρα θαηλφλ, Άγηνλ, 
Πάζρα κπζηηθφλ, Πάζρα παλζεβάζκηνλ, Πάζρα Υξηζηφο ν ιπηξσηήο, 
Πάζρα άκσκνλ, Πάζρα κέγα, Πάζρα ηψλ πηζηψλ, Πάζρα, ηφ πχιαο 
εκίλ ηνχ Παξαδείζνπ αλνίμαλ, Πάζρα, πάληαο αγηάδνλ πηζηνχο.  
 
ηίρ. Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σ ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψπνπ ππξφο. 
 
Γεχηε απφ ζέαο Γπλαίθεο επαγγειίζηξηαη, θαί ηή ηψλ είπαηε, Γέρνπ 
παξ εκψλ ραξάο επαγγέιηα, ηήο Αλαζηάζεσο Υξηζηνχ, ηέξπνπ, 
ρφξεπε, θαί αγάιινπ Ηεξνπζαιήκ, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, ζεαζακέλε εθ 
ηνχ κλήκαηνο, σο λπκθίνλ πξνεξρφκελνλ.  
 
ηίρ. Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ. θαί 
νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ. 
 
Αη Μπξνθφξνη γπλαίθεο, φξζξνπ βαζένο, επηζηάζαη πξφο ηφ κλήκα 
ηνχ Εσνδφηνπ, εχξνλ Άγγεινλ, επί ηφλ ιίζνλ θαζήκελνλ, θαί απηφο 
πξνζθζεγμάκελνο, απηαίο νχησο έιεγε. Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ 
λεθξψλ; ηί ζξελείηε ηφλ άθζαξηνλ σο ελ θζνξά; απειζνχζαη 
θεξχμαηε, ηνίο απηνχ Μαζεηαίο.  
 
ηίρ. Αχηε ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα, θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή. 
 
Πάζρα ηφ ηεξπλφλ, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, Πάζρα παλζεβάζκηνλ 
εκίλ αλέηεηιε, Πάζρα, ελ ραξά αιιήινπο πεξηπηπμψκεζα, ψ Πάζρα 
ιχηξνλ ιχπεο, θαί γάξ εθ ηάθνπ ζήκεξνλ ψζπεξ εθ παζηνχ, 
εθιάκςαο Υξηζηφο, ηά Γχλαηα ραξάο έπιεζε ιέγσλ, Κεξχμαηε 
Απνζηφινηο.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Αλαζηάζεσο εκέξα, θαί ιακπξπλζψκελ ηή παλεγχξεη, θαί αιιήινπο 
πεξηπηπμψκεζα, Δίπσκελ αδειθνί, θαί ηνίο κηζνχζηλ εκάο, 
πγρσξήζσκελ πάληα ηή Αλαζηάζεη, θαί νχησ βνήζσκελ, Υξηζηφο 
αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ηνίο ελ ηνίο 
κλήκαζη, δσήλ ραξηζάκελνο.  
 

Δίηα, ηφ Υξηζηφο αλέζηε... εθ ηξίηνπ, θαί ςάιινκελ ηνχην 
πνιιάθηο, άρξηο άλ αζπάζσληαη νη Αδειθνί αιιήινπο ν δέ Αζπαζκφο 



γίλεηαη νχησ.  
 
 

Σήο Λ ε η η ν π ξ γ ί α ο 
 

Α Ν Σ Η Φ Χ Ν Α 
Φαιιφκελα ελ ηή Λεηηνπξγία ηήο ηνχ Πάζρα Κπξηαθήο, θαί θαζ' 

φιελ ηήλ Γηαθαηλήζηκνλ Δβδνκάδα.  
 

Αληίθσλνλ α' 
 Ήρνο β'. 

ηίρ. Αιαιάμαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή. 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρ. Φάιαηε δή ηψ νλφκαηη απηνχ, δφηε δφμαλ ελ αηλέζεη απηνχ. 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρ. Δίπαηε ηψ Θεψ, Χο θνβεξά ηά έξγα ζνπ. Δλ ηψ πιήζεη ηήο 
δπλάκεψο ζνπ ςεχζνληαί ζε νη ερζξνί ζνπ. 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρ. Πάζα ε γή πξνζθπλεζάησζάλ ζνη θαί ςαιάησζάλ ζνη, 
ςαιάησζαλ δή ηψ νλφκαηη ζνπ Όςηζηε. 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
Γφμα... Καη λχλ... 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 

Αληίθσλνλ β' 
Ήρνο ν απηφο 

ηίρ. Ο Θεφο νηθηεηξήζαη εκάο θαί επινγήζαη εκάο, επηθάλαη ηφ 
πξφζσπνλ απηνχ εθ' εκάο, θαί ειεήζαη εκάο. 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν αλαζηάο εθ λεθξψλ, ςάιινληάο ζνη. 
Αιιεινχτα.  
 
ηίρ. Σνχ γλψλαη ελ ηή γή ηήλ νδφλ ζνπ, ελ πάζηλ έζλεζη ηφ ζσηήξηφλ 
ζνπ. 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ...  
 
ηίρ. Δμνκνινγεζάζζσζάλ ζνη ιανί, ν Θεφο, εμνκνινγεζάζζσζάλ 
ζνη ιανί πάληεο. 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ...  



 
ηίρ. Δπινγήζαη εκάο ν Θεφο, θαί θνβεζήησζαλ απηφλ πάληα ηά 
πέξαηα ηήο γήο. 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ...  

 
Γφμα... Καί λχλ... 

Ο Μνλνγελήο Τηφο θαη Λφγνο ηνπ Θενχ, αζάλαηνο ππάξρσλ θαη 
θαηαδεμάκελνο δηά ηελ εκεηέξαλ ζσηεξίαλ ζαξθνζήλαη εθ ηεο αγίαο 
Θενηφθνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, αηξέπησο ελαλζξσπήζαο, 
ζηαπξσζείο ηε, Υξηζηέ ν Θεφο, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, εηο σλ ηεο 
Αγίαο Σξηάδνο, ζπλδνμαδφκελνο ησ Παηξί θαη ησ Αγίσ Πλεχκαηη, 
ζψζνλ εκάο. 

Αληίθσλνλ γ' 
Ήρνο α' 

ηίρ. Αλαζηήησ ν Θεφο, θαί δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ, θαί 
θπγέησζαλ απφ πξνζψπνπ απηνχ νη κηζνχληεο απηφλ. 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. α' 
Υξηζηφο αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ελ ηνίο 
κλήκαζη, δσήλ ραξηζάκελνο. 
 
ηίρ. Χο εθιείπεη θαπλφο, εθιηπέησζαλ, σο ηήθεηαη θεξφο απφ 
πξνζψηνπ ππξφο. 
Υξηζηφο αλέζηε...  
 
ηίρ. Οχησο απνινχληαη νη ακαξησινί απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ, θαί 
νη δίθαηνη επθξαλζήησζαλ. 
Υξηζηφο αλέζηε...  
 
ηίρ. Απηή ε εκέξα, ήλ επνίεζελ ν Κχξηνο, αγαιιηαζψκεζα θαί 
επθξαλζψκελ ελ απηή. 
Υξηζηφο αλέζηε... 
 

Δηζνδηθφλ  
Δλ Δθθιεζίαηο επινγείηε ηφλ Θεφλ, Κχξηνλ εθ πεγψλ Ηζξαήι...  
 
Δίηα ηφ Υξηζηφο αλέζηε εθ λεθξψλ... γ'.  
 

Ζ Τπαθνή Ήρνο δ'  
Πξνιαβνχζαη ηφλ φξζξνλ αη πεξί Μαξηάκ, θαί επξνχζαη ηφλ ιίζνλ 
απνθπιηζζέληα ηνχ κλήκαηνο, ήθνπνλ εθ ηνχ Αγγέινπ, Σφλ ελ θσηί 



ατδίσ ππάξρνληα, κεηά λεθξψλ ηί δεηείηε σο άλζξσπνλ; βιέπεηε ηά 
εληάθηα ζπάξγαλα, δξάκεηε, θαί ηψ θφζκσ θεξχμαηε, σο εγέξζε ν 
Κχξηνο, ζαλαηψζαο ηφλ ζάλαηνλ, φηη ππάξρεη Θενχ Τηφο, ηνχ 
ζψδνληνο ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ'  
Δη θαί ελ ηάθσ θαηήιζεο αζάλαηε, αιιά ηνχ Άδνπ θαζείιεο ηήλ 
δχλακηλ, θαί αλέζηεο σο ληθεηήο, Υξηζηέ ν Θεφο, γπλαημί Μπξνθφξνηο 
θζεγμάκελνο, Υαίξεηε, θαί ηνίο ζνίο Απνζηφινηο εηξήλελ δσξνχκελνο 
ν ηνίο πεζνχζη παξέρσλ αλάζηαζηλ. 
 

Αληί δέ ηνχ Σ ξ η ζ α γ ί ν π  
ζνη εηο Υξηζηφλ εβαπηίζζεηε, Υξηζηφλ ελεδχζαζζε, Αιιεινχτα.  
 

Κνηλσληθφλ  
ψκα Υξηζηνχ κεηαιάβεηε, πεγήο αζαλάηνπ γεχζαζζε. Αιιεινχτα. 
 

Αληί δέ ηνχ Δίε ηφ φλνκα Κπξίνπ επινγεκέλνλ, θαί ηνχ, 
Δπινγήζσ ηφλ Κχξηνλ, ιέγεηαη ηφ, Υξηζηφο αλέζηε.  

ρ65ηνξ 

Ζ ΑΝΑΛΖΦΗ 
ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΚΑΗ ΘΔΟΤ ΚΑΗ ΧΣΖΡΟ ΖΜΧΝ 

ΗΖΟΤ ΥΡΗΣΟΤ 
 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ ο' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ  

 
ηηρεξά ηήο Δνξηήο  

Ήρνο πι. β'  
Ο Κχξηνο αλειήθζε εηο νπξαλνχο, ίλα πέκςε ηφλ Παξάθιεηνλ ηψ 
θφζκσ, νη νπξαλνί εηνίκαζαλ ηφλ ζξφλνλ απηνχ, λεθέιαη ηήλ 
επίβαζηλ απηνχ, Άγγεινη ζαπκάδνπζηλ, άλζξσπνλ νξψληεο ππεξάλσ 
απηψλ, ν Παηήξ εθδέρεηαη, φλ ελ θφιπνηο έρεη ζπλατδηνλ, Σφ Πλεχκα 
ηφ άγηνλ θειεχεη πάζη ηνίο Αγγέινηο απηνχ, Άξαηε πχιαο νη άξρνληεο 
εκψλ, Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  
φηη αλέβε Υξηζηφο, φπνπ ήλ ηφ πξφηεξνλ. 
 
Κχξηε, ηή ζή, Αλαιήςεη, εμεπιάγεζαλ ηά Θεφλ, επί Υεξνπβίκ, 



ζεσξήζαληά ζε ηνλ λεθειψλ αλεξρφκελνλ, ηφλ επ' απηψλ 
θαζεδφκελνλ, θαί δνμάδνκέλ ζε, φηη ρξεζηφλ ηφ έιεφο ζνπ, δφμα ζνη. 
 
Δλ ηνίο φξεζη ηνίο αγίνηο, ζεσξνχληέο ζνπ ηάο πςψζεηο Υξηζηέ, ηφ 
απαχγαζκα ηήο δφμεο ηνχ Παηξφο, αλπκλνχκέλ ζνπ ηήλ θσηνεηδή 
ηνχ πξνζψπνπ κνξθήλ, πξνζθπλνχκέλ ζνπ ηά παζήκαηα, ηηκψκελ 
ηήλ Αλάζηαζηλ, ηήλ έλδνμνλ Αλάιεςηλ δνμάδνληεο, ειέεζνλ εκάο. 
 
Κχξηε, νη Απφζηνινη σο εηδφλ ζε, ελ λεθέιαηο επαηξφκελνλ, νδπξκνίο 
δαθξχσλ, δσνδφηα Υξηζηέ, θαηεθείαο πιεξνχκελνη, ζξελνχληεο 
έιεγνλ, Γέζπνηα, κή έάζεο εκάο νξθαλνχο, νχο δη' νίθηνλ εγάπεζαο 
δνχινπο ζνπ, σο εχζπιαγρλνο, αιι' απφζηεηινλ, σο ππέζρνπ εκίλ, 
ηφ παλάγηφλ ζνπ Πλεχκα, θσηαγσγνχλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο πιεξψζαο ηφ κπζηήξηνλ, παξαιαβψλ ηνχο 
ζνχο Μαζεηάο, εηο ηφ φξνο ηψλ Διαηψλ αλειάκβαλεο, θαί ηδνχ, ηφ 
ζηεξέσκα ηνχ νπξαλνχ παξήιζεο, ν δη' εκέ πησρεχζαο θαη' εκέ, θαί 
αλαβάο, φζελ νπθ ερσξίζζεο, ηφ παλάγηφλ ζνπ Πλεχκα 
εμαπφζηεηινλ, θσηίδνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Απφζηηρα  Ήρνο α'  
Αλειζψλ εηο νπξαλνχο, φζελ θαί θαηήιζεο, εάζεο εκάο νξθαλνχο 
Κχξηε, ειζέησ κε ζνπ ηφ Πλεχκα, θέξνλ εηξήλελ ηψ θφζκσ, δείμνλ 
ηνίο Τηνίο ηψλ αλζξψπσλ, έξγα δπλάκεψο ζνπ, Κχξηε θηιάλζξσπε.  
 
ηίρ. Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ...  
 
Αλήιζεο Υξηζηέ πξφο ηφλ άλαξρνλ Παηέξα ζνπ, ν ηψλ απεξηγξάπησλ 
απηνχ θφιπσλ κή ρσξηζζείο, θαί πξνζζήθελ αη δπλάκεηο, ηή αηλέζεη 
ηνχ Σξηζαγίνπ νπθ εδέμαλην, αιι' έλα Τηφλ, θαί κεηά ηήλ 
ελαλζξψπεζηλ, εγλψξηζάλ ζε Κχξηε, κνλνγελή ηνχ Παηξφο, Δλ 
πιήζεη ζψλ νηθηηξκψλ, ειέεζνλ εκάο. 
 
ηίρ. Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε...  
 
Οη Άγγεινί ζνπ Κχξηε, ηνίο Απνζηφινηο έιεγνλ, Αλδξεο Γαιηιαίνη, ηί 
εζηήθαηε βιέπνληεο εηο ηφλ νπξαλφλ, νχηφο εζηη Υξηζηφο ν Θεφο, ν 
αλαιεθζείο αθ' πκψλ εηο ηφλ νπξαλφλ, νχηνο ειεχζεηαη πάιηλ, φλ 
ηξφπνλ εζεάζαζζε απηφλ, πνξεπφκελνλ εηο νπξαλφλ, ιαηξεχζαηε 
απηψ ελ νζηφηεηη θαί δηθαηνζχλε. 



Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Δηέρζεο σο απηφο εζέιεζαο, εθάλεο, σο απηφο εβνπιήζεο, έπαζεο 
ζαξθί, ν Θεφο εκψλ, εθ λεθξψλ αλέζηεο, παηήζαο ηφλ ζάλαηνλ, 
αλειήθζεο ελ δφμε, ν ηά ζχκπαληα πιεξψλ, θαί απέζηεηιαο εκίλ 
Πλεχκα ζείνλ, ηνχ αλπκλείλ θαί δνμάδεηλ ζνπ ηήλ ζεφηεηα. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  
Αλειήθζεο ελ δφμε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ραξνπνηήζαο ηνχο 
Μαζεηάο, ηή επαγγειία ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, βεβαησζέλησλ απηψλ 
δηά ηήο επινγίαο, φηη ζχ εη ν Τηφο ηνχ Θενχ, ν ιπηξσηήο ηνχ θφζκνπ. 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ  
 

ηηρεξά ηδηφκεια ε' 
Ήρνο πι. β'  

Ο Κχξηνο αλειήθζε εηο νπξαλνχο, ίλα πέκςε ηφλ Παξάθιεηνλ ηψ 
θφζκσ, νη νπξαλνί εηνίκαζαλ ηφλ ζξφλνλ απηνχ, λεθέιαη ηήλ 
επίβαζηλ απηνχ, Άγγεινη ζαπκάδνπζηλ, άλζξσπνλ νξψληεο ππεξάλσ 
απηψλ, ν Παηήξ εθδέρεηαη, φλ ελ θφιπνηο έρεη ζπλατδηνλ, Σφ Πλεχκα 
ηφ άγηνλ θειεχεη πάζη ηνίο Αγγέινηο απηνχ, Άξαηε πχιαο νη άξρνληεο 
εκψλ, Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  
φηη αλέβε Υξηζηφο, φπνπ ήλ ηφ πξφηεξνλ. (Γίο)  
 
Κχξηε, ηή ζή, Αλαιήςεη, εμεπιάγεζαλ ηά Θεφλ, επί Υεξνπβίκ, 
ζεσξήζαληά ζε ηνλ λεθειψλ αλεξρφκελνλ, ηφλ επ' απηψλ 
θαζεδφκελνλ, θαί δνμάδνκέλ ζε, φηη ρξεζηφλ ηφ έιεφο ζνπ, δφμα ζνη. 
(Γίο)  
 
Δλ ηνίο φξεζη ηνίο αγίνηο, ζεσξνχληέο ζνπ ηάο πςψζεηο Υξηζηέ, ηφ 
απαχγαζκα ηήο δφμεο ηνχ Παηξφο, αλπκλνχκέλ ζνπ ηήλ θσηνεηδή 
ηνχ πξνζψπνπ κνξθήλ, πξνζθπλνχκέλ ζνπ ηά παζήκαηα, ηηκψκελ 
ηήλ Αλάζηαζηλ, ηήλ έλδνμνλ Αλάιεςηλ δνμάδνληεο, ειέεζνλ εκάο. 
(Γίο)  
 
Κχξηε, νη Απφζηνινη σο εηδφλ ζε, ελ λεθέιαηο επαηξφκελνλ, νδπξκνίο 
δαθξχσλ, δσνδφηα Υξηζηέ, θαηεθείαο πιεξνχκελνη, ζξελνχληεο 
έιεγνλ, Γέζπνηα, κή έάζεο εκάο νξθαλνχο, νχο δη' νίθηνλ εγάπεζαο 
δνχινπο ζνπ, σο εχζπιαγρλνο, αιι' απφζηεηινλ, σο ππέζρνπ εκίλ, 
ηφ παλάγηφλ ζνπ Πλεχκα, θσηαγσγνχλ ηάο ςπράο εκψλ. (Γίο)  
 



Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο πιεξψζαο ηφ κπζηήξηνλ, παξαιαβψλ ηνχο 
ζνχο Μαζεηάο, εηο ηφ φξνο ηψλ Διαηψλ αλειάκβαλεο, θαί ηδνχ, ηφ 
ζηεξέσκα ηνχ νπξαλνχ παξήιζεο, ν δη' εκέ πησρεχζαο θαη' εκέ, θαί 
αλαβάο, φζελ νπθ ερσξίζζεο, ηφ παλάγηφλ ζνπ Πλεχκα 
εμαπφζηεηινλ, θσηίδνλ ηάο ςπράο εκψλ. (Γίο)  

Γφμα... Καί λχλ... 
Σψλ θφιπσλ ηψλ παηξηθψλ κή ρσξηζζείο, γιπθχηαηε Ηεζνχ, θαί ηνίο 
επί γήο σο άλζξσπνο, ζπλαλαζηξαθεηο, ζήκεξνλ απ' φξνπο ηψλ 
Διαηψλ αλειήθζεο ελ δφμε, θαί ηήλ πεζνχζαλ θχζηλ εκψλ 
ζπκπαζψο αλπςψζαο, ηψ Παηξί ζπλεθάζηζαο, φζελ αη νπξάληαη ηψλ 
αζσκάησλ ηάμεηο, ηφ ζαχκα εθπιεηηφκελαη, εμίζηαλην ζάκβεη, θαί 
ηξφκσ ζπλερφκελαη, ηήλ ζήλ θηιαλζξσπίαλ εκεγάιπλνλ, Μεζ' ψλ θαί 
εκείο νη επί γήο, ηήλ πξφο εκάο ζνπ ζπγθαηάβαζηλ, θαί ηήλ αθ' εκψλ 
Αλάιεςηλ δνμνινγνχληεο, ηθεηεχνκελ ιέγνληεο, ν ηνχο καζεηάο θαί 
ηήλ ηεθνχζάλ ζε Θενηφθνλ, ραξάο απείξνπ πιήζαο ελ ηή ζή 
Αλαιήςεη, θαί εκάο αμίσζνλ, ηψλ εθιεθηψλ ζνπ ηήο ραξάο, επραίο 
απηψλ, δηά ηφ κέγα ζνπ έιενο.  
 

Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα  
(Κεθ. Β', 2) 

Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Έζηαη ελ ηαίο εζράηαηο εκέξαηο, εκθαλεο ηφ φξνο 
ηνχ Κπξίνπ, θαί ν νίθνο ηνχ Θενχ επ άθξσλ ηψλ νξέσλ, θαί 
πςσζήζεηαη ππεξάλσ ηψλ βνπλψλ, θαί ήμνπζηλ επ' απηψ πάληα ηά 
έζλε, θαί πνξεχζνληαη ιανί πνιινί, θαί εξνχζη, Γεχηε αλαβψκελ εηο 
ηφ φξνο Κπξίνπ, θαί εηο ηφλ νίθνλ ηνχ Θενχ Ηαθψβ, θαί αλαγγειεί εκίλ 
ηήλ νδφλ απηνχ, θαί πνξεπζφκεζα ελ απηή.  

Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα  
(Κεθ. ΞΒ', 10 ΞΓ', 1) 

Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Πνξεχεζζε, πεξηέιζεηε δηά ηψλ ππιψλ κνπ, 
ζθεπάζαηε ηήλ νδφλ κνπ, θαί νδνπνηήζαηε ηψ ιαψ κνπ, θαί ηνχο 
ιίζνπο εθ ηήο νδνχ δηαξξίςαηε, εμάξαηε ζχζζεκνλ εηο ηά έζλε, ηδνχ 
γάξ ν Κχξηνο επνίεζελ αθνπζηφλ έσο εζράηνπ ηήο γήο, Δίπαηε ηή 
ζπγαηξί ηψλ, ηδνχ ν σηήξ ζνπ παξαγέγνλελ, έρσλ ηφλ εαπηνχ 
κηζζφλ κεζ' απηνχ, θαί ηφ έξγνλ απηνχ πξφ πξνζψπνπ απηνχ, Καί 
θαιέζεη απηφλ ιαφλ άγηνλ, ιειπηξσκέλνλ ππφ Κπξίνπ, ζχ δέ 
θιεζήζε, Δπηδεηνπκέλε πφιηο, θαί νπθ εγθαηαιειεηκκέλε, Σίο νχηνο ν 
παξαγελφκελνο εμ Δδψκ; εξχζεκα ηκαηίσλ απηνχ εθ Βνζφξ, νχησο 
σξαίνο ελ ζηνιή απηνχ; βνά κεηά ηζρχνο πνιιήο, Δγψ δηαιέγνκαη 
δηθαηνζχλελ θαί θξίζηλ ζσηεξίνπ, Γηά ηί ζνπ εξπζξά ηά ηκάηηα, θαί ηά 
ελδχκαηά ζνπ σο απφ παηεηνχ ιελνχ: Πιήξεο θαηαπεπαηεκέλεο, 



ιελφλ επάηεζα κνλψηαηνο, θαί ηψλ εζλψλ νπθ έζηηλ αλήξ κεη' εκνχ, 
Σφλ έιενλ Κπξίνπ εκλήζζελ, ηάο αξεηάο Κπξίνπ αλακλήζσ, ηήλ 
αίλεζηλ Κπξίνπ επί πάζηλ, νίο εκίλ αληαπνδίδσζη, Κχξηνο, θξηηήο 
αγαζφο ηψ νίθσ Ηζξαήι, επάγεη εκίλ θαηά έιενλ απηνχ, θαί θαηά ηφ 
πιήζνο ηήο δηθαηνζχλεο απηνπ, Καί είπελ, νπρί ιαφο κνπ εζηέ; ηέθλα, 
θαί νπ κή αζεηήζσζη, θαί εγέλεην απηνίο εηο ζσηεξίαλ εθ πάζεο 
ζιίςεσο απηψλ, νπ πξέζβπο, νπδέ Άγγεινο, αιι' απηφο ν Κχξηνο 
έζσζελ απηνχο δηά ηφ αγαπάλ απηνχο, θαί θείδεζζαη απηψλ, Απηφο 
ειπηξψζαην απηνχο, θαί αλέιαβελ απηνχο, θαί ππεξχςσζελ απηνχο, 
πάζαο ηάο εκέξαο ηνχ αηψλνο.  

Πξνθεηείαο Εαραξίνπ ηφ Αλάγλσζκα  
(Κεθ. ΗΓ', 4) 

Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Ηδνχ εκέξα έξρεηαη Κπξίνπ θαί ζηήζνληαη νη πφδεο 
απηνχ ελ ηή εκέξα εθείλε επί ηφ φξνο ηψλ Διαηψλ, ηφ θαηέλαληη 
Ηεξνπζαιήκ, εμ αλαηνιψλ ειίνπ, Καί ελ ηή εκέξα εθείλε εμειεχζεηαη 
χδσξ δψλ εμ Ηεξνπζαιήκ, ηφ ήκηζπ απηνχ εηο ηήλ ζάιαζζαλ ηήλ 
πξψηελ, θαί ηφ ήκηζπ απηνχ εηο ηήλ ζάιαζζαλ ηήλ εζράηελ, ελ ζέξεη, 
θαί ελ έαξη έζηαη νχησ, Καί έζηαη Κχξηνο εηο Βαζηιέα επί πάζαλ ηήλ 
γήλ, ελ ηή εκέξα εθείλε έζηαη Κχξηνο είο, θαί ηφ φλνκα απηνχ έλ, 
θπθιψλ πάζαλ ηήλ γήλ, θαί ηήλ έξεκνλ απφ Γαβαά έσο Ρεκκψλ, θαηά 
λφηνλ Ηεξνπζαιήκ, θαί πςσζήζεηαη, θαί επί ηνχ ηφπνπ κελεί, απφ ηήο 
πχιεο Βεληακίλ, έσο ηνπ ηφπνπ ηήο πχιεο ηήο πξψηεο, έσο ηήο 
πχιεο ηνχ Γνκφξ, θαί έσο, ηνχ πχξγνπ Αλακεήι, θαί έσο ηνχ πχξγνπ 
ηψλ γσληψλ, θαί έσο ηψλ ππνιελίσλ ηνχ Βαζηιέσο, Καηνηθήζνπζηλ ελ 
απηή, θαί αλάζεκα νπθέηη έζηαη, θαί θαηνηθήζεη Ηεξνπζαιήκ 
πεπνηζφησο.  
 

Δηο ηήλ Ληηήλ  
ηηρεξά Ηδηφκεια  

Ήρνο α'  
Αλειζψλ εηο νπξαλνχο, φζελ θαί θαηήιζεο, εάζεο εκάο νξθαλνχο 
Κχξηε, ειζέησ κε ζνπ ηφ Πλεχκα, θέξνλ εηξήλελ ηψ θφζκσ, δείμνλ 
ηνίο Τηνίο ηψλ αλζξψπσλ, έξγα δπλάκεψο ζνπ, Κχξηε θηιάλζξσπε.  
 
Αλήιζεο Υξηζηέ πξφο ηφλ άλαξρνλ Παηέξα ζνπ, ν ηψλ απεξηγξάπησλ 
απηνχ θφιπσλ κή ρσξηζζείο, θαί πξνζζήθελ αη δπλάκεηο, ηή αηλέζεη 
ηνχ Σξηζαγίνπ νπθ εδέμαλην, αιι' έλα Τηφλ, θαί κεηά ηήλ 
ελαλζξψπεζηλ, εγλψξηζάλ ζε Κχξηε, κνλνγελή ηνχ Παηξφο, Δλ 
πιήζεη ζψλ νηθηηξκψλ, ειέεζνλ εκάο.  
 



Οη Άγγεινί ζνπ Κχξηε, ηνίο Απνζηφινηο έιεγνλ, Αλδξεο Γαιηιαίνη, ηί 
εζηήθαηε βιέπνληεο εηο ηφλ νπξαλφλ, νχηφο εζηη Υξηζηφο ν Θεφο, ν 
αλαιεθζείο αθ' πκψλ εηο ηφλ νπξαλφλ, νχηνο ειεχζεηαη πάιηλ, φλ 
ηξφπνλ εζεάζαζζε απηφλ, πνξεπφκελνλ εηο νπξαλφλ, ιαηξεχζαηε 
απηψ ελ νζηφηεηη θαί δηθαηνζχλε.  

Ήρνο δ'  
ηε παξαγέγνλαο επί ηφ φξνο, Υξηζηέ, ηψλ Διαηψλ, Παηξφο 
επηηειέζαη ηήλ επδνθίαλ, εμέζηεζαλ νη νπξάληνη Άγγεινη θαί έθξημαλ νη 
θαηαρζφληνη, παξίζηαλην δέ νη Μαζεηαί κεηά ραξάο έληξνκνη, σο 
ειάιεηο απηνίο, σο ζξφλνο δέ εηνίκαζην εμ ελαληίαο λεθέιε 
πξνζκέλνπζα, πχιαο δέ ν νπξαλφο δηαπεηάζαο, ηψ θάιιεη εθαίλεην, 
θαί ε γή ηνχο θξππηήξαο αλαθαιχπηεη, Αδάκ ηήλ θαηάβαζηλ σο 
γλσζζήλαη, θαί ηήλ αχζηο αλάβαζηλ, αιι' ίρλε κέλ πςνχην, σο ππφ 
ρεηξφο, ζηφκα δέ κεγάια επιφγεη, σο εθνχεην λεθέιε ππειάκβαλε, 
θαί νπξαλφο έλδνλ ζε ππεδέμαην, Έξγνλ ηνχην Κχξηε εηξγάζσ, κέγα 
θαί παξάδνμνλ, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Σήλ θαηαβάζάλ θχζηλ ηνχ Αδάκ εηο ηά θαηψηεξα κέξε ηήο γήο ν 
Θεφο, θαηλνπνηήζαο ζεαπηψ, ππεξάλσ πάζεο αξρήο θαί εμνπζίαο 
αλήγαγεο ζήκεξνλ, σο αγαπήζαο γάξ, ζπλεθάζηζαο, σο 
ζπκπαζήζαο δέ, ήλσζαο ζαπηψ, σο ελψζαο ζπλέπαζεο, σο απαζήο 
παζψλ δέ, ζπλεδφμαζαο, αιι' νη Αζψκαηνη Σίο εζηηλ νχηνο, έιεγνλ, ν 
σξαίνο αλήξ; αιι' νπθ άλζξσπνο κφλνλ, Θεφο δέ θαί άλζξσπνο, ηφ 
ζπλακθφηεξνλ ηφ θαηλφκελνλ, ζελ έμαιινη Άγγεινη, ελ ζηνιαίο 
πεξητπηάκελνη, ηνχο Μαζεηάο, Άλδξεο εβφσλ, Γαιηιαίνη, φο αθ' πκψλ 
πεπφξεπηαη, νχηνο Ηεζνχο άλζξσπνο Θεφο, ζεάλζξσπνο πάιηλ 
ειεχζεηαη, θξηηήο δψλησλ θαί λεθξψλ, πηζηνίο δέ δσξνχκελνο 
ακαξηηψλ ζπγρψξεζηλ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
ηε αλειήθζεο ελ δφμε, Υξηζηέ ν Θεφο, ηψλ Μαζεηψλ νξψλησλ, αη 
λεθέιαη ππειάκβαλφλ ζε κεηά ζαξθφο, πχιαη επήξζεζαλ αη νπξάληαη, 
ν ρνξφο ηψλ Αγγέισλ έραηξελ ελ αγαιιηάζεη, αη αλψηεξαη δπλάκεηο 
έθξαδνλ, ιέγνπζαη, Άξαηε πχιαο νη άξρνληεο εκψλ, θαί εηζειεχζεηαη 
ν Βαζηιεχο ηήο δφμεο, νη δέ καζεηαί εθπιεηηφκελνη έιεγνλ, Μή 
ρσξηζζήο εκψλ, ν πνηκήλ ν θαιφο, αιιά πέκςνλ εκίλ ηφ Πλεχκά ζνπ 
ηφ παλάγηνλ, ηφ νδεγνχλ θαί ζηεξίδνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Κχξηε ηφ κπζηήξηνλ, ηφ απφ ηψλ αηψλσλ θεθξπκκέλνλ, θαί απφ 
γελεψλ, πιεξψζαο σο αγαζφο, ήιζεο κεηά ηψλ Μαζεηψλ ζνπ ελ ηψ 
φξεη ηψλ Διαηψλ, έρσλ ηήλ ηεθνχζάλ ζε ηφλ πνηεηήλ θαί πάλησλ 



δεκηνπξγφλ, ηήλ γάξ ελ ηψ Πάζεη ζνπ κεηξηθψο πάλησλ 
ππεξαιγήζαζαλ έδεη θαί ηή δφμε ηήο ζαξθφο ζνπ ππεξβαιινχζεο 
απνιαχζαη ραξάο, ήο θαί εκείο κεηαζρφληεο, ηή εηο νπξαλνχο αλφδσ 
ζνπ Γέζπνηα, ηφ κέγα ζνπ έιενο ηφ εηο εκάο γεγνλφο δνμάδνκελ.  
 

Δηο ηφλ  η ί ρ ν λ  
ηηρεξά Ηδηφκεια  Ήρνο β'  

Δηέρζεο σο απηφο εζέιεζαο, εθάλεο, σο απηφο εβνπιήζεο, έπαζεο 
ζαξθί, ν Θεφο εκψλ, εθ λεθξψλ αλέζηεο, παηήζαο ηφλ ζάλαηνλ, 
αλειήθζεο ελ δφμε, ν ηά ζχκπαληα πιεξψλ, θαί απέζηεηιαο εκίλ 
Πλεχκα ζείνλ, ηνχ αλπκλείλ θαί δνμάδεηλ ζνπ ηήλ ζεφηεηα.  
 
ηίρ. Πάληα ηα έζλε θξνηήζαηε ρείξαο...  
 
Αλαιακβαλνκέλνπ ζνπ Υξηζηέ, εθ ηνχ φξνπο ηψλ Διαηψλ, αη δπλάκεηο 
νξψζαη εηέξα ηή εηέξα εβφσλ, Σίο εζηηλ νχηνο; θαί θεζί πξφο απηάο, 
Οχηφο εζηηλ ν θξαηαηφο θαί δπλάζηεο, νχηφο εζηηλ ν δπλαηφο ελ 
πνιέκσ, νχηφο εζηηλ αιεζψο ν Βαζηιεχο ηήο δφμεο, Καί ίλα ηί απηνχ 
εξπζξά ηά ηκάηηα; Δθ Βνζφξ ήθεη, φπεξ εζηί, ηήο ζαξθφο, Απηφο δέ σο 
Θεφο ελ δεμηά θαζίζαο ηήο κεγαισζχλεο, απέζηεηιαο εκίλ ηφ Πλεχκα 
ηφ άγηνλ ίλα νδεγήζε, θαί ζψζε ηάο ςπράο εκψλ.  
 
ηίρ. Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ, Κχξηνο ελ θσλή ζάιπηγγνο. 
 
Αλειήθζεο ελ δφμε, εθ ηνχ φξνπο ηψλ Διαηψλ Υξηζηέ ν Θεφο ελψπηνλ 
ηψλ ζψλ Μαζεηψλ, θαί εθάζηζαο ελ δεμηά ηνχ Παηξφο ν ηά ζχκπαληα 
πιεξψλ ηή ζεφηεηη, θαί απέζηεηιαο απηνίο Πλεχκα ηφ άγηνλ, ηφ 
θσηίδνλ, θαί ζηεξίδνλ, θαί αγηάδνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ, Κχξηνο ελ θσλή ζάιπηγγνο, ηνχ 
αλπςψζαη ηήλ πεζνχζαλ εηθφλα ηνχ Αδάκ, θαί απνζηείιαη Πλεχκα 
Παξάθιεηνλ, ηνχ αγηάζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  
Αλειήθζεο ελ δφμε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ραξνπνηήζαο ηνχο 
Μαζεηάο, ηή επαγγειία ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, βεβαησζέλησλ απηψλ 
δηά ηήο επινγίαο, φηη ζχ εη ν Τηφο ηνχ Θενχ, ν ιπηξσηήο ηνχ θφζκνπ. 
(Δθ γ)  
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ ΑΝΑΛΖΦΔΧ 



ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α'  
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο  

Αγγέισλ ζαπκαδφλησλ, ηήο αλφδνπ ηφ μέλνλ, θαί Μαζεηψλ 
εθπιεηηνκέλσλ, ηφ θξηθηφλ ηήο επάξζεσο, αλήιζεο κεηά δφμεο σο 
Θεφο, θαί πχιαη ζνη επήξζεζαλ σηήξ, δηά ηνχην αη δπλάκεηο ηψλ 
νπξαλψλ εζαχκαδνλ βνψζαη, Γφμα ηή θαηαβάζεη ζνπ σηήξ, δφμα ηή 
βαζηιεία ζνπ, δφμα ηή Αλαιήςεη ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ'  
Σήλ σξαηφηεηα  

Ο πξναηψληνο Θεφο θαί άλαξρνο, ήλ πεξ αλείιεθε, θχζηλ 
αλζξψπεηνλ, ζενπνηήζαο κπζηηθψο, ζήκεξνλ αλειήθζε, Άγγεινη 
πξνηξέρνληεο, Απνζηφινηο εδείθλπνλ, ηνχηνλ πνξεπφκελνλ, εηο 
νπξαλνχο κεηά δφμεο πνιιήο, απηψ δέ πξνζθπλήζαληεο έιεγνλ, 
Γφμα Θεψ ηψ αλαιεθζέληη.  
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α'  
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ  

Καηειζψλ νπξαλφζελ εηο ηά επίγεηα, θαί ηήλ θάησ θεηκέλελ ελ ηή ηνχ 
Άδνπ θξνπξά, ζπλαλαζηήζαο σο Θεφο, Αδακηαίαλ κνξθήλ, ηή 
Αλαιήςεη ζνπ Υξηζηέ, εηο νπξαλνχο αλαγαγψλ, ηψ ζξφλσ ηψ 
παηξηθψ ζνπ, ζπγθάζεδξνλ απεηξγάζσ, σο ειεήκσλ θαί 
θηιάλζξσπνο.  
 

Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ. 
 

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  

 Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, 
θαί ζψζνλ σηήξ κνπ.  

 Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, 
ππξί έζεζζε απεμεξακκέλνη.  

Γφμα...  



Αγίσ Πλεχκαηη, πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη 
ιακπξχλεηαη, ηή ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο. 

Καί λχλ... 
Αγίσ Πλεχκαηη, αλαβιχδεη ηά ηήο ράξηηνο ξείζξα, αξδεχνληα, άπαζαλ 
ηήλ θηίζηλ πξφο δσνγνλίαλ. 

 
Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ'  

Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ, Κχξηνο ελ θσλή ζάιπηγγνο.  
ηίρ. Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο...  
 

Δπαγγέιηνλ Δσζηλφλ Γ'  
 

Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ ζεαζάκελνη, πξνζθπλήζσκελ Άγηνλ, Κχξηνλ, 
Ηεζνχλ ηφλ κφλνλ αλακάξηεηνλ. Σφλ ηαπξφλ ζνπ, Υξηζηέ, 
πξνζθπλνχκελ, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ Αλάζηαζηλ πκλνχκελ θαί 
δνμάδνκελ, χ γάξ εί Θεφο εκψλ, εθηφο ζνχ άιινλ νπθ νίδακελ, ηφ 
φλνκά ζνπ νλνκάδνκελ, Γεχηε πάληεο νη πηζηνί, πξνζθπλήζσκελ ηήλ 
ηνχ Υξηζηνχ αγίαλ Αλάζηαζηλ, ηδνχ γάξ ήιζε δηά ηνχ ηαπξνχ, ραξά 
ελ φισ ηψ θφζκσ, Γηά παληφο επινγνχληεο ηφλ Κχξηνλ, πκλνχκελ ηήλ 
Αλάζηαζηλ απηνχ, ηαπξφλ γάξ ππνκείλαο δη' εκάο, ζαλάησ ζάλαηνλ 
ψιεζελ. 
 

Γφμα... Ήρνο β'  
Σαίο ηψλ Απνζηφισλ πξεζβείαηο... 

Καη λχλ... 
Σαίο ηήο Θενηφθνπ πξεζβείαηο... 

 
Ήρνο πι. β'  

ηίρ. Διέεζφλ κε, ν Θεφο...  
 
ήκεξνλ ελ νπξαλνίο, αη άλσ δπλάκεηο, ηήλ εκεηέξαλ θχζηλ 
Θεψκελαη, ζαπκάδνπζαη ηνχ μέλνπ ηξφπνπ ηήλ άλνδνλ, δηεπφξνπλ 
αιιήιαηο ιέγνπζαη, Σίο νχηνο ν παξαγελφκελνο; Βιέπνπζαη δέ ηφλ 
νηθείνλ δεζπφηελ, ηάο νπξαλίνπο πχιαο αίξεηλ δηεθειεχνλην, Μεζ' ψλ 
απαχζησο πκλνχκέλ ζε, ηφλ κεηά ζαξθφο εθείζελ πάιηλ εξρφκελνλ, 
σο θξηηήλ ηψλ απάλησλ, θαί Θεφλ παληνδχλακνλ.  
 

Οη Καλφλεο, ν ηνχ Ήρνπ πι. α' κεηά ηψλ εηξκψλ εηο ε' θαί ν ηνχ 
Ήρνπ δ' εηο ο' [άλεπ ηίρσλ]  
 



Καλψλ ηνχ Ήρνπ  
Πνίεκα Ησάλλνπ Μνλαρνχ  

Χδή α'  Ήρνο πι. α'  Ο εηξκφο  
Σψ σηήξη Θεψ, ηψ ελ ζαιάζζε ιαφλ, πνζίλ αβξφρνηο νδεγήζαληη, 
θαί Φαξαψ παλζηξαηηά θαηαπνληίζαληη, απηψ κφλσ άζσκελ, φηη 
δεδφμαζηαη.  
 
Άζσκελ πάληεο ιανί ηψ επί ψκσλ Υεξνπβίκ αλαιεθζέληη, κεηά δφμεο 
Υξηζηψ, θαί ζπγθαζίζηαληη εκάο ελ δεμηά ηνχ Παηξφο, σδήλ επηλίθηνλ, 
φηη δεδφμαζηαη.  
 
Σφλ κεζίηελ Θενχ θαί αλζξψπσλ Υξηζηφλ, ρνξνί Αγγέισλ 
ζεαζάκελνη, κεηά ζαξθφο ελ πςίζηνηο εμεπιήηηνλην, ζπκθψλσο δέ 
αλέκειπνλ, χκλνλ επηλίθηνλ.  
 
Σψ νθζέληη Θεψ, επί ηνχ φξνπο ηλά, θαί λφκνλ δφληη ηψ ζεφπηε 
Μσζεί, ηψλ Διαηψλ εθ ηνχ φξνπο αλαιεθζέληη ζαξθί, απηψ πάληεο 
άζσκελ, φηη δεδφμαζηαη.  

Θενηνθίνλ  
Άρξαληε Μήηεξ Θενχ, ηφλ ζαξθσζέληα εθ ζνχ, θαί εθ ηψλ θφιπσλ 
ηνχ γελλήηνξνο κή εθθνηηήζαληα Θεφλ, απαχζησο πξέζβεπε, εθ 
πάζεο πεξηζηάζεσο, ζψζαη νχο έπιαζελ.  
 

Καλψλ ηνχ Ήρνπ δ'  
Οχ ε αθξνζηηρίο θαη' αιθάβεηνλ  

Δλ δέ ηή ε' θαί ζ' Χδή 
Πνίεκα Ησζήθ ηνχ Θεζζαινλίθεο  

Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ  
Αλέζηεο ηξηήκεξνο, ν θαηά θχζηλ αζάλαηνο, θαί ψθζεο ηνίο έλδεθα, 
θαί πάζη ηνίο Μαζεηαίο, θαί αλέδξακεο, Υξηζηέ πξφο ηφλ Παηέξα, 
λεθέιε νρνχκελνο, ν ηνχ παληφο πνηεηήο.  
 
Βνά εκθαλέζηαηα, ςάιισλ Γαπτδ ν ζεφπλεπζηνο, Αλέβε ν Κχξηνο, 
πξφο ηά νπξάληα, ελ αιαιαγκψ, θαί ζάιπηγγνο ερήζεη, θαί πξφο ηφλ 
αξρίθσηνλ Παηέξα έθζαζε.  
 
Γεξάζαληα Κχξηε, θφζκνλ πνιινίο ακαξηήκαζη, θαηλίζαο ηψ Πάζεη 
ζνπ, θαί ηή Δγέξζεη ζνπ, αλειήιπζαο, νρνχκελνο λεθέιε, πξφο ηά 
επνπξάληα, δφμα ηή δφμε ζνπ.  

Θενηνθίνλ  



Γεζπφηελ εθχεζαο, πάλησλ παλάκσκε Γέζπνηλα, ηφλ Πάζνο 
εθνχζηνλ θαηαδεμάκελνλ, θαί αλειζφληα, πξφο ηφλ απηνχ Παηέξα, φλ 
πεξ νπ θαηέιηπε, θάλ ζάξθα είιεθε.  

Καηαβαζία  
Θείσ θαιπθζείο ν βξαδχγισζζνο γλφθσ,  
Δξξεηφξεπζε ηφλ ζεφγξαθνλ λφκνλ.  
Ηιχλ γάξ εθηηλάμαο φκκαηνο λφνπ,  
Οξά ηφλ φληα θαί κπείηαη Πλεχκαηνο,  
Γλψζηλ, γεξαίξσλ ελζένηο ηνίο άζκαζηλ.  
 

Χδή γ'  Ο εηξκφο  
Γπλάκεη ηνχ ηαπξνχ ζνπ Υξηζηέ, ζηεξέσζφλ κνπ ηήλ δηάλνηαλ, εηο ηφ 
πκλείλ θαί δνμάδεηλ ζνπ, ηήλ ζσηήξηνλ Αλάιεςηλ.  
 
Αλήιζεο Εσνδφηα Υξηζηέ, πξφο ηφλ Παηέξα θαί αλχςσζαο, εκψλ ηφ 
γέλνο θηιάλζξσπε, ηή αθάησ επζπιαγρλία ζνπ.  
 
Αη ηάμεηο ηψλ Αγγέισλ σηήξ, βξνηείαλ θχζηλ ζεαζάκελαη, 
ζπλαληνχζάλ ζνη, απαχζησο, εθπιεηηφκελαη αλχκλνπλ ζε.  
 
Δμίζηαλην Αγγέισλ ρνξνί, Υξηζηέ νξψληεο κεηά ζψκαηνο, 
αλαιεθζέληα, θαί αλχκλνπλ, ηήλ αγίαλ ζνπ Αλάιεςηλ.  
 
Σήλ θχζηλ ηψλ αλζξψπσλ Υξηζηέ, θζνξά πεζνχζαλ εμαλέζηεζαο, 
θαί ηή αλφδσ ζνπ χςσζαο, θαί ζαπηψ εκάο εδφμαζαο.  

Θενηνθίνλ  
Ηθέηεπε απαχζησο Αγλή, ηφλ πξνειζφληα έθ ιαγφλσλ ζνπ, ξπζζήλαη 
πιάλεο Γηαβφινπ, ηνχο πκλνχληάο ζε Μεηέξα Θενχ.  

Άιινο  
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο 

Δπάξαηε πχιαο νπξαλίνπο, ηδνχ παξαγέγνλε Υξηζηφο, ν Βαζηιεχο θαί 
Κχξηνο, ζψκα θνξέζαο γήτλνλ, ηαίο αλσηέξαηο έιεγνλ, δπλάκεζηλ αη 
θαηψηεξαη.  
 
Εεηήζαο Υξηζηέ ηφλ πιαλεζέληα, απάηε ηνχ φθεσο Αδάκ, σο ηνχηνλ 
ελδπζάκελνο, αλήιζεο θαί εθάζηζαο, εθ δεμηψλ σο ζχλζξνλνο, 
Παηξφο, πκλνχλησλ Αγγέισλ ζε.  
 
Ζ γή ενξηάδεη θαί ρνξεχεη, αγάιιεηαη θαί ν νπξαλφο, ηή Αλαιήςεη 
ζήκεξνλ, ηνχ Πνηεηνχ ηήο θηίζεσο, ηνχ πξνθαλψο ελψζαληνο, ηά 



δηεζηψηα βνπιήκαηη.  
Θενηνθίνλ  

Θαλάηνπ ηεθνχζα θαζαηξέηελ ηφλ κφλνλ αζάλαηνλ Θεφλ, 
Παξζελνκήηνξ πάλαγλε, ηνχηνλ αεί ηθέηεπε, ηά ζαλαηνχληα πάζε κε, 
απνλεθξψζαη θαί ζψζαί κε.  

Καηαβαζία  
Έξξεμε γαζηξφο εηεθλσκέλεο πέδαο,  
Όβξηλ ηε δπζθάζεθηνλ επηεθλνπκέλεο,  
Μφλε πξνζεπρή ηήο πξνθήηηδνο πάιαη,  
Άλλεο, θεξνχζεο πλεχκα ζπληεηξηκκέλνλ,  
Πξφο ηφλ δπλάζηελ θαί Θεφλ ηψλ γλψζεσλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ  

Δπηβάο ελ λεθέιαηο ηψλ νπξαλψλ, θαηαιείςαο εηξήλελ ηνίο επί γήο, 
αλήιζεο θαί εθάζηζαο, ηνχ Παηξφο δεμηφζελ, σο νκννχζηνο ηνχησ 
ππάξρσλ θαί Πλεχκαηη, ελ ζαξθί γάξ ψθζεο, αιι' άηξεπηνο έκεηλαο, 
φζελ αλακέλεηο, ζπληειείαο ηφ πέξαο, ηνχ θξίλαη εξρφκελνο, επί γήο 
θφζκνλ άπαληα, Γηθαηνθξίηα Κχξηε, θείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξνχκελνο, σο Θεφο ειεήκσλ ηνίο δνχινηο ζνπ. 
(Γίο)  
 

Χδή δ'  Ο εηξκφο  
Δηζαθήθνα Κχξηε ηήλ αθνήλ, ηήο δπλαζηείαο ηνχ ηαπξνχ ζνπ, σο 
Παξάδεηζνο ελνίγε δη' απηνχ, θαί εβφεζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Αλειήθζεο ελ δφμε, ν ηψλ Αγγέισλ Βαζηιεχο, ηφλ Παξάθιεηνλ εκίλ 
εθ ηνχ Παηξφο απνζηείιαη, Γηφ βνψκελ, Γφμα Υξηζηέ ηή Αλαιήςεη 
ζνπ.  
 
Χο αλήιζελ ν σηήξ, πξφο ηφλ Παηέξα ζχλ ζαξθί, θαηεπιάγεζαλ 
απηψ, αη ηψλ Αγγέισλ ζηξαηηαί, θαί εβφεζαλ, Γφμα Υξηζηέ ηή, 
Αλαιήςεη ζνπ.  
 
Αη ηψλ Αγγέισλ δπλάκεηο, ηαίο αλσηέξαηο εβφσλ, Πχιαο άξαηε 
Υξηζηψ, ηψ εκεηέξσ Βαζηιεί, φλ αλπκλνχκελ, άκα ζχλ Παηξί θαί ηψ 
Πλεχκαηη.  

Θενηνθίνλ  
Ζ Παξζέλνο έηεθε, θαί ηά κεηέξσλ νπθ έγλσ, αιιά Μήηεξ κέλ εζηί, 
Παξζέλνο δέ δηέκεηλελ, ήλ αλπκλνχληεο, Υαίξε Θενηφθε θξαπγάδνκελ.  



Άιινο  
Ο θαζήκελνο ελ δφμε  

Ηεζνχο ν Εσνδφηεο, πξνζιαβσλ νχο εγάπεζελ Διαηψλ εηο φξνο, 
άλεηζη, θαί ηνχηνπο επιφγεζε, θαί ηνχο παηξψνπο λεθέιε 
επνρνχκελνο θφιπνπο έθζαζελ, νχο νπδακψο θαηαιέινηπε.  
 
Κφζκνο φινο ενξηάδεη, νξαηφο θαί αφξαηνο, ελ αγαιιηάζεη, Άγγεινη 
ζθηξηψζη θαί άλζξσπνη, δνμνινγνχληεο απαχζησο ηήλ Αλάιεςηλ, ηνχ 
ζαξθί ελσζέληνο εκίλ αγαζφηεηη.  
 
Λχζαο θξάηνο ηνχ ζαλάηνπ, σο αζάλαηνο Κχξηνο, ηήλ αζαλαζίαλ, 
πάζηλ εδσξήζσ θηιάλζξσπε, θαί αλειήθζεο ελ δφμε θαζνξψλησλ 
ζε, ηψλ ζεπηψλ Μαζεηψλ, Ηεζνχ παληνδχλακε.  

Θενηνθίνλ  
Μαθαξία ε θνηιία, ζνχ Παλάκσκε γέγνλε, ηφλ γάξ ηήλ θνηιίαλ Άδνπ 
παξαδφμσο θελψζαληα, αλεξκελεχησο ρσξήζαη θαηεμίσζαη, φλ 
ηθέηεπε, ζψζαη εκάο ηνχο πκλνχληάο ζε.  

Καηαβαζία  
Άλαμ αλάθησλ, νίνο εμ νίνπ κφλνο  
Λφγνο πξνειζψλ, Παηξφο εμ αλαηηίνπ,  
Ηζνζζελέο ζνπ Πλεχκα ηνίο Απνζηφινηο,  
Νεκεξηέο εμέπεκςαο σο επεξγέηεο,  
Άδνπζη, Γφμα ηψ θξάηεη ζνπ Κχξηε.  
 

Χδή ε'  Ο εηξκφο  
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη, Κχξηε ψζνλ εκάο, ζχ γάξ εί Θεφο εκψλ, 
εθηφο ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ.  
 
Πιεξψζαο επθξνζχλεο ηά ζχκπαληα ειεήκνλ, ηαίο άλσ δπλάκεζη, 
κεηά ζαξθφο επεδήκεζαο.  
 
Αγγέισλ αη δπλάκεηο, αηξφκελνλ ζε ηδνχζαη, ηάο πχιαο, εθξαχγαδνλ, 
ηψ Βαζηιεί εκψλ άξαηε.  
 
Απφζηνινη ηδφληεο πςνχκελνλ, ηφλ σηήξα, ελ ηξφκσ εθξαχγαδνλ, 
ηψ Βαζηιεί εκψλ δφμα ζνη.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνλ κεηά ηφθνλ πκλνχκέλ ζε, Θενηφθε, ζχ γάξ ηφλ Θεφλ Λφγνλ, 
ζαξθί ηψ θφζκσ εθχεζαο.  

Άιινο  



Δμέζηε ηά ζχκπαληα  
Νεθξψζαο ηφλ ζάλαηνλ, ηψ ζψ ζαλάησ Κχξηε, ιαβψλ νχο εγάπεζαο, 
αλήιζεο, ηνχ Διαηψλνο εηο φξνο άγηνλ, θαθείζελ αλέδξακεο Υξηζηέ, 
πξφο, ηφλ ζφλ Γελλήηνξα, λεθέιε επνρνχκελνο.  
 
Ξέλε ζνπ ε Γέλλεζηο μέλε ζνπ ε Αλάζηαζηο, μέλε θαί θξηθηή ζνπ 
Εσνδφηα, ε εθ ηνχ φξνπο ζεία Αλάιεςηο, ήλ εμεηθνλίδσλ Ζιηνχ, 
ηέζξηππνο αλήξρεην, αλπκλψλ ζε θηιάλζξσπε.  
 
Οξψζηλ εθζέγγνλην, ηνίο Απνζηφινηο Άγγεινη, Άλδξεο Γαιηιαίνη, ηί 
ζακβείζζε, ηή Αλαιήςεη ηνχ Εσνδφηνπ Υξηζηνχ; νχηνο ήμεη πάιηλ επί 
γήο, θξίλαη θφζκνλ άπαληα, σο θξηηήο δηθαηφηαηνο.  

Θενηνθίνλ  
Παξζέλνλ θπιάμαο ζε, κεηά ηφλ ηφθνλ άθζνξνλ, άλεηζη Υξηζηφο πξφο 
ηφλ Παηέξα, Θενγελλήηνξ, φλ νπ θαηέιηπελ, εη θαί ζάξθα είιεθελ εθ 
ζνχ, έλλνπλ ηε θαί έκςπρνλ, δηά έιενο άθαηνλ.  

Καηαβαζία  
Λπηήξηνλ θάζαξζηλ ακπιαθεκάησλ,  
Ππξίπλννλ δέμαζζε Πλεχκαηνο δξφζνλ,  
 ηέθλα θσηφκνξθα ηήο Δθθιεζίαο.  
Νχλ εθ ηψλ γάξ εμειήιπζε λφκνο,  
Ζ γισζζνππξζφκνξθνο Πλεχκαηνο ράξηο.  
 

Χδή ο'  Ο εηξκφο  
Δθχθισζέ κε άβπζζνο, ηαθή κνη ηφ θήηνο εγέλεην, εγψ δέ εβφεζα 
πξφο ζέ ηφλ θηιάλζξσπνλ θαί έζσζέ κε ε δεμηά ζνπ Κχξηε.  
 
Δζθίξηεζαλ Απφζηνινη, νξψληεο κεηάξζηνλ ζήκεξνλ, ηφλ θηίζηελ 
αηξφκελνλ ειπίδη ηνχ Πλεχκαηνο, θαί θφβσ έθξαδνλ, Γφμα ηή αλφδσ 
ζνπ.  
 
Δπέζηεζαλ νη Άγγεινη, βνψληεο Υξηζηέ, ηνίο Μαζεηαίο ζνπ, φλ 
ηξφπνλ θαηείδεηε, Υξηζηφλ αλεξρφκελνλ, ζαξθί ειεχζεηαη, δίθαηνο 
πάλησλ θξηηήο.  
 
Χο είδφλ ζε σηήξ εκψλ, δπλάκεηο αη νπξάληαη, εηο χςνο αηξφκελνλ 
ζχζζσκνλ, εθξαχγαδνλ ιέγνπζαη, κεγάιε Γέζπνηα ε θηιαλζξσπία 
ζνπ.  

Θενηνθίνλ  
Βάηνλ ζε αθαηάθιεθηνλ, θαί φξνο θαί θιίκαθα έκςπρνλ, θαί πχιελ 



νπξάληνλ, αμίσο δνμάδνκελ, Μαξία έλδνμε, νξζνδφμσλ θαχρεκα. 
Αιινο 

Σήλ ζείαλ ηαχηελ 
Ραλάησζαλ εκίλ άλσζελ, λεθέιαη επθξνζχλελ αηψληνλ, Υξηζηφο 
λεθέιε γάξ, σο Υεξνπβίκ επνρνχκελνο, πξφο ηφλ απηνχ Παηέξα 
άλεηζη ζήκεξνλ.  
 
αξθφο θαλείο νκνηψκαηη, ηά πξψελ δηεζηψηα ζπλήγαγεο εηο έλ, 
θηιάλζξσπε, θαί αλειήθζεο νξψλησλ ζε, ηψλ Μαζεηψλ νηθηίξκνλ, 
πξφο ηά νπξάληα.  
 
Σί εξπζξά ηά ηκάηηα, ζαξθφο ηνχ ελσζέληνο παρχηεηη; άγηνη Άγγεινη, 
Υξηζηφλ νξψληεο εθζέγγνλην Πάζνπο ηηκίνπ ζεία, θέξνληα ζχκβνια.  

Θενηνθίνλ  
Τκλνχκελ Κφξε ηήλ ζχιιεςηλ, πκλνχκέλ ζνπ ηήλ άξξεηνλ γέλλεζηλ, 
δη' ήο εξξχζζεκελ θαηαθζνξάο, θαί θαθψζεσο, θαί δνθεξάο ηνχ 
Άδνπ, Αγλή θαζείξμεσο.  

Καηαβαζία  
Ηιαζκφο εκίλ Υξηζηέ θαί ζσηεξία,  
Ο Γεζπφηεο έιακςαο εθ ηήο Παξζέλνπ,  
Ίλ', σο πξνθήηελ ζεξφο εθ ζαιαηηίνπ  
ηέξλσλ Ησλάλ, ηήο θζνξάο δηαξπάζεο  
ινλ ηφλ Αδάκ, παγγελή πεπησθφηα.  
 

Κνληάθηνλ Απηφκεινλ  
Ήρνο πι. β'  

Σήλ ππέξ εκψλ πιεξψζαο νηθνλνκίαλ, θαί ηά επί γήο ελψζαο ηνίο 
νπξαλίνηο, αλειήθζεο ελ δφμε, Υξηζηε ν Θεφο εκψλ, νπδακφζελ 
ρσξηδφκελνο, αιιά κέλσλ αδηάζηαηνο, θαί βνψλ ηνίο αγαπψζί ζε, 
Δγψ εηκη κεζ' πκψλ, θαί νπδείο θαζ' πκψλ.  

Ο Οίθνο  
Σά ηήο γήο επί ηήο γήο θαηαιηπφληεο, ηά ηήο ηέθξαο ηψ ρντ 
παξαρσξνχληεο, δεχηε αλαλήςσκελ, θαί εηο χςνο επάξσκελ, φκκαηα 
θαί λνήκαηα, πεηάζσκελ ηάο φςεηο νκνχ θαί ηάο αηζζήζεηο, επί ηάο 
νπξαλίνπο πχιαο νη ζλεηνί, λνκίζσκελ είλαη ηνχ Διαηψλνο εηο φξνο, 
θαί αηελίδεηλ ηψ ιπηξνπκέλσ επί λεθέιεο επνρνπκέλσ, εθείζελ γάξ ν 
Κχξηνο εηο νπξαλνχο αλέδξακελ, εθεί θαί ν θηιφδσξνο ηάο δσξεάο 
δηέλεηκε ηνίο, Απνζηφινηο απηνχ, θαιέζαο σο Παηήξ, θαί ζηεξίμαο 
απηνχο, νδεγήζαο σο Τηνχο, θαί ιέμαο πξφο απηνχο, νπ ρσξίδνκαη 
πκψλ, Δγψ εηκη κεζ' πκψλ, θαί νπδείο θαζ' πκψλ.  



 
πλαμάξηνλ 

Σή απηή εκέξα Πέκπηε ηήο έθηεο Δβδνκάδνο απφ ηνχ Πάζρα, 
ηήλ Αλάιεςηλ ενξηάδνκελ ηνχ Κπξίνπ θαί Θενχ θαί σηήξνο εκψλ 
Ηεζνχ Υξηζηνχ.  

ηίρνη  

 Δθ δεμηάο θαζίζαο παηξηθήο Λφγε,  

 Μχζηαηο παξαζρψλ πίζηηλ αζθαιεζηέξαλ.  
 

Ο αλαιεθζείο ελ δφμε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ειέεζνλ εκάο, 
Ακήλ.  
 

Χδήδ'  Ο εηξκφο  
Ο ελ θακίλσ ππξφο, ηνχο πκλνιφγνπο ζψζαο Παίδαο, επινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ο ελ λεθέιε θσηφο, αλαιεθζείο θαί ζψζαο θφζκνλ, επινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ παηέξσλ εκψλ.  
 
Δπί ηψλ ψκσλ Υξηζηέ, ηήλ πιαλεζείζαλ άξαο θχζηλ, αλαιεθζείο, ηψ 
Θεψ θαί Παηξί πξνζήγαγεο.  
 
Ο αλειζψλ ελ ζαξθί, πξφο ηφλ αζψκαηνλ Παηέξα, επινγεηφο ν Θεφο, 
ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Σήλ λεθξσζείζαλ εκψλ, ηή ακαξηία θχζηλ άξαο, ηψ ζψ ηδίσ Παηξί 
ψηεξ πξνζήγαγεο.  

Θενηνθίνλ  
Ο εθ Παξζέλνπ ηερζείο, ήλ Θενηφθνλ απεηξγάζσ, επινγεηφο ν Θεφο, 
ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Άιινο  
Οπθ ειάηξεπζαλ  

Φσηεηλή ζε, θψο ππάξρνληα ππέιαβε, λεθέιε Κχξηε, απφ ηήο γήο 
ππέξ λνχλ, αλαιακβαλφκελνλ, θαί επνπξάληνη, δήκνη ήλεζαλ ζχλ 
Απνζηφινηο ιέγνληεο, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Υείξαο άπαληεο, γεζφκελνη θξνηήζσκελ, ηή Αλαιήςεη Υξηζηνχ, θαί 
αιαιάμσκελ, Αλέβε ν Κχξηνο, ελ θσλή ζάιπηγγνο, θαί εθάζηζελ, εθ 
δεμηψλ σο ζχλζξνλνο, ηνχ Παηξφο εηο ηνχο αηψλαο.  
 



Φάιισλ πάιαη Μσυζήο ν κέγαο έθξαδε, Πξνζθπλεζάησζαλ 
αλεξρνκέλσ Υξηζηψ νπξάληνη Άγγεινη, σο ηνχ παληφο Βαζηιεί,  
θξαπγάδνκελ, ν ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ  
 ζαπκάησλ παξαδφμσλ! πψο ερψξεζαο Θεφλ αρψξεηνλ, 
ζενραξίησηε, ηφλ ζάξθα πησρεχζαληα, θαί κεηά δφμεο πνιιήο, εηο 
νπξάληα, αλαιεθζέληα ζήκεξνλ, θαί δσψζαληα αλζξψπνπο;  

Καηαβαζία  
χκθσλνλ εζξφεζελ νξγάλσλ κέινο,  
έβεηλ ηφ ρξπζφηεπθηνλ άςπρνλ βξέηαο,  
Ζ ηνχ Παξαθιήηνπ δέ θσζθφξνο ράξηο,  
εβαζκηάδεη ηνχ βνάλ, Σξηάο κφλε,  
Ηζνζζελήο, άλαξρνο, επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε'  Ο εηξκφο  
Σφλ εθ Παηξφο πξφ αηψλσλ, γελλεζέληα Τηφλ θαί Θεφλ, θαί επ' 
εζράησλ ηψλ ρξφλσλ ζαξθσζέληα εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, Ηεξείο 
πκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σφλ ελ δπζί ηαίο νπζίαηο, αλαζηάληα δσνδφηελ Υξηζηφλ, εηο νπξαλνχο 
κεηά δφμεο θαί Παηξί ζπγθαζεδφκελνλ, ηεξείο πκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σφλ εθ δνπιείαο ηήλ θηίζηλ, ηψλ εηδψισλ ιπηξσζάκελνλ, θαί 
παξαζηήζαληα ηαχηελ, ειεπζέξαλ ηψ ηδίσ Παηξί, ζε σηήξ 
πκλνχκελ, θαί ζέ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σφλ ηή απηνχ θαηαβάζεη, θαζειφληα ηφλ αληίπαινλ, θαί ηή απηνχ 
αλαβάζεη, αλπςψζαληα ηφλ άλζξσπνλ, ηεξείο πκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Σψλ Υεξνπβίκ ππεξηέξα, αλεδείρζεο Θενηφθε αγλή, ελ ηή γαζηξί ζνπ 
ηφλ ηνχηνηο, επνρνχκελνλ βαζηάζαζα, φλ ζχλ αζσκάηνηο, βξνηνί 
δνμνινγνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Άιινο  
Παίδαο επαγείο  

θζεζαλ νη λφεο Απνζηφινηο, ελ ηή, Αλαιήςεη θαί εθζέγγνλην, Σί 
ελαηελίδνληεο, ίζηαζζε ζακβνχκελνη; νχηνο ν αλεξρφκελνο εηο ηά 
νπξάληα, ειεχζεηαη θαί πάιηλ ηνχ θξίλαη, ηνχο ελ γή αλζξψπνπο, 
θξηηήο ππάξρσλ κφλνο.  



 
Γψκελ ηψ Θεψ κεγαισζχλελ, αηλέζεσο ζπκθσλία αιαιάμσκελ, 
άζσκελ, ρνξεχζσκελ, ρείξάο ηε θξνηήζσκελ, Αλέβε ν Θεφο εκψλ, 
εηο νπξαλνχο απφ γήο, Αγγέισλ, Αξραγγέισλ πκλνχλησλ, ηνχηνλ σο 
Γεζπφηελ, θαί πνηεηήλ ηψλ φισλ.  
 
Ήξζε ππεξάλσ ηψλ Αγγέισλ, ε θχζηο εκψλ, ε πάιαη έθπησηνο, θαί 
ζξφλσ ελίδξπηαη, ζείσ ππέξ έλλνηαλ, Γεχηε παλεγπξίζσκελ, θαί 
αλαθξάμσκελ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Ηδνχ ν Τηφο ζνπ Θενηφθε, ζθπιεχζαο ηαπξψ απηνχ ηφλ ζαλαηνλ, 
αλέζηε ηξηήκεξνο, θαί ηνίο Μαζεηαίο απηνχ, εκθαληζζείο αλέδξακε, 
πξφο ηά νπξάληα, κεζ' νχ ζε πξνζθπλνχληεο πκλνχκελ, θαί 
δνμνινγνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Καηαβαζία  
Λχεη ηά δεζκά, θαί δξνζίδεη ηήλ θιφγα,  
Ο ηξηζζνθεγγήο ηήο ζεαξρίαο ηχπνο.  
Τκλνχζη Παίδεο, επινγεί δέ ηφλ κφλνλ  
σηήξα θαί παληνπξγφλ, σο επεξγέηελ,  
Ζ δεκηνπξγεζείζα ζχκπαζα θηίζηο.  
 

Χδή ζ'  Ο εηξκφο  
έ ηήλ ππέξ λνχλ θαί ιφγνλ Μεηέξα Θενχ, ηήλ ελ ρξφλσ ηφλ άρξνλνλ 
αθξάζησο θπήζαζαλ, νη πηζηνί νκνθξφλσο κεγαιχλνκελ.  
 
έ ηφλ ιπηξσηήλ ηνχ θφζκνπ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, νη Απφζηνινη 
βιέπνληεο, ελζέσο πςνχκελνλ, κεηά δένπο ζθηξηψληεο εκεγάιπλνλ.  
 
νχ ηήλ ζεσζείζαλ ζάξθα νξψληεο Υξηζηέ, ελ ηψ χςεη νη Άγγεινη, 
αιιήινηο δηέλεπνλ, Άιεζψο νχηνο εζηίλ ν Θεφο εκψλ.  
 
έ ηψλ αζσκάησλ ηάμεηο Υξηζηέ ν Θεφο, ελ λεθέιαηο αηξφκελνλ 
ηδνχζαη εθξαχγαδνλ, Σψ ηήο δφμεο Βαζηιεί πχιαο άξαηε.  
 
έ ηφλ θαηαβάληα έσο εζράηνπ ηήο γήο, θαί ηφλ άλζξσπνλ ζψζαληα, 
θαί ηή αλαβάζεη ζνπ αλπςψζαληα, ηνχηνλ κεγαιχλνκελ.  

Θενηνθίνλ  
Υαίξε Θενηφθε Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, φλ εθχεζαο, ζήκεξνλ, εθ 
γήο αληπηάκελνλ, ζχλ Άγγέινηο νξψζα εκεγάιπλεο.  



Άιινο  Άπαο γεγελήο  
Μεγαιπλάξηνλ  

Άγγεινη, ηήλ άλνδνλ ηνχ Γεζπφηνπ, νξψληεο εμεπιήηηνλην, πψο κεηά 
δφμεο επήξζε, απφ ηήο γήο εηο ηά άλσ.  
 
 ηψλ δσξεψλ, ηψλ ππέξ θαηάιεςηλ! ψ κπζηεξίνπ θξηθηνχ! πάλησλ 
ν δεζπφδσλ γάξ, εθ γήο απαίξσλ πξφο ηά νπξάληα, ηνίο Μαζεηαίο 
απέζηεηιε, Πλεχκα ηφ άγηνλ, ηφ θσηίζαλ ηνχησλ ηήλ δηάλνηαλ, θαί 
ππξίλνπο ηειέζαλ ελ ράξηηη.  
 
Άγγεινη, ηήλ άλνδνλ ηνχ Γεζπφηνπ, νξψληεο εμεπιήηηνλην, πψο κεηά 
δφμεο επήξζε, απφ ηήο γήο εηο ηά άλσ.  
 
ηίθεη Μαζεηψλ, ν Κχξηνο έθεζελ, Τκείο θαζίζαηε, εηο Ηεξνζφιπκα, 
θαγψ εθπέκςσ πκίλ Παξάθιεηνλ, άιινλ, Παηξί ηφλ ζχλζξνλνλ, θακνί 
νκφηηκνλ, φλ νξάηε, αλαιακβαλφκελνλ, θαί λεθέιε θσηφο 
επνρνχκελνλ.  
 
Άγγεινη, ηήλ άλνδνλ ηνχ Γεζπφηνπ, νξψληεο εμεπιήηηνλην, πψο κεηά 
δφμεο επήξζε, απφ ηήο γήο εηο ηά άλσ.  
 
Ήξζε εκθαλψο, ε κεγαινπξέπεηα, άλσζελ ζαξθί πησρεχζαληνο, ηψλ 
νπξαλψλ, ηνπ θαί ζπλεδξία Παηξφο ηεηίκεηαη, θχζηο εκψλ ε 
έθπησηνο, Παλεγπξίζσκελ, θαί ζπκθψλσο πάληεο αιαιάμσκελ, θαί 
θξνηήζσκελ ρείξαο γεζφκελνη.  

Θενηνθίνλ  
Φψο ηφ εθ θσηφο, εθιάκςαλ παλάκσκε, εθ ζνχ αλέηεηιε, θαί ηήλ 
ακαπξφηεηα, ηήο αζείαο πάζαλ δηέιπζε, θαί ηνχο λπθηί θαζεχδνληαο 
εθσηαγψγεζε, δηά ηνχην πάληεο θαηά ρξένο ζε, εηο αηψλαο αεί 
καθαξίδνκελ.  

Καηαβαζία  
Υαίξνηο Άλαζζα, κεηξνπάξζελνλ θιένο, Άπαλ γάξ επδίλεηνλ 
εχιαινλ ζηφκα, Ρεηξεχνλ, νπ ζζέλεη ζε κέιπεηλ αμίσο, ηιηγγηά δέ 
λνχο άπαο ζνπ ηφλ ηφθνλ Ννείλ, φζελ ζε ζπκθψλσο δνμάδνκελ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ Απηφκεινλ  
Ήρνο β'  

Σψλ Μαζεηψλ νξψλησλ ζε αλειήθζεο, Υξηζηέ πξφο ηφλ Παηέξα 
ζπλεδξηάδσλ, Άγγεινη πξνηξέρνληεο εθξαχγαδνλ Άξαηε πχιαο άξαηε, 
φ Βαζηιεχο γάξ αλήιζε, πξφο ηήλ αξρίθσηνλ δφμαλ. (Δθ γ')  



 
Δηο ηνχο Αίλνπο  

ηηρεξά Πξνζφκνηα γ' 
Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ  

Αγγειηθψο νη ελ θφζκσ, παλεγπξίζσκελ, ηψ επί ζξφλνπ δφμεο, Θεψ 
επνρνπκέλσ, θξαπγάδνληεο ηφλ χκλνλ, Άγηνο εί, ν Παηήξ ν νπξάληνο, 
ν ζπλαίδηνο Λφγνο, Άγηνο εη, θαί ηφ Πλεχκα ηφ παλάγηνλ. (Γίο)  
 
Οη αξρεγνί ηψλ Αγγέισλ, θαηαλννχληεο σηήξ, ηφ ηήο αλφδνπ μέλνλ, 
δηεπφξνπλ αιιήινηο, Σίο ε ζέα αχηε; άλζξσπνο κέλ, ηή κνξθή ν 
νξψκελνο, σο δέ Θεφο, ππεξάλσ ηψλ νπξαλψλ, κεηά ζψκαηνο 
αλέξρεηαη.  
 
Οη Γαιηιαίνη νξψληεο, αλαιεθζέληα ζε, απφ ηνχ Διαηψλνο, κεηά 
ζψκαηνο Λφγε, ήθνπνλ Αγγέισλ, βνψλησλ απηνίο, Σί εζηήθαηε 
βιέπνληεο; νχηνο ειεχζεηαη πάιηλ κεηά ζαξθφο, θαζ' φλ ηξφπνλ 
εζεάζαζζε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Δηέρζεο, σο απηφο εζέιεζαο, εθάλεο, σο απηφο εβνπιήζεο, έπαζεο 
ζαξθί, ν Θεφο εκψλ, εθ λεθξψλ αλέζηεο, παηήζαο ηφλ ζάλαηνλ, 
αλειήθζεο έλ δφμε, ν ηά ζχκπαληα πιεξψλ, θαί απέζηεηιαο εκίλ 
Πλεχκα ζείνλ, ηνχ αλπκλείλ θαί δνμάδεηλ ζνπ ηήλ ζεφηεηα.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΖΝ ΑΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ 
 

Αληίθσλνλ Α'  
Ήρνο β'  

ηίρ. α' Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
ηίρ. β' ηη Κχξηνο χςηζηνο, θνβεξφο, βαζηιεχο κέγαο επί πάζαλ ηήλ 
γήλ.  
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
ηίρ. γ' Τπέηαμαο ιανχο εκίλ, θαί έζλε ππφ ηνχο πφδαο εκψλ.  
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
Γφμα... Καί λχλ...  
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 

Α λ η ί θ σ λ ν λ  Β'  



Ο απηφο  
ηίρ. α' Μέγαο Κχξηνο, θαί αηλεηφο ζθφδξα.  
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν ελ δφμε αλαιεθζείο αθ' εκψλ εηο ηνχο 
νπξαλνχο, ςάιινληάο ζνη, Αιιεινχτα.  
ηίρ. β'  Θεφο ελ ηαίο βάξεζηλ απηήο γηλψζθεηαη.  
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν ελ δφμε...  
ηίρ. γ' ηη Ηδνχ νη βαζηιείο ηήο γήο ζπλήρζεζαλ.  
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν ελ δφμε...  
Γφμα... Καί λχλ...  
Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ...  
 

Αληίθσλνλ Γ'  
Ήρνο δ'  

ηίρ. α' Αθνχζαηε ηαχηα πάληα ηά έζλε.  
Αλειήθζεο ελ δφμε...  
ηίρ. β' Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ, θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ 
ζχλεζηλ.  
Αλειήθζεο ελ δφμε...  
ηίρ. γ' Κιηλψ εηο παξαβνιήλ ηφ νχο κνπ, αλνίμσ ελ ςαιηεξίσ ηφ 
πξφβιεκά κνπ.  
Αλειήθζεο ελ δφμε...  
 

Δηζνδηθφλ  
Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ Κχξηνο ελ θσλή ζάιπηγγνο, ψζνλ εκάο, 
Τηέ Θενχ, ν ελ δφμε...  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  
Αλειήθζεο ελ δφμε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ραξνπνηήζαο ηνχο 
Μαζεηάο, ηή επαγγειία ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, βεβαησζέλησλ απηψλ 
δηά ηήο επινγίαο, φηη ζχ εη ν Τηφο ηνχ Θενχ, ν ιπηξσηήο ηνχ θφζκνπ. 

Κνληάθηνλ Απηφκεινλ  
Ήρνο πι. β'  

Σήλ ππέξ εκψλ πιεξψζαο νηθνλνκίαλ, θαί ηά επί γήο ελψζαο ηνίο 
νπξαλίνηο, αλειήθζεο ελ δφμε, Υξηζηε ν Θεφο εκψλ, νπδακφζελ 
ρσξηδφκελνο, αιιά κέλσλ αδηάζηαηνο, θαί βνψλ ηνίο αγαπψζί ζε, 
Δγψ εηκη κεζ' πκψλ, θαί νπδείο θαζ' πκψλ. 
 

Πξνθείκελνλ Ήρνο βαξχο  
Τςψζεηη επί ηνχο νπξαλνχο, ν Θεφο.  
ηίρ. Δηνίκε ε θαξδία κνπ ν Θεφο.  



Πξάμεσλ ηψλ Απνζηφισλ ηφ Αλάγλσζκα  
Σφλ κέλ πξψηνλ ιφγνλ επνηεζάκελ... 

Αιιεινχτα  Ήρνο β'  
Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  
ηίρ. Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ...  
 

Δπαγγέιηνλ Δσζηλφλ ο' 
Δθ ηνχ θαηά Λνπθάλ  

Σψ θαηξψ εθείλσ, αλαζηάο ν Ηεζνχο... 
 

Κνηλσληθφλ  
Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ, Κχξηνο ελ θσλή ζάιπηγγνο, Αιιεινχτα.  

ρ66ηνξ 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ ΑΝΑΛΖΦΔΧ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
Ηδηφκεια ηήο Δνξηήο γ'  

Ήρνο α'  
Αλειζψλ εηο νπξαλνχο, φζελ θαί θαηήιζεο, κή εάζεο εκάο νξθαλνχο 
Κχξηε, ειζέησ ζνπ ηφ Πλεχκα, θέξνλ εηξήλελ ηψ θφζκσ, δείμνλ ηνίο 
Τηνίο ηψλ αλζξψπσλ, έξγα δπλάκεψο ζνπ, Κχξηε θηιάλζξσπε.  
 
Αλήιζεο Υξηζηέ, πξφο ηφλ άλαξρνλ Παηέξα ζνπ, ν ηψλ 
απεξηγξάπησλ απηνχ θφιπσλ κή ρσξηζζείο, θαί πξνζζήθελ αη 
δπλάκεηο, ηή αηλέζεη ηνχ Σξηζαγίνπ νπθ εδέμαλην, αιι' έλα Τηφλ, θαί 
κεηά ηήλ ελαλζξψπεζηλ εγλψξηζάλ ζε Κχξηε, κνλνγελή ηνχ Παηξφο, 
Δλ πιήζεη ζψλ νηθηηξκψλ, ειέεζνλ εκάο.  
 
Οη Άγγεινί ζνπ Κχξηε, ηνίο Απνζηφινηο έιεγνλ, Άλδξεο Γαιηιαίνη, ηί 
εζηήθαηε βιέπνληεο εηο ηφλ νπξαλφλ, νχηφο εζηηλ Υξηζηφο ν Θεφο, ν 
αλαιεθζείο αθ' εκψλ εηο ηφλ νπξαλφλ, νχηνο ειεχζεηαη πάιηλ φλ 
ηξφπνλ εζεάζαζζε απηφλ, πνξεπφκελνλ εηο ηφλ νπξαλφλ, ιαηξεχζαηε 
απηψ, ελ νζηφηεηη θαί δηθαηνζχλε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Δηέρζεο, σο απηφο εζέιεζαο, εθάλεο, σο απηφο εβνπιήζεο, έπαζεο 
ζαξθί ν Θεφο εκψλ, εθ λεθξψλ αλέζηεο, παηήζαο ηφλ ζάλαηνλ, 
αλειήθζεο ελ δφμε, ν ηά ζχκπαληα πιεξψλ, θαί απέζηεηιαο εκίλ 
Πλεχκα ζείνλ, ηνχ αλπκλείλ θαί δνμάδεηλ ζνπ ηήλ ζεφηεηα.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο βαξχο  



Ο Θεφο εκψλ ελ ηψ νπξαλψ θαί έλ ηή γή, πάληα φζα εζέιεζελ, 
επνίεζελ.  
ηίρ. Δλ εμφδσ Ηζξαήι εμ Αηγχπηνπ.  
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ, ν Ηνξδάλεο εζηξάθε εηο ηά νπίζσ.  
ηίρ. Σί ζνη εζηί ζάιαζζα, φηη έθπγεο, θαί ζχ Ηνξδάλε, φηη εζηξάθεο 
εηο ηά νπίζσ;  
 

ηηρεξά  
Ήρνο β'  ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ  

Λέγεη ν ηά ζχκπαληα πιεξψλ, πξφο ηνχο Μαζεηάο ελ ηψ φξεη, ηψλ 
Διαηψλ αλειζψλ, Ήγγηθελ ψ θίινη κνπ, ν ηήο αλφδνπ θαηξφο, 
πνξεπζέληεο δηδάμαηε, ηά έζλε ηφλ ιφγνλ, φλπεξ αθεθφαηε, εθ ηήο 
θσλήο ηήο εκήο, Σφηε, αλειήθζε ελ δφμε, ψζπεξ επ' νρήκαηνο, φζελ, 
ηξφκσ νη Απφζηνινη εμίζηαλην.  
 
ηίρ. Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  
 
ηε ηή Μεηξί ζχλ Μαζεηαίο, ζπλνδνηπνξνχζηλ αιιήινηο, εηο Βεζαλίαλ 
Υξηζηέ, χςσζαο ηάο ρείξάο ζνπ, εηο επινγίαλ απηψλ, θαί ελ ηψ 
επινγείλ απηνχο, λεθέιε θσηφο ζε, εθ ηψλ νθζαικψλ απηψλ, επζχο 
αλέιαβε, ηφηε, αλειήθζεο ελ δφμε, θαί δεμηνθάζεδξνο φλησο, ψθζεο 
ηψ Παηξί ζπκπξνζθπλνχκελνο.  
 
ηίρ. Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ...  
 
Γεχηε ζπλαλέιζσκελ πηζηνί, επί ηφ κεηέσξνλ φξνο, ηψλ Διαηψλ, θαί 
εθεί, ψζπεξ νη Απφζηνινη, ζπλαλεξρφκελνη, θαί εηο χςνο επάξαληεο, 
θαξδίαο θαί θξέλαο, ίδσκελ ηφλ Κχξηνλ, λχλ επνρνχκελνλ, φζελ, θαί 
εκείο επραξίζησο, ραίξνληεο βνήζσκελ, Γφμα, ηή ζή Αλαιήςεη 
Πνιπέιεε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Δλ Σνίο φξεζη ηνίο αγίνηο, ζεσξνχληέο ζνπ ηάο πςψζεηο Υξηζηέ, ηφ 
απαχγαζκα ηήο δφμεο ηνχ Παηξφο, αλπκλνχκέλ ζνπ ηήλ θσηνεηδή 
ηνχ πξνζψπνπ κνξθήλ, πξνζθπλνχκέλ ζνπ ηά Παζήκαηα, ηηκψκελ 
ηήλ Αλάζηαζηλ ηήλ έλδνμνλ Αλάιεςηλ δνμάδνληεο, ειέεζνλ εκάο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Αλειήθζεο ελ δφμε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ραξνπνηήζαο ηνχο 
Μαζεηάο, ηή επαγγειία ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, βεβαησζέλησλ απηψλ 
δηά ηήο επινγίαο, φηη ζχ εη ν Τηφο ηνχ Θενχ, ν ιπηξσηήο ηνχ θφζκνπ. 



 
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ ο' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 

Π Ρ Χ Ψ  
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 

Δπί ηνχ φξνπο αλειζψλ ηνχ Διαηψλνο, Ο Διεήκσλ Ηεζνχο, απηφζελ 
ήξζεο, θσηεηλή γάξ λεθέιε εθ γήο ζε ππέιαβελ, νξψλησλ ηψλ 
Μαζεηψλ ζνπ ζαχκα θξηθηφλ, βνψλησλ ηψλ Αζσκάησλ ελ νπξαλνίο, 
Φφβσ πχιαη επάξζεηε, ηαίο αλσηέξαηο ζηξαηηαίο, κεζ' ψλ ζε Βαζηιέα 
πκλεί, πάζα θηίζηο, ηφλ πάλησλ Θεφλ. (Γίο)  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ  

Δπηβάο ελ λεθέιαηο ηψλ νπξαλψλ, θαηαιείςαο εηξήλελ ηνίο επί γήο, 
αλήιζεο θαί εθάζηζαο, ηνχ Παηξφο δεμηφζελ, σο νκννχζηνο ηνχησ, 
ππάξρσλ θαί Πλεχκαηη, ελ ζαξθί γάξ ψθζεο, αιι' άηξεπηνο έκεηλαο, 
φζελ αλακέλεηο, ζπληειείαο ηφ πέξαο, ηνχ θξίλαη εξρφκελνο, επί γήο 
θφζκνλ άπαληα, Γηθαηνθξίηα Κχξηε, θείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξνχκελνο, σο Θεφο ειεήκσλ ηνίο δνχινηο ζνπ. 
(Γίο)  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά  

Θαχκα θαηλνπξεπέο! ε βξφηεηνο γάξ θχζηο, εηο νπξαλνχο αλήιζελ, ε 
ελσζείζα Λφγσ, Θεψ ηψ παληνθξάηνξη.  
 
ηίρ. Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  
 
Έιακςελ ε θαηδξά, θαί πάκθσηνο εκέξα, ηήο ηνχ Γεζπφηνπ ζείαο, 
εηο νπξαλνχο αλφδνπ, ιακπξχλνπζα ηά ζχκπαληα.  
 
ηίρ. Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ...  
 
ζπεξ ηνίο Μαζεηαίο, απέζηεηιαο εμ χςνπο, ηφ ζπκθπέο ζνπ 
Πλεχκα, θαί ηψ ιαψ ζνπ πέκςνλ, Υξηζηέ σηήξ ηήλ ράξηλ ζνπ.  



Γφμα... Καί λχλ...  Ήρνο πι. α' 
Κχξηε, αλαιακβαλνκέλνπ ζνπ φζελ νπθ ερσξίζζεο, αη ζηξαηηαί ηψλ 
Αγγέισλ, θαί πάλησλ ηψλ Αζσκάησλ, ελ αγαιιηάζεη εβφσλ, ηαίο 
αλσηέξαηο δπλάκεζηλ, Άξαηε πχιαο νη άξρνληεο πκψλ, θαί 
εηζειεχζεηαη ν Βαζηιεχο ηήο δφμεο, ν γάξ ζξφλνο ν ρεξνπβηθφο 
αλέιαβέ ζε κεηά ζαξθφο, Κχξηε, δφμα ζνη.  

ρ67ηνξ 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ ο' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' 

Ήρνο δ'  Δδσθαο ζεκείσζηλ  
Έπαζεο σο άλζξσπνο, ν απαζήο ηή ζεφηεηη, θαί αλέζηεο ηξηήκεξνο, 
ζθπιεχζαο ηφλ ζάλαηνλ, θαί ζπλαλαζηήζαο, πάληαο ηνχο θζαξέληαο, 
θαί αλειήιπζαο Υξηζηέ, πξφο ηφλ Παηέξα, επαγγεηιάκελνο, εθπέκςεηλ 
ηφλ Παξάθιεηνλ, ηνίο ηεξνίο Απνζηφινηο ζνπ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν 
σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Τκείο ηί εζηήθαηε, πξφο νπξαλφλ αηελίδνληεο; νη νξψκελνη Άγγεινη, 
σο άλζξσπνη έιεγνλ, ηνίο ηνχ ιφγνπ Μχζηαηο, νχηνο, φλ νξάηε, ππφ 
λεθέιεο θσηεηλήο, αλαιεθζέληα, απηφο ειεχζεηαη, φλ ηξφπνλ 
εζεάζαζζε, θξίλαη ηφλ θφζκνλ, σο έθεζε, πνξεπζέληεο νχλ άπαληα, 
ηά ξεζέληα ηειέζαηε.  
 
Μεηά ηήλ εθ ηάθνπ ζνπ, ππέξ θαηάιεςηλ Έγεξζηλ, παληνδχλακε 
Κχξηε, ιαβψλ νχο εγάπεζαο, έσο Βεζαλίαο, εμήγαγεο Λφγε, θαί πξφο 
ηφ φξνο γεγνλψο, ηνχ Διαηψλνο, ηνχηνπο επιφγεζαο, θαί νχησο 
αλειήιπζαο, ππνηαγέλησλ Αγγέισλ ζνη, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν 
σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
ήκεξνλ ελ νπξαλνίο αη άλσ δπλάκεηο, ηήλ εκεηέξαλ θχζηλ Θεψκελαη, 
ζαπκάδνπζαη ηνχ μέλνπ ηξφπνπ ηήλ άλνδνλ, δηεπφξνπλ αιιήιαηο 
ιέγνπζαη, Σίο νχηνο ν παξαγελφκελνο; Βιέπνπζαη δέ ηφλ νηθείνλ 
Γεζπφηελ, ηάο νπξαλίνπο πχιαο αίξεηλ δηεθειεχνλην, κεζ' ψλ 
απαχζησο πκλνχκέλ ζε, ηφλ κεηά ζαξθφο εθείζελ πάιηλ εξρφκελνλ, 
σο θξηηήλ ηψλ απάλησλ θαί Θεφλ παληνδχλακνλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ 
ηηρεξά Πξνζφκνηα  

Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 



Πιεξψζαο αγαζέ Παηξφο ηήλ επδνθίαλ, ελψζαο ηε ηά άλσ, ηνίο θάησ, 
αλειήθζεο, ελ δφμε πξφο ηφ πξφηεξνλ.  
 
ηίρ. Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  
 
Αλήιζεο πξφο ηφλ ζφλ, Γελλήηνξα νηθηίξκνλ, φζελ νπθ ερσξίζζεο, 
θαί χςσζαο ηήλ θάησ, θεηκέλελ θχζηλ Γέζπνηα.  
 
ηίρ. Αλέβε ν Θεφο έλ αιαιαγκψ...  
 
Νεθέιε ζε θσηφο, αλέιαβελ εηο χςνο, θαί Άγγεινη ελ θφβσ, θαί 
ηξφκσ δηεθφλνπλ ηψ ζείσ ζνπ θειεχζκαηη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο βαξχο  
Δηο ηφ φξνο ηψλ Διαηψλ, ήιζεο ν ειεψλ ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ, θαί 
λεθέιε ππέιαβέ ζε, απφ ηψλ νθζαικψλ ηψλ Μαζεηψλ ζνπ, 
ηξεκφλησλ κέλ δηά ηήλ νπηαζίαλ, ραηξφλησλ δέ δηά ηήλ πξνζδνθίαλ 
ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, έλ ψ ζηεξίμαο σηήξ, ειέεζνλ εκάο.  
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΣΖ ο' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο α'  

Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο  
Αγγέισλ ζαπκαδφλησλ, ηήο αλφδνπ ηφ μέλνλ, θαί Μαζεηψλ 
εθπιεηηνκέλσλ, ηφ θξηθηφλ ηήο επάξζεσο, αλήιζεο κεηά δφμεο σο 
Θεφο, θαί πχιαη ζνη επήξζεζαλ σηήξ, δηά ηνχην αη δπλάκεηο ηψλ 
νπξαλψλ, εζαχκαδνλ βνψζαη, Γφμα ηή βαζηιεία ζνπ, δφμα ηή 
Αλαιήςεη ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε. (Γίο)  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο  

Σνχ Άδνπ ζθπιεπζέληνο, ππφ ζνχ Εσνδφηα, θαί θφζκνπ 
θσηηζζέληνο, ελ ηή ζή, Αλαζηάζεη, αλήιζεο κεηά δφμεο ν σηήξ, ν 
πάληα πεξηέρσλ ηή ρεηξί, δηά ηνχην ζχλ Αγγέινηο, δνμνινγνχκέλ ζε, 
παληνθξάηνξ Κχξηε, Γφμα ηή, Αλαιήςεη ζνπ Υξηζηέ, δφμα ηή βαζηιεία 
ζνπ, δφμα ηή επζπιαγρλία ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε. (Γίο)  



 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηψλ Αίλσλ  

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά  

Οπ ιείςσ νξθαλνχο, νχο πεξ εγψ ζπλήμα, ν Κχξηνο ηνίο θίινηο, 
ειάιεη, αιιά πέκςσ, πκίλ Πλεχκα ηφ άγηνλ.  
 
ηίρ. Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  
 
Άγγεινη ηνίο ζνθνίο εβφσλ Απνζηφινηο, Χ άλδξεο Γαιηιαίνη, φλ 
ηξφπνλ θαζνξάηε, απηφο πάιηλ ειεχζεηαη.  
 
ηίρ. Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ... 
 
Καηήιζνλ ελ ραξά, απφ ηνχ Διαηψλνο, νη Μαζεηαί ζνπ Λφγε, 
δνμάδνληεο, πκλνχληεο, ηήλ ζείαλ ζνπ Αλάιεςηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'  
Αλειήθζεο ελ δφμε, απφ γήο εηο νπξαλνχο, ν πάληα πιεξψλ ηή 
ζεφηεηη, θαί ελ δεμηά Παηξφο εθάζηζαο, ν ελ αξρή Θεφο Λφγνο, φζελ αη 
νπξάληαη δπλάκεηο νξψζαη, ηνίο Απνζηφινηο έκθνβνη έιεγνλ, Σίλη 
αηελίδεηε βιέπνληεο εηο ηφλ νπξαλφλ,, νχηνο, φλ εζεάζαζζε, απηφο 
πάιηλ ειεχζεηαη κεηά δφμεο, ηνχ θξίλαη πάζαλ ηήλ γήλ, θαί απνδνχλαη 
εθάζησ θαηά ηά έξγα απηνχ, Πξφο φλ βνήζσκελ, Αθαηάιεπηε Κχξηε, 
δφμα ζνη.  

ρ71ηνξ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 
ΣΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΙΗ'  ΘΔΟΦΟΡΩΝ ΠΑΣΔΡΩΝ 

ΣΩΝ ΔΝ ΝΙΚΑΙΑ 
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΔΠΔΡΑ 
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα... ηζηψκελ ηίρνπο δ', θαί ςάιινκελ 

ηηρεξά Αλαζηάζηκα, δεπηεξνχληεο ηφ α'. 
 

Ήρνο πι. β' 
Νίθελ έρσλ Υξηζηέ, ηήλ θαηά ηνχ Άδνπ, ελ ηψ ηαπξψ αλήιζεο, ίλα 
ηνχο ελ ζθνηεη ζαλάηνπ θαζεκέλνπο, ζπλαλαζηήζεο ζεαπηψ, ν ελ 
λεθξνίο ειεχζεξνο, ν πεγάδσλ δσήλ εμ νηθείνπ θσηφο, Παληνδχλακε 
σηήξ, ειέεζνλ εκάο. 



 
ήκεξνλ ν Υξηζηφο, ζάλαηνλ παηήζαο, θαζψο είπελ αλέζηε, θαί ηήλ 
αγαιιίαζηλ ηψ θφζκσ εδσξήζαην, ίλα πάληεο θξαπγάδνληεο ηφλ 
χκλνλ νχησο είπσκελ. Ζ πεγή ηήο δσήο, ηφ απξφζηηνλ θψο, 
παληνδχλακε σηήξ, ειέεζνλ εκάο. 
 
έ Κχξηε ηφλ φληα ελ πάζε ηή θηίζεη, ακαξησινί πνχ θχγσκελ; ελ ηψ 
νπξαλψ; απηφο θαηνηθείο, ελ ηψ Άδε; επάηεζαο ζάλαηνλ, εηο ηά βάζε 
ηα ηήο ζαιάζζεο; εθεί ε ρείξ ζνπ Γέζπνηα. Πξφο ζέ θαηαθεχγνκελ, 
ζνί πξνζπίπηνληεο ηθεηεχνκελ. Ο αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, ειέεζνλ 
εκάο. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Σάο κπζηηθάο ζήκεξνλ ηνχ Πλεχκαηνο ζάιπηγγαο, ηνχο ζενθφξνπο 
Παηέξαο αλεπθεκήζσκελ, ηνχο κεισδήζαληαο ελ κέζσ ηήο 
Δθθιεζίαο, κέινο ελαξκφληνλ ζενινγίαο, Σξηάδα κίαλ, 
απαξάιιαθηνλ, νπζίαλ ηε θαί ζεφηεηα, ηνχο θαζαηξέηαο Αξείνπ, θαί 
νξζνδφμσλ πξνκάρνπο, ηνχο πξεζβεχνληαο πάληνηε Κπξίσ, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφ Γνγκαηηθφλ Ήρνο ν απηφο 

Άμηνλ εζηίλ σο αιεζψο, καθαξίδεηλ ζε ηήλ Θενηφθνλ, ηήλ ζήλ γάξ 
άρξαληνλ ππνδχο γαζηέξα, ν πάλησλ δεκηνπξγφο, εγέλεην ζάξμ, νπ 
ηξαπείο ηήλ θχζηλ, νπδε θαληάζαο ηήλ νηθνλνκίαλ, αιιά ηή εθ ζνχ 
ιεθζείζε ινγηθψο εκςπρσκέλε ζαξθί, θαί ελ απηψ ηφ είλαη ιαβνχζε, 
ελσζείο θαζ' ππφζηαζηλ, φζελ επζεβψο, ελ δχν θχζεζηλ 
επηδεινπκέλαηο, ηήλ δηαθνξάλ πνηνχκεζα, Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή 
Παλαγία, θαηαπέκςαη εκίλ εηξήλελ θαί κέγα έιενο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηφ ηηρεξφλ Αλαζηάζηκνλ. 
 

Ήρνο πι. β' 
Σήλ Αλάζηαζίλ ζνπ Υξηζηέ σηήξ, Άγγεινη πκλνχζηλ ελ νπξαλνίο, θαί 
εκάο ηνχο επί γήο θαηαμίσζνλ, ελ θαζαξά θαξδία ζέ δνμάδεηλ. 

Ήρνο πι. β' 
ιελ απνζέκελνη 

ηίρ. Μλεζζήζνκαη ηνχ νλφκαηφο ζνπ ελ πάζε γελεά θαί γελεά. 
 
ξθσ σο ππέζρεην, ηψ ζψ, Πξνπάηνξη πάιαη, Θεφο ν ππέξρξνλνο, 
επ' εζράησλ ηψλ ρξφλσλ ηεηειείσθε, πξνειζψλ άρξαληε, εθ γαζηξφο 
ζνπ ζείαο, θαί γάξ φλησο εμαλέηεηιελ, εθ ζνχ ν Κχξηνο, ν δξαθί 



ζπλέρσλ ηά πέξαηα, φλ πεξ θακνί επτιαηνλ πνίεζνλ ελ ψξα ηήο 
θξίζεσο, Παξζέλε Μαξία, απηνχ ηήο βαζηιείαο κε ηπρείλ, δη' αξεηψλ 
αλπςψζεσο, θαί παζψλ λεθξψζεσο. 
 
ηίρ. Άθνπζνλ, ζχγαηεξ, θαί ίδε, θαί θιίλνλ ηφ νχο ζνπ, θαί επηιάζνπ 
ηνχ ιανχ ζνπ, θαί ηνχ νίθνπ ηνχ παηξφο ζνπ, θαί επηζπκήζεη ν 
Βαζηιεχο ηνχ θάιινπο ζνπ. 
 
Ννφο θαζαξφηεηη, ν Ζζαταο Παξζέλε, πφξξσζελ πξνέθεζε, Πνηεηήλ 
ηήο θηίζεσο ηεμνκέλελ ζε, ψ ζεκλή πάλαγλε, ζχ γάξ ψθζεο κφλε, εμ 
αηψλνο παλακψκεηνο, δηφ ζνπ δένκαη, ηήλ κεκνιπζκέλελ θαξδίαλ 
κνπ, θαζάξηζνλ, θαί ιάκςεσο, ζείαο θνηλσλφλ κε αλάδεημνλ, Κφξε 
ηνχ Τηνχ ζνπ, θαί ζηάζεσο απηνχ ηήο δεμηάο, φηαλ θαζίζε σο 
γέγξαπηαη, θξίλαη θφζκνλ άπαληα. 
 
ηίρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ ηήο γήο. 
 
Θαλάηνπ θαηάιπζηο, δηά ηνχ ηφθνπ ζνπ ψθζε, ζχ γάξ Κφξε πέθπθαο, 
ηήο δσήο αθζάξηνπ ελδηαίηεκα, δηφ ζνπ δένκαη, ελ ζνξνίο ηνχ Άδνπ, 
ηψλ παζψλ κνπ θαηαθείκελνλ, ζχ εμαλάζηεζνλ, θαί πξφο 
επθξνζχλελ θαί δψσζηλ, Παξζέλε ρεηξαγψγεζνλ, πξφο ηήλ καθαξίαλ 
αληίδνζηλ, θαί ηήο αλσιέζξνπ, θαί ζείαο θαηαμίσζνλ ραξάο, έλζα 
ηξπθή ε ατδηνο, έλζα θψο αλέζπεξνλ.  

Γφμα... (Σψλ Παηέξσλ) Ήρνο δ' 
Σήλ εηήζηνλ κλήκελ ζήκεξνλ, ηψλ ζενθφξσλ ελ Παηέξσλ, ηψλ εθ 
πάζεο ηήο νηθνπκέλεο ζπλαζξνηζζέλησλ, ελ ηή ιακπξά πφιεη 
Νηθαέσλ, ηψλ Οξζνδφμσλ ηά ζπζηήκαηα, επζεβνχληεο πηζηψο 
ενξηάζσκελ, Οχηνη γάξ ηνχ δεηλνχ Αξείνπ ηφ άζενλ δφγκα, 
επζεβνθξφλσο θαζείινλ, θαί ηήο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο ζπλνδηθψο 
ηνχηνλ εμσζηξάθηζαλ, θαί ηξαλψο ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ, νκννχζηνλ θαί 
ζπλατδηνλ, πξφ ηψλ αηψλσλ φληα, ηνίο πάζηλ εδίδαμαλ νκνινγείλ, ελ 
ηψ ηήο πίζηεσο πκβφισ, αθξηβψο θαί επζεβψο ηνχην εθζέκελνη, 
φζελ θαί εκείο, ηνίο ζείνηο απηψλ δφγκαζηλ επφκελνη, βεβαίσο 
πηζηεχνληεο ιαηξεχνκελ, ζχλ Παηξί ηφλ Τηφλ, θαί ηφ Πλεχκα ηφ 
παλάγηνλ, ελ κηά ζεφηεηη, Σξηάδα νκννχζηνλ. 

Καί λχλ... (Σήο Δνξηήο) Ήρνο ν απηφο 
Κχξηε, ηφ κπζηήξηνλ, ηφ απφ ηψλ αηψλσλ θεθξπκκέλνλ, θαί απφ 
γελεψλ, πιεξψζαο σο αγαζφο, ήιζεο κεηά ηψλ Μαζεηψλ ζνπ ελ ηψ 
φξεη ηψλ Διαηψλ, έρσλ ηήλ ηεθνχζάλ ζε ηφλ πνηεηήλ θαί πάλησλ 
δεκηνπξγφλ, ηήλ γάξ ελ ηψ πάζεη ζνπ κεηξηθψο πάλησλ 



ππεξαιγήζαζαλ, έδεη θαί ηή δφμε ηήο ζαξθφο ζνπ ππεξβαιινχζεο 
απνιαχζαη ραξάο, ήο θαί εκείο κεηαζρφληεο, ηή εηο νπξαλνχο αλφδσ 
ζνπ Γέζπνηα, ηφ κέγα ζνπ έιενο, ηφ εηο εκάο γεγνλφο δνμάδνκελ. 
 

Απνιπηίθηα 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. β’ 

Αγγειηθαί Γπλάκεηο επί ηφ κλήκά ζνπ, θαί νη θπιάζζνληεο 
απελεθξψζεζαλ, θαιί ίζηαην νη Μαξία ελ ηψ ηάθσ, δεηνχζα ηφ 
άρξαληφλ ζνπ ζψκα. Δζθχιεπζαο ηφλ Άδελ, κή πεηξαζζείο ππ' 
απηνχ, ππήληεζαο ηε Παξζέλσ, δσξνχκελνο ηήλ δσήλ, ν αλαζηάο εθ 
ησλ λεθξψλ, Κχξηε δφμα ζνη. 

Γφμα... 
Σψλ Παηέξσλ  Ήρνο πι. δ' 

Τπεξδεδνμαζκέλνο εί, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν θσζηήξαο επί γήο 
ηνχο Παηέξαο εκψλ ζεκειηψζαο, θαί δη' απηψλ πξφο ηήλ αιεζηλήλ 
πίζηηλ, πάληαο εκάο νδεγήζαο, πνιπεχζπιαγρλε, δφμα ζνη. 

Καί λχλ... 
Σήο Δνξηήο  Ήρνο δ' 

Αλειήθζεο ελ δφμε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ραξνπνηήζαο ηνχο 
Μαζεηάο, ηή επαγγειία ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, βεβαησζέλησλ απηψλ 
δηά ηήο επινγίαο, φηη ζχ εί ν Τίφο ηνχ Θενχ, ν ιπηξσηήο ηνχ θφζκνπ. 
 

θαί Απφιπζηο 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, θηι. εηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα... ηζηψκελ, 
ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα γ' ηήο Αλαιήςεσο γ' θαί 
ηψλ αγίσλ Παηέξσλ δ'. 
 

ηηρεξά Αλαζηάζηκα  Ήρνο πι. β' 
Νίθελ έρσλ Υξηζηέ, ηήλ θαηά ηνχ Άδνπ, ελ ηψ ηαπξψ αλήιζεο, ίλα 
ηνχο ελ ζθνηεη ζαλάηνπ θαζεκέλνπο, ζπλαλαζηήζεο ζεαπηψ, ν ελ 
λεθξνίο ειεχζεξνο, ν πεγάδσλ δσήλ εμ νηθείνπ θσηφο, Παληνδχλακε 
σηήξ, ειέεζνλ εκάο. 
 
ήκεξνλ ν Υξηζηφο, ζάλαηνλ παηήζαο, θαζψο είπελ αλέζηε, θαί ηήλ 
αγαιιίαζηλ ηψ θφζκσ εδσξήζαην, ίλα πάληεο θξαπγάδνληεο ηφλ 
χκλνλ νχησο είπσκελ. Ζ πεγή ηήο δσήο, ηφ απξφζηηνλ θψο, 
παληνδχλακε σηήξ, ειέεζνλ εκάο. 



 
έ Κχξηε ηφλ φληα ελ πάζε ηή θηίζεη, ακαξησινί πνχ θχγσκελ; ελ ηψ 
νπξαλψ; απηφο θαηνηθείο, ελ ηψ Άδε; επάηεζαο ζάλαηνλ, εηο ηά βάζε 
ηα ηήο ζαιάζζεο; εθεί ε ρείξ ζνπ Γέζπνηα. Πξφο ζέ θαηαθεχγνκελ, 
ζνί πξνζπίπηνληεο ηθεηεχνκελ. Ο αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, ειέεζνλ 
εκάο. 
 

Σήο Αλαιήςεσο 
Ήρνο  ν απηφο 

Ο Κχξηνο αλειήθζε εηο νπξαλνχο, ίλα πέκςε ηφλ Παξάθιεηνλ ηψ 
θφζκσ, Οη νπξαλνί εηνίκαζαλ ηφλ ζξφλνλ απηνχ, λεθέιαη ηήλ 
επίβαζηλ απηνχ, Άγγεινη ζαπκάδνπζηλ, άλζξσπνλ νξψληεο ππεξάλσ 
απηψλ, ν Παηήξ εθδέρεηαη, φλ ελ θφιπνηο έρεη ζπλατδηνλ, ηφ Πλεχκα 
ηφ άγηνλ, θειεχεη πάζη ηνίο Αγγέινηο απηνχ, Άξαηε πχιαο νη άξρνληεο 
πκψλ, πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο, φηη αλέβε Υξηζηφο, φπνπ ήλ 
ηφ πξφηεξνλ. 
 
Κχξηε ηή ζή Αλαιήςεη, εμεπιάγεζαλ ηά Υεξνπβίκ, ζεσξήζαληά ζε 
ηφλ Θεφλ, επί λεθειψλ αλεξρφκελνλ, ηφλ επ' απηψλ θαζεδφκελνλ, θαί 
δνμάδνκέλ ζε, φηη ρξεζηφλ ηφ έιεφο ζνπ, Γφμα ζνη. 
 
Δλ ηνίο φξεζη ηνίο αγίνηο, ζεσξνχληέο ζνπ ηάο πςψζεηο Υξηζηέ, ηφ 
απαχγαζκα ηήο δφμεο ηνχ Παηξφο, αλπκλνχκέλ ζνπ ηήλ θσηνεηδή 
ηνχ πξνζψπνπ κνξθήλ, πξνζθπλνχκέλ ζνπ ηά Παζήκαηα, ηηκψκελ 
ηήλ Αλάζηαζηλ, ηήλ έλδνμνλ Αλάιεςηλ δνμάδνληεο, Διέεζνλ εκάο. 
 

Σψλ αγίσλ Παηέξσλ 
Ήρνο  ν απηφο  Ζ απεγλσζκέλε 

Δθ γαζηξφο εηέρζεο πξφ εσζθφξνπ, εθ Παηξφο ακήησξ πξφ ηψλ 
αηψλσλ, θάλ Άξεηνο θηίζκα ζε, θαί νπ Θεφλ δνμάδε, ηφικε ζπλάπησλ 
ζε ηφλ θηίζηελ, ηνίο θηίζκαζηλ αθξφλσο, χιελ ππξφο ηνχ αησλίνπ, 
εαπηψ ζεζαπξίδσλ, αιι' ε ζχλνδνο ε ελ Νηθαία, Τηφλ Θενχ ζε 
αλεθήξπμε, Κχξηε, Παηξί θαί Πλεχκαηη ζχλζξνλνλ. 
 
Σίο ζνπ ηφλ ρηηψλα ψηεξ δηείιελ, Άξεηνο, ζχ έθεο, ν ηήο Σξηάδνο, 
ηεκψλ ηήλ νκφηηκνλ αξρήλ εηο δηαηξέζεηο, νχηνο εζέηεζέ ζε είλαη, ηφλ 
έλα ηήο Σξηάδνο, νχηνο Νεζηφξηνλ δηδάζθεη, Θενηφθνλ κή ιέγεηλ, αιι' 
ε χλνδνο ε ελ Νηθαία, Τηφλ Θενχ ζε αλεθήξπμε, Κχξηε, Παηξί θαί 
Πλεχκαηη ζχλζξνλνλ. 
 



Κξεκλψ πεξηπίπηεη ηήο ακαξηίαο, Άξεηνο, ν κχζαο ηφ θψο κή 
βιέπεηλ, θαί ζείσ ζπαξάηηεηαη, αγθίζηξσ ηνίο εγθάηνηο, πάζαλ 
εθδνχλαη ηήλ νπζίαλ, θαί ηήλ ςπρήλ βηαίσο, άιινο Ηνχδαο 
ρξεκαηίζαο, ηή γλψκε θαί ηψ ηξφπσ, αιι' ε χλνδνο ε ελ Νηθαία, 
Τηφλ Θενχ ζε αλεθήξπμε, Κχξηε, Παηξί θαί Πλεχκαηη ζχλζξνλνλ. 
 
Άξεηνο π άθξσλ, ηήο παλαγίαο, ηέηκεθε Σξηάδνο ηήλ κνλαξρίαλ, εηο 
ηξείο αλνκίνπο ηε θαί εθθχινπο νπζίαο, φζελ Παηέξεο ζενθφξνη, 
ζπλειζφληεο πξνζχκσο, δήισ ππξνχκελνη, θαζάπεξ, ν ζεζβίηεο 
Ζιίαο, ηψ ηνχ Πλεχκαηνο ηέκλνπζη μίθεη, ηφλ ηήο αηζρχλεο 
δνγκαηίζαληα βιάζθεκνλ, θαζψο ηφ Πλεχκα απεθήλαην.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Σάο κπζηηθάο ζήκεξνλ ηνχ Πλεχκαηνο ζάιπηγγαο, ηνχο ζενθφξνπο 
Παηέξαο αλεπθεκήζσκελ, ηνχο κεισδήζαληαο ελ κέζσ ηήο 
Δθθιεζίαο, κέινο ελαξκφληνλ ζενινγίαο, Σξηάδα κίαλ, 
απαξάιιαθηνλ, νπζίαλ ηε θαί ζεφηεηα, ηνχο θαζαηξέηαο Αξείνπ, θαί 
νξζνδφμσλ πξνκάρνπο, ηνχο πξεζβεχνληαο πάληνηε Κπξίσ, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  ν απηφο 
Σίο κή καθαξίζεη ζε παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ ηφλ 
αιφρεπηνλ ηφθνλ; ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο 
κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ ηήο αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο 
ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ, θαί θχζεη γελφκελνο άλζξσπνο δη' 
εκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ δπάδη θχζεσλ, 
αζπγρχησο γλσξηδφκελνο, απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή πακκαθάξηζηε, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Δίζνδνο. ηφ, Φψο ηιαξφλ... ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά 
Αλαγλψζκαηα. 
 

Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα  
(Κεθ. 14, 14-20) 

Αθνχζαο Άβξακ, φηη ερκαιψηεπηαη Λψη ν αδειθηδνχο απηνχ, 
εξίζκεζε ηνχο ηδίνπο νηθνγελείο απηνχ, ηξηαθνζίνπο δέθα θαί νθηψ, 
θαί θαηεδίσμελ νπίζσ απηψλ έσο Γάλ, θαί επέπεζελ επ' απηνχο ηήλ 
λχθηα απηφο, θαί νη Παίδεο απηνχ κεη' απηνχ θαί επάηαμελ απηνχο θαί 
θαηεδίσμελ απηνχο έσο Υνβάι, ή εζηηλ ελ αξηζηεξά ν Γακαζθνχ, θαί 
απέζηξεςε πάζαλ ηήλ ίππνλ νδφκσλ, θαί Λση ηφλ αδειθηδνχλ 
απηνχ απέζηξεςε, θαί πάληα ηά ππάξρνληα απηνχ, θαί ηάο γπλαίθαο, 
θαί ηφλ ιαφλ, Δμήιζε δέ βαζηιεχο νδφκσλ εηο ζπλάληεζηλ απηψ ν 



κεηά ηφ ππνζηξέςαη απηφλ απφ ηήο θνπήο ηνχ Υνδνιινγφκνξ θαί ηψλ 
βαζηιέσλ ηψλ κεη' απηνχ, εηο ηήλ θνηιάδα ηνχ αβχ, ηνχην ήλ πεδίνλ 
Βαζηιέσο, θαί Μειρηζεδέθ, βαζηιεχο αιήκ, εμήλεγθελ άξηνπο θαί 
νίλνλ, ήλ δέ Ηεξεχο ηνχ Θενχ ηνχ Τςίζηνπ, θαί επιφγεζε ηφλ Αβξακ, 
θαί είπελ. Δπινγεκέλνο Άβξακ ηψ Θεψ ηψ Τςίζησ, φο έθηηζε ηφλ ν 
νπξαλφλ θαί ηήλ γήλ. Καί επινγεηφο ν Θεφο ν Όςηζηνο, φο παξέδσθε 
ηνχο ερζξνχο ζνπ ππνρεηξίνπο ζνη.  

Γεπηεξνλνκίνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 1, 8-11, 15-17) 

Έιηπε Μσζήο πξφο ηνχο πηνχο, Ηζξαήι ίδεηε, παξέδσθα ελψπηνλ 
πκψλ ηήλ γήλ, εηζειζφληεο θιεξνλνκήζαηε ηήλ γήλ, ήλ ψκνζε Κχξηνο 
ηνίο παηξάζηλ πκψλ, ηψ Αβξαάκ θαί ηψ Ηζαάθ θαί ηψ Ηαθψβ, δνχλαη 
απηνίο θαί ηψ ζπέξκαηη απηψλ κεη' απηνχο. Καί είπνλ πξφο πκάο ελ 
ηψ θαηξψ εθείλσ, ιέγσλ νπ δπλήζνκαη κφλνο θέξεηλ πκάο. Κχξηνο ν 
Θεφο εκψλ επιήζπλελ πκάο, θαί ηδνχ εζηε ζήκεξνλ σζεί ηά άζηξα 
ηνχ νπξαλνχ ηψ πιήζεη. Κχξηνο ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ πκψλ πξνζζείε 
πκίλ, σο εζηέ ρηιηνπιαζίσο, θαί επινγήζαη πκάο, θαζφηη ειάιεζελ 
πκίλ. Καί έιαβνλ εμ πκψλ άλδξαο ζνθνχο, θαί επηζηήκνλαο, θαί 
ζπλεηνχο, θαί θαηέζηεζα απηνχο εγείζζαη εθ' εκψλ, ρηιηάξρνπο θαί 
εθαηνληάξρνπο, θαί πεληεθνληάξρνπο, θαί δεθάξρνπο, θαί 
γξακκαηνεηζαγσγείο ηνίο θξηηαίο πκψλ. Καί ελεηεηιάκελ ηνίο θξηηαίο 
πκψλ ελ ηψ θαηξψ εθείλσ, ιέγσλ. Γηαθνχεηε αλακέζνλ ηψλ αδειθψλ 
πκψλ, θαί Κξίλαηε δηθαίσο αλακέζνλ αλδξφο θαί αλακέζνλ ηνχ 
αδειθνχ απηνχ. Καί ηνχ πξνζειχηνπ απηνχ. Οπθ επηγλψζεη 
πξφζσπνλ ελ θξίζεη, θαηά ηφλ κηθξφλ θαί θαηά ηφλ κέγα θξηλείο, νπ 
κή ππνζηείιε πξφζσπνλ αλζξψπνπ, φηη ε θξίζηο ηνχ Θενχ εζηη. 

Γεπηεξνλνκίνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 10, 14-21) 

Δίπε Μσζήο πξφο ηνχο πηνχο Ηζξαήι, ηδνχ, Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ ν 
νπξαλφο, θαί ν νπξαλφο ηνχ νπξαλνχ, ε γή θαί πάληα φζα εζηίλ ελ 
απηή. Πιήλ ηνχο παηέξαο πκψλ πξνείιεην Κχξηνο αγαπάλ απηνχο, θαί 
εμειέμαην ηφ ζπέξκα απηψλ κεη' απηνχο, πκάο παξά πάληα ηά έζλε, 
θαηά ηήλ εκέξαλ ηαχηελ. Καί πεξηηεκείζζε ηήλ ζθιεξνθαξδίαλ πκψλ, 
θαί ηφλ ηξάρεινλ πκψλ νπ ζθιεξπλείηε έηη, ν γάξ Κχξηνο ν Θεφο 
πκψλ, νχηνο Θεφο ηψλ Θεψλ, θαί Κχξηνο ηψλ Κπξίσλ, ν Θεφο ν 
κέγαο, θαί ηζρπξφο, θαί θνβεξφο, φο ηηο νπ ζαπκάδεη πξφζσπνλ, νπδ' 
νπ κή ιάβε δψξνλ, πνηψλ θξίζηλ πξνζειχησ θαί νξθαλψ θαί ρήξα, 
θαί αγαπά ηφλ πξνζήιπηνλ, δνχλαη απηψ άξηνλ θαί ηκάηηνλ. Κχξηνλ 
ηφλ Θεφλ ζνπ θνβεζήζε, θαί απηψ κφλσ ιαηξεχζεηο, θαί πξφο απηφλ 
θνιιεζήζε, θαί επί ηψ νλφκαηη απηνχ νκή, απηφο Καχρεκά ζνπ, θαί 



απηφο Θεφο ζνπ, φο ηηο επνίεζέ ζνη ηά κεγάια θαί ηά έλδνμα ηαχηα, ά 
είδνλ νη νθζαικνί ζνπ. 
 

Δηο ηήλ Ληηήλ 
Σφ ηηρεξφλ ηνχ Αγίνπ ηήο Μνλήο 
Γφμα... (Σψλ Παηέξσλ) Ήρνο γ' 

Απνζηνιηθψλ παξαδφζεσλ, αθξηβείο θχιαθεο γεγφλαηε, άγηνη 
Παηέξεο, ηήο γαξ αγίαο Σξηάδνο ηφ νκννχζηνλ, νξζνδφμσο 
δνγκαηίζαληεο, Αξείνπ ηφ βιάζθεκνλ, ζπλνδηθψο θαηεβάιεηε, κεζφλ 
θαί Μαθεδφληνλ, πλεπκαηνκάρνλ απειέγμαληεο, θαηεθξίλαηε 
Νεζηφξηνλ, Δπηπρέα θαί Γηφζθνξνλ, αβέιιηφλ ηε θαί εβήξνλ ηφλ 
αθέθαινλ, ψλ ηήο πιάλεο αηηήζαζζε ξπζζέληαο εκάο, αθειίδσηνλ 
εκψλ ηφλ βίνλ, ελ ηή πίζηεη θπιάηηεζζαη δεφκεζα. 

Καί λχλ... (Σήο Δνξηήο) Ήρνο πι. β' 
Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο πιεξψζαο ηφ κπζηήξηνλ, παξαιαβψλ ηνχο 
ζνχο Μαζεηάο, εηο ηφ φξνο ηψλ Διαηψλ αλειάκβαλεο, θαί ηδνχ, ηφ 
ζηεξέσκα ηνχ νπξαλνχ παξήιζεο, ν δη' εκέ πησρεχζαο θαη' εκέ, θαί 
αλαβάο φζελ νπθ ερσξίζζεο, ηφ παλάγηφλ ζνπ Πλεχκα εμαπφζηεηινλ, 
θσηίδνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ 
ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ 

 
Ήρνο πι. β' 

Σήλ Αλάζηαζίλ ζνπ Υξηζηέ σηήξ, Άγγεινη πκλνχζηλ ελ νπξαλνίο, θαί 
εκάο ηνχο επί γήο θαηαμίσζνλ, ελ θαζαξά θαξδία ζέ δνμάδεηλ. 
 

Σά θαη' Αιθάβεηνλ 
Πχιαο ζπληξίςαο ραιθάο, θαί κνρινχο ηνχ Άδνπ ζπλζιάζαο, σο 
Θεφο παληνδχλακνο, γέλνο αλζξψπσλ πεπησθφο αλέζηεζαο. Γηά 
ηνχην θαί εκείο ζπκθψλσο βνψκελ. Ο αλαζηάο εθ ηψλ λεθξψλ, Κχξηε 
δφμα ζνη. 
 
Ρεχζεσο εκάο ηήο πάιαη Υξηζηφο επαλνξζψζαη ζέισλ, ζηαπξψ 
πξνζπήγλπηαη θαί ηάθσ ηέζεηηαη, φλ Μπξνθφξνη Γπλαίθεο, κεηά 
δαθξχσλ δεηνχζαη, ζξελνχζαη έιεγνλ. Οίκνη σηήξ ηψλ απάλησλ , 
πψο θαηεδέμσ ηάθσ νηθήζαη; νηθήζαο δέ ζέισλ, πψο εθιάπεο; πψο 
κεηεηέζεο; πνίνο δέ ηφπνο ηφ ζφλ δσεθφξνλ θαηέθξπςε ζψκα; Αιιά 
Γέζπνηα, σο ππέζρνπ, εκίλ εκθάλεζη, θαί παχζνλ αθ' εκψλ, ηφλ 
νδπξκφλ ηψλ δαθξχσλ, ζξελνχζαηο δέ απηαίο, Άγγεινο πξφο απηάο 



απεβφεζε. Σφλ ζξήλνλ παπζάκελαη, ηνίο Απνζηφινηο είπαηε, ηη 
αλέζηε ν Κχξηνο, ηψ θφζκσ δσξνχκελνο ηιαζκφλ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 
ηαπξσζείο σο εβνπιήζεο Υξηζηέ, θαί ηφλ ζάλαηνλ ηή ηαθή ζνπ 
ζθπιεχζαο, ηξηήκεξνο αλέζηεο, σο Θεφο κεηά δφμεο, ηψ θφζκσ 
δσξνχκελνο αηειεχηεηνλ δσήλ, θαί ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... (Σψλ Παηέξσλ) Ήρνο δ' 
Σήλ εηήζηνλ κλήκελ ζήκεξνλ, ηψλ ζενθφξσλ ελ Παηέξσλ, ηψλ εθ 
πάζεο ηήο νηθνπκέλεο ζπλαζξνηζζέλησλ, ελ ηή ιακπξά πφιεη 
Νηθαέσλ, ηψλ Οξζνδφμσλ ηά ζπζηήκαηα, επζεβνχληεο πηζηψο 
ενξηάζσκελ, Οχηνη γάξ ηνχ δεηλνχ Αξείνπ ηφ άζενλ δφγκα, 
επζεβνθξφλσο θαζείινλ, θαί ηήο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο ζπλνδηθψο 
ηνχηνλ εμσζηξάθηζαλ, θαί ηξαλψο ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ, νκννχζηνλ θαί 
ζπλατδηνλ, πξφ ηψλ αηψλσλ φληα, ηνίο πάζηλ εδίδαμαλ νκνινγείλ, ελ 
ηψ ηήο πίζηεσο πκβφισ, αθξηβψο θαί επζεβψο ηνχην εθζέκελνη, 
φζελ θαί εκείο, ηνίο ζείνηο απηψλ δφγκαζηλ επφκελνη, βεβαίσο 
πηζηεχνληεο ιαηξεχνκελ, ζχλ Παηξί ηφλ Τηφλ, θαί ηφ Πλεχκα ηφ 
παλάγηνλ, ελ κηά ζεφηεηη, Σξηάδα νκννχζηνλ. 

Καί λχλ... (Σήο Δνξηήο) Ήρνο ν απηφο 
Κχξηε, ηφ κπζηήξηνλ, ηφ απφ ηψλ αηψλσλ θεθξπκκέλνλ, θαί απφ 
γελεψλ, πιεξψζαο σο αγαζφο, ήιζεο κεηά ηψλ Μαζεηψλ ζνπ ελ ηψ 
φξεη ηψλ Διαηψλ, έρσλ ηήλ ηεθνχζάλ ζε ηφλ πνηεηήλ θαί πάλησλ 
δεκηνπξγφλ, ηήλ γάξ ελ ηψ πάζεη ζνπ κεηξηθψο πάλησλ 
ππεξαιγήζαζαλ, έδεη θαί ηή δφμε ηήο ζαξθφο ζνπ ππεξβαιινχζεο 
απνιαχζαη ραξάο, ήο θαί εκείο κεηαζρφληεο, ηή εηο νπξαλνχο αλφδσ 
ζνπ Γέζπνηα, ηφ κέγα ζνπ έιενο, ηφ εηο εκάο γεγνλφο δνμάδνκελ. 
 

Απνιπηίθηα 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. β’ 

Αγγειηθαί Γπλάκεηο επί ηφ κλήκά ζνπ, θαί νη θπιάζζνληεο 
απελεθξψζεζαλ, θαιί ίζηαην νη Μαξία ελ ηψ ηάθσ, δεηνχζα ηφ 
άρξαληφλ ζνπ ζψκα. Δζθχιεπζαο ηφλ Άδελ, κή πεηξαζζείο ππ' 
απηνχ, ππήληεζαο ηε Παξζέλσ, δσξνχκελνο ηήλ δσήλ, ν αλαζηάο εθ 
ησλ λεθξψλ, Κχξηε δφμα ζνη. 

Γφμα... 
Σψλ Παηέξσλ  Ήρνο πι. δ' 

Τπεξδεδνμαζκέλνο εί, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν θσζηήξαο επί γήο 
ηνχο Παηέξαο εκψλ ζεκειηψζαο, θαί δη' απηψλ πξφο ηήλ αιεζηλήλ 
πίζηηλ, πάληαο εκάο νδεγήζαο, πνιπεχζπιαγρλε, δφμα ζνη. 

Καί λχλ... 



Σήο Δνξηήο  Ήρνο δ' 
Αλειήθζεο ελ δφμε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ραξνπνηήζαο ηνχο 
Μαζεηάο, ηή επαγγειία ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, βεβαησζέλησλ απηψλ 
δηά ηήο επινγίαο, φηη ζχ εί ν Τίφο ηνχ Θενχ, ν ιπηξσηήο ηνχ θφζκνπ. 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΟΝΤΚΣΗΚΧ 
 

Καλψλ Σξηαδηθφο, νχ ε αθξνζηηρίο. 
Σφλ έθηζλ χκλζλ πξζζθέξσ ζνη, ζεηφηεο. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. β' 

Χο ελ επείξσ πεδεχζαο 
Σξείο ππνζηάζεηο πκλνχκελ ζεαξρηθάο, εληαίαο θχζεσο 
απαξάιιαθηνλ κνξθήλ, αγαζφλ θηιάλζξσπνλ Θεφλ, ηψλ πηαηζκάησλ 
ηιαζκφλ εκίλ δσξνχκελνλ.  
 
Ο ππεξνχζηνο κφλνο θαί ηξηιακπήο, ραξαθηήξζη Κχξηνο, ελ ζεφηεηη 
κηά, πεθπθψο, ζπλέηηζνλ εκάο, θαί αμίσζνλ ηήο ζήο ζείαο 
ειιάκςεσο.  
 
Νπκθνζηνιίζαο ν Παχινο ηήλ εζλψλ, Δθθιεζίαλ, έλα ζε, 
ηξηζππφζηαηνλ Θεφλ, πξνζθπλείλ εδίδαμελ, εμ νχ, θαί δη' νχπεξ, θαί 
ελ ψ ηά πάληα γέγνλελ. 

Θενηνθίνλ 
Δθ ηήο γαζηξφο ζνπ πξνήιζελ ν λνεηφο, Θενηφθε Ήιηνο, θαί 
θαηεχγαζελ εκάο, ηξηθανχο ζεφηεηνο απγαίο, φλ πκλνχληεο επζεβψο, 
ζέ καθαξίδνκελ. 
 

Χδή γ' 
Οπθ έζηηλ άγηνο 

Κνζκήζαο ηξίθσηε Θεέ, ηάμεηο ηάο νπξαλίνπο, θαηεζθεχαζαο κέιπεηλ, 
ηξηζαγίνηο ζε θσλαίο, δέμε κεζψλ θαί εκάο, αλπκλνχληαο, ζνχ ηήλ 
αγαζφηεηα. 
 
Σήλ κφλελ άηξεπηνλ ηξηηηήλ, ζχκκνξθνλ εληαίαλ, ζεαξρίαλ 
πκλνχληεο, ιηηάδνκέλ ζε ζεξκψο, ακαξηεκάησλ πνιιψλ, 
θαηαπέκςαη, λχλ εκίλ ζπγρψξεζηλ. 
 
Ο λνχο ν άλαξρνο Παηήξ, ζχκκνξθε Θενχ Λφγε, θαί ηφ Πλεχκα ηφ 
ζείνλ, ηφ αγαζφλ θαί επζέο ηνχο αλπκλνχληαο πηζηψο, ηφ ζφλ θξάηνο, 



θξνχξεζνλ σο εχζπιαγρλνο. 
Θενηνθίνλ 

Ννκήλ αλέζηεηιε θζνξάο, άλζξσπνο θαη' νπζίαλ γελνλψο ν Θεφο 
κνπ, ελ ηή κήηξα ζνπ Αγλή, θαί ηνχο γελάξραο ηήο πξίλ, θαηαδίθεο, 
κφλνο ειεπζέξσζελ. 
 

Καζίζκαηα 
Ήρνο πι. β'  Σήλ ππέξ εκψλ 

Γέζπνηα Θεέ, επίβιεςνλ νπξαλφζελ, ίδε ηήλ εκψλ ηαπείλσζηλ σο 
νηθηίξκσλ, θαί ζπιαγρλίζζεηη θηιάλζξσπε παλάγαζε, νπδακφζελ γάξ 
ειπίδνκελ, ζπγρσξήζεσο ηεχμαζζαη, ηψλ θαθψλ ψλ εκάξηνκελ, δηφ 
γελνχ κεζεκψλ, θαί νπδείο θαζ' εκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Γέζπνηλα αγλή, επίβιεςνλ νπξαλφζελ, ίδε ηψλ εκψλ ηξαπκάησλ ηάο 
αιγεδφλαο, θαί ζπιαγρλίζζεηη παλάρξαληε, θαί ίαζαη ηνχ ζπλεηδφηνο 
ηφλ θαχζσλα, ηψ ζψ ειέεη δξνζίδνπζα, θαί βνψζα ηνίο δνχινηο ζνπ, 
Δγψ εηκη κεζπκψλ, θαί νπδείο θαζπκψλ. 
 

Χδή δ' 
Υξηζηφο κνπ δχλακηο 

Τςνχ δηάλνηαλ, κνλάο ε ηξίθσηνο, θαί ςπρήλ θαί θαξδίαλ ζψλ 
πκλεηψλ, ζάηηνλ αλαβίβαζνλ, θαί ηήο ειιάκςεσο ηήο ζήο, θαί 
ιακπξφηεηνο αμίσζνλ. 
 
Μεηαζρεκάηηζνλ, θαί κεηακφξθσζνλ, εθ θαθίαο κε πάζεο πξφο 
αξεηήλ, κφλε αζρεκάηηζηε, θαί αλαιινίσηε Σξηάο, ηαίο ζαίο αίγιαηο 
θαηαιάκπξπλνλ. 
 
Ννήζαο πξφηεξνλ, ζνθψο ππέζηεζαο, ηψλ Αγγέισλ ηάο ηάμεηο 
ιεηηνπξγηθάο, ζνχ ηήο αγαζφηεηνο, ν ηξηζππφζηαηνο Θεφο, κεζ' ψλ 
δέμαη κνπ ηήλ αίλεζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Ο θχζεη άθηηζηνο, Θεφο ατδηνο, ηήλ θηηζηήλ ηψλ αλζξψπσλ 
πξνζεηιεθψο, θχζηλ αλεκφξθσζελ, ελ ηή αγία ζνπ γαζηξί, Θενηφθε 
αεηπάξζελε. 
 

Χδή ε' 
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ 

Νννχληεο θχζηλ ζεαξρηθήλ, πξνλνεηηθήλ θαί ζσζηηθήλ, πάλησλ, 
ππάξρνπζαλ Γέζπνηα, ηξίθσηφλ ηε κίαλ, πξφο ζε νξζξίδνκελ, 



ζπγρψξεζηλ αηηνχληεο ηψλ παξαπηψζεσλ. 
 
Παηήξ ν άλαξρνο θαί Θεφο, θαί ν ζπλατδηνο Τηφο, Πλεχκα ηφ άγηνλ, 
ζηήξημνλ, κνλαξρηθσηάηε Σξηάο, ηνχο ζνχο πκλεηάο, πάζεο επεξείαο 
ξχζαη θαί ζιίςεσο. 
 
Ρπζκίδσλ ιάκςεζη ζενπξγνίο, θαί πξφο επαξέζηεζηλ ηήο ζήο, 
ηξηζππνζηάηνπ ζεφηεηνο, Ήιηε ηήο δφμεο θαζνδεγψλ κε αεί, ηήο ζείαο 
βαζηιείαο κέηνρνλ πνίεζνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ο πάληα θέξσλ θαί ζπληεξψλ, ηή παληνδπλάκσ ζνπ ρεηξί, Λφγε 
Θενχ αλαιινίσηε θξνχξεη θαί ζπληήξεη ηνχο ζέ δνμάδνληαο, 
πξεζβείαηο ηήο ηεθνχζεο ζε Θενκήηνξνο. 
 

Χδή ο' 
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ 

νθίαλ θαί ζχλεζηλ, ζεαξρία ηξηθαήο, ηνίο πκλεηαίο ζνπ δψξεζαη, θαί 
ηνχ θάιινπο αθηίζη ηνχ θσηνπξγνχ, ηήο ζήο αγαζφηεηνο, 
θαηαιάκπεζζαη πάληαο θαηαμίσζνλ. (Γίο) 
 
Φψο ηφ αδηαίξεηνλ, θαη' νπζίαλ ηξηιακπέο, παληνθξαηέο απξφζηηνλ, 
ηάο θαξδίαο θαηαχγαζνλ ηψλ πηζηψο, αηλνχλησλ ηφ θξάηνο ζνπ θαί 
πξφο ζείαλ αγάπελ αλαπηέξσζνλ. 

Θενηνθίνλ 
Δλ ζνί θαηεζθήλσζελ, Αεηπάξζελε ζαθψο, ν ζπλνρεχο θαί Κχξηνο, 
ηψλ απάλησλ, θαί κίαλ ηξηζζνιακπή, κνξθήλ ηήο ζεφηεηνο, 
πξνζζθπλείλ ηνχο αλζξψπνπο εηζεγήζαην.  
 

Καζίζκαηα  Ήρνο πι. β' 
Σήλ ππέξ εκψλ πιεξψζαο 

Πάηεξ θαί Τηέ ζχλ Πλεχκαηη ηψ αγίσ, βιέςνλ εηο εκάο ηνχο πίζηεη ζε 
πξνζθπλνχληαο, θαί δνμάδνληαο ηφ θξάηνο ζνπ εχζπιαγρλε, ζχλ ηνίο 
ππξίλνηο νη πήιηλνη, άιινλ γάξ πιήλ ζνπ νπθ νίδακελ, θαί βφεζνλ 
ηνίο πκλνχζί ζε, Δγψ εηκη κεζπκψλ, θαί νπδείο θαζ' πκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ  κνηνλ 
Βιέςνλ εηο εκάο παλχκλεηε Θενηφθε, ιάκςνλ θσηηζκφλ θαξδίαηο 
εζθνηηζκέλαηο, θαί θαηαχγαζνλ ηήλ πνίκλελ ζνπ παλάρξαληε, φζα 
γάξ ζέιεηο, θαί δχλαζαη, σο Μήηεξ νχζα ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, θαί βφεζνλ 
ηνίο αηηνχζί ζε, Δγψ εηκη κεζπκψλ, θαί νπδείο θαζ' πκψλ. 
 



Χδή δ' 
Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ 

Ρσκαιέαλ κνη δηάλνηαλ πξπηάλεπζνλ ηξίθσηε ραξαθηήξζη Μνλάο, 
ηνχ θπιάηηεηλ ζνπ, θαί ηεξείλ ηάο ζείαο εληνιάο, θαί πάληνηε ςάιιεηλ 
ζνη πηζηψο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Χο ηαπηφηεηη ηήο θχζεσο πκλνχκελνο, αθξάζησο εληαίνο Θεφο, ηνίο 
πξνζψπνηο δέ, ηήο Σξηάδνο θέξσλ αξηζκφλ, ζπληήξεζνλ άπαληαο 
εκάο, απφ πνηθίισλ πεηξαζκψλ θαί πεξηζηάζεσλ. 
 
πκθπή θαί ζπλατδηνλ δνμάδνκελ, έλα ζε θαη' νπζίαλ Θεφλ, ηδηφηεζηλ 
αζπγρχηνηο ππνζηαηηθαίο, Σξηάο ηφ δηάθνξνλ απιψο, πξνβαιινκέλελ 
ελ κνξθή, απαξαιιάθησ ζαθψο. 

Θενηνθίνλ 
Θεφο ν ππεξνχζηνο πξνζείιεθελ, άρξαληε, εθ γαζηξφο ζνπ αγλή, ηφ 
εκέηεξνλ θηιαλζξψπσο θχξακα ζαθψο, θαί πάληαο εδίδαμε βνάλ, 
Δπινγεκέλε ε Θεφλ ζαξθί θπήζαζα. 
 

Χδή ε' 
Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο 

Ηιαζκφλ ηψλ πηαηζκάησλ ζάηηνλ παξάζρνπ κνη, θαί παζψλ 
πνιπηξφπσλ ηήλ απνιχηξσζηλ, ζχκκνξθε Σξηάο, θαί Μνλάο 
ηξηζππφζηαηε, ίλα ζε δνμάδσ, εηο πάληαο ηνπο αηψλαο.  
 
Θειεηήο ηνχ ειένπο θαηαγγειιφκελνο, σο Θεφο ειεήκσλ πάληαο 
ειέεζνλ, ηξίθσηε κνλάο θαί Σξηάο ππεξάγαζε, ηνχο δνμνινγνχληαο, 
ηήλ ζήλ κεγαισζχλελ. 
 
Δθ θσηφο ατδίνπ θψο ζπλατδηνλ, ηνχ Παηξφο γελλεζέληα Λφγνλ ζχλ 
Πλεχκαηη, ηψ εθπνξεπηψ θσηί, πίζηεη δνμάδνκελ, θαί ππεξπςνχκελ, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Ηαηξφλ ηνίο αλζξψπνηο Άρξαληε ηέηνθαο, παληνδχλακνλ Λφγνλ, 
Υξηζηφλ ηφλ Κχξηνλ, ηήο πξνγνληθήο πιεγήο, πάληαο ηψκελνλ, ηνχο 
ππεξπςνχληαο, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ' 
Θεφλ αλζξψπνηο 

Οξάλ αί ηάμεηο Υεξνπβίκ Γέζπνηα, θάιινπο ηνχ ζνχ ήλ δφμαλ νπ 
δπλάκελαη, πηέξπμη θαηαθαιππηφκελαη, απαχζησο ηξηηηφλ, χκλνλ 



αλαβνψζη, ηφ ηξηζππφζηαηνλ, ηήο ζήο ζεαξρίαο εληθφλ θξάηνο 
δνμάδνπζαη. 
 
Σάο ζάο ειιάκςεηο άδπηε Ήιηε, ζψλ νηθεηψλ παξάζρνπ ηαίο θαξδίαηο, 
θαί θψηηζνλ ηάο ςπράο, θαί ιχηξσζαη πηαηζκάησλ πνιιψλ, κφλε 
παληειεήκνλ θαί ηξηζππφζηαηε, θαί ηήο αθεξάηνπ ζνπ δσήο εκάο 
αμίσζνλ. 
 
Ζ θψο νκφηηκνλ θαί ηξηζήιηνλ, θαί θσηνπξγφλ, ζεφηεο πεθπθπία 
θαηαχγαζνλ, ηνχο πηζηψο ζε κέιπνληαο, θαί ηήο δνθεξάο, ξχζαη 
θαθνπξαγίαο, θαί θαηαμίσζνλ, ηψλ θσηεηλνηάησλ ζνπ ζθελψλ, σο 
ππεξάγαζνο. 

Θενηνθίνλ 
νθιψο ηφλ άλζξσπνλ πξίλ δηέπιαζελ, ν ζφο Τηφο Παξζέλε, θαί 
θζαξέληα αλέπιαζε, δηά ζνχ παλχκλεηε, θαί ζείνπ θσηφο, αίγιεο ηήο 
αλεζπέξνπ, πάληαο επιήξσζε, ηνχο ζέ Θενηφθνλ αιεζψο πίζηεη 
δνμάδνληαο. 
 

Καί ηά ινηπά σο ζχλεζεο θαί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α ηηρνινγίαλ. 
 

Καζίζκαηα  Ήρνο πι. β' 
Σνχ ηάθνπ αλεσγκέλνπ, ηνχ Άδνπ νδπξνκέλνπ, ε Μαξία εβφα πξφο 
ηνχο θεθξπκκέλνπο Απνζηφινπο. Δμέιζεηε νη ηνχ ακπειψλνο 
εξγάηαη, θεξχμαηε ηφλ ηήο Αλαζηάζεσο ιφγνλ. Αλέζηε ν Κχξηνο, 
παξέρσλ ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... 
Κχξηε, παξίζηαην ηψ ηάθσ ζνπ Μαξία ε Μαγδαιελή, θαί έθιαηε 
βνψζα, θαί θεπνπξφλ ζε λνκίδνπζα έιεγε. Πνχ έθξπςαο ηήλ αηψληνλ 
Εσήλ; πνχ έζεθαο ηφλ επί ζξφλνπ Υεξνπβίκ; νη γάξ ηνχηνλ 
θπιάζζνληεο, απφ ηνχ θφβνπ απελεθξψζεζαλ, ή ηφλ Κχξηφλ κνπ 
δφηε κνη, ή ζχλ εκνί θξαπγάζαηε, ν ελ λεθξνίο θαί ηνχο λεθξνχο 
αλαζηήζαο δφμα ζνη. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο ηήλ επινγεκέλελ θαιέζαο ζνπ Μεηέξα ήιζεο επί ηφ πάζνο εθνπζία 
βνπιή, ιάκςαο ελ ηψ ηαπξψ, αλαδεηήζαη ζέισλ ηφλ Αδάκ, ιέγσλ 
ηνίο Αγγέινηο. πγράξεηέ κνη, φηη επξέζε ε απνινκέλε δξαρκή, ν 



πάληα ζνθψο νηθνλνκήζαο, δφμα ζνη. 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ. 
 

Καζίζκαηα 
Ζ Εσή, ελ ηψ ηάθσ αλέθεηην, θαί ζθξαγίο ελ ηψ ιίζσ επέθεηην, σο 
Βαζηιέα ππλνχληα, ζηξαηηψηαη εθχιαηηνλ Υξηζηφλ, θαί ηνχο ερζξνχο 
απηνχ ανξαζία παηάμαο, αλέζηε ν Κχξηνο. 

Γφμα... 
Σψ εθνπζίσ ζαλάησ ζνπ, δσήλ αζάλαηνλ εχξνκελ, παληνδχλακε θαί 
κφλε ηψλ φισλ σηήξ, ζχ γάξ ελ ηή ζεπηή ζνπ Δγέξζεη, πάληαο 
αλεθαιέζσ, ν ιχζαο Άδνπ ηφ λίθνο, θαί ζαλάηνπ ηφ θέληξνλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θενηφθε Παξζέλε, ηθέηεπε ηφλ Τηφλ ζνπ, ηφλ εθνπζίσο πξνζπαγέληα 
ελ ζηαπξψ, θαί αλαζηάληα εθ λεθξψλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Δίηα, ν Ακσκνο. ηά Δπινγεηάξηα. 
 

Ζ Τπαθνή  Ήρνο πι. β' 
Σψ εθνπζίσ θαί δσνπνηψ ζνπ ζαλάησ Υξηζηέ, πχιαο ηνχ Άδνπ 
ζπληξίςαο σο Θεφο, ήλνημαο εκίλ ηφλ πάιαη Παξάδεηζνλ, θαί αλαζηάο 
εθ ηψλ λεθξψλ, εξξχζσ εθ θζνξάο ηήλ δσήλ εκψλ. 

Οη Αλαβαζκνί, Αληίθσλνλ Α' 

 Δλ ηψ νπξαλψ ηνχο νθζαικνχο κνπ αίξσ, πξφο ζέ Λφγε, νηθηηξφλ 
κε, ίλα δψ ζνη. 

 Διέεζνλ εκάο ηνχο εμνπζελνπκέλνπο, θαηαξηίδσλ εχρξεζηα, ζθεχε 
ζνπ Λφγε. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Αγίσ Πλεχκαηη, παλζσζηηθή αηηία, εί ηηλη ηνχησλ θαη' αμίαλ πλεχζεη, 
ηάρεη εμαίξεη ηψλ ηήο γήο, πηεξνί, αχμεη, ηάηηεη άλσ. 

Αληίθσλνλ Β' 

 Δη κή φηη Κχξηνο ήλ ελ εκίλ, νπδείο εκψλ αληηζρείλ εδχλαην, ερζξνχ 
πάιαηζκα, νη ληθψληεο γάξ έλζελ πςνχληαη. 

 Σνίο νδνχζηλ απηψλ, κή κνπ ιεθζήησ ε ςπρή, σο ζηξνπζίνλ Λφγε, 
νίκνη! πψο κέιισ ηψλ ερζξψλ ξπζζήλαη, θηιακαξηήκσλ ππάξρσλ. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Αγίσ Πλεχκαηη, ελζέσζηο ηνίο πάζηλ, επδνθία, ζχλεζηο, εηξήλε θαί ε 
επινγία, ηζνπξγφλ γάξ ηψ Παηξί εζηη θαί Λφγσ. 

Αληίθσλνλ Γ' 



 Οη πεπνηζφηεο επί Κχξηνλ ερζξνίο θνβεξνί, θαί πάζη ζαπκαζηηθνί, 
άλσ γάξ νξψζηλ. 

 Δλ αλνκίαηο ρείξαο απηψλ, ν ηψλ δηθαίσλ θιήξνο, επίθνπξφλ ζε 
έρσλ, ψηεξ νπθ εθηείλεη. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Αγίσ Πλεχκαηη, ηφ θξάηνο επί πάλησλ φπεξ αη άλσ ηξαηεγίαη 
πξνζθπλνχζη, ζχλ πάζε πλνή ηψλ θάησ. 

Πξνθείκελνλ 
Κχξηε, εμέγεηξνλ ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ, θαί ειζέ εηο ηφ ζψζαη εκάο. 
ηίρ. Ο πνηκαίλσλ ηφλ Ηζξαήι πξφζρεο. 
 

Σφ Πάζα πλνή. Δπαγγέιηνλ Δσζηλφλ Η'. Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ 
ζεαζάκελνη. Ο Ν' θαί ηά ινηπά. 
 

Οη Καλφλεο. ν Αλαζηάζηκνο κεηά ηψλ Δηξκψλ εηο δ', ηήο 
Αλαιήςεσο εηο δ', θαί ηψλ Παηέξσλ εηο ο'. 
 

Καλψλ Αλαζηάζηκνο Ήρνο πι. β' 
Χδή α'  Ο Δηξκφο 

Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ 
Φαξαψ, θαζνξψλ, πνληνχκελνλ Θεψ επηλίθηνλ σδήλ εβφα άζσκελ. 
 
Δθηεηακέλαηο παιάκαηο επί ηαπξνχ, Παηξηθήο επιήξσζαο, επδνθίαο 
αγαζέ, Ηεζνχ ηά ζχκπαληα, δηφ, επηλίθηνλ σδήλ ζνη πάληεο άζσκελ. 
 
Φφβσ ζνη σο ζεξαπαηλίο ε ηειεπηή, πξνζηαρζείζα πξφζεηζη, ηψ 
Γεζπφηε ηήο δσήο, δη' απηήο βξαβεχνληη εκίλ, αηειεχηεηνλ δσήλ θαί, 
ηήλ Αλάζηαζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ εαπηήο δεμακέλε Γεκηνπξγφλ, σο απηφο εζέιεζελ, εμ αζπφξνπ 
ζνπ γαζηξφο, ππέξ λνχλ ζαξθνχκελνλ Αγλή, ηψλ θηηζκάησλ αιεζψο 
εδείρζεο Γέζπνηλα. 
 

Καλψλ ηήο Αλαιήςεσο 
Χδή α'  Ήρνο πι. α'  Σψ σηήξη Θεψ 

Άζσκελ πάληεο ιανί, ηψ επί ψκσλ Υεξνπβίκ αλαι εθζέληη, κεηά 
δφμεο Υξηζηψ, θαί ζπγθαζίζαληη εκάο ελ δεμηά ηνχ Παηξφο, Χδήλ 
επηλίθηνλ, φηη δεδφμαζηαη. 
 
Σψ νθζέληη Θεψ, επί ηνχ φξνπο ηλά, θαί λφκνλ δφληη ηψ ζεφπηε 



Μσζή, ηψλ Διαηψλ εθ ηνχ φξνπο αλαιεθζέληη ζαξθί, απηψ πάληεο 
άζσκελ, φηη δεδφμαζηαη. 
 
Σφλ κεζίηελ Θενχ θαί αλζξψπσλ Υξηζηφλ, ρνξνί Αγγέισλ 
ζεαζάκελνη, κεηά ζαξθφο ελ πςίζηνηο εμεπιήηηνλην, ζπκθψλσο δέ 
αλέκειπνλ, χκλνλ επηλίθηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Άρξαληε Μήηεξ Θενχ, ηνλ ζαξθσζέληα εθ ζνχ, θαί εθ ηψλ θφιπσλ 
ηνχ γελλήηνξνο, κή εθθνηηήζαληα Θεφλ, απαχζησο πξέζβεπε, εθ 
πάζεο πεξηζηάζεσο, ζψζαη νχο έπιαζελ. 
 

Καλψλ ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ Ήρνο πι. β'  Οχ ε Αθξνζηηρίο. 
Σφλ πξψηνλ πκλψ, ζχιινγνλ ηψλ Πνηκέλσλ. 

Χδή α'  Χο ελ επείξσ πεδεχζαο 
Σήλ ηψλ αγίσλ Παηέξσλ αλεπθεκψλ, παλαγίαλ χλνδνλ, ηφ 
παλάγηνλ απηήο, ελ εκνί ρξεζκψδεκα βνψλ, ηθεηεχσ ζε Υξηζηέ 
δηαθπιάηηεζζαη. 
 
Οη ζενθφξνη Παηέξεο σο αζηξαπαί, ζπλειζφληεο ζήκεξνλ, ζέ Υξηζηέ 
κνλνγελή, ηψ Παηξί ζπλάλαξρνλ Τηφλ, σκνιφγεζαλ ηξαλψο θαί 
νκννχζηνλ. 
 
Νχκθεο ζνπ ηήο Δθθιεζίαο νη επθιεείο, λπκθνζηφινη Γέζπνηα, ηφλ 
ηήο πίζηεσο ζαθψο, νξηζκφλ εθζέκελνη, ρξπζνχλ, ψζπεξ θφζκνλ 
εππξεπή, ηαχηελ εθφζκεζαλ. 

Θενηνθίνλ 
Πεπνηθηικέλε ηή δφμε ηή ζετθή, ε ζεπηή Βαζίιηζζα, ηψ Τηψ ηψ 
εαπηήο, θαί Θεψ παξίζηαηαη εκίλ, ζσηεξίαλ ςπρηθήλ θαζηθεηεχνπζα. 

Καηαβαζία 

 Θείσ θαιπθζείο ν βξαδχγισζζνο γλφθσ 

 Δξξεηφξεπζε ηφλ ζεφγξαθνλ λφκνλ. 

 Ηιχλ γάξ εθηηλάμαο φκκαηνο λφνπ,  

 Οξά ηφλ φληα, θαί κπείηαη Πλεχκαηνο 

 Γλψζηλ, γεξαίξσλ ελζένηο ηνίο άζκαζηλ. 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
Οχθ έζηηλ άγηνο σο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ 
πηζηψλ ζνπ Αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο εκάο, ελ ηή πέηξα ηήο νκνινγίαο 
ζνπ. 



 
Θεφλ ζηαπξνχκελνλ ζαξθί, θαζνξψζα ε θηίζηο, δηειχεην θφβσ, αιιά 
ηή ζπλεθηηθή, παιάκε ηνχ δη' εκάο ζηαπξσζέληνο, θξαηαηψο 
ζπλείρεην. 

Γφμα... 
Θαλάησ ζάλαηνο ιπζείο, θείηαη δείιαηνο άπλνπο, ηεο δσήο γάξ κή 
θέξσλ, ηήλ έλζενλ πξνζβνιήλ, λεθξνχηαη ν ηζρπξφο, θαί δσξείηαη 
πάζηλ ε Αλάζηαζηο. 

Καί λχλ ... Θενηνθίνλ 
Σνχ ζείνπ ηφθνπ ζνπ Αγλή, πάζαλ θχζεσο ηάμηλ, ππεξβαίλεη ηφ 
ζαχκα, Θεφλ γάξ ππεξθπψο, ζπλέιαβεο ελ γαζηξί, θαί ηεθνχζα 
κέλεηο αεηπάξζελνο. 
 

Σήο Αλαιήςεσο 
Γπλάκεη ηνχ ηαπξνχ ζνπ 

Αλέπηεο δσνδφηα Υξηζηέ, πξφο ηφλ Παηέξα θαί αλπςψζαο, εκψλ ηφ 
γέλνο θηιάλζξσπε, ηή αθάησ επζπιαγρλία ζνπ. 
 
Αη ηάμεηο ηψλ Αγγέισλ σηήξ, βξνηείαλ θχζηλ ζεαζάκελαη, 
ζπλαληνχζάλ ζνη, απαχζησο, εθπιεηηφκελαη αλχκλνπλ ζε. 
 
Δμίζηαλην Αγγέισλ ρνξνί, Υξηζηέ νξψληεο κεηά ζψκαηνο, 
αλαιεθζέληα, θαί αλχκλνπλ,ηήλ αγίαλ ζνπ Αλάιεςηλ. 

Θενηνθίνλ 
Ηθέηεπε, απαχζησο Αγλή, ηφλ πξνειζφληα εθ ιαγφλσλ ζνπ, ξπζζήλαη 
πιάλεο Γηαβφινπ, ηνχο πκλνχληάο ζε Μεηέξα Θενχ. 
 

Σψλ Παηέξσλ 
Οπθ έζηηλ άγηνο 

Ρνήλ θαί πάζνο θαί ηνκήλ, Άξεηνο ν παξάθξσλ, ηή γελλήζεη ηή ζεία, 
δπζζεβψο ν αζεβήο, πξνζάπησλ ηψ ηκεηηθψ, ηψλ Παηέξσλ μίθεη 
απνηέκλεηαη. 
 
Χο πάιαη ζείνο Αβξαάκ, ζηξαηεπφκελνη πάληεο, νη ζεπηνί ζεεγφξνη, 
ηνχο ερζξνχο ζνπ αγαζέ, ηνχο καληψδεηο ηή ζή, δπλαζηεία θξαηαηψο 
απψιεζαλ. 
 
Σφ πξψηνλ άζξνηζκα ηψλ ζψλ, θξνηεζέλ Ηεξέσλ, νκννχζηνλ ψηεξ, 
ζε ηψ αλάξρσ Παηξί, θαί πνηεηή ηνχ παληφο, γελλεζέληα επζεβψο 
εθήξπμαλ. 



Θενηνθίνλ 
Οπ ζζέλεη ιφγνο ζε βξνηψλ, νπδέ γιψζζα Παξζέλε, επθεκείλ ζε 
αμίσο, εθ ζνχ γάξ άλεπ ζπνξάο, ν δσνδφηεο Υξηζηφο, ζαξθσζήλαη 
Πάλαγλε επδφθεζελ. 

Καηαβαζία 

 Έξξεμε γαζηξφο εηεθλσκέλεο πέδαο,  

 Όβξηλ ηε δπζθάζεθηνλ επηεθλνπκέλεο, 

 Μφλε πξνζεπρή ηήο πξνθήηηδνο πάιαη, 

 Άλλεο, θεξνχζεο πλεχκα ζπληεηξηκκέλνλ,  

 Πξφο ηφλ δπλάζηελ θαί Θεφλ ηψλ γλψζεσλ. 
 

Κνληάθηνλ ηήο Αλαιήςεσο 
Ήρνο πι. δ' 

Σήλ ππέξ εκψλ πιεξψζαο νηθνλνκίαλ, θαί ηά επί γήο ελψζαο ηνίο 
νπξαλίνηο, αλειήθζεο ελ δφμε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, νπδακφζελ 
ρσξηδφκελνο, αιιά κέλσλ αδηάζηαηνο, θαί βνψλ ηνίο αγαπψζί ζε, 
Δγψ εηκη κεζ' πκψλ, θαί νπδείο θαζ' πκψλ. 
 

Καζίζκαηα ηψλ Παηέξσλ 
Ήρνο δ'  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Φσζηήξεο ππέξιακπξνη, ηήο αιεζείαο Υξηζηνχ, ηψ θφζκσ εδείρζεηε, 
επί ηήο γήο αιεζψο, Παηέξεο καθάξηνη, ηήμαληεο ηάο αηξέζεηο, ηψλ 
δπζθήκσλ γισζζάιγσλ, ζβέζαληεο ηάο θινγψδεηο, ηψλ βιαζθήκσλ 
ζπγρχζεηο, δηφ σο Ηεξάξραη Υξηζηνχ, πξεζβεχζαηε ζσζήλαη εκάο. 

Γφμα... Σψλ απηψλ 
Ήρνο ν απηφο  Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Σψλ Νηθαέσλ ε ιακπξά πφιηο ζήκεξνλ, εθ πάζεο γήο πξφο εαπηήλ 
ζπλεθάιεζε, ηξηαθνζίνπο δέθα θαί νθηψ Αξρηεξείο, θαηά ηνχ 
ιαιήζαληνο, βιαζθεκίαλ Αξείνπ, θαί θαηαζκηθξχλαληνο ηήο Σξηάδνο 
ηφλ έλα, Τηφλ θαί Λφγνλ φληα ηνχ Θενχ, φλ θαζειφληεο ηήλ Πίζηηλ 
εθξάηπλαλ. 

Καί λχλ... Σήο Αλαιήςεσο  κνηνλ 
Ο αλειζψλ εηο νπξαλνχο κεηά δφμεο, θαί ζπγθαζίζαο ηψ Παηξί 
δεμηφζελ, νχ νπδακψο θερψξηζαη, θηιάλζξσπε Υξηζηέ Πλεχκα δέ ηφ 
άγηνλ, ηνίο ζνθνίο Μαζεηαίο ζνπ, πέκςεηλ ππνζρφκελνο, θαί εκψλ 
θαηαπγάζαο, ηάο δηαλνίαο δίδνπ θσηηζκφλ, σο άλ απαχζησο 
πκλψκέλ ζε Γέζπνηα. 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 



Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία 
ζενπξεπψο, κέιπεη αλα θξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ 
ενξηάδνπζα. 
 
Σφ μχινλ ήλζεζε, Υξηζηέ ηήο φλησο δσήο, ν ηαπξφο γάξ επάγε, θαί 
αξδεπζείο, αίκαηη θαί χδαηη, εμ αθεξάηνπ ζνπ πιεπξάο, ηήλ δσήλ εκίλ 
εβιάζηεζελ. 
 
Οπθ έηη φθηο κνη ςεπδψο, ηήλ ζέσζηλ ππνβάιιεη, Υξηζηφο γάξ ν 
ζενπξγφο, ηήο αλζξψπσλ θχζεσο, λχλ αθσιχησο ηήλ ηξίβνλ, ηήο 
δσήο κνη αλεπέηαζελ. 

Θενηνθίνλ 
Χο φλησο άθζεγθηα, θαί αθαηάιεπηα, ηά ηήο ζήο Θενηφθε 
ζενπξεπνχο, πέθπθε θπήζεσο, ηνίο επί γήο θαί νπξαλνχ, αεηπάξζελε 
κπζηήξηα. 
 

Σήο Αλαιήςεσο 
Δηζαθήθνα Κχξηε ηήλ αθνήλ 

Αλειήθζεο ελ δφμε, ν ηψλ Αγγέισλ Βαζηιεχο, ηφλ Παξάθιεηνλ εκίλ 
εθ ηνχ Παηξφο απνζηείιαη, δηφ βνψκελ, Γφμα Υξηζηε ηή Αλαιήςεη 
ζνπ. 
 
Χο αλήιζελ ν σηήξ, πξφο ηφλ Παηέξα ζχλ ζαξθί, θαηεπιάγεζαλ 
απηψ, αη ηψλ Αγγέισλ ζηξαηηαί, θαί εβφεζαλ, Γφμα Υξηζηέ ηή 
αλαιήςεη ζνπ. 
 
Αη ηψλ Αγγέισλ δπλάκεηο, ηαίο αλσηέξαηο εβφσλ, Πχιαο άξαηε 
Υξηζηψ, ηψ εκεηέξσ Βαζηιεί, φλ αλπκλνχκελ, άκα ζχλ Παηξί θαί ηψ 
Πλεχκαηη. 

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνο έηεθε, θαί ηά κεηέξσλ νπθ έγλσ, αιιά Μήηεξ κέλ εζηη, 
Παξζέλνο δέ δηέκεηλελ, ήλ αλπκλνχληεο, Υαίξε Θενηφθε, 
θξαπγάδνκελ. 
 

Σψλ Παηέξσλ 
Υξηζηφο κνπ δχλακηο 

Ννζεχζαο Άξεηνο, θξελί αγλψκνλη, ηήλ νξζφδνμνλ πίζηηλ ηαίο 
παηξηθαίο, ςήθνηο εμσζηξάθηζηαη, ηήο Δθθιεζίαο ζεζεπφο, ψζπεξ 
κέινο ν δπζψλπκνο. 
 



Τπέξ ζνχ Γέζπνηα, αγσληδφκελνο, ν ρνξφο ηψλ Παηέξσλ, ζνχ ηνχο 
ερζξνχο, άγαλ εηξνπψζαην, θαί ζπκθπή ζε ηψ Παηξί, θαί ηψ 
Πλεχκαηη εδφμαζε. 
 
Μεζίηεο γέγνλαο, Θεφο θαί άλζξσπνο, ηνχ Θενχ θαί αλζξψπσλ, 
φζελ Υξηζηέ, δχν ζε ηαίο θχζεζηλ, έλα γλσξίδνληεο Τηφλ, νη 
ζεφθξνλεο εθήξπμαλ. 

Θενηνθίνλ 
Νεθξφλ κε έδεημε, θπηνχ απφγεπζηο, ηήο δσήο γάξ ηφ μχινλ εθ ζνχ 
θαλέλ, Πάλαγλε αλέζηεζε, θαί Παξαδείζνπ ηήο ηξπθήο, θιεξνλφκνλ 
κε θαηέζηεζελ. 

Καηαβαζία 

 Άλαμ αλάθησλ, νίνο εμ νίνπ κφλνο,  

 Λφγνο πξνειζψλ Παηξφο εμ αλαηηίνπ, 

 Ηζνζζελέο ζνπ Πλεχκα ηνίο Απνζηφινηο, 

 Νεκεξηέο εμέπεκςαο σο επεξγέηεο, 

 Άδνπζη, Γφμα ηψ θξάηεη ζνπ Κχξηε. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ Αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξησ δφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
θαηαχγαζνλ, δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ 
ηψλ πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνλ. 
 
Τπνρσξεί κνη ηά Υεξνπβίκ, λχλ, θαί ε θινγί λε ξνκθαία, Γέζπνηα, 
λψηά κνη δίδσζη, ζέ ηδφληα Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, Λεζηή 
νδνπνηήζαληα ηφλ Παξάδεηζνλ. 
 
Οπθέηη δέδνηθα ηήλ εηο γήλ, Γέζπνηα Υξηζηέ, ππνζηξνθήλ, ζχ γάξ εθ 
γήο κε αλήγαγεο, επηιειεζκέλνλ, δη' επζπιαγρλίαλ πνιιήλ, πξφο 
χςνο αθζαξζίαο ηή Αλαζηάζεη ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Σνχο Θενηφθνλ ζε εθ ςπρήο, Γέζπνηλα ηνχ θφζκνπ αγαζή, 
νκνινγνχληαο δηάζσζνλ, ζέ γάξ πξνζηαζίαλ αθαηακάρεηνλ, 
θεθηήκεζα ηήλ φλησο Θενγελλήηξηαλ. 
 

Σήο Αλαιήςεσο 
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 

Πιεξψζαο επθξνζχλεο ηά ζχκπαληα, ειεήκνλ, ηαίο άλσ δπλάκεζη, 
κεηά ζαξθφο επεδήκεζαο. 



 
Αγγέισλ αη δπλάκεηο αηξφκελνλ, ζέ ηδνχζαη, ηάο πχιαο, εθξαχγαδνλ, 
ηψ Βαζηιεί εκψλ άξαηε. 
 
Απφζηνινη ηδφληεο πςνχκελνλ, ηφλ σηήξα, ελ ηξφκσ εθξαχγαδνλ, 
Σψ βαζηιεί εκψλ δφμα ζνη. 

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνλ κεηά ηφθνλ πκλνχκέλ ζε, Θενηφθε, ζχ γάξ ηφλ Θεφλ Λφγνλ, 
ζαξθί ηψ θφζκσ εθχεζαο. 
 

Σψλ Παηέξσλ 
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ 

Χπαίνη πφδεο σο αιεζψο, ζέ ηψλ θεξπηηφλξαηνη ησλ ηήλ εηξήλελ, ηήλ 
πάληα λνχλ ππεξέρνπζαλ, πάλησλ ηψλ Αγγέισλ, θαί ηψλ αλζξψπσλ 
Υξηζηέ, θαί πιήζεη ηήο εηξήλεο θφζκνλ ζπλάπηνπζαλ. 
 
νθίαλ δχλακηλ ηνχ Παηξφο, Λφγνλ ελππφζηαηνλ Υξηζηέ, ζέ 
ζπλειζφληεο εθήξπμαλ, νη ηήο Παλαγίαο ηεξσζχλεο ζεπηψο, ηψ λφκσ 
ζθξαγηζζέληεο ζείνη Γηδάζθαινη. 
 
Τδάησλ λάκαηα θαζαξά, ηήο δηδαζθαιίαο ηνχ Υξηζηνχ, ηήλ Δθθιεζίαλ 
πνηίζαληεο, επί ηψλ πδάησλ ηεο αλαπαχζεσο λχλ, ηξπθάηε δη' αηψλνο 
αγαιιηψκελνη. 

Θενηνθίνλ 
Λπρλίαλ πάλαγλε θαεηλήλ, πάζηλ απαπγάδνπζαλ Υξηζηφλ, 
δηθαηνζχλεο ηφλ Ήιηνλ, ζέ εηδφηεο, κφλε Θενγελλήηνξ αγλή, ηήλ ζήλ 
λχλ πξνζηαζίαλ επηθαινχκεζα. 

Καηαβαζία 

 Λπηήξηνλ θάζαξζηλ ακπιαθεκάησλ,  

 Ππξίπλννλ δέμαζζε Πλεχκαηνο δξφζνλ,  

 Χ ηέθλα θσηφκνξθα ηήο Δθθιεζίαο. 

 Νχλ εθ ηψλ γάξ εμει ήιπζε λφκνο, 

 Ζ γισζζνππξζφκνξθνο Πλεχκαηνο ράξηο. 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ 
θιχδσλη, ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ 
θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ, Πνιπέιεε. 
 



ηαπξνχκελνο Γέζπνηα, ηνίο κέλ ήινηο ηήλ αξάλ, ηήλ θαζεκψλ 
εμήιεηςαο, ηή δέ ιφγρε λπηηφκελνο ηήλ πιεπξάλ, Αδάκ ηφ 
ρεηξφγξαθνλ, δηαξξήμαο, ηφλ θφζκνλ ειεπζέξσζαο. 
 
Αδάκ θαηελήλεθηαη, δη' απάηεο πηεξληζζείο, πξφο ηφ ηνχ Άδνπ 
βάξαζξνλ, αιι' ν θχζεη Θεφο ηε θαί ζπκπαζήο, θαηήιζεο πξφο 
έξεπλαλ, θαί επ' ψκσλ βαζηάζαο ζπλαλέζηεζαο. 

Θενηνθίνλ 
Ζ πάλαγλνο Γέζπνηλα, ε ηεθνχζα ηνίο βξνηφλ θπβεξλήηελ Κχξηνλ, 
ηψλ παζψλ κνπ ηφλ άζηαηνλ θαί δεηλφλ, θαηεχλαζνλ ηάξαρνλ, θαί 
γαιήλελ παξάζρνπ ηή θαξδία κνπ.  
 

Σήο Αλαιήςεσο 
Δθχθισζέ κε άβπζζνο 

Δζθίξηεζαλ Απφζηνινη, νξψληεο κεηάξζηνλ ζήκεξνλ, ηφλ θηίζηελ 
αηξφκελνλ, ειπίδη ηνχ Πλεχκαηνο, θαί θφβσ έθξαδνλ, Γφμα ηή αλφδσ 
ζνπ. 
 
Δπέζηεζαλ νη άγγεινη, βνψληεο Υξηζηέ, ηνίο Μαζεηαίο ζνπ, λ 
ηξφπνλ θαηείδεηε, Υξηζηφλ αλεξρφκελνλ, ζαξθί ειεχζεηαη, δίθαηνο 
πάλησλ θξηηήο. 
 
Χο είδφλ ζε σηήξ εκψλ, δπλάκεηο αη νπξάληαη, εηο χςνο αηξφκελνλ 
ζχζζσκνλ, εθξαχγαδνλ ιέγνπζαη, Μεγάιε Γέζπνηα, ε θηιαλζξσπία 
ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Βάηνλ ζε αθαηάθιεθηνλ, θαί φξνο θαί θιίκαθα έκςπρνλ, θαί πχιελ 
νπξάληνλ, αμίσο δνμάδνκελ, Μαξία έλδνμε, νξζνδφμσλ θαχρεκα. 
 

Σψλ Παηέξσλ 
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ 

Παζείλ νπ δεδχλεηαη, δηδαλίσλ ν ζπνξεχο, ηφ ηήο πξνλνίαο άθαηνλ, 
ηήο καλίαο επψλπκνο ν θιεζείο, Ηνχδαλ δειψζαο γάξ, σο εθείλνο 
εξξάγε ν πακπφλεξνο. 
 
Ο ζείνο θαηάινγνο, ηψλ Παηέξσλ ν ζεπηφο, κνλνγελέο απαχγαζκα, 
ηήο νπζίαο εθιάκςαλ ηήο Παηξηθήο, θεξχηηεη ζε Γέζπνηα, θαί πξφ 
πάλησλ γελλεζέληα Τηφλ. 
 
Γαζηήξ δηαξξήγλπηαη, θαηά ιφγνλ ε πεγή, ηήλ ζνιεξάλ θαί άπνηνλ, 



αηξέζεσλ πεγάζαζα δπζζεβψλ, αξφηξσ δεήζεσο, Ηεξέσλ ελζέσλ 
πξνκεζέζηαηα. 

Θενηνθίνλ 
Ο κέγαο πξνέγξαςελ, ελ Πξνθήηαηο Μσυζήο, ζέ θηβσηφλ θαί 
ηξάπεδαλ, θαί ιπρλίαλ, θαί ζηάκλνλ ζπκβνιηθψο, ζεκαίλσλ ηήλ 
ζάξθσζηλ, ηήλ εθ ζνχ ηνχ Τςίζηνπ Μεηξνπάξζελε. 

Καηαβαζία 

 Ηιαζκφο εκίλ Υξηζηέ θαί ζσηεξία,  

 Ο Γεζπφηεο έιακςαο εθ ηήο Παξζέλνπ,  

 Ίλ σο Πξνθήηελ ζεξφο εθ ζαιαηηίνπ, 

 ηέξλσλ Ησλάλ, ηήο θζνξάο δηαξπάζεο,  

 ινλ ηφλ Αδάκ, παγγελή πεπησθφηα. 
 

Κνληάθηνλ 
Ήρνο πι. δ' 

Απνζηφισλ ηφ θήξπγκα, θαί ηψλ Παηέξσλ ηά δφγκαηα, ηή Δθθιεζία 
κίαλ ηήλ πίζηηλ εθξάηπλελ, ή θαί ρηηψλα θνξνχζα ηήο αιεζείαο, ηφλ 
πθαληφλ εθ ηήο άλσ ζενινγίαο, νξζνηνκεί θαί δνμάδεη, ηήο επζεβείαο 
ηφ κέγα κπζηήξηνλ. 

Ο Οίθνο 
Δλ πςειψ θεξχγκαηη ηήο ηνχ Θενχ Δθθιεζίαο, αθνχζσκελ βνψζεο, 
ν δηςψλ, εξρέζζσ θαί πηλέησ, ν θξαηήξ, φλ θέξσ, θξαηεξ εζηη ηήο 
ζνθίαο, ηνχηνπ ηφ πφκα αιεζείαο ιφγσ θεθέξαθα, χδσξ νπ πξνρέσλ 
αληηινγίαο, αιι' νκνινγίαο, ήο πίλσλ ν λχλ Ηζξαήι, Θεφλ νξά 
θζεγγφκελνλ, ίδεηε, ίδεηε, φηη απηφο εγψ εηκη, θαί νπθ ειινίσκαη, εγψ 
Θεφο πξψηνο, εγψ θαί κεηά ηαχηα, θαί πιήλ εκνχ άιινο νπθ έζηηλ 
φισο, Δληεχζελ νη κεηέρνληεο πιεζζήζνληαη, θαί αηλέζνπζη, ηήο 
επζεβείαο ηφ κέγα κπζηήξηνλ. 
 

πλαμάξηνλ 
Σή απηή εκέξα, Κπξηαθή εβδφκε απφ ηνχ Πάζρα, ηήλ ελ Νηθαία 

πξψηελ Οηθνπκεληθήλ χλνδνλ ενξηάδνκελ, ηψλ ηξηαθνζίσλ δέθα θαί 
νθηψ ζενθφξσλ Παηέξσλ. 

ηίρνη 

 Πφινπ λνεηνχ αζηέξεο ζειαζθφξνη.  

 Αθηίζηλ πκψλ θσηίζαη ηέ κνη θξέλαο. 
Καηά Αξείνπ 

 Ξέλνλ ηφλ Τηφλ Παηξφο νπζίαο ιέγσλ, 

 Άξεηνο, ήησ ηήο Θενχ δφμεο μέλνο. 



 
Σαίο ηψλ αγίσλ ηξηαθνζίσλ δέθα θαί νθηψ ζενθφξσλ Παηέξσλ 

πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ. 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ, εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο Οζίνηο Παηζί, 
ηνχο Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ ηχξαλλνλ 
έπεηζε βνάλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Οδπξφκελνο ηψ πάζεη ζνπ ν ήιηνο, δφθνλ πεξηεβάιιεην, θαί ελ εκέξα 
επί πάζαλ Γέζπνηα ηήλ γήλ, ηφ θψο ζπλεζθφηαζε βνψλ, Δπινγεηφο 
εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Ζκθηάζαην Υξηζηέ ηή θαηαβάζεη ζνπ, θέγγνο ηά θαηαρζφληα, ν 
Πξνπάησξ δέ ζπκεδίαο έκπιεσο νθζείο, ρνξεχσλ εζθίξηεζε, βνψλ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Γηά ζνχ Μήηεξ Παξζέλε θψο αλέηεηιε, πάζε ηή νηθνπκέλε θαηδξφλ, 
ηφλ γάξ θηίζηελ ζχ ηψλ απάλησλ ηέηνθαο Θεφλ, φλ αίηεζαη Πάλαγλε 
εκίλ, θαηαπεκθζήλαη ηνίο πηζηνίο ηφ κέγα έιενο. 
 

Σήο Αλαιήςεσο 
Ο ελ θακίλσ ππξφο 

Ο ελ λεθέιε θσηφο, αλαιεθζείο θαί ζψζαο θφζκνλ, επινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ 
 
Δπί ηψλ ψκσλ Υξηζηέ ηήλ πιαλεζείζαλ άξαο θχζηλ, αλαιεθζείο, ηψ 
Θεψ θαί Παηξί πξνζήγαγεο. 
 
Ο αλειζψλ ελ ζαξθί, πξφο ηφλ αζψκαηνλ Παηέξα, επινγεηφο ν Θεφο, 
ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Ο εθ Παξζέλνπ ηερζείο, ήλ Θενηφθνλ απεηξγάζσ, επινγεηφο ν Θεφο, 
ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Σψλ Παηέξσλ 
Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ 

Νεληθήθαηε καλίαο ηφλ επψλπκνλ, Άξεηνλ, ηφλ καλέληα δεηλψο, θαί 
ιαιήζαληα εηο ηφ χςνο άδηθα Θενχ, Τηψ γάξ ήξλήζαην βνάλ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 



 
Σφλ Τηφλ βξνληήο κηκνχκελνη ζεζπέζηνη, Λφγνλ Παηξί ζπλάλαξρνλ, 
θαί νκφζξνλνλ, ππξηκφξθνηο ζηφκαζηλ πκψλ, ηνχο πάληαο δηδάζθεηε 
βνάλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Χο ππφπηεξνη ηψ Λφγσ βνεζήζαληεο, ήθεηε ζενκαθάξηζηνη, 
νηθνπκέλεο γάξ εθ πεξάησλ ήζξνηζελ πκάο, ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ 
βνάλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Νεαλίαο ηξείο ε θάκηλνο νπθ έθιεμε, γέλλεζηλ πξνηππνχζα ηήλ ζήλ, 
ηφ γάξ ζείνλ πχξ ζε κή θιέμαλ, ψθεζελ ελ ζνί, θαί πάληαο εθψηηζε 
βνάλ, Δπινγεκέλε ε Θεφλ ζαξθί θπήζαζα. 

Καηαβαζία 

 χκθσλνλ εζξφεζελ νξγάλσλ κέινο,  

 έβεηλ ηφ ρξπζφηεπθηνλ άςπρνλ βξέηαο.  

 Ζ ηνχ Παξαθιήηνπ δέ θσζθφξνο ράξηο, 

 εβαζκηάδεη ηνχ βνάλ, Σξηάο κφλε, 

 Ηζνζζελήο, άλαξρνο, Δπινγεηφο εί. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί δηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη 
έθιεμαο, άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη, φλ 
ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ηνπδαίσλ ηφλ πάιαη πξνθεηνθηφλνλ ιαφλ, Θενθηφλνλ ν θζφλνο λχλ 
απεηξγάζαην, ζέ επί ηαπξνχ αλαξηήζαληα Λφγε Θενχ, φλ 
ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Οπξαλίνπο αςίδαο νπ θαηαιέινηπαο, θαί εηο Άδνπ θνηηήζαο, φινλ 
ζπλήγεηξαο, θείκελνλ Υξηζηέ, ελ ζαπξία ηφλ άλζξσπνλ, ζέ 
χπεξπςνχληα εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Δθ θσηφο θσηνδφηελ Λφγνλ ζπλέιαβεο, θαί ηεθνχζα αθξάζησο 
ηνχηνλ δεδφμαζαη, Πλεχκα γάξ ελ ζνί, Κφξε ζείνλ εζθήλσζελ, φζελ 
ζε πκλνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Σήο Αλαιήςεσο 
Σφλ εθ Παηξφο πξφ αηψλσλ 

Σφλ ελ δπζί ηαίο νπζίαηο, αλαζηάληα δσνδφηελ Υξηζηφλ, εηο νπξαλνχο 



κεηά δφμεο, θαί Παηξί ζπγθαζεδφκελνλ, ηεξείο πκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Σφλ εθ δνπιείαο ηήλ θηίζηλ, ηψλ εηδψισλ ιπηξσζάκελνλ, θαί 
παξαζηήζαληα ηαχηελ, ειεπζέξαλ ηψ ηδίσ Παηξί, ζέ σηήξ 
πκλνχκελ, θαί ζέ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Σφλ ηή απηνχ θαηαβάζεη, θαζειφληα ηφλ αληίπαινλ, θαί ηή απηνχ 
αλαβάζεη, αλπςψζαληα ηφλ άλζξσπνλ, ηεξείο πκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Σψλ Υεξνπβίκ ππεξηέξα, αλεδείρζεο Θενηφθε, ελ ηή γαζηξί ζνπ ηφλ 
ηνχηνηο, επνρνχκελνλ βαζηάζαζα, φλ ζχλ Αζσκάηνηο, βξνηνί 
δνμνινγνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Σψλ Παηέξσλ 
Δθ θινγφο ηνίο νζίνηο 

Ππξζσζέληεο αθηίζη ηήο ζήο ζεφηεηνο, νη ρξεζηνί ζνπ Πνηκέλεο ζέ 
σκνιφγεζαλ, γελεζηνπξγφλ ηψλ απάλησλ θαί Κχξηνλ, φλ 
ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ο ρνξφο ηψλ Πνηκέλσλ ν παλανίδηκνο, αζξνηζζείο ζενθξφλσο 
Σξηάδα άθηηζηνλ, λχλ ζενινγψλ, πάληαο δηδάζθεη βνάλ, έ 
ππεξπςνχκελ είο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ηεξάξραη πνηκέλεο νη αμηάγαζηνη, ηήλ Υξηζηνχ Δθθιεζίαλ, 
θαηαθσηίδνπζηλ, άιινη αιιαρνχ ηαχηελ θαηαθαηδξχλαληεο, θαί 
ππεξπςνχληεο εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Μπζηηθψο ελ εηθφζη πξνεζεάζαλην, νη Πξνθήηαί ζε πάληεο Λφγνλ 
θπήζνπζαλ, ζάξθα γάξ εθ ζνχ ιαβψλ νχηνο πξνήιζε δηπινχο, φλ 
ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Καηαβαζία 

 Λχεη ηά δεζκά, θαί δξνζίδεη ηήλ θιφγα,  

 Ο ηξηζζνθεγγήο ηήο ζεαξρίαο ηχπνο.  

 Τκλνχζη Παίδεο, επινγεί δέ ηφλ κφλνλ,  

 σηήξα θαί παληνπξγφλ σο επεξγέηελ,  

 Ζ δεκηνπξγεζείζα ζχκπαζα θηίζηο. 
 



Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νπ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά 
ηάγκαηα, δηά ζνχ δε Πάλαγλε, σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, 
φλ κεγαιχλνληεο, ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ζηξαηηαίο ζέ καθαξίδνκελ. 
 
Παζψλ ακέηνρνο ζχ δηέκεηλαο, Λφγε Θενχ, ζαξθί πξνζνκηιήζαο ηνίο 
πάζεζηλ, αιιά ιχεηο ηψλ παζψλ ηφλ άλζξσπνλ, πάζεζη ρξεκαηίζαο, 
πάζνο, σηήξ εκψλ, κφλνο γάξ ππάξρεηο απαζήο θαί 
παληνδχλακνο. 
 
Φζνξάλ ζαλάηνπ θαηαδεμάκελνο, δηαθζνξάο εηήξεζαο ηφ ζψκά ζνπ 
άγεπζηνλ, ε δέ ζή δσνπνηφο θαί ζεία ςπρή, Γέζπνηα ελ ηψ Άδε νπ 
θαηαιέιεηπηαη, αιι' ψζπεξ εμ χπλνπ αλαζηάο, εκάο ζπλήγεηξαο. 

Σξηαδηθφλ 
Παηέξα, Τηφλ ζπλάλαξρνλ, πάληεο βξνηνί, ελ ρείιεζηλ αγλνίο κέλ 
δνμάδνκελ, ηήλ δέ άξξεηνλ θαί ππεξέλδνμνλ, Πλεχκαηνο παλαγίνπ, 
δχλακηλ ζέβνκελ, κφλε γάξ ππάξρεη παλζζελήο Σξηάο αρψξηζηνο. 
 

Σήο Αλαιήςεσο 
έ ηήλ ππέξ λνχλ 

έ ηφλ ιπηξσηήλ ηνχ θφζκνπ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, νη Απφζηνινη 
βιέπνληεο, ελζέσο πςνχκελνλ, κεηά δένπο ζθηξηψληεο εκεγάιπλνλ. 
 
νχ ηήλ ζεσζείζαλ ζάξθα, νξψληεο Υξηζηέ, ελ ηψ χςεη νη Άγγεινη, 
αιιήινηο δηέλεπνλ, Αιεζψο νχηφο εζηηλ ν Θεφο εκψλ. 
 
ε ηψλ αζσκάησλ ηάμεηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ελ λεθέιαηο αηξφκελνλ, 
ηδνχζαη εθξαχγαδνλ, Σψ ηήο δφμεο Βαζηιεί, πχιαο άξαηε. 

Θενηνθίνλ 
Θενηφθε, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, φλ εθχεζαο ζήκεξνλ, εθ γήο 
αληπηάκελνλ, ζχλ Αγγέινηο νξψζα εκεγάιπλεο. 
 

Σψλ Παηέξσλ 
Θεφλ αλζξψπνηο 

Δπξψλ ζπκκάρνπο πκάο ζπλήζξνηζε, ηή θξαηαηά δπλάκεη θαζνπιίζαο 
ηνχ Πλεχκαηνο, ν Παηξί ζπλάλαξρνο θαί ζχλζξνλνο, Λφγνο ν πξφ 
αηψλσλ, φλ λχλ Παλίεξνη, ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ζηξαηηαίο, αεί δνμάδεηε. 
 
Ννκήλ Αξείνπ δεηλήο αηξέζεσο, σο ηαηξνί ςπρψλ ηε θαί ζσκάησλ 
εζηήζαηε, ηεξψο ηήο πίζηεσο ηφ χκβνινλ, πάζηλ εθηεζεηθφηεο, ν λχλ 



θαηέρνληεο, κλήκελ ηήλ πκψλ, Ηεξνπξγνί, αεί δνμάδνκελ. 
 
Χο θψο ππάξρσλ, Υξηζηέ, παλάρξαληνλ, ηήο ηψλ παζψλ αριχνο ηήλ 
ςπρήλ κνπ εθιχηξσζε, ηαίο πξεζβείαηο Γέζπνηα ηψλ ζψλ 
ιεηηνπξγψλ, ηψλ λχλ ζε θεξπμάλησλ, άλαξρνλ, άθηηζηνλ, θηίζηελ ηε 
ηψλ φισλ, θαί Θεφλ Παηξί ζπλάλαξρνλ. 

Θενηνθίνλ 
Νεθξνίο αλάζηαζηο λχλ δεδψξεηαη, δηά ηήο ζήο αθξάζηνπ θαί 
αξξήηνπ θπήζεσο, Θενηφθε Γέζπνηλα, δσή γάξ εθ ζνχ, ζάξθα 
πεξηθεηκέλε, πάζηλ εμέιακςε, θαί ηφ ηνχ ζαλάηνπ ακεηδέο ζαθψο 
δηέιπζελ. 

Καηαβαζία 

 Υξηζηφο Άλαζζα, κεηξνπάξζελνλ θιένο. 

 Άπαλ γάξ επδίλεηνλ εχιαινλ ζηφκα,  

 Ρεηξεχνλ, νπ ζζέλεη ζε κέιπεηλ αμίσο.  

 Ηιιηγηά δέ λνχο, άπαο ζνπ ηφλ ηφθνλ 

 Ννείλ, φζελ ζε ζπκθψλσο δνμάδνκελ. 
 

Σφ, Άγηνο Κχξηνο, ν Θεφο εκψλ εθ γ' 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ Αλαζηάζηκνλ 
Σνίο Μαζεηάίο ζπλέιζσκελ 

Σηβεξηάδνο ζάιαζζα, ζχλ παηζί Εεβεδαίνπ, `Ναζαλαήι, ηψ Πέηξσ ηε, 
ζχλ δπζίλ άιινηο πάιαη, θαί ζσκάλ είρε πξφο άγξαλ, νί, Υξηζηνχ ηή 
πξνζηάμεη, ελ δεμηνίο ραιάζαληεο, πιήζνο είιθνλ ηρζχσλ, φλ Πέηξνο 
γλνχο, πξφο απηφλ ελήρεην, νίο ηφ ηξίηνλ, θαλείο, θαί άξηνλ έδεημε, θαί 
ηρζχλ επ' αλζξάθσλ.   

Έηεξνλ ηψλ Παηέξσλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Παηέξσλ ζείσλ ζήκεξνλ, ηήλ κλήκελ ενξηάδνληεο, ηαίο παξαθιήζεζη 
ηνχησλ, δεφκεζα παλνηθηίξκνλ, Πάζεο βιάβεο αηξέζεσλ, ξχζαη ιαφλ 
ζνπ Κχξηε, θαί πάληαο θαηαμίσζνλ, Παηέξα, Λφγνλ δνμάδεηλ, θαί ηφ 
παλάγηνλ Πλεχκα. 

Έηεξνλ ηήο Αλαιήςεσο 
Μαζεηψλ νξψλησλ ζε αλειήθζεο, Υξηζηέ πξφο ηφλ Παηέξα 
ζπλεδξηάδσλ, Άγγεινη πξνηξέρνληεο εθξαχγαδνλ, Άξαηε πχιαο 
άξαηε, ν Βαζηιεχο γάξ αλήιζε, πξφο ηήλ αξρίθσηνλ δφμαλ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο 



Ηζηψκελ ηίρνπο ε', θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα δ', θαί 
ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ δ'. 

 
Σά Αλαζηάζηκα  Ήρνο πι. β' 

Ο ηαπξφο ζνπ Κχξηε, δσή θαί αλάζηαζηο ππάξρεη ηψ ιαψ ζνπ, θαί 
επ' απηψ πεπνηζφηεο, ζέ ηφλ αλαζηάληα, Θεφλ εκψλ πκλνχκελ, 
ειέεζνλ εκάο. 
 
Ζ ηαθή ζνπ Γέζπνηα, Παξάδεηζνλ ήλνημε ηψ γέλεη ηψλ αλζξψπσλ, 
θαί εθ θζνξάο ιπηξσζέληεο, ζέ ηφλ αλαζηάληα, Θεφλ εκψλ πκλνχκελ, 
ειέεζνλ εκάο. 
 
χλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, Υξηζηφλ αλπκλήζσκελ, ηφλ αλαζηάληα εθ 
λεθξψλ, θαί πξφο απηφλ εθβνψκελ. χ δσή ππάξρεηο, εκψλ θαί 
αλάζηαζηο, ειέεζνλ εκάο. 
 
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ, εθ ηάθνπ θαζψο γέγξαπηαη, ζπλεγείξαο 
ηφλ Πξνπάηνξα εκψλ, δηφ ζε θαί δνμάδεη, ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ, 
θαί αλπκλεί ζνπ ηήλ Αλάζηαζηλ. 

Σψλ Παηέξσλ Πξνζφκνηα 
Ήρνο πι. β'  ιελ απνζέκελνη 

ιελ ζπγθξνηήζαληεο, ηήλ ηήο ςπρήο επηζηήκελ, θαί ηψ ζείσ 
Πλεχκαηη, ζπλδηαζθεςάκελνη, ηφ καθάξηνλ, θαί ζεπηφλ χκβνινλ, νη 
ζεπηνί Παηέξεο, ζενγξάθσο δηεράξαμαλ, ελ ψ ζαθέζηαηα, ηψ 
Γεγελλεθφηη ζπλάλαξρνλ, ηφλ Λφγνλ εθδηδάζθνπζη, θαί παλαιεζψο 
νκννχζηνλ, ηαίο ηψλ Απνζηφισλ, επφκελνη πξνδήισο δηδαραίο, νη 
επθιεείο θαί παλφιβηνη, φλησο θαί ζεφθξνλεο. (Γίο) 
 
ηίρ. Δπινγεηφο εί Κχξηε ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
ιελ εηζδεμάκελνη, ηήλ λνεηήλ ιακπεδφλα, ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, ηφ 
ππεξθπέζηαηνλ ρξεζκνιφγεκα, ηφ βξαρχ ξήκαηη, θαί πνιχ ζπλέζεη, 
ζενπλεχζησο απεθζέγμαλην, σο Υξηζηνθήξπθεο, επαγγειηθψλ 
πξντζηάκελνη, δνγκάησλ νη καθάξηνη, θαί ηψλ επζεβψλ παξαδφζεσλ, 
άλσζελ ιαβφληεο, ηήλ ηνχησλ απνθάιπςηλ ζαθψο, θαί θσηηζζέληεο 
εμέζελην, φξνλ ζενδίδαθηνλ. 
 
ηίρ. πλαγάγεηε απηψ ηνχο Οζίνπο απηνχ. 
 
ιελ ζπιιεμάκελνη, πνηκαληηθήλ επηζηήκελ, θαί ζπκφλ θηλήζαληεο, 



λχλ ηφλ δηθαηφηαηνλ ελδηθψηαηα, ηνχο βαξείο ήιαζαλ, θαί ινηκψδεηο 
ιχθνπο, ηή ζθελδφλε ηή ηνχ Πλεχκαηνο, εθζθελδνλήζαληεο, ηνχ ηήο 
Δθθιεζίαο πιεξψ αληάκαηνο, πεζφληαο σο πξφο ζάλαηνλ, θαί σο 
ησο λνζήζαληαο, νη ζείνη Πνηκέλεο, σο δνχινη γλεζηψηαηνη Υξηζηνχ, 
θαί ηνχ ελζένπ θεξχγκαηνο, κχζηαη ηεξψηαηνη. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Σψλ αγίσλ Παηέξσλ ν ρνξφο, εθ ηψλ ηήο νηθνπκέλεο πεξάησλ 
ζπλδξακψλ, Παηξφο, θαη Τηνχ, θαί Πλεχκαηνο αγίνπ, κίαλ νπζίαλ 
εδνγκάηηζε θαί θχζηλ, θαί ηφ κπζηήξηνλ ηήο ζενινγίαο, ηξαλψο 
παξέδσθε ηή Δθθιεζία, νχο επθεκνχληεο ελ πίζηεη, καθαξίζσκελ 
ιέγνληεο, Χ ζεία παξεκβνιή, ζεεγφξνη νπιίηαη, παξαηάμεσο Κπξίνπ, 
αζηέξεο πνιχθσηνη, ηνχ λνεηνχ ζηεξεψκαηνο, ηήο κπζηηθήο ηψλ νη 
αθαζαίξεηνη πχξγνη, ηά κπξίπλνα άλζε ηνχ Παξαδείζνπ, ηά 
πάγρξπζα ζηφκαηα ηνχ Λφγνπ, Νηθαίαο ηφ θαχρεκα, νηθνπκέλεο 
αγιάτζκα, εθηελψο πξεζβεχζαηε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, δηά γάξ ηνχ εθ ζνχ 
ζαξθσζέληνο, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, ν Αδάκ αλαθέθιεηαη, ε θαηάξα 
εδσνπνηήζεκελ, δηφ αλπκλνχληεο βνψκελ. Δπινγεηφο Υξηζηφο ν 
Θεφο εκψλ, ν νχησο επδνθήζαο, δφμα ζνη. 
 

Γνμνινγία κεγάιε 
 

Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ πξψηελ ξαλ, ηφ Δσζηλφλ 
Ήρνο πι. β' 

Μεηά ηήλ εηο Άδνπ θάζνδνλ, θαί ηήλ εθ λεθξψλ αλάζηαζηλ, 
αζπκνχληεο, σο εηθφο, επί ηψ ρσξηζκψ ζνπ, Υξηζηέ, νη Μαζεηαί, πξφο 
εξγαζίαλ εηξάπεζαλ, θαί πάιηλ πινία θαί δίθηπα, θαί άγξα νπδακνχ, 
Αιιά ζχ ψηεξ εκθαληζζείο, σο Γεζπφηεο πάλησλ, δεμηνίο ηά δίθηπα 
θειεχεηο βαιείλ, Καί ήλ ν ιφγνο έξγνλ επζχο θαί πιήζνο ηψλ ηρζχσλ 
πνιχ, θαί δείπλνλ μέλνλ έηνηκνλ ελ γή, νπ κεηαζρφλησλ ηφηε ζνπ ηψλ 
Μαζεηψλ, θαί εκάο λχλ λνεηψο θαηαμίσζνλ εληξπθήζαη, θηιάλζξσπε 
Κχξηε. 
 

ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ 
 

Σά Σππηθά, θαί νη Μαθαξηζκνί εηο ηβ'. 
 



Σήο Οθησήρνπ εηο δ' 
Ήρνο πι. β' 

Μλήζζεηί κνπ, ν Θεφο ν σηήξ κνπ, φηαλ έιζεο ελ ηή βαζηιεία ζνπ, 
θαί ζψζφλ κε, σο κφλνο θηιάλζξσπνο. 
 
Γηά μχινπ, ηφλ Αδάκ απαηεζέληα, δηά μχινπ ηαπξνχ πάιηλ έζσζαο, 
Λεζηήλ βνψληα, Μλήζζεηί κνπ, Κχξηε, ελ ηή βαζηιεία ζνπ. 
 
Άδνπ πχιαο, θαί κνρινχο ζπληξίςαο, δσνδφηα, αλέζηεζαο άπαληαο, 
σηήξ βνψληαο, Γφμα ηή Δγέξζεη ζνπ. 
 
Μλήζζεηί κνπ, ν ηφλ ζάλαηνλ ζθπιεχζαο, ηή ηαθή ζνπ, θαί ηή 
Αλαζηάζεη ζνπ, ραξάο ηά πάληα, πιεξψζαο σο εχζπιαγρλνο. 
 

Σήο Αλαιήςεσο ε γ' Χδή εηο δ', θαί ηψλ αγίσλ Παηέξσλ ε ο' 
Χδή εηο δ'. 
 

Απφζηνινο θαί Δπαγγέιηνλ ηήο εκέξαο 
 

Κνηλσληθφλ 
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ, Αηλείηε απηφλ ελ ηνίο πςίζηνηο. 
Αιιεινχτα. 

ρ72ηνξ 

ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΧΝ ΑΓΗΧΝ ΠΑΣΔΡΧΝ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά ηψλ Παηέξσλ γ'  

Ήρνο πι. β'  Ζ απεγλσζκέλε  
Δθ γαζηξφο εηέρζεο πξφ εσζθφξνπ, εθ Παηξφο ακήησξ πξφ ηψλ 
αηψλσλ, θάλ Άξεηνο θηίζκα ζε, θαί νπ Θεφλ δνμάδεη, ηφικε ζπλάπησλ 
ζε ηφλ θηίζηελ, ηνίο θηίζκαζηλ αθξφλσο, χιελ ππξφο ηνχ αησλίνπ, 
εαπηψ ζεζαπξίδσλ, αιι' ε χλνδνο ε ελ Νηθαία, Τηφλ Θενχ ζε 
αλεθήξπμε Κχξηε, Παηξί θαί Πλεχκαηη ζχλζξνλνλ.  
 
Σίο ζνπ ηφλ ρηηψλα ψηεξ δηείιελ, Άξεηνο ζχ έθεο, ν ηήο Σξηάδνο, 
ηεκψλ ηήλ νκφηηκνλ, αξρήλ εηο δηαηξέζεηο, νχηνο εζέηεζέ ζε είλαη, ηφλ 
έλα ηήο Σξηάδνο, νχηνο Νεζηφξηνλ δηδάζθεη, Θενηφθνλ κή ιέγεηλ, αιι' 
ε χλνδνο ε ελ Νηθαία, Τηφλ Θενχ ζε αλεθήξπμε Κχξηε, Παηξί θαί 
Πλεχκαηη ζχλζξνλνλ.  
 



Κξεκλψ πεξηπίπηεη ηάο ακαξηίαο, Άξεηνο ν κχζαο ηφ θψο κή βιέπεηλ, 
θαί ζείσ ζπαξάηηεηαη, αγθίζηξσ ηνίο εγθάηνηο, πάζαλ εθδνχλαη ηήλ 
νπζίαλ, θαί ηήλ ςπρήλ βηαίσο, άιινο Ηνχδαο ρξεκαηίζαο, ηή γλψκε 
θαί ηψ ηξφπσ, αιι' ε χλνδνο ε ελ Νηθαία, Τηφλ Θενχ ζε αλεθήξπμε 
Κχξηε, Παηξί θαί Πλεχκαηη ζχλζξνλνλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Σάο κπζηηθάο ζήκεξνλ ηνχ Πλεχκαηνο ζάιπηγγαο, ηνχο ζενθφξνπο 
Παηέξαο αλεπθεκήζσκελ, ηνχο κεισδήζαληαο ελ κέζσ ηήο 
Δθθιεζίαο, κέινο ελαξκφληνλ ζενινγίαο, Σξηάδα κίαλ, 
απαξάιιαθηνλ, νπζίαλ ηε θαί ζεφηεηα, ηνχο θαζαηξέηαο Αξείνπ, θαί 
νξζνδφμσλ πξνκάρνπο, ηνχο πξεζβεχνληαο πάληνηε Κπξίσ, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... 
Δλ ηνίο φξεζη ηνίο αγίνηο, ζεσξνχληέο ζνπ ηάο πςψζεηο Υξηζηέ, ηφ 
απαχγαζκα ηήο δφμεο ηνχ Παηξφο, αλπκλνχκέλ ζνπ ηήλ θσηνεηδή 
ηνχ πξνζψπνπ κνξθήλ, πξνζθπλνχκέλ ζνπ ηά Παζήκαηα, ηηκψκελ 
ηήλ Αλάζηαζηλ, ηήλ έλδνμνλ Αλάιεςηλ δνμάδνληεο, Διέεζνλ εκάο.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηψλ Παηέξσλ  
Ήρνο πι. β'  ιελ απνζέκελνη  

ιελ ζπγθξνηήζαληεο, ηήλ ηήο ςπρήο επηζηήκελ, θαί ηψ ζείσ 
Πλεχκαηη, ζπλδηαζθεςάκελνη, ηφ καθάξηνλ, θαί ζεπηφλ χκβνινλ, νη 
ζεπηνί Παηέξεο, ζενγξάθσο δηεράξαμαλ, ελ ψ ζαθέζηαηα, ηψ 
Γεγελλεθφηη ζπλάλαξρνλ, ηφλ Λφγνλ εθδηδάζθνπζη, θαί παλαιεζψο 
νκννχζηνλ, ηαίο ηψλ Απνζηφισλ, επφκελνη πξνδήισο δηδαραίο, νη 
επθιεείο θαί παλφιβηνη, φλησο θαί ζεφθξνλεο.  
 
ηίρ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
ιελ εηζδεμάκελνη, ηήλ λνεηήλ ιακπεδφλα, ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, ηφ 
ππεξθπέζηαηνλ ρξεζκνιφγεκα, ηφ βξαρχ ξήκαηη, θαί πνιχ ζπλέζεη, 
ζενπλεχζησο απεθζέγμαλην, σο Υξηζηνθήξπθεο, επαγγειηθψλ 
πξντζηάκελνη, δνγκάησλ νη καθάξηνη, θαί ηψλ επζεβψλ παξαδφζεσλ, 
άλσζελ ιαβφληεο, ηήλ ηνχησλ απνθάιπςηλ ζαθψο, θαί θσηηζζέληεο, 
εμέζελην, φξνλ ζενδίδαθηνλ.  
 
ηίρ. πλαγάγεηε απηψ ηνχο Οζίνπο απηνχ.  
 
ιελ ζπιιεμάκελνη, πνηκαληηθήλ επηζηήκελ, θαί ζπκφλ θηλήζαληεο, 
λχλ ηφλ δηθαηφηαηνλ ελδηθψηαηα, ηνχο βαξείο ήιαζαλ, θαί ινηκψδεηο 



ιχθνπο, ηή ζθελδφλε ηή ηνχ Πλεχκαηνο, εθζθελδνλήζαληεο, ηνχ ηήο 
Δθθιεζίαο πιεξψκαηνο, πεζφληαο σο πξφο ζάλαηνλ, θαί σο αληάησο 
λνζήζαληαο, νη ζείνη Πνηκέλεο, σο δνχινη γλεζηψηαηνη Υξηζηνχ, θαί 
ηνχ ελζένπ θεξχγκαηνο, κχζηαη ηεξψηαηνη.  

Γφμα... Ήρνο γ'  
Απνζηνιηθψλ παξαδφζεσλ, αθξηβείο θχιαθεο γεγφλαηε, άγηνη 
Παηέξεο, ηήο γάξ αγίαο Σξηάδνο ηφ νκννχζηνλ, φξζνδφμσο 
δνγκαηίζαληεο, Αξείνπ ηφ βιάζθεκνλ, ζπλνδηθψο θαηεβάιεηε, κεζ' φλ 
θαί Μαθεδφληνλ, πλεπκαηνκάρνλ απειέγμαληεο, θαηεθξίλαηε 
Νεζηφξηνλ, Δπηπρέα, θαί Γηφζθνξνλ, αβέιιηφλ ηε, θαί εβήξνλ ηφλ 
αθέθαινλ, ψλ ηήο πιάλεο αηηήζαζζε ξπζζέληαο εκάο, αθειίδσηνλ 
εκψλ ηφλ βίνλ, ελ ηή πίζηεη θπιάηηεζζαη, δεφκεζα.  

Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ, Κχξηνο ελ θσλή ζάιπηγγνο, ηνχ 
αλπςψζαη ηήλ πεζνχζαλ εηθφλα ηνχ Αδάκ, θαί απνζηείιαη Πλεχκα 
Παξάθιεηνλ, ηνχ αγηάζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ'  
Τπεξδεδνμαζκέλνο εί Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν θσζηήξαο επί γήο ηνχο 
Παηέξαο εκψλ ζεκειηψζαο, θαί δη' απηψλ πξφο ηήλ αιεζηλήλ πίζηηλ 
πάληαο εκάο νδεγήζαο, πνιπεχζπιαγρλε δφμα ζνη.  

Καί ηήο Δνξηήο  Ήρνο δ'  
Αλειήθζεο ελ δφμε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ραξνπνηήζαο ηνχο 
Μαζεηάο, ηή επαγγειία ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, βεβαησζέλησλ απηψλ 
δηά ηήο επινγίαο, φηη ζχ εη ν Τηφο ηνχ Θενχ, ν ιπηξσηήο ηνχ θφζκνπ.  
 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Ε' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ  

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  
Ήρνο α'  Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο  

Αγγέισλ ζαπκαδφλησλ, ηήο αλφδνπ ηφ μέλνλ, θαί Μαζεηψλ 
εθπιεηηνκέλσλ, ηφ θξηθηφλ ηήο επάξζεσο, αλήιζεο κεηά δφμεο σο 
Θεφο, θαί πχιαη ζνη έπήξζεζαλ σηήξ, δηά ηνχην αί δπλάκεηο ηψλ 
νπξαλψλ εζαχκαδνλ βνψζαη, Γφμα ηή θαηαβάζεη ζνπ σηήξ, δφμα ηή 
βαζηιεία ζνπ.  
δφμα ηή Αλαιήςεη ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 



 
Κάζηζκα  φκνηνλ  

Σνχ Άδνπ ζθπιεπζέληνο ππφ ζνχ Εσνδφηα, θαί θφζκνπ θσηηζζέληνο, 
ελ ηή ζή, Αλαζηάζεη, αλήιζεο κεηά δφμεο ν σηήξ, ν πάληα πεξηέρσλ 
ηή ρεηξί, δηά ηνχην ζχλ Αγγέινηο ζε θαί εκείο, δνμάδνκελ, βνψληεο, 
Γφμα ηή Αλαιήςεη ζνπ Υξηζηέ, δφμα ηή βαζηιεία ζνπ, δφμα ηή 
επζπιαγρλία ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε. (Γίο)  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ  
ηηρεξά Πξνζφκνηα  

Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δπθξαζά  
Λφγνπ ηνίο Μαζεηαίο, πηζηνί ζπλεπαξζψκελ, ηψλ αξεηψλ εηο φξε, σο 
άλ Υξηζηνχ ηήλ δφμαλ, ηδείλ αμησζείεκελ.  
 
ηίρ. Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  
 
Ήζρπλαλ εκθαλψο, ηήλ Μαληραίσλ ιέζρελ, νη λφεο νίο επφξνπλ, 
Υξηζηνχ ζαθψο δεινχληεο, ζχζζσκνλ ηήλ αλέιεπζηλ.  
 
ηίρ. Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ...  
 
Αλάθξνπζνλ Γαπτδ, γεζφκελνο ηήλ ιχξαλ, αλαιεθζείο Υξηζηφο γάξ, 
ηνίο πξάγκαζη ηνχο ιφγνπο, θπξνί ηήο Πξνθεηείαο ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Αλειήθζεο ελ δφμε, εθ ηνχ φξνπο ηψλ Διαηψλ, Υξηζηέ ν Θεφο, 
ελψπηνλ ηψλ ζψλ Μαζεηψλ, θαί εθάζηζαο ελ δεμηά ηνχ Παηξφο, ν ηά 
ζχκπαληα πιεξψλ ηή ζεφηεηη, θαί απέζηεηιαο απηνίο Πλεχκα ηφ 
άγηνλ, ηφ θσηίδνλ, θαί ζηεξίδνλ, θαί αγηάδνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

ρ73ηνξ 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΖ Ε' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  

Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ  
Έπαζεο σο άλζξσπνο, ν απαζήο ηή ζεφηεηη, θαί αλέζηεο ηξη ήκεξνο, 
ζθπιεχζαο ηφλ ζάλαηνλ, θαί ζπλαλαζηήζαο, πάληαο ηνχο θζαξέληαο, 
θαί αλειήιπζαο Υξηζηέ, πξφο ηφλ Παηέξα, επαγγεηιάκελνο, εθπέκςεηλ 
ηφλ Παξάθιεηνλ, ηνίο ηεξνίο Απνζηφινηο ζνπ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν 
σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 



Τκείο ηί εζηήθαηε, πξφο νπξαλφλ αηελίδνληεο; νη νξψκελνη Άγγεινη, 
σο άλζξσπνη έιεγνλ, ηνίο ηνχ Λφγνπ Μχζηαηο, νχηνο, φλ νξάηε, ππφ 
λεθέιεο θσηεηλήο, αλαιεθζέληα, απηφο ειεχζεηαη, φλ ηξφπνλ 
εζεάζαζζε, θξίλαη ηφλ θφζκνλ, σο έθεζε, πνξεπζέληεο νχλ άπαληα, 
ηά ξεζέληα πιεξψζαηε.  
 
Μεηά ηήλ εθ ηάθνπ ζνπ, ππέξ θαηάιεςηλ Έγεξζηλ, παληνδχλακε 
Κχξηε ιαβψλ νχο εγάπεζαο, έσο Βεζαλίαο, εμήγαγεο Λφγε, θαί πξφο 
ηφ φξνο γεγνλψο, ηνχ Διαηψλνο, ηνχηνπο επιφγεζαο, θαί νχησο 
αλειήιπζαο, ππνηαγέλησλ Αγγέισλ ζνη, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν 
σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'  
ηε παξαγέγνλαο επί ηφ φξνο, Υξηζηέ ηψλ Διαηψλ, Παηξφο επηηειέζαη 
ηήλ επδνθίαλ, εμέζηεζαλ νη νπξάληνη Άγγεινη, θαί έθξημαλ νη 
θαηαρζφληνη, παξίζηαλην δέ νη Μαζεηαί κεηά ραξάο έληξνκνη, σο 
ειάιεηο απηνίο, σο ζξφλνο δέ εηνίκαζην εμ ελαληίαο λεθέιε 
πξνζκέλνπζα, πχιαο δέ ν νπξαλφο δηαπεηάζαο, ηψ θάιιεη εθαίλεην, 
θαί ε γή ηνχο θξππηήξαο αλαθαιχπηεη, Αδάκ ηήλ θαηάβαζηλ σο 
γλσζζήλαη, θαί ηήλ αχζηο αλάβαζηλ, Αιι' ίρλε κέλ πςνχην, σο ππφ 
ρεηξφο, ζηφκα δέ κεγάια επιφγεη, σο εθνχεην, λεθέιε ππειάκβαλε, 
θαί νπξαλφο έλδνλ ζε ππεδέμαην, Έξγνλ ηνχην Κχξηε εηξγάζσ, κέγα 
θαί παξάδνμνλ, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα  
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δπθξαζά  

Πιεξψζαο αγαζέ, Παηξφο ηήλ επδνθίαλ, ελψζαο ηε ηά άλσ, ηνίο 
θάησ, αλειήθζεο, ελ δφμε πξφο ηφ πξφηεξνλ.  
 
ηίρ. Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  
 
Αλήιζεο πξφο ηφλ ζφλ, Γελλήηνξα νηθηίξκνλ, φζελ νπθ ερσξίζζεο, 
θαί χςσζαο ηήλ θάησ, θεηκέλελ θχζηλ Γέζπνηα.  
 
ηίρ. Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ...  
 
Νεθέιε ζε θσηφο, αλέιαβελ εηο χςνο, θαί Άγγεινη ελ θφβσ, θαί 
ηξφκσ δηεθφλνπλ, ηψ ζείσ ζνπ θειεχζκαηη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'  
Σήλ θαηαβάζαλ θχζηλ ηνχ Αδάκ, εηο ηά θαηψηεξα κέξε ηήο γήο, ν 
Θεφο θαηλνπνηήζαο ζεαπηψ, ππεξάλσ πάζεο αξρήο θαί εμνπζίαο 



αλήγαγεο ζήκεξνλ, σο αγαπήζαο γάξ, ζπλεθάζηζαο, σο 
ζπκπαζήζαο δέ, ήλσζαο ζεαπηψ, σο ελψζαο ζπλέπαζεο, σο 
απαζήο παζψλ δέ, ζπλεδφμαζαο, Αιι' νη Αζψκαηνη, Σίο εζηηλ νχηνο, 
έιεγνλ, ν σξαίνο αλήξ; αιι' νπθ άλζξσπνο κφλνλ, Θεφο δέ θαί 
άλζξσπνο, ηφ ζπλακθφηεξνλ ηφ θαηλφκελνλ, ζελ έμαιινη Άγγεινη, 
ελ ζηνιαίο πεξητπηάκελνη, ηνχο Μαζεηάο, Άλδξεο, εβφσλ, Γαιηιαίνη, 
φο αθ' πκψλ πεπφξεπηαη, νχηνο Ηεζνχο άλζξσπνο Θεφο, 
ζεάλζξσπνο πάιηλ ειεχζεηάη, θξηηήο δψλησλ θαί λεθξψλ, πηζηνίο δέ 
δσξνχκελνο, ακαξηηψλ ζπγρψξεζηλ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Ε' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  

Ήρνο β'  Σά άλσ δεηψλ  
Τςφζελ εηο γήλ, Υξηζηέ θαηαβέβεθαο, θαί αχζηο εθ γήο, εηο χςνο 
αλέδξακεο, πξφο ηφλ ζφλ Γελλήηνξα, Μαζεηψλ νξψλησλ ζνπ ηήλ 
άλνδνλ, ζχλ απηνίο νχλ ενξηάδνληεο, πκλνχκέλ ζνπ ψηεξ ηήλ 
Αλάιεςηλ. (Γίο)  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ'  
Σήλ σξαηφηεηα  

Ο πξναηψληνο Λφγνο θαί άλαξρνο, ήλ πεξ αλείιεθε, θχζηλ 
αλζξψπεηνλ, ζενπνηήζαο κπζηηθψο, ζήκεξνλ αλειήθζε, Άγγεινη 
πξνηξέρνληεο, Απνζηφινηο εδείθλπνλ, ηνχηνλ πνξεπφκελνλ, εηο 
νπξαλνχο κεηά δφμεο πνιιήο, απηψ δέ πξνζθπλήζαληεο, έιεγνλ, 
Γφμα Θεψ ηψ αλαιεθζέληη. (Γίο)  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ  
ηηρεξά Πξνζφκνηα  

Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δπθξαζά  
Οπ ιείςσ νξθαλνχο, νχο πεξ εγψ ζπλήμα, ν Κχξηνο ηνίο θίινηο, 
ειάιεη, αιιά πέκςσ, πκίλ Πλεχκα ηφ άγηνλ.  
 
ηίρ. Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  
 



Άγγεινη ηνίο ζνθνίο, εβφσλ Απνζηφινηο,  άλδξεο Γαιηιαίνη, φλ 
ηξφπνλ θαζνξάηε, απηφο πάιηλ ειεχζεηαη.  
 
ηίρ. Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ...  
 
Καηήιζνλ ελ ραξά, απφ ηνχ Διαηψλνο, νη Μαζεηαί ζνπ Λφγε, 
δνμάδνληεο, πκλνχληεο, ηήλ ζείαλ ζνπ Αλάιεςηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'  
ηε αλειήθζεο ελ δφμε, Υξηζηέ ν Θεφο ηψλ Μαζεηψλ νξψλησλ, αη 
λεθέιαη ππειάκβαλφλ ζε κεηά ζαξθφο, πχιαη επήξζεζαλ αη νπξάληαη, 
ν ρνξφο ηψλ Αγγέισλ έραηξελ ελ αγαιιηάζεη, αη αλψηεξαη δπλάκεηο 
έθξαδνλ, ιέγνπζαη, Άξαηε πχιαο νη άξρνληεο πκψλ, θαί εηζειεχζεηαη 
ν Βαζηιεχο ηήο δφμεο, νη δέ Μαζεηαί εθπιεηηφκελνη έιεγνλ, Μή 
ρσξηζζήο εκψλ, ν Πνηκήλ ν θαιφο, αιιά πέκςνλ εκίλ ηφλ Πλεχκά 
ζνπ ηφ παλάγηνλ, ηφ νδεγνχλ θαί ζηεξίδνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

ρ74ηνξ 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΣΖ Ε' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  
Ήρνο δ'  Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη  

Καζνξψλησλ ηψλ ζείσλ ζνπ, Μαζεηψλ αλειήιπζαο, εηο ηά επνπξάληα 
θαί εθάζηζαο, ελ δεμηά ηνχ Γελλήηνξνο, ν ηνχηνπ αρψξηζηνο, 
ππεξνχζηε Τηέ, θαί σο είπαο απέζηεηιαο, ηφλ Παξάθιεηνλ, νπξαλνχο 
επηγείνπο εθηεινχληα, ηνχο ζνθνχο θαί ζεεγφξνπο, θαί ηεξνχο, 
Απνζηφινπο ζνπ.  
 
Δζαξθψζεο δη' άθαηνλ, Ηεζνχ αγαζφηεηα, θαί ηαπξφλ θαί ζάλαηνλ, ν 
αζάλαηνο, εζεινπζίσο ππέκεηλαο, θαί αχζηο ηξηήκεξνο, αλαζηάο εθ 
ηψλ λεθξψλ, κεζ' εκέξαο ηεζζαξάθνληα, αλειήιπζαο, φζελ πξψελ 
θαηήιζεο, εηξελεχζαο, ηά επίγεηα, θαί πάληαο, πξνζαγαγψλ ηψ 
Γελλήηνξη.  
 
Δλ λεθέιαηο σο είδφλ ζε, επαηξφκελνλ Κχξηε, νη ζνθνί Απφζηνινη 
νδπξφκελνη, θαί θαηεθείαο πιεξνχκελνη, εβφσλ ζχλ δάθξπζη, Μή 
εάζεο νξθαλνχο, νψο δη' νίθηνλ εγάπεζαο, αιι' απφζηεηινλ, εθ' 
εκάο, σο ππέζρνπ, παλνηθηίξκνλ ηφ παλάγηφλ ζνπ Πλεχκα, 
θσηαγσγνχλ ηάο ςπράο, εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α' 
Γεχηε ηψλ πηζηψλ ηφ ζχζηεκα, ηνχο λφαο κπεζέληεο ηψλ Μαζεηψλ 



ηνχ Υξηζηνχ, άιεθηνλ χκλνλ είπσκελ, επί ηνχ Διαηψλνο, σο νη 
Απφζηνινη, κεηά Γαπτδ βνήζσκελ, Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ, 
Κχξηνο ελ θσλή ζάιπηγγνο, ίλα ξχζεηαη ηάο θπιάο ηψλ βξνηψλ, εθ 
ηψλ ζθαλδάισλ ηνχ αιάζηνξνο, θαί θσηίζε ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ  
ηηρεξά Πξνζφκνηα  

Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δπθξαζά  
Θαχκα θαηλνπξεπέο! ε βξφηεηνο γάξ θχζηο, εηο νπξαλνχο αλήιζελ, ε 
ελσζείζα Λφγσ, Θεψ ηψ παληνθξάηνξη.  
 
ηίρ. Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  
 
Έιακςελ ε θαηδξά, θαί πάκθσηνο εκέξα, ηήο ζείαο ηνχ Γεζπφηνπ, 
εηο νπξαλνχο αλφδνπ, ιακπξχλνπζα ηά ζχκπαληα.  
 
ηίρ. Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ...  
 
ζπεξ ηνίο Μαζεηαίο, απέζηεηιαο εμ χςνπο, ηφ ζπκθπέο ζνπ 
Πλεχκα, θαί ηψ ιαψ ζνπ πέκςνλ, Υξηζηέ σηήξ ηήλ ράξηλ ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α' 
Κχξηε, αλαιακβαλνκέλνπ ζνπ φζελ νπθ ερσξίζζεο, αη ζηξαηηαί ηψλ 
Αγγέισλ, θαί πάλησλ ηψλ Αζσκάησλ, ελ αγαιιηάζεη εβφσλ, ηαίο 
αλσηέξαηο δπλάκεζηλ, Άξαηε πχιαο νη άξρνληεο πκψλ, θαί 
εηζειεχζεηαη ν Βαζηιεχο ηήο δφμεο, ν γάξ ζξφλνο ν ρεξνπβηθφο, 
αλέιαβέ ζε κεηά ζαξθφο, Κχξηε, δφμα ζνη.  
 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Ε' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο δ'  

Δπεθάλεο ζήκεξνλ  
Πξφο ηφλ ζφλ Γελλήηνξα παιηλδξνκήζαο, παληνπξγέ ηνχο δνχινπο 
ζνπ, κή θαηαιίπεο νξθαλνχο, νη Μαζεηαί σο θαηείδφλ ζε, 
αλαιεθζέληα, εβφσλ θηιάλζξσπε. (Γίο)  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 



Κάζηζκα  φκνηνλ 
Οη θιεηλνί δηάθνζκνη ηψλ ζείσλ λφσλ, ηφλ ηήο δφμεο Κχξηνλ, 
αλαιεθζέληα εκθαλψο, κεηά ζαξθφο ζεαζάκελνη, Πχιαο εβφσλ 
αιιήινηο επάξαηε. (Γίο)  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ  
ηηρεξά Πξνζφκνηα  

Ήρνο πι. β'  Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ  
Γη' άθξαλ επζπιαγρλίαλ Υξηζηέ, εηέρζεο εθ Παξζέλνπ ζαξθί, 
εθνπζίσο, ππνκείλαο δέ ηαπξφλ, ηξηήκεξνο αλέζηεο, εθ ηάθνπ 
παλνηθηίξκνλ, ζπλαλαζηήζαο θαί δσψζαο εκάο.  
 
ηίρ. Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  
 
Οξψλησλ ζε Υξηζηέ ν Θεφο, ηψλ ζείσλ Μαζεηψλ εκθαλψο, 
αλειήθζεο, απφ γήο πξφο νπξαλφλ, θαί ηνχηνηο επεγγείισ, 
εθπέκςεηλ Εσνδφηα, εθ ηνχ Παηξφο Πλεχκα ηφ άγηνλ.  
 
ηίρ. Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ...  
 
Ξελίδεηαη Αγγέισλ πιεζχο, ηφ μέλνλ ηήο αλφδνπ ζνπ, θαί θξηθψδεο, 
Ηεζνχ πακβαζηιεχ, θαί πχιαο νπξαλίνπο, δηαίξεηλ επεβφσλ, ηαίο 
αλσηέξαηο λχλ δπλάκεζη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Σψλ θφιπσλ ηψλ παηξηθψλ κή ρσξηζζείο, γιπθχηαηε Ηεζνχ, θαί ηνίο 
επί γήο σο άλζξσπνο ζπλαλαζηξαθείο, ζήκεξνλ απ' φξνπο ηψλ 
Διαηψλ αλειήθζεο ελ δφμε, θαί ηήλ πεζνχζαλ θχζηλ εκψλ, 
ζπκπαζψο αλπςψζαο, ηψ Παηξί ζπλεθάζηζαο, ζελ αη νπξάληαη ηψλ 
αζσκάησλ ηάμεηο, ηφ ζαχκα εθπιεηηφκελαη, εμίζηαλην ζάκβεη, θαί 
ηξφκσ ζπλερφκελαη, ηήλ ζήλ θηιαλζξσπίαλ εκεγάιπλνλ, Μεζ' ψλ θαί 
εκείο νη επί γήο, ηήλ πξφο εκάο ζνπ ζπγθαηάβαζηλ, θαί ηήλ αθ' εκψλ 
Αλάιεςηλ δνμνινγνχληεο, ηθεηεχνκελ ιέγνληεο, ν ηνχο Μαζεηάο θαί 
ηήλ ηεθνχζάλ ζε Θενηφθνλ, ραξάο απείξνπ πιήζαο ελ ηή ζή 
Αλαιήςεη, θαί εκάο αμίσζνλ ηψλ εθιεθηψλ ζνπ ηήο ραξάο, επραίο 
απηψλ, δηά ηφ κέγα ζνπ έιενο.  

ρ75ηνξ 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΣΖ Ε' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  



Ήρνο δ'  Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο  
Σήλ ππέξ πάλησλ ηειέζαο ζσηεξίαλ, ηφ φξνο θαηέιαβεο ηνχ 
Διαηψλνο Υξηζηέ, φζελ αλέπηεο ελψπηνλ, ηψλ Μαζεηψλ ζνπ, εηο 
νπξαλνχο ελ δφμε θεξφκελνο, δηφ ηφ κπζηήξηνλ θαηαπιεηηφκελαη, 
ηαίο αλσηέξαηο εθξαχγαδνλ, αη θάησ ηάμεηο, Άξαηε πχιαο θαί 
εηζειεχζεηαη, φζελ εμήιζε, ηψλ απάλησλ, ν βαζηιεχσλ Θεφο, σο 
επδφθεζε, παξαδφμσο ηψ θφζκσ, ζσηεξίαλ εξγαζάκελνο.  
 
Σψλ Μαζεηψλ ν ρνξφο ζε, σο εψξα, αλαιακβαλφκελνλ, έιεγε 
Γέζπνηα, Πνχ λχλ απαίξεηο ηψλ δνχισλ ζνπ; θαί πνχ πνξεχε, ν ελ 
ρεξζί ζπλέρσλ ηά πέξαηα; εκείο θαηαιείςαληεο, άπαληα ζνί ηψ Θεψ, 
εθνινπζήζακελ ραίξνληεο, εηο ηνχο αηψλαο, ζχλ ζνί, ειπίδαο έρνληεο 
έζεζζαη, κή θαηαιίπεο νξθαλνπο εκάο, σο ππέζρνπ, Παηήξ, εκψλ 
εχζπιαγρλε, ηφλ Παξάθιεηνλ πέκςνλ, θαί σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Σειεσηάηελ παξέρσλ επινγίαλ, ηνίο θίινηο ζνπ Γέζπνηα, 
εκπζηαγψγεηο απηνχο, νξάηε θίινη πνξεχνκαη, πξφο ηφλ Παηέξα, πκίλ 
δέ πέκςσ άιινλ Παξάθιεηνλ, νπ θαηαιείςσ γάξ πξφβαηα, άπεξ 
ζπλήμα, νπθ επηιήζνκαη νχο εγάπεζα, ζείαλ εμ χςνπο ελδπζάκελνη, 
δπλαζηείαλ, πνξεχεζζαη ιέγνληεο, επί πάληα ηά έζλε, ζσηεξίαο 
επαγγέιηα.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ, Κχξηνο ελ θσλή ζάιπηγγνο, ηνχ 
αλπςψζαη ηήλ πεζνχζαλ εηθφλα ηνχ Αδάκ, θαί απνζηείιαη Πλεχκα 
Παξάθιεηνλ, ηνχ αγηάζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα  
Ήρνο πι. β'  Αη Αγγειηθαί  

Ίλα ηφλ εηο γήλ, αλπςψζεο κε πεζφληα, ήιζεο επί γήο, πξνζιαβψλ 
δέ κε ζπλάγεηο, θαληεχζελ ζπλδνμάδεηο, ζπλεδξία ηνχ θχζαληνο, 
πάζαο ηάο επάξζεηο θαηαξξάμαο, ηνχ πάιαη κε θαηαβαιφληνο, πκλψ 
Γέζπνηα, ηφλ αθαηάιεπηνλ βπζφλ, ηήο θηιαλζξσπίαο ζνπ.  
 
ηίρ. Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  
 
θίξηεζνλ Αδάκ, ζπλεπθξαίλνπ θαί ε Δχα, νχο γάξ ηή θζνξά, 
ελεδχζαζζε ρηηψλαο, ελ Παξαδείζσ πάιαη, αθζαξζίαλ ειπίζαληεο, 
πξνζιαβψλ ν πιάζαο απνξξήησο, κεηέβαιελ εηο αθζαξζίαλ, θαί 
ζπλχςσζε, θαί ζπλεδξία παηξηθή, ηεηίκεθε ζήκεξνλ.  
 



ηίρ. Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ...  
 
Σχξαλλνλ ερζξφλ, απνζηάηελ ζπκπαηήζαο, ζζέλεη ζετθψ, ν θνξέζαο 
κνπ ηήλ θχζηλ, αηξέπησο, αζπγρχησο, ακεξίζησο αλέδξακελ, αχζηο 
ζχλ απηή πξφο ηφλ Παηέξα, νηρέζζσ ηψλ αηξεηηδφλησλ θιελαθήκαηα, 
επζεβνθξφλσο δ' νη πηζηνί, απηφλ κεγαιχλσκελ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
ήκεξνλ ελ νπξαλνίο αη άλσ δπλάκεηο, ηήλ εκεηέξαλ θχζηλ Θεψκελαη, 
ζαπκάδνπζαη ηνχ μέλνπ ηξφπνπ ηήλ άλνδνλ, δηεπφξνπλ αιιήιαηο 
ιέγνπζαη, Σίο νχηνο φ παξαγελφκελνο; Βιέπνπζαη δέ ηφλ νηθείνλ 
Γεζπφηελ, ηάο νπξαλίνπο πχιαο αίξεηλ δηεθειεχνλην, Μεζ' ψλ 
απαχζησο πκλνχκέλ ζε, ηφλ κεηά ζαξθφο εθείζελ πάιηλ εξρφκελνλ, 
σο θξηηήλ ηψλ απάλησλ, θαί Θεφλ παληνδχλακνλ.  
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ Ε' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο πι. α'  

Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ  
Καηειζψλ νπξαλφζελ πξφο ηά επίγεηα, θαί ηήλ θάησ θεηκέλελ ελ ηή 
ηνχ Άδνπ θξνπξά, ζπλαλαζηήζαο σο Θεφο, Αδακηαίαλ κνξθήλ, ηή 
Αλαιήςεη ζνπ Υξηζηέ, αλήγαγεο εηο νπξαλνχο, θαί ζξφλσ ηψ Παηξηθψ 
ζνπ, ζπγθάζεδξνλ απεηξγάζσ, σο ειεήκσλ θαί θηιάλζξσπνο (Γίο)  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο  

Δπί ηνχ φξνπο αλειζψλ ηνχ Διαηψλνο, ν ειεήκσλ Ηεζνχο απηφζελ 
ήξζεο, θσηεηλήο ζε λεθέιεο θαζππνιαβνχζεο, νξψλησλ ηψλ 
Μαζεηψλ ζνπ απφ ηήο γήο, βνψλησλ θαί ηψλ Αγγέισλ ελ νπξαλνίο, 
Φφβσ πχιαη επάξζεηε, θαί γάξ ν κφλνο θξαηαηφο, ληθήζαο ηφλ 
αιάζηνξα, πξφο εκάο επεδήκεζε. (Γίο)  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ  
ηηρεξά Πξνζφκνηα  

Ήρνο πι. β'  Αη Αγγειηθαί  
ινλ κε Υξηζηέ, πξνζιαβφκελνο αθξάζησο, φισ κνη ηή ζή 



ζπλεθξάζεο ζεία θχζεη, θπξκφλ νπρ ππνκείλαο, νπ ηξνπήλ, νπ 
δηαίξεζηλ, Γφμα ηή θξηθηή ζνπ θαηαβάζεη, ηψ πάζεη θαί ηή αλαζηάζεη, 
ηή αλαβάζεη ηε, δη' ψλ ε πξίλ ρακαηξξηθήο, αλχςσηαη θχζηο εκψλ.  
 
ηίρ. Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  
 
Τκείο ίλα ηί, βιεθαξίδαο αλπςνχηε, θαί ζακβεηηθψο ηφλ αφξαηνλ 
νξάηε; νη Άγγεινί ζνπ ψηεξ αλεβφσλ ηνίο Μχζηαηο ζνπ, νχηνο ν ελ 
δφμε αλαβαίλσλ, σζαχησο ήμεη ζαξθνθφξνο, πλνήλ άπαζαλ, θξίλαη 
δηθαίνηο ελ δπγνίο, Θεφο ψλ θαί άλζξσπνο.  
 
ηίρ. Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ...  
 
Θξήλνπ θαί ραξάο, ν ρνξφο ηψλ Μαζεηψλ ζνπ, επί ηή ζεπηή, 
Αλαιήςεη ζνπ σηήξ κνπ, εζηψο ελ κεηαηρκίσ, ελ ηψ φξεη 
θηιάλζξσπε, Γέζπνηα κή ιίπεο, αλεβφσλ, σξθαληζκέλνπο ζνχο 
νηθέηαο, αιι' απφζηεηινλ, Πλεχκα ηφ ζείνλ, ηάο ςπράο θσηίδνλ ηψλ 
δνχισλ ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
Αλειήθζεο ελ δφμε, απφ γήο εηο νπξαλνχο, ν πάληα πιεξψλ ηή 
ζεφηεηη, θαί ελ δεμηά Παηξφο εθάζηζαο, ν ελ αξρή Θεφο Λφγνο, φζελ αη 
νπξάληαη δπλάκεηο νξψζαη, ηνίο Απνζηφινηο έκθνβνη έιεγνλ, Σίλη 
αηελίδεηε, βιέπνληεο εηο ηφλ νπξαλφλ, νχηνο, φλ εζεάζάζζε, απηφο 
πάιηλ ειεχζεηαη κεηά δφμεο, ηνχ θξίλαη πάζαλ ηήλ γήλ, θαί απνδνχλαη 
εθάζησ θαηά ηά έξγα απηνχ, πξφο φλ βνήζσκελ, Αθαηάιεπηε Κχξηε, 
δφμα ζνη.  

ρ76ηνξ 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ Ε' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
Απνδίδνηαη ε ηήο  Α λ αι ή ς ε σ ο  ενξηή  

 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά ηδηφκεια ε' 

Ήρνο πι. β'  
Ο Κχξηνο αλειήθζε εηο νπξαλνχο, ίλα πέκςε ηφλ Παξάθιεηνλ ηψ 
θφζκσ, νη νπξαλνί εηνίκαζαλ ηφλ ζξφλνλ απηνχ, λεθέιαη ηήλ 
επίβαζηλ απηνχ, Άγγεινη ζαπκάδνπζηλ, άλζξσπνλ νξψληεο ππεξάλσ 
απηψλ, ν Παηήξ εθδέρεηαη, φλ ελ θφιπνηο έρεη ζπλατδηνλ, Σφ Πλεχκα 
ηφ άγηνλ θειεχεη πάζη ηνίο Αγγέινηο απηνχ, Άξαηε πχιαο νη άξρνληεο 
εκψλ, Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  



φηη αλέβε Υξηζηφο, φπνπ ήλ ηφ πξφηεξνλ. (Γίο)  
 
Κχξηε, ηή ζή, Αλαιήςεη, εμεπιάγεζαλ ηά Θεφλ, επί Υεξνπβίκ, 
ζεσξήζαληά ζε ηνλ λεθειψλ αλεξρφκελνλ, ηφλ επ' απηψλ 
θαζεδφκελνλ, θαί δνμάδνκέλ ζε, φηη ρξεζηφλ ηφ έιεφο ζνπ, δφμα ζνη. 
(Γίο)  
 
Δλ ηνίο φξεζη ηνίο αγίνηο, ζεσξνχληέο ζνπ ηάο πςψζεηο Υξηζηέ, ηφ 
απαχγαζκα ηήο δφμεο ηνχ Παηξφο, αλπκλνχκέλ ζνπ ηήλ θσηνεηδή 
ηνχ πξνζψπνπ κνξθήλ, πξνζθπλνχκέλ ζνπ ηά παζήκαηα, ηηκψκελ 
ηήλ Αλάζηαζηλ, ηήλ έλδνμνλ Αλάιεςηλ δνμάδνληεο, ειέεζνλ εκάο. 
(Γίο)  
 
Κχξηε, νη Απφζηνινη σο εηδφλ ζε, ελ λεθέιαηο επαηξφκελνλ, νδπξκνίο 
δαθξχσλ, δσνδφηα Υξηζηέ, θαηεθείαο πιεξνχκελνη, ζξελνχληεο 
έιεγνλ, Γέζπνηα, κή έάζεο εκάο νξθαλνχο, νχο δη' νίθηνλ εγάπεζαο 
δνχινπο ζνπ, σο εχζπιαγρλνο, αιι' απφζηεηινλ, σο ππέζρνπ εκίλ, 
ηφ παλάγηφλ ζνπ Πλεχκα, θσηαγσγνχλ ηάο ςπράο εκψλ. (Γίο)  
 
Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο πιεξψζαο ηφ κπζηήξηνλ, παξαιαβψλ ηνχο 
ζνχο Μαζεηάο, εηο ηφ φξνο ηψλ Διαηψλ αλειάκβαλεο, θαί ηδνχ, ηφ 
ζηεξέσκα ηνχ νπξαλνχ παξήιζεο, ν δη' εκέ πησρεχζαο θαη' εκέ, θαί 
αλαβάο, φζελ νπθ ερσξίζζεο, ηφ παλάγηφλ ζνπ Πλεχκα 
εμαπφζηεηινλ, θσηίδνλ ηάο ςπράο εκψλ. (Γίο)  

Γφμα... Καί λχλ... 
Σψλ θφιπσλ ηψλ παηξηθψλ κή ρσξηζζείο, γιπθχηαηε Ηεζνχ, θαί ηνίο 
επί γήο σο άλζξσπνο, ζπλαλαζηξαθεηο, ζήκεξνλ απ' φξνπο ηψλ 
Διαηψλ αλειήθζεο ελ δφμε, θαί ηήλ πεζνχζαλ θχζηλ εκψλ 
ζπκπαζψο αλπςψζαο, ηψ Παηξί ζπλεθάζηζαο, φζελ αη νπξάληαη ηψλ 
αζσκάησλ ηάμεηο, ηφ ζαχκα εθπιεηηφκελαη, εμίζηαλην ζάκβεη, θαί 
ηξφκσ ζπλερφκελαη, ηήλ ζήλ θηιαλζξσπίαλ εκεγάιπλνλ, Μεζ' ψλ θαί 
εκείο νη επί γήο, ηήλ πξφο εκάο ζνπ ζπγθαηάβαζηλ, θαί ηήλ αθ' εκψλ 
Αλάιεςηλ δνμνινγνχληεο, ηθεηεχνκελ ιέγνληεο, ν ηνχο καζεηάο θαί 
ηήλ ηεθνχζάλ ζε Θενηφθνλ, ραξάο απείξνπ πιήζαο ελ ηή ζή 
Αλαιήςεη, θαί εκάο αμίσζνλ, ηψλ εθιεθηψλ ζνπ ηήο ραξάο, επραίο 
απηψλ, δηά ηφ κέγα ζνπ έιενο.  
 

Δηο ηφλ  η ί ρ ν λ  
ηηρεξά Ηδηφκεια  Ήρνο β'  

Δηέρζεο σο απηφο εζέιεζαο, εθάλεο, σο απηφο εβνπιήζεο, έπαζεο 



ζαξθί, ν Θεφο εκψλ, εθ λεθξψλ αλέζηεο, παηήζαο ηφλ ζάλαηνλ, 
αλειήθζεο ελ δφμε, ν ηά ζχκπαληα πιεξψλ, θαί απέζηεηιαο εκίλ 
Πλεχκα ζείνλ, ηνχ αλπκλείλ θαί δνμάδεηλ ζνπ ηήλ ζεφηεηα.  
 
ηίρ. Πάληα ηα έζλε θξνηήζαηε ρείξαο...  
 
Αλαιακβαλνκέλνπ ζνπ Υξηζηέ, εθ ηνχ φξνπο ηψλ Διαηψλ, αη δπλάκεηο 
νξψζαη εηέξα ηή εηέξα εβφσλ, Σίο εζηηλ νχηνο; θαί θεζί πξφο απηάο, 
Οχηφο εζηηλ ν θξαηαηφο θαί δπλάζηεο, νχηφο εζηηλ ν δπλαηφο ελ 
πνιέκσ, νχηφο εζηηλ αιεζψο ν Βαζηιεχο ηήο δφμεο, Καί ίλα ηί απηνχ 
εξπζξά ηά ηκάηηα; Δθ Βνζφξ ήθεη, φπεξ εζηί, ηήο ζαξθφο, Απηφο δέ σο 
Θεφο ελ δεμηά θαζίζαο ηήο κεγαισζχλεο, απέζηεηιαο εκίλ ηφ Πλεχκα 
ηφ άγηνλ ίλα νδεγήζε, θαί ζψζε ηάο ςπράο εκψλ.  
 
ηίρ. Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ, Κχξηνο ελ θσλή ζάιπηγγνο. 
 
Αλειήθζεο ελ δφμε, εθ ηνχ φξνπο ηψλ Διαηψλ Υξηζηέ ν Θεφο ελψπηνλ 
ηψλ ζψλ Μαζεηψλ, θαί εθάζηζαο ελ δεμηά ηνχ Παηξφο ν ηά ζχκπαληα 
πιεξψλ ηή ζεφηεηη, θαί απέζηεηιαο απηνίο Πλεχκα ηφ άγηνλ, ηφ 
θσηίδνλ, θαί ζηεξίδνλ, θαί αγηάδνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ, Κχξηνο ελ θσλή ζάιπηγγνο, ηνχ 
αλπςψζαη ηήλ πεζνχζαλ εηθφλα ηνχ Αδάκ, θαί απνζηείιαη Πλεχκα 
Παξάθιεηνλ, ηνχ αγηάζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  
Αλειήθζεο ελ δφμε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ραξνπνηήζαο ηνχο 
Μαζεηάο, ηή επαγγειία ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, βεβαησζέλησλ απηψλ 
δηά ηήο επινγίαο, φηη ζχ εη ν Τηφο ηνχ Θενχ, ν ιπηξσηήο ηνχ θφζκνπ. 
(Δθ γ)  
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΣΖ ΑΝΑΛΖΦΔΧ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο α'  

Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο  
Αγγέισλ ζαπκαδφλησλ, ηήο αλφδνπ ηφ μέλνλ, θαί Μαζεηψλ 
εθπιεηηνκέλσλ, ηφ θξηθηφλ ηήο επάξζεσο, αλήιζεο κεηά δφμεο σο 



Θεφο, θαί πχιαη ζνη επήξζεζαλ σηήξ, δηά ηνχην αη δπλάκεηο ηψλ 
νπξαλψλ εζαχκαδνλ βνψζαη, Γφμα ηή θαηαβάζεη ζνπ σηήξ, δφμα ηή 
βαζηιεία ζνπ, δφμα ηή Αλαιήςεη ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ'  
Σήλ σξαηφηεηα  

Ο πξναηψληνο Θεφο θαί άλαξρνο, ήλ πεξ αλείιεθε, θχζηλ 
αλζξψπεηνλ, ζενπνηήζαο κπζηηθψο, ζήκεξνλ αλειήθζε, Άγγεινη 
πξνηξέρνληεο, Απνζηφινηο εδείθλπνλ, ηνχηνλ πνξεπφκελνλ, εηο 
νπξαλνχο κεηά δφμεο πνιιήο, απηψ δέ πξνζθπλήζαληεο έιεγνλ, 
Γφμα Θεψ ηψ αλαιεθζέληη.  
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α'  
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ  

Καηειζψλ νπξαλφζελ εηο ηά επίγεηα, θαί ηήλ θάησ θεηκέλελ ελ ηή ηνχ 
Άδνπ θξνπξά, ζπλαλαζηήζαο σο Θεφο, Αδακηαίαλ κνξθήλ, ηή 
Αλαιήςεη ζνπ Υξηζηέ, εηο νπξαλνχο αλαγαγψλ, ηψ ζξφλσ ηψ 
παηξηθψ ζνπ, ζπγθάζεδξνλ απεηξγάζσ, σο ειεήκσλ θαί 
θηιάλζξσπνο.  
 

Οη Καλφλεο, ν ηνχ Ήρνπ πι. α' κεηά ηψλ εηξκψλ εηο ε' θαί ν ηνχ 
Ήρνπ δ' εηο ο' [άλεπ ηίρσλ]  
 

Καλψλ ηνχ Ήρνπ  
Πνίεκα Ησάλλνπ Μνλαρνχ  

Χδή α'  Ήρνο πι. α'  Ο εηξκφο  
Σψ σηήξη Θεψ, ηψ ελ ζαιάζζε ιαφλ, πνζίλ αβξφρνηο νδεγήζαληη, 
θαί Φαξαψ παλζηξαηηά θαηαπνληίζαληη, απηψ κφλσ άζσκελ, φηη 
δεδφμαζηαη.  
 
Άζσκελ πάληεο ιανί ηψ επί ψκσλ Υεξνπβίκ αλαιεθζέληη, κεηά δφμεο 
Υξηζηψ, θαί ζπγθαζίζηαληη εκάο ελ δεμηά ηνχ Παηξφο, σδήλ επηλίθηνλ, 
φηη δεδφμαζηαη.  
 
Σφλ κεζίηελ Θενχ θαί αλζξψπσλ Υξηζηφλ, ρνξνί Αγγέισλ 
ζεαζάκελνη, κεηά ζαξθφο ελ πςίζηνηο εμεπιήηηνλην, ζπκθψλσο δέ 



αλέκειπνλ, χκλνλ επηλίθηνλ.  
 
Σψ νθζέληη Θεψ, επί ηνχ φξνπο ηλά, θαί λφκνλ δφληη ηψ ζεφπηε 
Μσζεί, ηψλ Διαηψλ εθ ηνχ φξνπο αλαιεθζέληη ζαξθί, απηψ πάληεο 
άζσκελ, φηη δεδφμαζηαη.  

Θενηνθίνλ  
Άρξαληε Μήηεξ Θενχ, ηφλ ζαξθσζέληα εθ ζνχ, θαί εθ ηψλ θφιπσλ 
ηνχ γελλήηνξνο κή εθθνηηήζαληα Θεφλ, απαχζησο πξέζβεπε, εθ 
πάζεο πεξηζηάζεσο, ζψζαη νχο έπιαζελ.  
 

Καλψλ ηνχ Ήρνπ δ'  
Οχ ε αθξνζηηρίο θαη' αιθάβεηνλ  

Δλ δέ ηή ε' θαί ζ' Χδή 
Πνίεκα Ησζήθ ηνχ Θεζζαινλίθεο  

Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ  
Αλέζηεο ηξηήκεξνο, ν θαηά θχζηλ αζάλαηνο, θαί ψθζεο ηνίο έλδεθα, 
θαί πάζη ηνίο Μαζεηαίο, θαί αλέδξακεο, Υξηζηέ πξφο ηφλ Παηέξα, 
λεθέιε νρνχκελνο, ν ηνχ παληφο πνηεηήο.  
 
Βνά εκθαλέζηαηα, ςάιισλ Γαπτδ ν ζεφπλεπζηνο, Αλέβε ν Κχξηνο, 
πξφο ηά νπξάληα, ελ αιαιαγκψ, θαί ζάιπηγγνο ερήζεη, θαί πξφο ηφλ 
αξρίθσηνλ Παηέξα έθζαζε.  
 
Γεξάζαληα Κχξηε, θφζκνλ πνιινίο ακαξηήκαζη, θαηλίζαο ηψ Πάζεη 
ζνπ, θαί ηή Δγέξζεη ζνπ, αλειήιπζαο, νρνχκελνο λεθέιε, πξφο ηά 
επνπξάληα, δφμα ηή δφμε ζνπ.  

Θενηνθίνλ  
Γεζπφηελ εθχεζαο, πάλησλ παλάκσκε Γέζπνηλα, ηφλ Πάζνο 
εθνχζηνλ θαηαδεμάκελνλ, θαί αλειζφληα, πξφο ηφλ απηνχ Παηέξα, φλ 
πεξ νπ θαηέιηπε, θάλ ζάξθα είιεθε.  

Καηαβαζία  
Θείσ θαιπθζείο ν βξαδχγισζζνο γλφθσ,  
Δξξεηφξεπζε ηφλ ζεφγξαθνλ λφκνλ.  
Ηιχλ γάξ εθηηλάμαο φκκαηνο λφνπ,  
Οξά ηφλ φληα θαί κπείηαη Πλεχκαηνο,  
Γλψζηλ, γεξαίξσλ ελζένηο ηνίο άζκαζηλ.  
 

Χδή γ'  Ο εηξκφο  
Γπλάκεη ηνχ ηαπξνχ ζνπ Υξηζηέ, ζηεξέσζφλ κνπ ηήλ δηάλνηαλ, εηο ηφ 
πκλείλ θαί δνμάδεηλ ζνπ, ηήλ ζσηήξηνλ Αλάιεςηλ.  



 
Αλήιζεο Εσνδφηα Υξηζηέ, πξφο ηφλ Παηέξα θαί αλχςσζαο, εκψλ ηφ 
γέλνο θηιάλζξσπε, ηή αθάησ επζπιαγρλία ζνπ.  
 
Αη ηάμεηο ηψλ Αγγέισλ σηήξ, βξνηείαλ θχζηλ ζεαζάκελαη, 
ζπλαληνχζάλ ζνη, απαχζησο, εθπιεηηφκελαη αλχκλνπλ ζε.  
 
Δμίζηαλην Αγγέισλ ρνξνί, Υξηζηέ νξψληεο κεηά ζψκαηνο, 
αλαιεθζέληα, θαί αλχκλνπλ, ηήλ αγίαλ ζνπ Αλάιεςηλ.  
 
Σήλ θχζηλ ηψλ αλζξψπσλ Υξηζηέ, θζνξά πεζνχζαλ εμαλέζηεζαο, 
θαί ηή αλφδσ ζνπ χςσζαο, θαί ζαπηψ εκάο εδφμαζαο.  

Θενηνθίνλ  
Ηθέηεπε απαχζησο Αγλή, ηφλ πξνειζφληα έθ ιαγφλσλ ζνπ, ξπζζήλαη 
πιάλεο Γηαβφινπ, ηνχο πκλνχληάο ζε Μεηέξα Θενχ.  

Άιινο  
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο 

Δπάξαηε πχιαο νπξαλίνπο, ηδνχ παξαγέγνλε Υξηζηφο, ν Βαζηιεχο θαί 
Κχξηνο, ζψκα θνξέζαο γήτλνλ, ηαίο αλσηέξαηο έιεγνλ, δπλάκεζηλ αη 
θαηψηεξαη.  
 
Εεηήζαο Υξηζηέ ηφλ πιαλεζέληα, απάηε ηνχ φθεσο Αδάκ, σο ηνχηνλ 
ελδπζάκελνο, αλήιζεο θαί εθάζηζαο, εθ δεμηψλ σο ζχλζξνλνο, 
Παηξφο, πκλνχλησλ Αγγέισλ ζε.  
 
Ζ γή ενξηάδεη θαί ρνξεχεη, αγάιιεηαη θαί ν νπξαλφο, ηή Αλαιήςεη 
ζήκεξνλ, ηνχ Πνηεηνχ ηήο θηίζεσο, ηνχ πξνθαλψο ελψζαληνο, ηά 
δηεζηψηα βνπιήκαηη.  

Θενηνθίνλ  
Θαλάηνπ ηεθνχζα θαζαηξέηελ ηφλ κφλνλ αζάλαηνλ Θεφλ, 
Παξζελνκήηνξ πάλαγλε, ηνχηνλ αεί ηθέηεπε, ηά ζαλαηνχληα πάζε κε, 
απνλεθξψζαη θαί ζψζαί κε.  

Καηαβαζία  
Έξξεμε γαζηξφο εηεθλσκέλεο πέδαο,  
Όβξηλ ηε δπζθάζεθηνλ επηεθλνπκέλεο,  
Μφλε πξνζεπρή ηήο πξνθήηηδνο πάιαη,  
Άλλεο, θεξνχζεο πλεχκα ζπληεηξηκκέλνλ,  
Πξφο ηφλ δπλάζηελ θαί Θεφλ ηψλ γλψζεσλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  



Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ  
Δπηβάο ελ λεθέιαηο ηψλ νπξαλψλ, θαηαιείςαο εηξήλελ ηνίο επί γήο, 
αλήιζεο θαί εθάζηζαο, ηνχ Παηξφο δεμηφζελ, σο νκννχζηνο ηνχησ 
ππάξρσλ θαί Πλεχκαηη, ελ ζαξθί γάξ ψθζεο, αιι' άηξεπηνο έκεηλαο, 
φζελ αλακέλεηο, ζπληειείαο ηφ πέξαο, ηνχ θξίλαη εξρφκελνο, επί γήο 
θφζκνλ άπαληα, Γηθαηνθξίηα Κχξηε, θείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξνχκελνο, σο Θεφο ειεήκσλ ηνίο δνχινηο ζνπ. 
(Γίο)  
 

Χδή δ'  Ο εηξκφο  
Δηζαθήθνα Κχξηε ηήλ αθνήλ, ηήο δπλαζηείαο ηνχ ηαπξνχ ζνπ, σο 
Παξάδεηζνο ελνίγε δη' απηνχ, θαί εβφεζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Αλειήθζεο ελ δφμε, ν ηψλ Αγγέισλ Βαζηιεχο, ηφλ Παξάθιεηνλ εκίλ 
εθ ηνχ Παηξφο απνζηείιαη, Γηφ βνψκελ, Γφμα Υξηζηέ ηή Αλαιήςεη 
ζνπ.  
 
Χο αλήιζελ ν σηήξ, πξφο ηφλ Παηέξα ζχλ ζαξθί, θαηεπιάγεζαλ 
απηψ, αη ηψλ Αγγέισλ ζηξαηηαί, θαί εβφεζαλ, Γφμα Υξηζηέ ηή, 
Αλαιήςεη ζνπ.  
 
Αη ηψλ Αγγέισλ δπλάκεηο, ηαίο αλσηέξαηο εβφσλ, Πχιαο άξαηε 
Υξηζηψ, ηψ εκεηέξσ Βαζηιεί, φλ αλπκλνχκελ, άκα ζχλ Παηξί θαί ηψ 
Πλεχκαηη.  

Θενηνθίνλ  
Ζ Παξζέλνο έηεθε, θαί ηά κεηέξσλ νπθ έγλσ, αιιά Μήηεξ κέλ εζηί, 
Παξζέλνο δέ δηέκεηλελ, ήλ αλπκλνχληεο, Υαίξε Θενηφθε θξαπγάδνκελ.  

Άιινο  
Ο θαζήκελνο ελ δφμε  

Ηεζνχο ν Εσνδφηεο, πξνζιαβσλ νχο εγάπεζελ Διαηψλ εηο φξνο, 
άλεηζη, θαί ηνχηνπο επιφγεζε, θαί ηνχο παηξψνπο λεθέιε 
επνρνχκελνο θφιπνπο έθζαζελ, νχο νπδακψο θαηαιέινηπε.  
 
Κφζκνο φινο ενξηάδεη, νξαηφο θαί αφξαηνο, ελ αγαιιηάζεη, Άγγεινη 
ζθηξηψζη θαί άλζξσπνη, δνμνινγνχληεο απαχζησο ηήλ Αλάιεςηλ, ηνχ 
ζαξθί ελσζέληνο εκίλ αγαζφηεηη.  
 
Λχζαο θξάηνο ηνχ ζαλάηνπ, σο αζάλαηνο Κχξηνο, ηήλ αζαλαζίαλ, 
πάζηλ εδσξήζσ θηιάλζξσπε, θαί αλειήθζεο ελ δφμε θαζνξψλησλ 
ζε, ηψλ ζεπηψλ Μαζεηψλ, Ηεζνχ παληνδχλακε.  



Θενηνθίνλ  
Μαθαξία ε θνηιία, ζνχ Παλάκσκε γέγνλε, ηφλ γάξ ηήλ θνηιίαλ Άδνπ 
παξαδφμσο θελψζαληα, αλεξκελεχησο ρσξήζαη θαηεμίσζαη, φλ 
ηθέηεπε, ζψζαη εκάο ηνχο πκλνχληάο ζε.  

Καηαβαζία  
Άλαμ αλάθησλ, νίνο εμ νίνπ κφλνο  
Λφγνο πξνειζψλ, Παηξφο εμ αλαηηίνπ,  
Ηζνζζελέο ζνπ Πλεχκα ηνίο Απνζηφινηο,  
Νεκεξηέο εμέπεκςαο σο επεξγέηεο,  
Άδνπζη, Γφμα ηψ θξάηεη ζνπ Κχξηε.  
 

Χδή ε'  Ο εηξκφο  
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη, Κχξηε ψζνλ εκάο, ζχ γάξ εί Θεφο εκψλ, 
εθηφο ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ.  
 
Πιεξψζαο επθξνζχλεο ηά ζχκπαληα ειεήκνλ, ηαίο άλσ δπλάκεζη, 
κεηά ζαξθφο επεδήκεζαο.  
 
Αγγέισλ αη δπλάκεηο, αηξφκελνλ ζε ηδνχζαη, ηάο πχιαο, εθξαχγαδνλ, 
ηψ Βαζηιεί εκψλ άξαηε.  
 
Απφζηνινη ηδφληεο πςνχκελνλ, ηφλ σηήξα, ελ ηξφκσ εθξαχγαδνλ, 
ηψ Βαζηιεί εκψλ δφμα ζνη.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνλ κεηά ηφθνλ πκλνχκέλ ζε, Θενηφθε, ζχ γάξ ηφλ Θεφλ Λφγνλ, 
ζαξθί ηψ θφζκσ εθχεζαο.  

Άιινο  
Δμέζηε ηά ζχκπαληα  

Νεθξψζαο ηφλ ζάλαηνλ, ηψ ζψ ζαλάησ Κχξηε, ιαβψλ νχο εγάπεζαο, 
αλήιζεο, ηνχ Διαηψλνο εηο φξνο άγηνλ, θαθείζελ αλέδξακεο Υξηζηέ, 
πξφο, ηφλ ζφλ Γελλήηνξα, λεθέιε επνρνχκελνο.  
 
Ξέλε ζνπ ε Γέλλεζηο μέλε ζνπ ε Αλάζηαζηο, μέλε θαί θξηθηή ζνπ 
Εσνδφηα, ε εθ ηνχ φξνπο ζεία Αλάιεςηο, ήλ εμεηθνλίδσλ Ζιηνχ, 
ηέζξηππνο αλήξρεην, αλπκλψλ ζε θηιάλζξσπε.  
 
Οξψζηλ εθζέγγνλην, ηνίο Απνζηφινηο Άγγεινη, Άλδξεο Γαιηιαίνη, ηί 
ζακβείζζε, ηή Αλαιήςεη ηνχ Εσνδφηνπ Υξηζηνχ; νχηνο ήμεη πάιηλ επί 
γήο, θξίλαη θφζκνλ άπαληα, σο θξηηήο δηθαηφηαηνο.  

Θενηνθίνλ  



Παξζέλνλ θπιάμαο ζε, κεηά ηφλ ηφθνλ άθζνξνλ, άλεηζη Υξηζηφο πξφο 
ηφλ Παηέξα, Θενγελλήηνξ, φλ νπ θαηέιηπελ, εη θαί ζάξθα είιεθελ εθ 
ζνχ, έλλνπλ ηε θαί έκςπρνλ, δηά έιενο άθαηνλ.  

Καηαβαζία  
Λπηήξηνλ θάζαξζηλ ακπιαθεκάησλ,  
Ππξίπλννλ δέμαζζε Πλεχκαηνο δξφζνλ,  
 ηέθλα θσηφκνξθα ηήο Δθθιεζίαο.  
Νχλ εθ ηψλ γάξ εμειήιπζε λφκνο,  
Ζ γισζζνππξζφκνξθνο Πλεχκαηνο ράξηο.  
 

Χδή ο'  Ο εηξκφο  
Δθχθισζέ κε άβπζζνο, ηαθή κνη ηφ θήηνο εγέλεην, εγψ δέ εβφεζα 
πξφο ζέ ηφλ θηιάλζξσπνλ θαί έζσζέ κε ε δεμηά ζνπ Κχξηε.  
 
Δζθίξηεζαλ Απφζηνινη, νξψληεο κεηάξζηνλ ζήκεξνλ, ηφλ θηίζηελ 
αηξφκελνλ ειπίδη ηνχ Πλεχκαηνο, θαί θφβσ έθξαδνλ, Γφμα ηή αλφδσ 
ζνπ.  
 
Δπέζηεζαλ νη Άγγεινη, βνψληεο Υξηζηέ, ηνίο Μαζεηαίο ζνπ, φλ 
ηξφπνλ θαηείδεηε, Υξηζηφλ αλεξρφκελνλ, ζαξθί ειεχζεηαη, δίθαηνο 
πάλησλ θξηηήο.  
 
Χο είδφλ ζε σηήξ εκψλ, δπλάκεηο αη νπξάληαη, εηο χςνο αηξφκελνλ 
ζχζζσκνλ, εθξαχγαδνλ ιέγνπζαη, κεγάιε Γέζπνηα ε θηιαλζξσπία 
ζνπ.  

Θενηνθίνλ  
Βάηνλ ζε αθαηάθιεθηνλ, θαί φξνο θαί θιίκαθα έκςπρνλ, θαί πχιελ 
νπξάληνλ, αμίσο δνμάδνκελ, Μαξία έλδνμε, νξζνδφμσλ θαχρεκα. 

Αιινο 
Σήλ ζείαλ ηαχηελ 

Ραλάησζαλ εκίλ άλσζελ, λεθέιαη επθξνζχλελ αηψληνλ, Υξηζηφο 
λεθέιε γάξ, σο Υεξνπβίκ επνρνχκελνο, πξφο ηφλ απηνχ Παηέξα 
άλεηζη ζήκεξνλ.  
 
αξθφο θαλείο νκνηψκαηη, ηά πξψελ δηεζηψηα ζπλήγαγεο εηο έλ, 
θηιάλζξσπε, θαί αλειήθζεο νξψλησλ ζε, ηψλ Μαζεηψλ νηθηίξκνλ, 
πξφο ηά νπξάληα.  
 
Σί εξπζξά ηά ηκάηηα, ζαξθφο ηνχ ελσζέληνο παρχηεηη; άγηνη Άγγεινη, 
Υξηζηφλ νξψληεο εθζέγγνλην Πάζνπο ηηκίνπ ζεία, θέξνληα ζχκβνια.  



Θενηνθίνλ  
Τκλνχκελ Κφξε ηήλ ζχιιεςηλ, πκλνχκέλ ζνπ ηήλ άξξεηνλ γέλλεζηλ, 
δη' ήο εξξχζζεκελ θαηαθζνξάο, θαί θαθψζεσο, θαί δνθεξάο ηνχ 
Άδνπ, Αγλή θαζείξμεσο.  

Καηαβαζία  
Ηιαζκφο εκίλ Υξηζηέ θαί ζσηεξία,  
Ο Γεζπφηεο έιακςαο εθ ηήο Παξζέλνπ,  
Ίλ', σο πξνθήηελ ζεξφο εθ ζαιαηηίνπ  
ηέξλσλ Ησλάλ, ηήο θζνξάο δηαξπάζεο  
ινλ ηφλ Αδάκ, παγγελή πεπησθφηα.  
 

Κνληάθηνλ Απηφκεινλ  
Ήρνο πι. β'  

Σήλ ππέξ εκψλ πιεξψζαο νηθνλνκίαλ, θαί ηά επί γήο ελψζαο ηνίο 
νπξαλίνηο, αλειήθζεο ελ δφμε, Υξηζηε ν Θεφο εκψλ, νπδακφζελ 
ρσξηδφκελνο, αιιά κέλσλ αδηάζηαηνο, θαί βνψλ ηνίο αγαπψζί ζε, 
Δγψ εηκη κεζ' πκψλ, θαί νπδείο θαζ' πκψλ.  

Ο Οίθνο  
Σά ηήο γήο επί ηήο γήο θαηαιηπφληεο, ηά ηήο ηέθξαο ηψ ρντ 
παξαρσξνχληεο, δεχηε αλαλήςσκελ, θαί εηο χςνο επάξσκελ, φκκαηα 
θαί λνήκαηα, πεηάζσκελ ηάο φςεηο νκνχ θαί ηάο αηζζήζεηο, επί ηάο 
νπξαλίνπο πχιαο νη ζλεηνί, λνκίζσκελ είλαη ηνχ Διαηψλνο εηο φξνο, 
θαί αηελίδεηλ ηψ ιπηξνπκέλσ επί λεθέιεο επνρνπκέλσ, εθείζελ γάξ ν 
Κχξηνο εηο νπξαλνχο αλέδξακελ, εθεί θαί ν θηιφδσξνο ηάο δσξεάο 
δηέλεηκε ηνίο, Απνζηφινηο απηνχ, θαιέζαο σο Παηήξ, θαί ζηεξίμαο 
απηνχο, νδεγήζαο σο Τηνχο, θαί ιέμαο πξφο απηνχο, νπ ρσξίδνκαη 
πκψλ, Δγψ εηκη κεζ' πκψλ, θαί νπδείο θαζ' πκψλ.  
 

Χδήδ'  Ο εηξκφο  
Ο ελ θακίλσ ππξφο, ηνχο πκλνιφγνπο ζψζαο Παίδαο, επινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ο ελ λεθέιε θσηφο, αλαιεθζείο θαί ζψζαο θφζκνλ, επινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ παηέξσλ εκψλ.  
 
Δπί ηψλ ψκσλ Υξηζηέ, ηήλ πιαλεζείζαλ άξαο θχζηλ, αλαιεθζείο, ηψ 
Θεψ θαί Παηξί πξνζήγαγεο.  
 
Ο αλειζψλ ελ ζαξθί, πξφο ηφλ αζψκαηνλ Παηέξα, επινγεηφο ν Θεφο, 
ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  



 
Σήλ λεθξσζείζαλ εκψλ, ηή ακαξηία θχζηλ άξαο, ηψ ζψ ηδίσ Παηξί 
ψηεξ πξνζήγαγεο.  

Θενηνθίνλ  
Ο εθ Παξζέλνπ ηερζείο, ήλ Θενηφθνλ απεηξγάζσ, επινγεηφο ν Θεφο, 
ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Άιινο  
Οπθ ειάηξεπζαλ  

Φσηεηλή ζε, θψο ππάξρνληα ππέιαβε, λεθέιε Κχξηε, απφ ηήο γήο 
ππέξ λνχλ, αλαιακβαλφκελνλ, θαί επνπξάληνη, δήκνη ήλεζαλ ζχλ 
Απνζηφινηο ιέγνληεο, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Υείξαο άπαληεο, γεζφκελνη θξνηήζσκελ, ηή Αλαιήςεη Υξηζηνχ, θαί 
αιαιάμσκελ, Αλέβε ν Κχξηνο, ελ θσλή ζάιπηγγνο, θαί εθάζηζελ, εθ 
δεμηψλ σο ζχλζξνλνο, ηνχ Παηξφο εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Φάιισλ πάιαη Μσυζήο ν κέγαο έθξαδε, Πξνζθπλεζάησζαλ 
αλεξρνκέλσ Υξηζηψ νπξάληνη Άγγεινη, σο ηνχ παληφο Βαζηιεί,  
θξαπγάδνκελ, ν ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ  
 ζαπκάησλ παξαδφμσλ! πψο ερψξεζαο Θεφλ αρψξεηνλ, 
ζενραξίησηε, ηφλ ζάξθα πησρεχζαληα, θαί κεηά δφμεο πνιιήο, εηο 
νπξάληα, αλαιεθζέληα ζήκεξνλ, θαί δσψζαληα αλζξψπνπο;  

Καηαβαζία  
χκθσλνλ εζξφεζελ νξγάλσλ κέινο,  
έβεηλ ηφ ρξπζφηεπθηνλ άςπρνλ βξέηαο,  
Ζ ηνχ Παξαθιήηνπ δέ θσζθφξνο ράξηο,  
εβαζκηάδεη ηνχ βνάλ, Σξηάο κφλε,  
Ηζνζζελήο, άλαξρνο, επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε'  Ο εηξκφο  
Σφλ εθ Παηξφο πξφ αηψλσλ, γελλεζέληα Τηφλ θαί Θεφλ, θαί επ' 
εζράησλ ηψλ ρξφλσλ ζαξθσζέληα εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, Ηεξείο 
πκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σφλ ελ δπζί ηαίο νπζίαηο, αλαζηάληα δσνδφηελ Υξηζηφλ, εηο νπξαλνχο 
κεηά δφμεο θαί Παηξί ζπγθαζεδφκελνλ, ηεξείο πκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σφλ εθ δνπιείαο ηήλ θηίζηλ, ηψλ εηδψισλ ιπηξσζάκελνλ, θαί 



παξαζηήζαληα ηαχηελ, ειεπζέξαλ ηψ ηδίσ Παηξί, ζε σηήξ 
πκλνχκελ, θαί ζέ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σφλ ηή απηνχ θαηαβάζεη, θαζειφληα ηφλ αληίπαινλ, θαί ηή απηνχ 
αλαβάζεη, αλπςψζαληα ηφλ άλζξσπνλ, ηεξείο πκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Σψλ Υεξνπβίκ ππεξηέξα, αλεδείρζεο Θενηφθε αγλή, ελ ηή γαζηξί ζνπ 
ηφλ ηνχηνηο, επνρνχκελνλ βαζηάζαζα, φλ ζχλ αζσκάηνηο, βξνηνί 
δνμνινγνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Άιινο  
Παίδαο επαγείο  

θζεζαλ νη λφεο Απνζηφινηο, ελ ηή, Αλαιήςεη θαί εθζέγγνλην, Σί 
ελαηελίδνληεο, ίζηαζζε ζακβνχκελνη; νχηνο ν αλεξρφκελνο εηο ηά 
νπξάληα, ειεχζεηαη θαί πάιηλ ηνχ θξίλαη, ηνχο ελ γή αλζξψπνπο, 
θξηηήο ππάξρσλ κφλνο.  
 
Γψκελ ηψ Θεψ κεγαισζχλελ, αηλέζεσο ζπκθσλία αιαιάμσκελ, 
άζσκελ, ρνξεχζσκελ, ρείξάο ηε θξνηήζσκελ, Αλέβε ν Θεφο εκψλ, 
εηο νπξαλνχο απφ γήο, Αγγέισλ, Αξραγγέισλ πκλνχλησλ, ηνχηνλ σο 
Γεζπφηελ, θαί πνηεηήλ ηψλ φισλ.  
 
Ήξζε ππεξάλσ ηψλ Αγγέισλ, ε θχζηο εκψλ, ε πάιαη έθπησηνο, θαί 
ζξφλσ ελίδξπηαη, ζείσ ππέξ έλλνηαλ, Γεχηε παλεγπξίζσκελ, θαί 
αλαθξάμσκελ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Ηδνχ ν Τηφο ζνπ Θενηφθε, ζθπιεχζαο ηαπξψ απηνχ ηφλ ζαλαηνλ, 
αλέζηε ηξηήκεξνο, θαί ηνίο Μαζεηαίο απηνχ, εκθαληζζείο αλέδξακε, 
πξφο ηά νπξάληα, κεζ' νχ ζε πξνζθπλνχληεο πκλνχκελ, θαί 
δνμνινγνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Καηαβαζία  
Λχεη ηά δεζκά, θαί δξνζίδεη ηήλ θιφγα,  
Ο ηξηζζνθεγγήο ηήο ζεαξρίαο ηχπνο.  
Τκλνχζη Παίδεο, επινγεί δέ ηφλ κφλνλ  
σηήξα θαί παληνπξγφλ, σο επεξγέηελ,  
Ζ δεκηνπξγεζείζα ζχκπαζα θηίζηο.  
 

Χδή ζ'  Ο εηξκφο  
έ ηήλ ππέξ λνχλ θαί ιφγνλ Μεηέξα Θενχ, ηήλ ελ ρξφλσ ηφλ άρξνλνλ 



αθξάζησο θπήζαζαλ, νη πηζηνί νκνθξφλσο κεγαιχλνκελ.  
 
έ ηφλ ιπηξσηήλ ηνχ θφζκνπ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, νη Απφζηνινη 
βιέπνληεο, ελζέσο πςνχκελνλ, κεηά δένπο ζθηξηψληεο εκεγάιπλνλ.  
 
νχ ηήλ ζεσζείζαλ ζάξθα νξψληεο Υξηζηέ, ελ ηψ χςεη νη Άγγεινη, 
αιιήινηο δηέλεπνλ, Άιεζψο νχηνο εζηίλ ν Θεφο εκψλ.  
 
έ ηψλ αζσκάησλ ηάμεηο Υξηζηέ ν Θεφο, ελ λεθέιαηο αηξφκελνλ 
ηδνχζαη εθξαχγαδνλ, Σψ ηήο δφμεο Βαζηιεί πχιαο άξαηε.  
 
έ ηφλ θαηαβάληα έσο εζράηνπ ηήο γήο, θαί ηφλ άλζξσπνλ ζψζαληα, 
θαί ηή αλαβάζεη ζνπ αλπςψζαληα, ηνχηνλ κεγαιχλνκελ.  

Θενηνθίνλ  
Υαίξε Θενηφθε Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, φλ εθχεζαο, ζήκεξνλ, εθ 
γήο αληπηάκελνλ, ζχλ Άγγέινηο νξψζα εκεγάιπλεο.  

Άιινο  Άπαο γεγελήο  
Μεγαιπλάξηνλ  

Άγγεινη, ηήλ άλνδνλ ηνχ Γεζπφηνπ, νξψληεο εμεπιήηηνλην, πψο κεηά 
δφμεο επήξζε, απφ ηήο γήο εηο ηά άλσ.  
 
 ηψλ δσξεψλ, ηψλ ππέξ θαηάιεςηλ! ψ κπζηεξίνπ θξηθηνχ! πάλησλ 
ν δεζπφδσλ γάξ, εθ γήο απαίξσλ πξφο ηά νπξάληα, ηνίο Μαζεηαίο 
απέζηεηιε, Πλεχκα ηφ άγηνλ, ηφ θσηίζαλ ηνχησλ ηήλ δηάλνηαλ, θαί 
ππξίλνπο ηειέζαλ ελ ράξηηη.  
 
Άγγεινη, ηήλ άλνδνλ ηνχ Γεζπφηνπ, νξψληεο εμεπιήηηνλην, πψο κεηά 
δφμεο επήξζε, απφ ηήο γήο εηο ηά άλσ.  
 
ηίθεη Μαζεηψλ, ν Κχξηνο έθεζελ, Τκείο θαζίζαηε, εηο Ηεξνζφιπκα, 
θαγψ εθπέκςσ πκίλ Παξάθιεηνλ, άιινλ, Παηξί ηφλ ζχλζξνλνλ, θακνί 
νκφηηκνλ, φλ νξάηε, αλαιακβαλφκελνλ, θαί λεθέιε θσηφο 
επνρνχκελνλ.  
 
Άγγεινη, ηήλ άλνδνλ ηνχ Γεζπφηνπ, νξψληεο εμεπιήηηνλην, πψο κεηά 
δφμεο επήξζε, απφ ηήο γήο εηο ηά άλσ.  
 
Ήξζε εκθαλψο, ε κεγαινπξέπεηα, άλσζελ ζαξθί πησρεχζαληνο, ηψλ 
νπξαλψλ, ηνπ θαί ζπλεδξία Παηξφο ηεηίκεηαη, θχζηο εκψλ ε 
έθπησηνο, Παλεγπξίζσκελ, θαί ζπκθψλσο πάληεο αιαιάμσκελ, θαί 



θξνηήζσκελ ρείξαο γεζφκελνη.  
Θενηνθίνλ  

Φψο ηφ εθ θσηφο, εθιάκςαλ παλάκσκε, εθ ζνχ αλέηεηιε, θαί ηήλ 
ακαπξφηεηα, ηήο αζείαο πάζαλ δηέιπζε, θαί ηνχο λπθηί θαζεχδνληαο 
εθσηαγψγεζε, δηά ηνχην πάληεο θαηά ρξένο ζε, εηο αηψλαο αεί 
καθαξίδνκελ.  

Καηαβαζία  
Υαίξνηο Άλαζζα, κεηξνπάξζελνλ θιένο, Άπαλ γάξ επδίλεηνλ 
εχιαινλ ζηφκα, Ρεηξεχνλ, νπ ζζέλεη ζε κέιπεηλ αμίσο, ηιηγγηά δέ 
λνχο άπαο ζνπ ηφλ ηφθνλ Ννείλ, φζελ ζε ζπκθψλσο δνμάδνκελ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ Απηφκεινλ  
Ήρνο β'  

Σψλ Μαζεηψλ νξψλησλ ζε αλειήθζεο, Υξηζηέ πξφο ηφλ Παηέξα 
ζπλεδξηάδσλ, Άγγεινη πξνηξέρνληεο εθξαχγαδνλ Άξαηε πχιαο άξαηε, 
φ Βαζηιεχο γάξ αλήιζε, πξφο ηήλ αξρίθσηνλ δφμαλ. (Δθ γ')  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο  
ηηρεξά Πξνζφκνηα γ' 

Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ  
Αγγειηθψο νη ελ θφζκσ, παλεγπξίζσκελ, ηψ επί ζξφλνπ δφμεο, Θεψ 
επνρνπκέλσ, θξαπγάδνληεο ηφλ χκλνλ, Άγηνο εί, ν Παηήξ ν νπξάληνο, 
ν ζπλαίδηνο Λφγνο, Άγηνο εη, θαί ηφ Πλεχκα ηφ παλάγηνλ. (Γίο)  
 
Οη αξρεγνί ηψλ Αγγέισλ, θαηαλννχληεο σηήξ, ηφ ηήο αλφδνπ μέλνλ, 
δηεπφξνπλ αιιήινηο, Σίο ε ζέα αχηε; άλζξσπνο κέλ, ηή κνξθή ν 
νξψκελνο, σο δέ Θεφο, ππεξάλσ ηψλ νπξαλψλ, κεηά ζψκαηνο 
αλέξρεηαη.  
 
Οη Γαιηιαίνη νξψληεο, αλαιεθζέληα ζε, απφ ηνχ Διαηψλνο, κεηά 
ζψκαηνο Λφγε, ήθνπνλ Αγγέισλ, βνψλησλ απηνίο, Σί εζηήθαηε 
βιέπνληεο; νχηνο ειεχζεηαη πάιηλ κεηά ζαξθφο, θαζ' φλ ηξφπνλ 
εζεάζαζζε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Δηέρζεο, σο απηφο εζέιεζαο, εθάλεο, σο απηφο εβνπιήζεο, έπαζεο 
ζαξθί, ν Θεφο εκψλ, εθ λεθξψλ αλέζηεο, παηήζαο ηφλ ζάλαηνλ, 
αλειήθζεο έλ δφμε, ν ηά ζχκπαληα πιεξψλ, θαί απέζηεηιαο εκίλ 
Πλεχκα ζείνλ, ηνχ αλπκλείλ θαί δνμάδεηλ ζνπ ηήλ ζεφηεηα.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 



 
ΔΗ ΣΖΝ ΑΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ 

 
Αληίθσλνλ Α'  

Ήρνο β'  
ηίρ. α' Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο.  
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
ηίρ. β' ηη Κχξηνο χςηζηνο, θνβεξφο, βαζηιεχο κέγαο επί πάζαλ ηήλ 
γήλ.  
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
ηίρ. γ' Τπέηαμαο ιανχο εκίλ, θαί έζλε ππφ ηνχο πφδαο εκψλ.  
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
Γφμα... Καί λχλ...  
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 

Α λ η ί θ σ λ ν λ  Β'  
Ο απηφο  

ηίρ. α' Μέγαο Κχξηνο, θαί αηλεηφο ζθφδξα.  
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν ελ δφμε αλαιεθζείο αθ' εκψλ εηο ηνχο 
νπξαλνχο, ςάιινληάο ζνη, Αιιεινχτα.  
ηίρ. β'  Θεφο ελ ηαίο βάξεζηλ απηήο γηλψζθεηαη.  
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν ελ δφμε...  
ηίρ. γ' ηη Ηδνχ νη βαζηιείο ηήο γήο ζπλήρζεζαλ.  
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν ελ δφμε...  
Γφμα... Καί λχλ...  
Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ...  
 

Αληίθσλνλ Γ'  
Ήρνο δ'  

ηίρ. α' Αθνχζαηε ηαχηα πάληα ηά έζλε.  
Αλειήθζεο ελ δφμε...  
ηίρ. β' Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ, θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ 
ζχλεζηλ.  
Αλειήθζεο ελ δφμε...  
ηίρ. γ' Κιηλψ εηο παξαβνιήλ ηφ νχο κνπ, αλνίμσ ελ ςαιηεξίσ ηφ 
πξφβιεκά κνπ.  
Αλειήθζεο ελ δφμε...  
 

Δηζνδηθφλ  
Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ Κχξηνο ελ θσλή ζάιπηγγνο, ψζνλ εκάο, 



Τηέ Θενχ, ν ελ δφμε...  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  
Αλειήθζεο ελ δφμε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ραξνπνηήζαο ηνχο 
Μαζεηάο, ηή επαγγειία ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, βεβαησζέλησλ απηψλ 
δηά ηήο επινγίαο, φηη ζχ εη ν Τηφο ηνχ Θενχ, ν ιπηξσηήο ηνχ θφζκνπ. 

Κνληάθηνλ Απηφκεινλ  
Ήρνο πι. β'  

Σήλ ππέξ εκψλ πιεξψζαο νηθνλνκίαλ, θαί ηά επί γήο ελψζαο ηνίο 
νπξαλίνηο, αλειήθζεο ελ δφμε, Υξηζηε ν Θεφο εκψλ, νπδακφζελ 
ρσξηδφκελνο, αιιά κέλσλ αδηάζηαηνο, θαί βνψλ ηνίο αγαπψζί ζε, 
Δγψ εηκη κεζ' πκψλ, θαί νπδείο θαζ' πκψλ. 
 

Κνηλσληθφλ  
Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ, Κχξηνο ελ θσλή ζάιπηγγνο, Αιιεινχτα.  

ρ77ηνξ 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΣΖ Ε' ΔΒΓΟΜΑΓΟ 
ΖΣΟΗ 

ΣΧ ΠΡΟ ΣΖ ΠΔΝΣΖΚΟΣΖ  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΔΠΔΡΑ  
 

ηηρεξά Μαξηπξηθά ηήο Οθησήρνπ γ'  
Ήρνο πι. β'  

Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, νπθ εξλήζαληφ ζε, νπθ απέζηεζαλ απφ ηψλ 
εληνιψλ ζνπ, ηαίο απηψλ πξεζβείαηο ειέεζνλ εκάο.  
 
Οη καξηπξήζαληεο δηά ζέ Υξηζηέ, πνιιάο βαζάλνπο ππέκεηλαλ, 
πξεζβείαηο Κχξηε, θαί επραίο απηψλ, πάληαο εκάο δηαθχιαμνλ.  
 
Οη αζινθφξνη Μάξηπξεο, θαί νπξαλνπνιίηαη, επί γήο αζιήζαληεο, 
πνιιάο βαζάλνπο ππέκεηλαλ, θαί ηέιεηνλ απέιαβνλ ηφλ ζηέθαλνλ ελ 
νπξαλνίο, ίλα πξεζβεχσζηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί ηψλ Κεθνηκεκέλσλ γ'  
Ήρνο πι. δ'  Ο ελ Δδέκ Παξάδεηζνο  

Σψλ απ' αηψλνο ζήκεξνλ λεθξψλ, απάλησλ θαη' φλνκα, κεηά πίζηεσο 
δεζάλησλ επζεβψο, κλήκελ ηεινχληεο νη πηζηνί, ηφλ σηήξα θαί 
Κχξηνλ, αλπκλήζσκελ, αηηνχληεο εθηελψο, ηνχηνπο ελ ψξα ηήο 
θξίζεσο, απνινγίαλ αγαζήλ, δνχλαη απηψ ηψ Θεψ εκψλ, ηψ πάζαλ 
θξίλνληη ηήλ γήλ, ηήο δεμηάο απηνχ παξαζηάζεσο ηπρφληαο ελ ραξά, 



ελ κεξίδη Γηθαίσλ, θαί ελ Αγίσλ θιήξσ θσηεηλψ, θαί αμίνπο γελέζζαη, 
ηήο νπξαλίνπ βαζηιείαο απηνχ.  
 
Ο ηψ νηθείσ αίκαηη σηήξ, βξνηνχο εθπξηάκελνο, θαί ζαλάησ ζνπ 
ζαλάηνπ ηνχ πηθξνχ, εθιπηξσζάκελνο εκάο, θαί δσήλ ηήλ αηψληνλ, 
παξαζρψλ ηή Αλαζηάζεη ζνπ εκίλ, πάληαο αλάπαπζνλ Κχξηε, ηνχο 
θνηκεζέληαο επζεβψο, ή ελ εξήκνηο, ή πφιεζηλ, ή ελ ζαιάζζε, ή ελ 
γή, ή ελ παληί ηφπσ, βαζηιείο ηε, ηεξείο, αξρηεξείο, κνλαζηάο θαί 
κηγάδαο, ελ ειηθία πάζε παγγελεί, θαί αμίσζνλ ηνχηνπο ηήο νπξαλίνπ 
βαζηιείαο ζνπ.  
 
Σή εθ λεθξψλ Δγέξζεη ζνπ Υξηζηέ, νπθέηη ν ζάλαηνο, θπξηεχεη ηψλ 
ζαλφλησλ επζεβψο, δηφ αηηνχκελ εθηελψο, ηνχο ζνχο δνχινπο 
αλάπαπζνλ, ελ απιαίο ζνπ, θαί ελ θφιπνηο, Αβξαάκ, ηνχο εμ Αδάκ 
κέρξη ζήκεξνλ, ιαηξεχζαληάο ζνη θαζαξψο, παηέξαο θαί αδειθνχο 
εκψλ, θίινπο νκνχ θαί ζπγγελείο, άπαληα άλζξσπνλ, ηά ηνχ βίνπ 
ιεηηνπξγήζαληα πηζηψο, θαί πξφο ζέ κεηαζηάληα πνιπεηδψο θαί 
πνιπηξνπσο ν Θεφο, θαί αμίσζνλ ηπρείλ, ηήο νπξαλίνπ βαζηιείαο 
ζνπ.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ'  
Θξελψ θαί νδχξνκαη, φηαλ ελλνήζσ ηφλ ζάλαηνλ, θαί ίδσ ελ ηνίο 
ηάθνηο θεηκέλελ, ηήλ θαη' εηθφλα Θενχ, πιαζζείζαλ εκίλ σξαηφηεηα, 
άκνξθνλ, άδνμνλ, κή έρνπζαλ είδνο,  ηνχ ζαχκαηνο! ηί ηφ πεξί εκάο 
ηνχην γέγνλε κπζηήξηνλ, πψο παξεδφζεκελ ηή θζνξά; πψο 
ζπλεδεχρζεκελ ηψ ζαλάησ; φλησο Θενχ πξνζηάμεη, σο γέγξαπηαη, 
ηνχ παξέρνληνο ηνίο κεηαζηάζη ηήλ αλάπαπζηλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Ήρνο πι. β'  

Σίο κή καθαξίζεη ζε Παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ ηφλ 
αιφρεπηνλ ηφθνλ,, ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο 
κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ ηήο αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο 
ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ, θαί θχζεη γελφκελνο άλζξσπνο δη' 
εκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ δπάδη θχζεσλ 
αζπγρχησο γλσξηδφκελνο, Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή Πακκαθάξηζηε, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Αληί δέ ηνχ Πξνθεηκέλνπ 
ςάιινκελ εηο Ήρνλ πι. δ' ηφ, 

Αιιεινχτα,, Αιιεινχτα, Αιιεινχτα  
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ, θαί πξνζειάβνπ Κχξηε.  



Αιιεινχτα, γ'  
ηίρ. Καί ηφ κλεκφζπλνλ απηψλ εηο γελεάλ θαί γελεάλ.  
Αιιεινχτα, γ'  
 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Ήρνο πι. β'  
Μαξηπξηθφλ  

Ο ηαπξφο ζνπ Κχξηε, ηνίο Μάξηπζη γέγνλελ φπινλ αήηηεηνλ, 
έβιεπνλ γάξ ηφλ πξνθείκελνλ ζάλαηνλ, θαί πξνβιέπνληεο ηήλ 
κέιινπζαλ δσήλ, ηή ειπίδη ηή εηο ζέ ελεδπλακνχλην, απηψλ ηαίο 
παξαθιήζεζηλ ειέεζνλ εκάο.  

Νεθξψζηκνλ  
ηίρ. Αη ςπραί απηψλ ελ αγαζνίο απιηζζήζνληαη.  
 
Δηίκεζαο εηθφλη ζνπ, ηφ ηψλ ρεηξψλ ζνπ ψηεξ πιαζηνχξγεκα, 
δσγξαθήζαο ελ πιηθή κνξθή, ηήο λνεξάο νπζίαο ηφ νκνίσκα, ήο θαί 
θνηλσλφλ κε θαηέζηεζαο, ζέκελνο ηψλ επί γήο θαηάξρεηλ κε ηψ 
απηεμνπζίσ, Λφγε, δηφ ψηεξ ηνχο δνχινπο ζνπ, ελ ρψξα δψλησλ, έλ 
ζθελαίο Γηθαίσλ αλάπαπζνλ.  
 
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ θαί πξνζειάβνπ Κχξηε.  
 
Ίλα κνη ηφ αμίσκα ηήο ηψλ ινηπψλ δσήο δηαθξίλεηαη, θήπνλ ελ ηή 
Δδέκ, παληνίνηο σξατζκέλνλ θπηνίο εθχηεπζαο, ιχπεο θαί κεξίκλεο 
ειεχζεξνλ, κέηνρνλ ζείαο δσήο, ηζάγγεινλ επί γήο κηθηφλ κε ηάμαο, 
δηφ ψηεξ ηνχο δνχινπο ζνπ, ελ ρψξα δψλησλ, ελ ζθελαίο Γηθαίσλ 
αλάπαπζνλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Αξρή κνη θαί ππφζηαζηο, ηφ πιαζηνπξγφλ ζνπ γέγνλε πξφζηαγκα, 
βνπιεζείο γάξ εμ ανξάηνπ ηε, θαί νξαηήο κε δψνλ ζπκπήμαη θχζεσο, 
γήζέλ κνπ ηφ ζψκα δηέπιαζαο, δέδσθαο δέ κνη ςπρήλ, ηή ζεία ζνπ 
θαί δσνπνηψ εκπλεχζεη, δηφ ψηεξ ηνχο δνχινπο ζνπ, ελ ρψξα 
δψλησλ, ελ ζθελαίο Γηθαίσλ αλάπαπζνλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Πξεζβείαηο ηήο Σεθνχζεο ζε, Υξηζηε θαί ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ, 
Απνζηφισλ, Πξνθε πάληψλ, Ηεξαξρψλ, Οζίσλ θαί Γηθαίσλ, θαη ησλ 
ηψλ Αγίσλ, ηνχο θνηκεζέληαο δνχινπο ζνπ αλάπαπζνλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Ο βάζεη ζνθίαο θηιαλζξψπσο πάληα νηθνλνκψλ, θαί ηφ ζπκθέξνλ 



πάζηλ απνλέκσλ, κφλε Γεκηνπξγέ, αλάπαπζνλ Κχξηε ηάο ςπράο ηψλ 
δνχισλ ζνπ, ελ ζνί γάξ ηήλ ειπίδα αλέζελην, ηψ πνηεηή θαί πιάζηε 
θαί Θεψ εκψλ.  

Θενηνθίνλ  
ε θαί ηείρνο θαί ιηκέλα έρνκελ, θαί πξέζβηλ εππξφζδεθηνλ, πξφο, φλ 
έηεθεο Θεφλ, Θενηφθε αλχκθεπηε, ηψλ πηζηψλ ε ζσηεξία.  
 

ΑΚΟΛΟΤζΗΑ ΣΖ ΠΑΝΝΤΥΗΓΟ  
 

Νεθξψζηκνλ Καλφλα, νχ ε αθξνζηηρίο  
 

Δθηνλ πξνζαπδψ ηνηο απειζνχζηλ κέινο  
Πνίεκα Θενθάλνπο  
Χδή α'  Ήρνο πι. β'  

Χο ελ επείξσ πεδεχζαο  
Δλ νπξαλίνηο ζαιάκνηο δη' ελεθψο, νη γελλαίνη, νχο εθ Μάξηπξεο, 
δπζσπνχζί ζε Υξηζηε, γήο κεηέζηεζαο πηζηνχο, αησλίσλ αγαζψλ 
ηπρείλ αμίσζνλ.  
 
Καηαθνζκήζαο ηά πάληα, δψνλ κηθηφλ, κέζνλ κε ηφλ άλζξσπνλ, 
ηαπεη λφηεηνο νκνχ θαί κεγέζνπο έπιαζαο, δηφ, ηάο ηψλ δνχισλ ζνπ 
ςπράο, σηήξ αλάπαπζνλ.  
 
Σνχ Παξαδείζνπ πνιίηελ θαί γεσξγφλ, θαη' αξράο κε έηαμαο, 
παξαβάληα δέ ηήλ ζήλ, εληνιήλ εμψξηζαο, δηφ ηάο ηψλ δνχισλ ζνπ 
ςπράο ψηεξ αλάπαπζνλ.  

Θενηνθίνλ  
Ο εθ πιεπξάο δηαπιάζαο Δχαλ ηφ πξίλ, ηήλ εκψλ πξνκήηνξα, εμ 
αρξάληνπ ζνπ γαζηξφο ζάξθα πεξηβάιιεηαη, δη' ήο, ηνχ ζαλάηνπ ηήλ 
ηζρχλ Αγλή δηέιπζελ.  
 

Χδή γ'  Οπθ έζηηλ άγηνο  
Ννκίκσο ήζιεζαλ νη ζνί, Μάξηπξεο Εσνδφηα, θαί ζηεθάλσ ηήο λίθεο 
θνζκεζέληεο παξά ζνχ, ηνίο κεηαζηάζη πηζηνίο, αησλίαλ ιχηξσζηλ 
βξαβεχνπζη.  
 
Παηδεχζαο πξφηεξνλ πνιινίο, ηέξαζη θαί ζεκείνηο, εκέ ηφλ 
πιαλεζέληα, επ εζράησλ ζεαπηφλ θελψζαο σο ζπκπαζήο θαί 
δεηήζαο εχξεο θαί δηέζσζαο.  
 



Ρεφλησλ άζηαηνλ θζνξάλ, ηνχο πξφο ζέ δηαβάληαο, ελ ζθελαίο 
αησλίνηο, θαηνηθείλ ραξκνληθψο, αμίσζνλ αγαζέ, δηθαηψζαο πίζηεη ηε 
θαί ράξηηη.  

Θενηνθίνλ  
Οπθ έζηηλ άκεκπηνο σο ζχ, πάλαγλε Θενκήηνξ, κφλε γάξ εμ αηψλνο, 
ηφλ Θεφλ ηφλ αιεζή, ζπλέιαβεο ελ γαζηξί, ηνχ ζαλάηνπ ιχζαληα ηήλ 
δχλακηλ.  

Ο εηξκφο  
Οπθ έζηηλ άγηνο σο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ 
πηζηψλ ζνπ αγαζέ θαί ζηεξεψζαο απηνχο, ελ ηή πέηξα ηήο νκνινγίαο 
ζνπ.  
 

Καζίζκαηα  
Ήρνο πι. β'  

Αιεζψο καηαηφηεο ηά ζχκπαληα, ν δέ βίνο ζθηά θαί ελχπληνλ, θαί γάξ 
κάηηλ ηαξάηηεηαη πάο γεγελήο, σο είπελ ε Γξαθή, φηε ηφλ θφζκνλ 
θεξδήζσκελ, ηφηε ηψ ηάθσ νηθήζσκελ, φπνπ νκνχ βαζηιείο θαί 
πησρνί, δηφ Υξηζηέ ν Θεφο, ηνχο κεηαζηάληαο αλάπαπζνλ, σο 
θηιάλζξσπνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Παλαγία Θενηφθε, ηφλ ρξφλνλ ηήο δσήο κνπ κή εγθαηαιίπεο κε, 
αλζξσπίλε πξνζηαζία κή θαηαπηζηεχζεο κε, αιι' απηή αληηιαβνχ, 
θαί ειέεζφλ κε.  
 

Χδή δ'  Υξηζηφο κνπ δχλακηο  
νθίαο κείδνλνο, δεηθλχσλ γλψξηζκα, θαί ηήο πεξί ηά δψξα 
πνιπηεινχο, Γέζπνηα ρξεζηφηεηνο, ηάο ηψλ Μαξηχξσλ ρνξείαο, ηνίο 
Αγγέινηο ζπλεξίζκεζαο.  
 
Αθξάζηνπ δφμεο ζνπ, ηπρείλ αμίσζνλ, ηνχο πξφο ζέ κεηαζηάληαο, 
έλζα Υξηζηέ, ηψλ επθξαηλνκέλσλ εζηίλ ε θαηνηθία, θαί θσλή, θαζαξάο 
αγαιιηάζεσο.  
 
Τκλνχληαο πξφζδεμαη, ηφ ζείνλ θξάηνο ζνπ, νχο εθ γήο πξνζειάβνπ, 
ηέθλα θσηφο, ηνχηνπο εξγαδφκελνο, ηήο ακαξηίαο ηήλ αριχλ, 
εθθαζαίξσλ πνιπέιεε.  

Θενηνθίνλ  
Γνρείνλ άρξαληνλ, λαφλ παλάκσκνλ, θηβσηφλ παλαγίαλ, παξζεληθφλ, 
ηφπνλ άγηάζκαηνο, ζέ θαιινλήλ ηνχ Ηαθψβ, ν Γεζπφηεο εμειέμαην.  
 



Χδή ε'  Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ  
Χο νινθάξπσζηο ηεξά, θαί σο απαξρή ηήο αλζξσπίλεο νη Μάξηπξεο 
θχζεσο, ηψ δεδνμαζκέλσ πξνζελερζέληεο Θεψ, εκίλ ηήλ ζσηεξίαλ, 
αεί βξαβεχνπζη.  
 
Σήο νπξαλίνπ δηαγσγήο, ηήο δηαλνκήο ηψλ ραξηζκάησλ, αμίσζνλ 
Γέζπνηα, ηνχο πξνθνηκεζέληαο πηζηνχο νηθέηαο ζνπ, παν, έρσλ ηψλ 
πηαηζκάησλ, ηήλ απνιχηξσζηλ.  
 
Ο κφλνο θχζεη δσνπνηφο, ηφ ηήο αγαζφηεηνο φλησο αλεμηρλίαζηνλ 
πέιαγνο, ηνχο ηειεησζέληαο ηήο βαζηιείαο ηήο ζήο, αμίσζνλ 
νηθηίξκνλ, κφλε αζάλαηε.  

Θενηνθίνλ  
Ηζρχο θαί χκλεζηο ν εθ ζνχ, Γέζπνηλα ηνχ θφζκνπ γελλεζείο, θαί 
ζσηεξία εγέλεην ηνίο απνιιπκέλνηο, εθ ηψλ ηνχ Άδνπ ππιψλ, 
ξπφκελνο ηνχο πίζηεη ζε καθαξίδνληαο.  
 

Χδή ο'  Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ  
ηαπξψ πξνζεινχκελνο, ηψλ Μαξηχξσλ ηνχο ρνξνχο, πξφο ζεαπηφλ 
ζπλήγαγεο, κηκνπκέλνπο ηφ πάζνο ζνπ Αγαζέ, δηφ ζνπ δεφκεζα, ηνχο 
πξφο ζε κεηαζηάληαο δηαλάπαπζνλ.  
 
Αθξάζησ ηή δφμε ζνπ, φηαλ έιζεο θνβεξφο, θξίλαη ηφλ θφζκνλ 
άπαληα, ελ λεθέιαηο επδφθεζνλ ιπηξσηά, θαηδξψο ππαληήζαί ζνη, 
νχο εθ γήο πξνζειάβνπ πηζηνχο δνχινπο ζνπ.  
 
Πεγή δσήο πέθπθαο, ελ αλδξεία ζετθή, πεπεδεκέλνπο Γέζπνηα, ν 
εμάγσλ, ηνχο δνχινπο ζνπ ηνχο πξφο ζέ πηζηψο εθδεκήζαληαο, ελ 
ηξπθή Παξαδείζνπ θαηαζθήλσζνλ.  

Θενηνθίνλ  
Δηο γήλ απεζηξάθεκελ, παξαβάληεο ηνχ Θενχ, ηήλ εληνιήλ ηήλ 
έλζενλ, δηά ζνχ δε Παξζέλε πξφο νπξαλφλ, εθ γήο αλπςψζεκελ, ηήλ 
θζνξάλ ηνχ ζαλάηνπ εθηηλάμαληεο.  

Ο εηξκφο  
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ 
θιχδσλη, ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ 
θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ Πνιπέιεε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ'  
Μεηά ηψλ Αγίσλ αλάπαπζνλ, Υξηζηέ, ηάο ςπράο ηψλ δνχισλ ζνπ, 



έλζα νπθ έζηη πφλνο, νπ ιχπε, νπ ζηελαγκφο, αιιά δσή αηειεχηεηνο.  
Ο Οίθνο  

Απηφο κφλνο ππάξρεηο αζάλαηνο ν πνηήζαο θαί πιάζαο ηφλ 
άλζξσπνλ, νη βξνηνί νχλ εθ γήο δηεπιάζζεκελ, θαί εηο γήλ ηήλ απηήλ 
πνξεπζφκεζα, θαζψο εθέιεπζαο ν πιάζαο κε θαί εηπψλ κνη, ηη γή 
εί, θαί εηο γήλ απειεχζε, φπνπ πάληεο βξνηνί πνξεπζφκεζα, 
επηηάθηνλ ζξήλνλ πνηνχληεο εδήλ, ηφ, Αιιεινχτα.  
 

Χδή δ'  Γξνζνβφινλ κελ ηήλ θάκηλνλ  
Λπηξσζέληεο ηψ ζψ αίκαηη νη Μάξηπξεο, ηήο πξψηεο παξαβάζεσο, 
ξαληηζζέληεο δέ ηψ ηδίσ αίκαηη, ηήλ ζήλ ζαθψο εηθνλίδνπζη ζθαγήλ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Θξαζπλφκελνλ ηφλ ζάλαηνλ ελέθξσζαο, Λφγε δσαξρηθψηαηε, ηνχο ελ 
πίζηεη δέ θνηκεζέληαο, πξφζδεμαη ηαλχλ, πκλνχληαο θαί ιέγνληαο 
Υξηζηέ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ο ςπρψζαο κε ηφλ άλζξσπνλ θπζήκαηη, ζείσ ζεαξρηθψηαηε, ηνχο 
κεηαζηάληαο βαζηιείαο Γέζπνηα ηήο ζήο, αμίσζνλ ςάιιεηλ ζνη 
σηήξ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ  
Τπεξηέξα πάζεο θηίζεσο παλάκσκε, γέγνλαο, ζπιιαβνχζα Θεφλ, 
ηφλ ζπληξίςαληα ηνχ ζαλάηνπ πχιαο, θαί κνρινχο ζπλζιάζαληα, 
φζελ ζε Αγλή, πκλνινγνχκελ νη πηζηνί, σο Θενκήηνξα.  
 

Χδή ε'  Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο  
ηαζεξψο ηνχο αγψλαο επηδεημάκελνη ηψ ηήο λίθεο ζηεθάλσ 
θαηεθνζκήζεηε, Μάξηπξεο Υξηζηνχ αζινθφξνη, θξαπγάδνληεο, ε 
ππεξπςνχκελ, Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Ηεξψο ηνχο ηφλ βίνλ απνιηπφληαο πηζηνχο, θαί πξφο ζέ ηφλ Γεζπφηελ 
κεηαρσξήζαληαο, δέμαη πξνζελψο, αλαπαχσλ σο εχζπιαγρλνο, ζέ 
ππεξπςνχληαο, Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Νχλ ελ γή ηψλ πξαέσλ πάληαο απιίδεζζαη, ηνχο πξνθεθνηκεκέλνπο 
ψηεξ, επδφθεζνλ, πίζηεη ηή εηο ζε δηθαηψζαο θαί ράξηηη, ζέ 
ππεξπςνχληαο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Μαθαξίδνκελ πάληεο ζε πακκαθάξηζηε, ηήλ ηφλ Λφγνλ ηφλ φλησο 
φληα καθάξηνλ, ζάξθα δη' εκάο γεγνλφηα γελλήζαζαλ, φλ 



ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
Ο εηξκφο  

Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί δηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη 
έθιεμαο, άπαληα γάξ δξάο, Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη, ζέ 
ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ  
Διπίο Μαξηχξσλ ρνξνχο ελεχξσζε θαί πξφο ηήλ ζήλ αγάπελ 
δηαπχξσο επηέξσζε, ηψλ κειιφλησλ ηνχηνηο πξνηππψζαζα, ηήλ κή 
ζαιεπνκέλελ φλησο αλάπαπζηλ, ήο ηνχο κεηαζηάληαο αγαζέ ηπρείλ 
αμίσζνλ.  
 
Λακπξάο θαί ζείαο ηπρείλ ειιάκςεσο, ηήο ζήο Υξηζηέ ηνχο πίζηεη 
κεηαζηάληαο επδφθεζνλ, ηήλ ελ θφιπνηο Αβξαάκ αλάπαπζηλ, κφλνο 
σο ειεήκσλ, ηνχηνηο δσξνχκελνο, θαί ηήο αησλίνπ αμηψλ 
καθαξηφηεηνο.  
 
Ο ψλ ηή θχζεη ρξεζηφο θαί εχζπιαγρλνο, θαί ζειεηήο ειένπο 
επζπιαγρλίαο ε άβπζζνο, νχο εθ ηφπνπ ηνχηνπ ηήο θαθψζεσο, θαί 
ζθηάο ηνχ ζαλάηνπ ψηεξ κεηέζηεζαο, έλζα θαηαιάκπεη ζνπ ηφ θψο, 
ηνχηνπο θαηάηαμνλ.  

Θενηνθίνλ  
θελήλ αγίαλ Αγλή γηλψζθνκελ, θαί θηβσηφλ θαί πιάθα ζε ηνχ λφκνπ 
ηήο ράξηηνο, δηά ζνχ γάξ άθεζηο δεδψξεηαη, ηνίο δεδηθαησκέλνηο δηά 
ηνχ αίκαηνο, ηνχ ζσκαησζέληνο εθ ηήο ζήο γαζηξφο παλάκσκε.  

Ο εηξκφο  
Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νπ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά 
ηάγκαηα, δηά ζνχ δε Πάλαγλε, σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, 
φλ κεγαιχλνληεο, ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ζηξαηηαίο ζέ καθαξίδνκελ.  
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  
 

Μεηά ηφλ Δμάςαικνλ, ςάιινκελ εηο Ήρνλ πι. δ' ηφ, Αιιεινχτα 
εθ γ'  
 
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ, θαί πξνζειάβνπ Κχξηε.  
ηίρ. Καί ηφ κλεκφζπλνλ απηψλ εηο γελεάλ θαί γελεαλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Ο βάζεη ζνθίαο θηιαλζξψπσο πάληα νηθνλνκψλ, θαί ηφ ζπκθέξνλ 



πάζηλ απνλέκσλ, κφλε Γεκηνπξγέ, αλάπαπζνλ Κχξηε ηάο ςπράο ηψλ 
δνχισλ ζνπ, ελ ζνί γάξ ηήλ ειπίδα αλέζελην, ηψ πνηεηή θαί πιάζηε 
θαί Θεψ εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ε θαί ηείρνο θαί ιηκέλα έρνκελ, θαί πξέζβηλ εππξφζδεθηνλ, πξφο, φλ 
έηεθεο Θεφλ, Θενηφθε αλχκθεπηε, ηψλ πηζηψλ ε ζσηεξία. 
 

Δηο ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Καζίζκαηα Μαξηπξηθά  
Ήρνο πι. β'  Αγγειηθαί δπλάκεηο  

Αζιεηηθαί ελζηάζεηο επί ηψ ζθάκκαηη, ηπξαλληθαί αηθίζεηο επί ηνχο 
Μάξηπξαο, θαί ίζηαλην ρνξνί ηψλ Αζσκάησλ, βξαβεία θαηέρνληεο ηήο 
λίθεο, εμέζηεζαλ ηπξάλλνπο θαί βαζηιείο νη ζνθνί θαζείινλ ηφλ 
Βειίαξ νκνινγία Υξηζηνχ, ν εληζρχζαο απηνχο Κχξηε δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ.  
 
Αζιεηηθφλ αγψλα ππνκείλαληεο νη Άγηνη, θαί βξαβεία ηήο λίθεο παξά 
ζνχ θνκηζάκελνη, παξαλφκσλ, εδέθαηήξγεζαλ ηάο επηλνίαο ησλ 
μαλην ζηεθάλνπο ηήο αθζαξζίαο, δη' απηψλ ν Θεφο ζψζνλ ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησζελ ν Κχξηνο.  
 
Σψλ Αγίσλ ζνπ ε κλήκε Κχξηε, αλεδείρζε σο Παξάδεηζνο ν ελ Δδέκ, 
ελ απηή γάξ αγάιιεηαη πάζα ε θηίζηο, θαί παξάζρνπ εκίλ, ηή απηψλ 
παξαθιήζεη, εηξήλελ θαί ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ  
Δλ ηαίο ζθελαίο ηψλ εθιεθηψλ, θαί ελ ρψξα ηψλ δψλησλ, νχο 
πξνζειάβνπ Ηεζνχ, επζεβψο θνηκεζέληαο θαηάηαμνλ, σο 
επδηάιιαθηνο Θεφο, θαί έκπιεζνλ ηνχ αλεζπέξνπ ζνπ θσηφο, θαί ηήο 
επνπξαλίνπ ζνπ ραξάο αμίσζνλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Ο ηήλ επινγεκέλελ θαιέζαο ζνπ Μεηεξα, ήιζεο επί ηφ πάζνο 
εθνπζία βνπιή, ιάκςαο ελ ηψ ηαπξψ αλαδεηήζαη ζέισλ ηφλ Αδάκ, 
ιέγσλ ηνίο Αγγέινηο, πγράξεηέ κνη, φηη επξέζε ε απνινκέλε δξαρκή, 
ν πάληα ζαθψο νηθνλνκήζαο Θεφο, δφμα ζνη.  
 



ΔΤΛΟΓΖΣΑΡΗΑ 
Ήρνο πι. α' 

Δςλογηηόρ εί, Κύπιε, δίδαξόν με ηά δικαιώμαηά ζος. 
Σψλ Αγίσλ ν ρνξφο, εχξε πεγήλ ηήο δσήο θαί ζχξαλ Παξαδείζνπ, 
εχξσ θαγψ, ηήλ νδφλ δηά ηήο κεηαλνίαο. ηφ απνισιφο πξφβαηνλ εγψ 
εηκη. αλαθάιεζαί κε, σηήξ, θαί ζψζφλ κε. 
Δςλογηηόρ εί, Κύπιε, δίδαξόν με ηά δικαιώμαηά ζος. 
Ο πάιαη κέλ, εθ κή φλησλ πιάζαο κε, θαί εηθφλη ζνπ ζεία ηηκήζαο, 
παξαβάζεη εληνιήο δε πάιηλ κε επηζηξέςαο εηο γήλ εμ ήο ειήθζελ, εηο 
ηφ θαζ’ νκνίσζηλ επαλάγαγε, ηφ αξραίνλ θάιινο αλακνξθψζαζζαη. 
Δςλογηηόρ εί, Κύπιε, δίδαξόν με ηά δικαιώμαηά ζος. 
Δηθψλ εηκη, ηήο αξξήηνπ δφμεο ζνπ, εη θαί ζηίγκαηα θέξσ 
πηαηζκάησλ, νηθηείξεζνλ ηφ ζφλ πιάζκα, Γέζπνηα, θαί θαζάξηζνλ ζή 
επζπαγρλία, θαί ηήλ πνζεηλήλ παηξίδα παξάζρνπ κνη. Παξαδείζνπ 
πάιηλ πνηψλ πνιίηελ κε. 
Δςλογηηόρ εί, Κύπιε, δίδαξόν με ηά δικαιώμαηά ζος. 
Αλάπαπζνλ, ν Θεφο ηνχο δνχινχο ζνπ, θαί θαηάηαμνλ απηνχο ελ 
Παξαδείζσ, φπνπ ρνξνί ηψλ Αγίσλ, Κχξηε, θαί νη δίθαηνη εθιάκςνπζηλ 
σο θσζηήξεο, ηνχο θεθνηκεκέλνπο δνχινχο ζνπ αλάπαπζνλ, 
παξνξψλ απηψλ πάληα ηά εγθιήκαηα. 

Γφμα...  Σξηαδηθφλ 
Σφ ηξηιακπέο ηήο κηάο ζεφηεηνο, επζεβψο πκλήζσκελ βνψληεο Αγηνο 
εί, ν Παηήξ ν άλαξρνο, ν ζπλάλαξρνο Τηφο θαί ζείνλ Πλεχκα. 
θψηηζνλ εκάο πίζηεη ζνη ιαηξεχνληαο, θαί ηνχ αησλίνπ ππξφο 
εμάξπαζνλ. 

Καί λχλ... 
Υαίξε ζεκλή, ε Θεφλ ζαξθί ηεθνχζα, εηο πάλησλ ζσηεξίαλ, δη' ήο 
γέλνο ηψλ αλζξψπσλ εχξαην ηήλ ζσηεξίαλ, δηά ζνχ εχξνηκελ 
Παξάδεηζνλ, Θενηφθε, αγλή επινγεκέλε. 
Αιιεινχτα, αιιεινχτα, αιιεινχτα. Γφμα ζνη ν Θεφο. (3) 
 

Καζίζκαηα Ήρνο πι. α'  
Αλάπαπζνλ σηήξ εκψλ, κεηά Γηθαίσλ ηνχο δνχινπο ζνπ, θαί 
ηνχηνπο θαηαζθήλσζνλ ελ ηαίο απιαίο ζνπ, θαζψο γέγξαπηαη, 
παξνξψλ σο αγαζφο ηά πιεκκειήκαηα απηψλ, ηά εθνχζηα θαί ηά 
αθνχζηα, θαί πάληα ηά ελ αγλνία θαί γλψζεη, θηιάλζξσπε.  

Θενηνθίνλ  
Ο εθ Παξζέλνπ αλαηείιαο ηψ θφζκσ Υξηζηέ ν Θεφο, Τηνχο θσηφο δη' 
απηήο αλαδείμαο, ειέεζνλ εκάο.  
 



Φπραίο απάζαηο αίλνλ εμ Αξζελίνπ  
Χδή α'  Ήρνο πι. β'  

Χο ελ επείξσ πεδεχζαο  
Φπρψλ παζψλ ν Γεζπφηεο θαί πνηεηήο, θαί θξηηήο θαί Κχξηνο, νχπεξ 
πάλησλ ηψλ ελ γή, ελ ρεηξί ηά πέξαηα, απηφο, νχο κεηέζηεζαο 
πηζηνχο ελ ζνί αλάπαπζνλ.  
 
Τπέξ παληφο θνηκεζέλησλ γέλνπο βξνηψλ, ειηθίαο Γέζπνηα, 
αμηψκαηνο νκνχ, θαί κεγέζνπο, άπαληεο ζεξκψο, δπζσπνχκελ, φπσο 
ζψζεο νχο κεηέζηεζαο.  
 
Υεηξί αρξάλησ ζνπ Λφγε ν απφ γήο, πιαζηνπξγήζαο κφλνο κε, θαί 
ςπρψζαο σο Θεφο, δσεξά εκπλεχζεη ζνπ, απηφο, νχο εληεχζελ 
πξνζειάβνπ ζψζνλ εχζπιαγρλε.  

Θενηνθίνλ  
Αγλή Παξζέλε ηνχ θφζκνπ θαηαθπγή, θαί ζηεξξά ππέξκαρε, ηθεζίαηο 
ζνπ ζεξκαίο, ππεξ πάλησλ πξέζβεπε ηψλ ζέ, θεθηεκέλσλ ελ 
αλάγθαηο ηείρνο άξξεθηνλ.  

Καηαβαζία  
Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσίρλεζη, ηφλ δηψθηελ 
Φαξαψ, θαζνξψλ πνληνχκελνλ, Θεψ, επηλίθηνλ σδήλ, εβφα, άζσκελ.  
 

Χδή γ'  Οπθ έζηηλ Άγηνο  
Ηζρχτ δφμεο ζετθήο, ν ηήο γήο εμ εζράησλ, σο λεθέιαηο αλάγσλ, ηψλ 
πηζηψλ πξφο ζέ ςπράο, νχο εθ πεξάησλ Υξηζηέ, πξνζειάβνπ 
δνχινπο ζνπ αλάπαπζνλ.  
 
χ κφλνο εη ν θαζηζηψλ, βαζηιείο θαί δπλάζηαο, θαί θξηηάο ζχλ 
ηνπάξραηο, φζελ πάλησλ σο Θεφο, απηφο ελ θξίζεη ηή ζή, ξχζαη 
ηνχηνπο ψηεξ ηήο θνιάζεσο.  
 
Απάζεο γήο ν πνηεηήο, ζχλ πξεζβχηαηο παξζέλνηο, θαί ζχλ λένηο 
εθήβνηο, νχο πξνζειάβνπ Υξηζηέ, ηήο αησλίνπ ραξάο, θαί ηξπθήο ζνπ 
ηνχηνπο θαηαμίσζνλ.  

Θενηνθίνλ  
Διπίο ηνχ θφζκνπ θξαηαηά, Γέζπνηλα Θενηφθε, κή απψζε ηνχο 
πφζσ, ζνί πξνζηξέρνληαο αεί, αιι' ηθεζίαηο ηαίο ζαίο, πάζεο ξχζαη 
δάιεο ηνχο ηηκψληάο ζε.  

Καηαβαζία  
Οπθ έζηηλ άγηνο σο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ 



πηζηψλ ζνπ αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο απηνχο, ελ ηή πέηξα ηήο νκνινγίαο 
ζνπ.  
 

Καζίζκαηα Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ  

Ο ηά πάληα πνηήζαο λεχκαηη ζψ, ηνχο ελ πίζηεη ζαλέληαο 
Υξηζηηαλνχο, παηέξαο πξνπάηνξαο, πάππνπο δέ θαί πξνπάππνπο 
ηε, αδειθνχο θαί θίινπο, πινπζίνπο θαί πέλεηαο, βαζηιείο θαί 
άξρνληαο, νκνχ θαί κνλάδνληαο, φπνπ ηψλ Γηθαίσλ θαί Αγίσλ ζνπ 
πιήζε, απάλησλ ε νίθεζηο, δπζσπνχκελ αλάπαπζνλ, σο Θεφο 
επδηάιιαθηνο, Γέζπνηα Υξηζηέ Βαζηιεχ, ηψλ πηαηζκάησλ άθενηλ 
παξέρσλ απηνίο, ψλ εμήκαξηνλ πάληεο νη δνχινί ζνπ.  

Θενηνθίνλ  
Υαξηζηήξηνλ αίλνλ ρξεσζηηθψο, σο ε Υήξα εθείλε δχν ιεπηά, 
πξνζθέξσ ζνη Γέζπνηλα, ππέξ παζψλ ηψλ ραξίησλ ζνπ, ζχ γάξ 
ψθζεο ζθέπε, νκνχ θαί βνήζεηα, πεηξαζκψλ θαί ζιίςεσλ, αεί κε 
εμαίξνπζα, φζελ σο εθ κέζεο, θινγηδνχζεο θακίλνπ, ξπζζείο ηψλ 
ζιηβφλησλ κε, εθ θαξδίαο θξαπγάδσ ζνη, Θενηφθε βνήζεη κνη, 
πξεζβεχνπζα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δνζήλαί κνη, 
ζέ γάξ έρσ ειπίδα ν δνχιφο ζνπ.  
 

Χδή δ'  Υξηζηφο κνπ δχλακηο  
Πνηκαίλσλ Γέζπνηα, ελ ηφπσ ριφεο σηήξ, θαί κεηάγσλ εθ' χδσξ 
πάληαο πηζηνχο, ηφ ηήο αλαπαχζεσο, κή απνπέκςεο ηήο εθεί, 
επθξνζχλεο ηνχο νηθέηαο ζνπ.  
 
Αγγέισλ ηάγκαζηλ, απηφο θαηάηαμνλ, κνλαζηψλ ζνπ ρνξείαο 
ηεξαξρψλ, ιεηηνπξγψλ απάλησλ ζνπ, ζνί γάξ αλέζελην ςπράο, ζχλ 
ηνίο ζψκαζη θηιάλζξσπε.  
 
χ κφλνο έγλσθαο, σο πάλησλ Κχξηνο, ηάο ζαλάηνπ εθφδνπο, κέηξα 
δσήο θαί ηφ πέξαο πάλησλ βξνηψλ, δηφ νηθηείξεζνλ θαί λχλ, ηνχο 
ζνχο δνχινπο ππεξάγαζε.  

Θενηνθίνλ  
Αγίσλ Άγηνλ, Θεφλ θπήζαζα, Παλαγία Παξζέλε ζείαηο ιηηαίο, ηνχηνλ 
λχλ δπζψπεζνλ, ζθελαίο Αγίσλ ελ ηξπθή, θαηαηάμαη νχο κεηέζηεζελ.  

Καηαβαζία  
Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία 
ζενπξεπψο, κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ 
ενξηάδνπζα.  



 
Χδή ε'  Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ  

Ηδνχ Μαξηχξσλ ζείνη ρνξνί, ηάμεηο Απνζηφισλ Πξνθεηψλ, θαί ηψλ 
Γηθαίσλ ζπζηήκαηα, ψηεξ ζέ πκλνχληεο θαζηθεηεχνπζη, ηνχ ζψζαη 
νχο πεξ θφζκνπ, πάληαο πξνζείιεθαο.  
 
ηεξξάο ζνπ ζάιπηγγνο ηή θσλή, φηαλ εμαλνίγσληαη ηάθνη λεθξψλ, 
θαί γή ηξέκεη θξίηηνπζα, ηφηε ζχλ πξνβάηνηο εθ δεμηψλ ζνπ Υξηζηέ, 
θαηάηαμνλ ζνχο δνχινπο, νχο πεξ κεηέζηεζαο.  
 
Αλδξψλ ηά ζηίθε ζχλ γπλαημί, παίδσλ γεξαηψλ νκνχ, πελήησλ 
δνχισλ πινπζίσλ ηε, ηψλ πηζηψο εληεχζελ κεηαηεζέλησλ πξφο ζέ, 
αλάπαπζνλ, θαί ζψζνλ σο επδηάιιαθηνο.  

Θενηνθίνλ  
έ πάληεο Άρξαληε βνεζφλ, δψληεο θαί ζαλφληεο επζεβψο, θπιαί θαί 
γιψζζαη θεθηήκεζα, φζελ ηήο εθείζε ηπρείλ αλέζεσο αηηνχκεζα 
πξεζβείαηο ζνπ ηαίο πξφο Κχξηνλ.  

Καηαβαζία  
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
θαηαχγαζνλ, δένκαη, ζε εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ 
ηψλ πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνλ.  
 

Χδή ο'  Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ  
Ηιάζζεηη Γέζπνηα, παξαθιήζεηη σηήξ, Καί δείμφλ ζνπ ηφ έιενο, 
δείμνλ ζπιάγρλα, θαί ζψζνλ σο αγαζφο, ηήο γήο πάζεο άπαληαο, 
νχο πξφο ζε κεηεγάγνπ σο θηιάλζξσπνο.  
 
Νακάησλ ελ θιχζκαζη, θαί ελ ξείζξνηο πνηακψλ, θαί ηνχο εμαίθλεο 
ζλήμαληαο, ηνχο ελ λάπαηο, θαί φξεζη, θαί νπαίο, ηφλ βίνλ ηειέζαληαο, 
κή παξίδεο, σο κφλνο επδηάιιαθηνο.  
 
Ο βιέπσλ σο Κχξηνο, ελ ζαιάζζε, θαί ελ γή, ηνχο ελ αδήισ 
ζλήμαληαο, ηνχο πνιέκνηο θαί κάραηο θαί ελ πιεγαίο, δεηλψο 
ηειεπηήζαληαο, πάληαο νίθηεηξνλ ψηεξ, σο θηιάλζξσπνο.  

Θενηνθίνλ  
Ζ πάλαγλνο Γέζπνηλα, ε ηεθνχζα ηνίο βξνηνίο, ηφλ θπβεξλήηελ 
Κχξηνλ, ηψλ παζψλ κνπ ηφλ άζηαηνλ θαί δεηλφλ, θαηεχλαζνλ 
ηάξαρνλ, θαί γαιήλελ παξάζρνπ ηή θαξδία κνπ.  

Καηαβαζία  
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ 



θιχδσλη, ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ 
θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ, πνιπέιεε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ'  
Σνχο κεηαζηάληαο αθ' εκψλ εθ ηψλ πξνζθαίξσλ, ελ ηαίο ζθελαίο ηψλ 
εθιεθηψλ θαηαζθήλσζνλ, θαί κεηά Γηθαίσλ αλάπαπζνλ, ψηεξ 
αζάλαηε, εη γάξ σο άλζξσπνη ήκαξηνλ επί γήο, αιιά ζχ σο 
αλακάξηεηνο Κχξηνο, άθεο απηνίο ηά εθνχζηα πηαίζκαηα, θαί ηά 
αθνχζηα, κεζηηεπνχζεο ηήο ηεθνχζεο ζε Θενηφθνπ, ίλα ζπκθψλσο 
βνήζσκελ ππέξ απηψλ, Αιιεινχτα.  

Ο Οίθνο  
Απηφο κφλνο ππάξρεηο αζάλαηνο, ν πνηήζαο θαί πιάζαο ηφλ 
άλζξσπνλ, νη βξνηνί νχλ εθ γήο δηεπιάζζεκελ, θαη εηο γήλ ηήλ απηήλ 
πνξεπφκεζα, θαζψο εθέιεπζαο ν πιάζαο κε θαί εηπψλ κνη, ηη γή εί, 
θαί εηο γήλ απειεχζε, φπνπ πάληεο βξνηνί πνξεπζφκεζα, επηηάθηνλ 
ζξήλνλ πνηνχληεο σδήλ ηφ, Αιιεινχτα.  
 

Χδή δ'  Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ  
χλ Αγγέινηο επί ζξφλνπ ψηεξ δφμεο ζνπ φηαλ ειεχζε θξίλαη ηήλ 
γήλ, ςπράο δνχισλ ζνπ, ηήο ζήο πιήζνλ ζείαο ραξκνλήο, ηνχ 
ςάιιεηλ απαχζησο θαί βνάλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ.  
 
Δλ ζπαξάγκαζη ζεξψλ Υξηζηέ ηνχο ζλήμαληαο, θαί νχο ηρζχο 
εκέιηζελ νχο θαηέρσζε ζπζζεηζκφο, θαί βφζξνο θαί θξεκλφο, ηνχο 
πάληαο ειέεζνλ σηήξ, θαί ηήο εθείζελ απεηιήο, ξχζαη σο 
εχζπιαγρλνο.  
 
Ξίθε, κάραηξα, θαί πχξ, δεηλψλ επίηαζηο, θαί ιίζσλ ε θαηάιπζηο, νχο 
ελάισζε ζχλ ιεζηαίο, ιηκφο ηε θαί ινηκφο, ηή ζή κεηνπζία θαί ραξά, 
ζψζνλ πκλείλ ζε επζεβψο, ηφλ ηψλ Παηέξσλ Θεφλ.  

Θενηνθίνλ  
Μφλε πέθπθαο αγλή ηνχ θφζκνπ γέθπξα, κεηάγνπζα βξνηνχο πξφο 
Θεφλ, ηνχο ηφλ βίνλ νχλ, ηή πξφο ζέ ειπίδη θαί ζηνξγή, ηειέζαληαο, 
Μήηεξ ηνχ Θενχ, πάζεο αλάγθεο θαί θζν ξάο ζψδε πξεζβείαηο ζνπ.  

Καηαβαζία  
Γξνζνβφινλ κελ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο Οζίνηο Παηζί, 
ηνχο Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ ηχξαλλνλ 
έπεηζε βνάλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 



Χδή ε'  Δθζηεζη θξίηησλ νπξαλέ  
Άπαληαο Γέζπνηα βξνηνχο, παληνίνπ ηάγκαηνο, νχο κεηέζηεζαο 
σηήξ, πηζηνχο ζνπ βαζηιείο θαί άξρνληαο, εζλάξραο γήο θαί θξηηάο, 
ιαψλ ηε θαί θπιψλ ηνχο πξνζηάηαο, ειέεζνλ νηθηίξκνλ θαί 
αλάπαπζνλ κφλνο, φπσο ζέ πκλνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Ρχζαη ππξφο ηνχ θνβεξνχ, δνχινπο θηιάλζξσπε, Δθθιεζίαο ζνπ 
ζεπηήο, θαί ζψζνλ κνλαζηψλ ζπζηήκαηα, ηεξσκέλσλ πιεζχλ, 
ρνξείαο ιεηηνπξγψλ ζνπ ελζέσλ, θαί πάληαο ηήο εθείζε θαηαμίσζνλ 
δφμεο, φπσο ζε πκλψκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
ψζνλ ψ Γέζπνηα Υξηζηέ, ζψζνλ ειέεζνλ, θαί αλάπαπζνλ ςπράο, 
ιανχο ζνπ ηνχο πηζηψο ηειέζαληαο, ηξφκσ παληί ηήλ δσήλ ελ ηφπσ, 
θαί ελ ρψξα παληνία, θαί ξχζαη ηήο γεέλλεο θαί πηθξίαο βαζάλσλ, 
φπσο ζε πκλψκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Έιπζαο κφλε ηήλ αξάλ Παξζέλε άρξαληε, ηήλ ηήο Δχαο αιεζψο, 
δσήλ δε ηνίο ελ γή επήγαζαο, δηφ πξεζβείαηο ηαίο ζαίο, ηνχο βίνπ ηνχ 
πξνζθαίξνπ ιπζέληαο, δσήο ηήο αησλίνπ,, θαηαμίσζνλ πάληαο, φπσο 
ζε πκλψκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Καηαβαζία  
Έθζηεζη θξίηησλ νπξαλέ, θαί ζαιεπζήησζαλ ηά ζεκέιηα ηήο γήο, ηδνχ 
γάξ ελ λεθξνίο ινγίδεηαη, ν ελ πςίζηνηο νηθψλ, θαί ηάθσ ζκηθξψ 
μελνδνρείηαη, φλ παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ'  Απνξεί πάζα γιψζζα 
Νχλ ειεήκνλ ζηίθε, δπζσπεί ζε Αγγέισλ, ζχλ Υεξνπβίκ ηε, ζεία 
εξαθίκ θαζηθεηεχεη, Δμνπζίαη, ζξφλνη θαί Αξραί θαί Γπλάκεηο ηε ζχλ 
Αξραγγέινηο, θαί Κπξηφηεηέο ζε αηηνχζη θξαηαηέ, φπσο ςπράο απάζαο 
νηθηείξεο, άο πεξ κεηέζηεζαο.  
 
Ηδνχ νη δήκνη, ζέ ηψλ Πξνθεηψλ εμαηηνχληαη, ηψλ Απνζηφισλ δένληαη 
ρνξνί, ζχλ, Παηξηάξραηο, ζηίθε ηε Μαξηχξσλ, ζχλ Οζίσλ πιήζεζηλ 
εππαξαθιήησο, αλαβνψζη, ψζνλ θηιάλζξσπε ςπράο, πάλησλ ηψλ 
επί γήο ηεζλεψησλ, επζεβψλ δνχισλ ζνπ.  
 
Οίδαο ηά πάληα βιέπεηο, θαζνξάο θαί γηλψζθεηο, βξνηψλ ηά πιήζε, 
θαί ηφ ηήο δσήο εθάζηνπ πέξαο, πάζη δίδνπ ηήλ ηψλ εγθιεκάησλ 
ιχηξσζηλ, θαί Παξαδείζνπ ηήο θαιινλήο αμίσζνλ πάληαο σο Θεφο, 



κφλε, νχο εμειέμσ νηθηίξκνλ, πηζηνχο νηθέηαο ζνπ.  
Θενηνθίνλ  

Τπεξαγία Γέζπνηλα, ηνχ θφζκνπ Παξζέλε, ζχ πάλησλ ζθέπε, 
δψλησλ θαί ζαλφλησλ ρξεκαηίδεηο, θαί γαιήλε, δφμα θαί ηξπθή, θαί 
άλεζηο ηψλ ζέ πξνζηάηηλ, θαί βνεζφλ, θαί ξχζηελ πινπηνχλησλ 
αγαζή, φζελ απηνχο δηάζσζνλ, πάληαο ηαίο ηθεζίαηο ζνπ.  

Καηαβαζία  
Απνξεί πάζα γιψζζα, επθεκείλ πξφο αμίαλ, ηιηγγηά δέ λνχο θαί 
ππεξθφζκηνο, πκλείλ ζε Θενηφθε, φκσο αγαζή ππάξρνπζα, ηήλ πίζηηλ 
δέρνπ, θαί γάξ ηφλ πφζνλ νίδαο ηφλ έλζενλ πκψλ, ζχ γάξ Υξηζηηαλψλ 
εί πξνζηάηηο, ζε κεγαιχλνκελ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ  
Ήρνο γ'  Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο  

Μλήκελ ηεινχληεο πάλησλ, ηψλ θνηκεζέλησλ ελ Υξηζηψ, θαί 
ηειεπηαίαο εκέξαο, κλήκελ πνηήζσκελ πηζηνί, ππέξ εκψλ ηε 
θαθείλσλ, Υξηζηφλ αεί δπζσπνχληεο.  

Θενηνθίνλ 
Ο γιπθαζκφο ηψλ Αγγέισλ, ηψλ ζιηβνκέλσλ ε ραξά, Υξηζηηαλψλ ε 
πξνζηάηηο, Παξζέλε Μήηεξ Κπξίνπ, αληηιαβνχ κνπ θαί ξχζαη, ηψλ 
αησλίσλ βαζάλσλ.  
 

Δηο ηνχο Α ί λ ν π ο  
ηηρεξά Πξνζφκνηα  

Ήρνο πι. β'  Ζ απεγλσζκέλε  
Φνβεξφλ ηφ ηέινο ηφ ηνχ ζαλάηνπ, θαί θξηθηή ε θξίζηο ε ηνχ 
Γεζπφηνπ, ηφ πχξ γάξ ηφ άζβεζηνλ επηξέπηζηαη εθείζε, ζθψιεμ 
αθνίκεηνο θνιάδσλ, θαί βξπγκφο ηψλ νδφλησλ, ζθφηνο εμψηεξνλ 
ππάξρεη, θαί αησλία δίθε, δηφ θξάμσκελ πξφο ηφλ σηήξα, Οχο 
εμειέμσ εθ ηψλ πξνζθαίξσλ αλάπαπζνλ, δηά ηφ κέγα ζνπ έιενο.  
 
Πάληεο νη ηψ βίσ πξνζηεηεθφηεο, δεχηε ελ ηνίο ηάθνηο εμεζηεθφηεο, 
εγθχςαηε, ίδεηε ηνχ θφζκνπ ηήλ απάηελ, πνχ λχλ ηνχ ζψκαηνο ηφ 
θάιινο, θαί ε δφμα ηνχ πινχηνπ; πνχ δε ε έπαξζηο ηνχ βίνπ; φλησο 
κάηαηα πάληα, δηφ θξάμσκελ πξφο ηφλ σηήξα, Οχο εμειέμσ εθ ηψλ 
πξνζθαίξσλ αλάπαπζνλ, δηά ηφ κέγα ζνπ έιενο.  
 
Νχλ επί ηφλ ηάθνλ ν επί ζξφλνπ, λχλ ν ελ πνξθχξα θζνξάλ ππέδπ, 
νπθ έηη ελ ζξφλσ γάξ, άιι' ελ κλήκαηη θείηαη, ίδε, εμέιηπε, ηφ βαζίιεηνλ 
θξάηνο, ίδε, σο φλαξ, ηψλ αλζξψπσλ, παξνδεχεη ν βίνο δηφ 



θξάμσκελ πξφο ηφλ σηήξα, Οχο εμειέμσ αλάπαπζνλ, δηά ηφ κέγα 
ζνπ έιενο.  
 
Πάληαο ηνχο ελζέλδε κεηαηεζέληαο, επί αησλίνπ δσήο ειπίδη, θαί βίνλ 
αιιάμαληαο παληνίσ ψηεξ ηξφπσ, πάζαλ θαηάζηαζηλ θαί γέλνο, θαί 
πάζαλ ειηθίαλ, άλδξαο νκνχ ηε θαί γπλαίθαο, θαί αξηίηνθα βξέθε, σο 
θηιάλζξσπνο, ελ θφιπνηο ηάμνλ, ηνχ Αβξαάκ ηε θαί ελ ηφπνηο 
αλέζεσο, δηά ηφ κέγα ζνπ έιενο.  

Γφμα... Ήρνο β'  
Χο άλζνο καξαίλεηαη θαί σο φλαξ παξέξρεηαη, θαί δηαιχεηαη πάο 
άλζξσπνο, πάιηλ δέ ερνχζεο ηήο ζάιπηγγνο, λεθξνί σο ελ 
ζπζζεηζκψ πάληεο αλαζηήζνληαη, πξφο ηήλ ζήλ ππάληεζηλ Υξηζηέ ν 
Θεφο, ηφηε Γέζπνηα, νχο κεηέζηεζαο εμ εκψλ, ελ ηαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ 
θαηάηαμνλ ζθελαίο ηά ηνπησλ εγθιήκαηα παξηδψλ αγαζέ.  

Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
χ εί ν Θεφο εκψλ ν ελ ζνθία δεκηνπξγήζαο ηφ πάλ, ν θαί ηνχο 
Πξνθήηαο εμαπνζηείιαο εκίλ πξνθεηεχζαί ζνπ ηήλ παξνπζίαλ, θαί 
Απνζηφινπο θεξχμαη ζνπ ηά κεγαιεία, θαί νη κέλ, πξνεθήηεπνλ ηήλ 
έιεπζίλ ζνπ, νη δέ, ηψ βαπηίζκαηη εθψηηζαλ ηά έζλε, Μάξηπξεο δέ 
έηπρνλ δφμεο εθ ηνχησλ, θαί πξεζβεχνπζηλ εθηελψο ζνη ηψ Γεζπφηε, 
ζχλ ηή ηεθνχζε ζε Μεηξί, Αλάπαπζνλ ν Θεφο ςπράο, άο 
πξνζειάβνπ, θαί εκάο θαηαμίσζνλ ηήο βαζηιείαο ζνπ, ν ηαπξφλ 
ππνκείλαο δη' εκέ ηφλ θαηάθξηηνλ, ν ιπηξσηήο κνπ θαί Θεφο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ  
ηηρεξά Πξνζφκνηα Δθ ηψλ ηνχ Θενθάλνπο  

Ήρνο πι. β'  ιελ απνζέκελνη  
Έρσλ αθαηάιεπηνλ, ηήλ εηο εκάο επζπιαγρλίαλ θαί πεγήλ αθέλσηνλ, 
ζετθήο ρξεζηφηεηνο πνιπέιεε, ηνχο πξφο ζέ Γέζπνηα, κεηαβέβεθαο, 
ελ γή δψλησλ θαηαζθήλσζνλ, εηο ηά ζθελψκαηα, ηά αγαπεηά θαί 
πνζνχκελα, θαηάζρεζηλ δσξνχκελνο, ηήλ δηελεθψο δηακέλνπζαλ, ζχ 
γάξ ππέξ πάλησλ, εμέρεαο ηφ αίκά ζνπ Υξηζηέ, θαί δσεθφξσ 
ηηκήκαηη, θφζκνλ εμεγφξαζαο.  
 
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ θαί πξνζειάβνπ...  
 
Νέθξσζηλ ππέκεηλαο, δσνπνηφλ εθνπζίσο, θαί δσήλ επήγαζαο, θαί 
ηξπθήλ ατδηνλ, πηζηνίο δέδσθαο, ζετθή Γέζπνηα, επζπιαγρλία κφλε, 
παλνηθηίξκνλ αλακάξηεηε ελ ή δεφκεζα, ηνχο θεθνηκεκέλνπο 
θαηάηαμνλ, ειπίδη αλαζηάζεσο, ιχζηλ ηψλ πηαηζκάησλ δσξνχκελνο, 



ίλα δηά πάλησλ πκλήηαί ζνπ ηφ άλνκα Υξηζηέ, θαί ζεζσζκέλνη 
δνμάδσκελ, ηήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ.  
 
ηίρ. Αη ςπραί απηψλ, έλ αγαζνίο...  
 
Εψλησλ θπξηεχνληα, ζεαξρηθή εμνπζία, θαί λεθξψλ δεζπφδνληα, ζέ 
Υξηζηέ γηλψζθνληεο ηθεηεχνκελ, ηνχο πηζηνχο δνχινπο ζνπ, ηνχο 
πξφο ζέ ηφλ κφλνλ, επεξγέηελ εθδεκήζαληαο, απηφο αλάπαπζνλ, ζχλ 
ηνίο εθιεθηνίο ζνπ θηιάλζξσπε, ελ ηφπσ αλαςχμεσο, ελ ηαίο ηψλ 
Αγίσλ ιακπξφηεζη, ζειεηήο ειένπο, ππάξρεηο γάξ θαί ζψδεηο σο 
Θεφο, νχο θαη' εηθφλα ζνπ έπιαζαο, κφλε πνιπέιεε.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Άιγνο ηψ Αδάκ ερξεκάηηζελ, ε ηνχ μχινπ απφγεπζηο πάιαη ελ Δδέκ, 
φηε φθηο ηφλ εμεξεχμαην, δη' απηνχ γάξ εηζήιζελ ν ζάλαηνο, παγγελή 
θαηεζζίσλ ηφλ άλζξσπνλ, άιι' ειζψλ ν Γεζπφηεο, θαζείιε ηφλ 
δξάθνληα, θαί αλάζηαζηλ εκίλ εδσξήζαην, πξφο απηφλ νχλ 
βνήζσκελ, Φείζαη σηήξ, θαί νχο πξνζειάβνπ, κεηά ηψλ εθιεθηψλ 
ζνπ αλάπαπζνλ, σο θηιάλζξσπνο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ιελ απνζέκελνη  

θζεο ελδηαίηεκα, ζενπξεπεο Παλαγία, θαί Θεφλ ερψξεζαο, θαί 
Θεφλ εγέλλεζαο απεηξφγακε, θαί βξνηνίο νξψκελνλ, ελ δπζίλ 
νπζίαηο, ελ κηά δέ ππνζηάζεη αγλή, απηφλ δπζψπεζνλ, ηφλ κνλνγελή 
θαί πξσηφηνθνλ, ηφλ ζέ παξζέλνλ άκσκνλ θαί κεηά ηφλ ηφθνλ 
θπιάμαληα, ςπράο αλαπαχζαη, ηψλ πίζηεη θνηκεζέλησλ ελ θσηί, ελ 
αθεξάησ θαηδξφηεηη, θαί καθαξηφηεηη.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Ο βάζεη ζνθίαο θηιαλζξψπσο πάληα νηθνλνκψλ, θαί ηφ ζπκθέξνλ 
πάζηλ απνλέκσλ, κφλε Γεκηνπξγέ, αλάπαπζνλ Κχξηε ηάο ςπράο ηψλ 
δνχισλ ζνπ, ελ ζνί γάξ ηήλ ειπίδα αλέζελην, ηψ πνηεηή θαί πιάζηε 
θαί Θεψ εκψλ.  

Θενηνθίνλ  
ε θαί ηείρνο θαί ιηκέλα έρνκελ, θαί πξέζβηλ εππξφζδεθηνλ, πξφο, φλ 
έηεθεο Θεφλ, Θενηφθε αλχκθεπηε, ηψλ πηζηψλ ε ζσηεξία. 
 

ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ 
 

Πξνθείκελνλ ηνχ Απνζηφινπ  
Ήρνο πι. β'  



Αη ςπραί απηψλ ελ αγαζνίο απιηζζήζνληαη.  
ηίρ. Πξφο ζέ Κχξηε θεθξάμνκαη...  
 

Κνηλσληθφλ  
Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ, θαί πξνζειάβνπ Κχξηε, θαί ηφ κλεκφζπλνλ 
απηψλ εηο γελεάλ θαί γελεάλ, Αιιεινχτα.  

ρ81ηνξ 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΑΓΙΑ ΠΔΝΣΗΚΟΣΗ 
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΔΠΔΡΑ 
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα... ηζηψκελ ηίρνπο δ', θαί ςάιινκελ 

ηηρεξά Ηδηφκεια γ', πξφο Ήρνλ α', δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ.  
 

Ήρνο α' 
Πεληεθνζηήλ ενξηάδνκελ, θαί Πλεχκαηνο επηδεκίαλ, θαί πξνζεζκίαλ 
επαγγειίαο, θαί ειπίδνο ζπκπιήξσζηλ, θαί ηφ κπζηήξηνλ φζνλ, Χο 
κέγα ηε θαί ζεβάζκηνλ! Γηφ βνψκέλ ζνη, Γεκηνπξγέ ηνχ παληφο Κχξηε, 
δφμα ζνη. (Γίο) 
 
Γιψζζαηο αιινγελψλ, εθαηλνχξγεζαο Υξηζηέ ηνχο ζνχο Μαζεηάο, ίλα 
δη' απηψλ ζε θεξχμσζη, ηφλ αζάλαηνλ Λφγνλ θαί Θεφλ, ηφλ παξέρνληα 
ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 
 
Πάληα ρνξεγεί ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, βξχεη πξνθεηείαο, ηεξέαο ηειεηνί, 
αγξακκάηνπο ζνθίαλ εδίδαμελ, αιηείο ζενιφγνπο αλέδεημελ, φινλ 
ζπγθξνηεί ηφλ ζεζκφλ ηήο Δθθιεζίαο, Οκννχζηε θαί Οκφζξνλε, ηψ 
Παηξί θαί ηψ Τηψ, Παξάθιεηε, δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ 
ηε ηφ Πλεχκά ζνπ θαηέπεκςαο Κχξηε, θαζεκέλνηο ηνίο, Απνζηφινηο, 
ηφηε νη ηψλ Δβξαίσλ παίδεο ζεσξνχληεο, εμίζηαλην ζάκβεη, ήθνπνλ 
γάξ απηψλ θζεγγνκέλσλ, εηέξαηο μέλαηο γιψζζαηο, θαζψο ηφ Πλεχκα 
ερνξήγεη απηνίο, ηδηψηαη γάξ φληεο, εζνθίζζεζαλ, θαί ηά έζλε πξφο 
πίζηηλ δσγξήζαληεο, ηά ζεία εξξεηφξεπνλ, δηφ θαί εκείο βνψκέλ ζνη, 
ν επί γήο νθζείο, θαί εθ ηήο πιάλεο ζψζαο εκάο, Κχξηε, δφμα ζνη. 
 

Απφζηηρα Ηδηφκεια 
Ήρνο β' 

Δίδνκελ ηφ θψο ηφ αιεζηλφλ, ειάβνκελ Πλεχκα επνπξάληνλ, εχξνκελ 



Πίζηηλ αιεζή, αδηαίξεηνλ Σξηάδα πξνζθπλνχληεο, αχηε γάξ εκάο 
έζσζε.  
 
ηίρ. Καξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί ν Θεφο, θαί Πλεχκα επζέο 
εγθαίληζνλ ελ ηνίο εγθάηνηο κνπ. 
 
Δλ ηνίο Πξνθήηαηο αλήγγεηιαο εκίλ νδφλ ζσηεξίαο, θαί ελ 
Απνζηφινηο έιακςε, σηήξ εκψλ, ε ράξηο ηνχ Πλεχκαηφο ζνπ, ζχ εί 
Θεφο πξψηνο, ζχ θαί κεηά ηαχηα, θαί εηο ηνχο αηψλαο, ζχ εί ν Θεφο 
εκψλ. 
 
ηίρ. Μή απνξξίςεο κε απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, θαί ηφ Πλεχκά ζνπ 
ηφ άγηνλ κή αληαλέιεο απ' εκνχ. 
 
Δλ ηαίο απιαίο ζνπ πκλήζσ ζε ηφλ σηήξα ηνχ θφζκνπ, θαί θιίλαο 
γφλπ πξνζθπλήζσ ζνπ ηήλ αήηηεηνλ δχλακηλ, ελ εζπέξα, θαί πξστ, 
θαί κεζεκβξία, θαί ελ παληί θαηξψ επινγήζσ ζε Κχξηε. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο ν απηφο 
Σξηάδα Οκννχζηνλ πκλνινγήζσκελ, Παηέξα, θαί Τηφλ, ζχλ Αγίσ 
Πλεχκαηη, νχησ γάξ εθήξπμαλ πάληεο νη Πξνθήηαη, θαί Απφζηνινη 
κεηά Μαξηχξσλ. 
 

Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο πι. δ' 

Δπινγεηφο εί, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν παλζφθνπο ηνχο αιηείο 
αλαδείμαο, θαηαπέκςαο απηνίο ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, θαί δη' απηψλ ηήλ 
νηθνπκέλελ ζαγελεχζαο, θηιάλζξσπε, δφμα ζνη. Δθ γ' 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, εηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο 
η', θαί ςάιινκελ ηηρεξά Ηδηφκεια γ', πξφο Ήρνλ α', δεπηεξνχληεο ηφ 
α'. Δίηα ε' πξφο Ήρνλ β', δεπηεξνχληεο πάιηλ ηφ α'. 
 

Ήρνο α' 
Πεληεθνζηήλ ενξηάδνκελ, θαί Πλεχκαηνο επηδεκίαλ, θαί πξνζεζκίαλ 
επαγγειίαο, θαί ειπίδνο ζπκπιήξσζηλ, θαί ηφ κπζηήξηνλ φζνλ, Χο 
κέγα ηε θαί ζεβάζκηνλ! Γηφ βνψκέλ ζνη, Γεκηνπξγέ ηνχ παληφο Κχξηε, 



δφμα ζνη. (Γίο) 
 
Γιψζζαηο αιινγελψλ, εθαηλνχξγεζαο Υξηζηέ ηνχο ζνχο Μαζεηάο, ίλα 
δη' απηψλ ζε θεξχμσζη, ηφλ αζάλαηνλ Λφγνλ θαί Θεφλ, ηφλ παξέρνληα 
ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 
 
Πάληα ρνξεγεί ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, βξχεη πξνθεηείαο, ηεξέαο ηειεηνί, 
αγξακκάηνπο ζνθίαλ εδίδαμελ, αιηείο ζενιφγνπο αλέδεημελ, φινλ 
ζπγθξνηεί ηφλ ζεζκφλ ηήο Δθθιεζίαο, Οκννχζηε θαί Οκφζξνλε, ηψ 
Παηξί θαί ηψ Τηψ, Παξάθιεηε, δφμα ζνη.  

Ήρνο β' 
Δίδνκελ ηφ θψο ηφ αιεζηλφλ, ειάβνκελ Πλεχκα επνπξάληνλ, εχξνκελ 
Πίζηηλ αιεζή, αδηαίξεηνλ Σξηάδα πξνζθπλνχληεο, αχηε γάξ εκάο 
έζσζε. (Γίο) 
 
Δλ ηνίο Πξνθήηαηο αλήγγεηιαο εκίλ νδφλ ζσηεξίαο, θαί ελ 
Απνζηφινηο έιακςε, σηήξ εκψλ, ε ράξηο ηνχ Πλεχκαηφο ζνπ, ζχ εί 
Θεφο πξψηνο, ζχ θαί κεηά ηαχηα, θαί εηο ηνχο αηψλαο, ζχ εί ν Θεφο 
εκψλ. 
 
Δλ ηαίο απιαίο ζνπ πκλήζσ ζε ηφλ σηήξα ηνχ θφζκνπ, θαί θιίλαο 
γφλπ πξνζθπλήζσ ζνπ ηήλ αήηηεηνλ δχλακηλ, ελ εζπέξα, θαί πξστ, 
θαί κεζεκβξία, θαί ελ παληί θαηξψ επινγήζσ ζε Κχξηε. 
 
Δλ ηαίο απιαίο ζνπ Κχξηε, νη πηζηνί ηφ γφλπ ςπρήο θαί ηνχ ζψκαηνο 
ππνθιίλαληεο, αλπκλνχκέλ ζε ηφλ άλαξρνλ Παηέξα, θαί ηφλ 
ζπλάλαξρνλ Τηφλ, θαί ηφ ζπλατδηνλ θαί παλάγηνλ Πλεχκα, ηφ θσηίδνλ 
θαί αγηάδνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Σξηάδα Οκννχζηνλ πκλνινγήζσκελ, Παηέξα, θαί Τηφλ, ζχλ Αγίσ 
Πλεχκαηη, νχησ γάξ εθήξπμαλ πάληεο νη Πξνθήηαη, θαί Απφζηνινη 
κεηά Μαξηχξσλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
Λένληνο Γεζπφηνπ 

Γεχηε ιανί, ηήλ ηξηζππφζηαηνλ ζεφηεηα πξνζθπλήζσκελ, Τηφλ ελ ηψ 
Παηξί, ζχλ αγίσ Πλεχκαηη, Παηήξ γάξ αρξφλσο εγέλλεζελ Τηφλ, 
ζπλατδηνλ θαί ζχλζξνλνλ, θαί Πλεχκα άγηνλ ήλ ελ ηψ Παηξί, ζχλ Τηψ 
δνμαδφκελνλ, κία δχλακηο, κία νπζία, κία ζεφηεο, ήλ πξνζθπλνχληεο 
πάληεο ιέγνκελ, Άγηνο ν Θεφο, ν ηά πάληα δεκηνπξγήζαο δη' Τηνχ, 
ζπλεξγία ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, Άγηνο ηζρπξφο, δη' νχ ηφλ Παηέξα 



εγλψθακελ, θαί ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ επεδήκεζελ ελ θφζκσ, Άγηνο 
αζάλαηνο, ηφ Παξάθιεηνλ Πλεχκα, ηφ εθ Παηξφο εθπνξεπφκελνλ, θαί 
ελ Τηψ αλαπαπφκελνλ, Σξηάο αγία, δφμα ζνη. 
 

Δίζνδνο, ηφ, Φψο ηιαξφλ. Καί κεηά ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, 
ηά εθεμήο Αλαγλψζκαηα. 
 

Αξηζκψλ ηφ Αλάγλσζκα 
Κεθ. ΗΑ', 16 

Δίπε Κχξηνο πξφο Μσζήλ. πλάγαγέ κνη εβδνκήθνληα άλδξαο απφ 
ηψλ πξεζβπηέξσλ ηνχ ιανχ, νχο ζχ απηφο νίδαο, φηη νχηνί εηζη 
πξεζβχηεξνη ηνχ ιανχ, θαί γξακκαηείο απηψλ, θαί άμεηο απηνχο εηο ηήλ 
θελήλ ηνχ Μαξηπξίνπ, θαί ζηήζνληαη εθεί κεηά ζνχ. Καί 
θαηαβήζνκαη, θαί ιαιήζσ εθεί κεηά ζνχ, θαί αθειψ απφ ηνχ 
Πλεχκαηνο ηνχ επί ζνί, θαί επηζήζσ επ' απηνχο, θαί ζπλαληηιήςνκαη 
κεηά ζνχ ηήλ Οξκήλ ηνχ ιανχ, θαί νπθ νίζεηο απηνχο ζχ κφλνο. Καί 
ζπλήγαγε Μσζήο εβδνκήθνληα άλδξαο απφ ηψλ πξεζβπηέξσλ ηνχ 
ιανχ, θαί έζηεζελ απηνχο θχθισ ηήο θελήο. Καί θαηέβε Κχξηνο ελ 
λεθέιε, θαί ειάιεζε πξφο Μσζήλ, θαί παξείιεην απφ ηνχ Πλεχκαηνο 
ηνχ επ' απηνχ, θαί επέζεθελ επί ηνχο εβδνκήθνληα άλδξαο ηνχο 
πξεζβπηέξνπο. Χο δέ επαλεπαχζαην ηφ Πλεχκα επ' απηνχο, θαί 
πξνεθήηεπζαλ ελ ηή παξεκβνιή, θαί νπθέηη πξνζέζελην. Καί 
θαηειείθζεζαλ δχν άλδξεο ελ ηή παξεκβνιή, φλνκα ηψ ελί Διδάδ θαί 
φλνκα ηψ δεπηέξσ Μσδάδ, θαί επαλεπαχζαην επ' απηνχο ηφ Πλεχκα, 
θαί νχηνη ήζαλ ηψλ θαηαγεγξακκέλσλ, θαί νπθ ήιζνλ εηο ηήλ θελήλ, 
θαί πξνεθήηεπζαλ ελ ηή παξεκβνιή. Καί πξνζδξακψλ ν λεαλίζθνο, 
απήγγεηιε ηψ Μσζεί, θαί είπελ απηψ, ιέγσλ. Διδάδ θαί Μσδάδ 
πξνθεηεχνπζηλ ελ ηή παξεκβνιή Καί απνθξηζείο Ηεζνχο ν ηνχ Ναπή, 
ν παξεζηεθψο Μσζεί, ν εθιεθηφο απηνχ, είπε. Κχξηε Μσζή, θψιπζνλ 
απηνχο. Καί είπελ απηψ Μσζήο. Μή δεινίο ζχ κνη; θαί ηίο δψ ε πάληα 
ηφλ ιαφλ Κπξίνπ πξνθήηαο, φηαλ δψ Κχξηνο ηφ Πλεχκα απηνχ επ' 
απηνχο; 

Πξνθεηείαο Ησήι ηφ Αλάγλσζκα 
Κεθ. Β', 23 

Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Σά ηέθλα ηψλ, ραίξεηε θαί επθξαίλεζζε επί Κπξίσ 
ηψ Θεψ πκψλ, φηη έδσθελ πκίλ ηά βξψκαηα εηο δηθαηνζχλελ, θαί 
βξέμεη πκίλ πεηφλ πξψτκνλ θαί φςηκνλ, θαζψο έκπξνζζελ, θαί 
πιεζζήζνληαη αη άισλεο ζίηνπ, θαί ππεξεθρπζήζνληαη αη ιελνί νίλνπ 
θαί ειαίνπ, θαί αληαπνδψζσ πκίλ αληί ηψλ εηψλ, ψλ θαηέθαγελ ε 
αθξίο, θαί ν βξνχρνο, θαί ε εξπζίβε, θαί ε θάκπε, θαί ε δχλακίο κνπ ε 



κεγάιε, ήλ εμαπέζηεηια εηο πκάο, θαί θάγεζζε εζζίνληεο, θαί 
εκπιεζζήζεζζε, θαί αηλέζεηε ηφ φλνκα Κπξίνπ ηνχ Θενχ πκψλ, φο 
επνίεζε κεζ' πκψλ ζαπκάζηα, θαί νπ κή θαηαηζρπλζή ν ιαφο κνπ εηο 
ηφλ αηψλα. Καί επηγλψζεζζε, φηη ελ κέζσ ηνχ Ηζξαήι εγψ εηκη, θαί 
εγψ Κχξηνο ν Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηηλ έηη πιήλ εκνχ, θαί νπ κή 
θαηαηζρπλζή έηη ν ιαφο κνπ εηο ηφλ αηψλα. Καί έζηαη κεηά ηαχηα, 
εθρεψ απφ ηνχ Πλεχκαηφο κνπ επί πάζαλ ζάξθα, θαί 
πξνθεηεχζνπζηλ νη πηνί πκψλ, θαί αη ζπγαηέξεο πκψλ, θαί νη 
πξεζβχηεξνη πκψλ, ελχπληα ελππληαζζήζνληαη, θαί νη λεαλίζθνη πκψλ 
Οξάζεηο φςνληαη. Καί γε επί ηνχο δνχινπο κνπ θαί επί ηάο δνχιαο 
κνπ, ελ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, εθρεψ απφ ηνχ Πλεχκαηφο κνπ, θαί 
πξνθεηεχζνπζη, θαί δψζσ ηέξαηα ελ ηψ νπξαλψ άλσ, θαί ζεκεία επί 
ηήο γήο θάησ, αίκα θαί πχξ, θαί αηκίδα θαπλνχ. Ο ήιηνο 
κεηαζηξαθήζεηαη εηο ζθφηνο, θαί ε ζειήλε εηο αίκα, πξίλ ειζείλ ηήλ 
εκέξαλ Κπξίνπ ηήλ κεγάιελ, θαί επηθαλή, θαί έζηαη, πάο φο άλ 
επηθαιέζεηαη ηφ φλνκα Κπξίνπ, ζσζήζεηαη. 

Πξνθεηείαο Ηεδεθηήι ηφ Αλάγλσζκα 
Κεθ. ΛΣ', 24 

Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Λήςνκαη πκάο εθ ηψλ εζλψλ, θαί αζξνίζσ πκάο εθ 
παζψλ ηψλ γαηψλ, θαί εηζάμσ πκάο εηο ηήλ γήλ πκψλ, θαί ξαλψ εθ' 
πκάο χδσξ θαζαξφλ, θαί θαζαξηζζήζεζζε απφ παζψλ ηψλ 
αθαζαξζηψλ πκψλ, θαί απφ πάλησλ ηψλ εηδψισλ πκψλ, θαί θάζαξηψ 
πκάο, θαί δψζσ πκίλ θαξδίαλ θαηλήλ, θαί πλεχκα θαηλφλ δψζσ πκίλ, 
θαί αθειψ ηήλ θαξδίαλ ηήλ ιηζίλελ εθ ηήο ζαξθφο πκψλ, θαί δψζσ 
πκίλ θαξδίαλ ζαξθίλελ, θαί ηφ πλεχκά κνπ δψζσ ελ πκίλ, θαί πνη 
ήζσ, ίλα ελ ηνίο δηθαηψκαζί κνπ πνξεχεζζε, θαί ηα θξίκαηά κνπ 
θπιάμεζζε, θαί πνηήζεηε, θαί θαηνηθήζεηε επί ηήο γήο, ήο έδσθα ηνίο 
παηξάζηλ πκψλ, θαί έζεζζέ κνη εηο ιαφλ, θαγψ έζνκαη πκίλ εηο Θεφλ. 
 

Δηο ηελ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο β' 
Δλ ηνίο Πξνθήηαηο αλήγγεηιαο εκίλ Οδφλ ζσηεξίαο, θαί ελ 
Απνζηφινηο έιακςε σηήξ εκψλ, ε ράξηο ηνχ Πλεχκαηφο ζνπ, ζχ εί 
Θεφο πξψηνο, ζχ θαί κεηά ηαχηα, θαί εηο ηνχο αηψλαο ζχ εί ν Θεφο 
εκψλ. 
 
Δλ ηαίο απιαίο ζνπ πκλήζσ ζε ηφλ σηήξα ηνχ θφζκνπ, θαί θιίλαο 
γφλπ πξνζθπλήζσ ζνπ ηήλ αήηηεηνλ δχλακηλ, ελ εζπέξα, θαί πξστ, 
θαί κεζεκβξία, θαί ελ παληί θαηξψ επινγήζσ ζε, Κχξηε. 



 
Δλ ηαίο απιαίο ζνπ Κχξηε, νη πηζηνί ηφ γφλπ ηήο ςπρήο θαί ηνχ 
ζψκαηνο ππνθιίλαληεο, αλπκλνχκέλ ζε ηφλ άλαξρνλ Παηέξα, θαί ηφλ 
ζπλάλαξρνλ Τηφλ, θαί ηφ ζπλατδηνλ θαί παλάγηνλ Πλεχκα, ηφ θσηίδνλ 
θαί αγηάδνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ 
ηε ηφ Πλεχκά ζνπ θαηέπεκςαο Κχξηε, θαζεκέλνηο ηνίο, Απνζηφινηο, 
ηφηε νη ηψλ Δβξαίσλ παίδεο ζεσξνχληεο, εμίζηαλην ζάκβεη, ήθνπνλ 
γάξ απηψλ θζεγγνκέλσλ, εηέξαηο μέλαηο γιψζζαηο, θαζψο ηφ Πλεχκα 
ερνξήγεη απηνίο, ηδηψηαη γάξ φληεο, εζνθίζζεζαλ, θαί ηά έζλε πξφο 
πίζηηλ δσγξήζαληεο, ηά ζεία εξξεηφξεπνλ, δηφ θαί εκείο βνψκέλ ζνη, 
ν επί γήο νθζείο, θαί εθ ηήο πιάλεο ζψζαο εκάο, Κχξηε, δφμα ζνη. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ 
ηηρεξά Ηδηφκεια 

 
Ήρνο πι. β' 

Αγλννχληα ηά έζλε Κχξηε, ηήλ ηνχ παλαγίνπ Πλεχκαηνο, ελ ηνίο 
Απνζηφινηο ζνπ γελνκέλελ δχλακηλ, ηήλ ελαιιαγήλ ηψλ γισζζψλ, 
κέζελ είλαη ελφκηδνλ, εκείο δέ ζηεξηρζέληεο ππ' απηψλ, απαχζησο 
νχησ ιέγνκελ, Σφ Πλεχκά ζνπ ηφ άγηνλ, κή αληαλέιεο αθ' εκψλ, 
δεφκεζα θηιάλζξσπε. 
 
ηίρ. Καξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί ν Θεφο, θαί Πλεχκα επζέο 
εγθαίληζνλ ελ ηνίο εγθάηνηο κνπ. 
 
Κχξηε, ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο ε επηθνίηεζηο, ηνχο Απνζηφινπο ζνπ 
εκθνξήζαζα, ελ εηέξαηο γιψζζαηο ιαιείλ παξεζθεχαζελ, φζελ ηφ 
παξάδνμνλ, ηνίο κέλ απίζηνηο κέζε ελνκίδεην, ηνίο δε πηζηνίο 
πξφμελνλ ζσηεξίαο, νχ ηήο ειιάκςεσο θαί εκάο αμίσζνλ, δεφκεζα 
θηιάλζξσπε. 
 
ηίρ. Μή απνξξίςεο κε απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, θαί ηφ Πλεχκά ζνπ 
ηφ άγηνλ κή αληαλέιεο απ' εκνχ. 
 
Βαζηιεχ νπξάληε, Παξάθιεηε, ηφ Πλεχκα ηήο αιεζείαο, ν παληαρνχ 
παξψλ, θαί ηά πάληα πιεξψλ, ν ζεζαπξφο ηψλ αγαζψλ, θαί δσήο 
ρνξεγφο, ειζέ, θαί ζθήλσζνλ ελ εκίλ, θαί θαζάξηζνλ εκάο απφ 
πάζεο θειίδνο, θαί ζψζνλ αγαζέ ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 



Γιψζζαη πνηέ ζπλερχζεζαλ, δηά ηήλ ηφικαλ ηήο ππξγνπνηταο, 
γιψζζαη δέ λχλ εζνθίζζεζαλ, δηα ηήλ δφμαλ ηήο ζενγλσζίαο, Δθεί 
θαηεδίθαζε Θεφο ηνχο αζεβείο ηψ πηαίζκαηη, εληαχζα εθψηηζε 
Υξηζηφο ηνχο αιηείο ηψ Πλεχκαηη, Σφηε θαηεηξγάζζε ε αθσλία, πξφο 
ηηκσξίαλ, άξηη θαηλνπξγείηαη ε ζπκθσλία, πξφο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 
 

Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο πι. δ' 

Δπινγεηφο εί, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν παλζφθνπο ηνχο αιηείο 
αλαδείμαο, θαηαπέκςαο απηνίο ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, θαί δη' απηψλ ηήλ 
νηθνπκέλελ ζαγελεχζαο, θηιάλζξσπε, δφμα ζνη. Δθ γ' 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Σήλ κεζένξηνλ πηζηνί, θαί ηειεπηαίαλ ενξηήλ, ελ ενξηάζσκελ 
θαηδξψο, αχηε εζηί Πεληεθνζηή, επαγγειίαο ζπκπιήξσζηο, θαί 
πξνζεζκίαο, ελ ηαχηε γάξ ηφ πχξ, ηνχ Παξαθιήηνπ επζχο, θαηέβε επί 
γήο, ψζπεξ ελ είδεη γισζζψλ, θαί Μαζεηάο εθψηηζε, θαί ηνχηνπο 
νπξαλνκχζηαο αλέδεημε, Σφ θψο επέζηε, ηνχ Παξαθιήηνπ, θαί ηφλ 
θφζκνλ, εθψηηζε. (Γίο) 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  φκνηνλ 
Ζ ηνχ Πλεχκαηνο πεγή, επηδεκνχζα ηνίο ελ γή, εηο ππξθφξνπο 
πνηακνχο, κεξηδνκέλε λνεηψο, ηνχο Απνζηφινπο εδξφζηδε 
θσηαγσγνχζα, θαί γέγνλελ απηνίο, λέθνο δξνζψδεο ηφ πχξ, 
θσηίδνπζα απηνχο, θαί πεηίδνπζα θιφμ, δη' ψλ εκείο ειάβνκελ ηήλ 
ράξηλ, δηά ππξφο ηε θαί χδαηνο, Σφ θψο επέζηε, ηνχ Παξαθιήηνπ, θαί 
ηφλ θφζκνλ εθψηηζε. (Γίο) 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 



Μεηά ηήλ Έγεξζηλ Υξηζηέ, ηήλ εθ ηνχ ηάθνπ, θαί ηήλ πξφο χςνο 
νπξαλνχ, ζείαλ Αλάιεςηλ, ηνίο ζεφπηαηο ηήλ δφμαλ ζνπ θαηέπεκςαο 
νηθηίξκνλ, Πλεχκα επζέο εγθαηλίζαο ηνίο Μαζεηαίο, φζελ, ψζπεξ 
θηζάξα κνπζνπξγηθή, πάζηλ εηξαλνιφγεζαλ, ηψ ζείσ πιήθηξσ 
κπζηηθψο, ψηεξ, ηά απερήκαηα, θαί ηήλ νηθνλνκίαλ ζνπ. (Γίο) 
 

Σφ α' Αληίθσλνλ ηψλ αλαβαζκψλ ηνχ δ' Ήρνπ. 
 

 Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, 
θαί ζψζνλ σηήξ κνπ.  

 Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, 
ππξί έζεζζε απεμεξακκέλνη.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Αγίσ Πλεχκαηη πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη 
ιακπξχλεηαη, ηή ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο. 
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ' 
Σφ Πλεχκά ζνπ ηφ αγαζφλ νδεγήζεη κε ελ γή επζεία. 
ηίρ. Κχξηε εηζάθνπζνλ ηήο πξνζεπρήο κνπ. 
 

Σφ Πάζα πλνή. Δπαγγέιηνλ Δσζηλφλ Θ' 
 

Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ... νπ ιέγνκελ, αιι' επζχο ηφλ Ν' 
 

Ήρνο β' 
Γφμα... Σαίο ηψλ απνζηφισλ πξεζβείαηο... 
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ πξεζβείαηο... 

 
Ήρνο πι. β' 

ηίρ. ειέεζφλ κε ν Θεφο... 
 
Βαζηιεχ νπξάληε, Παξάθιεηε, ηφ Πλεχκα ηήο αιεζείαο, ν παληαρνχ 
παξψλ, θαί ηά πάληα πιεξψλ, ν ζεζαπξφο ηψλ αγαζψλ, θαί δσήο 
ρνξεγφο, ειζέ, θαί ζθήλσζνλ ελ εκίλ, θαί θαζάξηζνλ εκάο απφ 
πάζεο θειίδνο, θαί ζψζνλ αγαζέ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Οη Καλφλεο 
 

Ο ηνχ βαξένο κεηά ηψλ Δηξκψλ, εηο ε' θαί ν ηνχ δ' κεηά ηψλ 
Δηξκψλ, εηο ο'. Ο Καλψλ, νχ ε αθξνζηηρίο. 



 
Πεληεθνζηήλ ενξηάδνκελ. 
Πνίεκα Κνζκά Μνλαρνχ. 

 
Χδή α'  Ήρνο βαξχο  Ο Δηξκφο 

Πφλησ εθάιπςε Φαξαψ ζχλ άξκαζηλ, ν ζπληξίβσλ πνιέκνπο ελ 
πςειψ βξαρίνλη, άζσκελ απηψ, φηη δεδφμαζηαη. 
 
Έξγσ, σο πάιαη ηνίο Μαζεηαίο επεγγείισ, ηφ Παξάθιεηνλ Πλεχκα 
εμαπνζηείιαο Υξηζηέ, έιακςαο ηψ θφζκσ θψο, θηιάλζξσπε. 
 
Νφκσ ηφ πάιαη πξνθεξπρζέλ θαί Πξνθήηαηο, επιεξψζε, ηνχ ζείνπ 
Πλεχκαηνο ζήκεξνλ, πάζη γάξ πηζηνίο ράξηο εθθέρπηαη. 
 

Έηεξνο Καλψλ ηακβηθφο 
 

Οχ ε αθξνζηηρίο δηά ζηίρσλ Ζξσειεγείσλ 
 

 Θεηνγελέο Λφγε, Πλεχκα Παξάθιεηνλ πάιηλ άιινλ, 

 Δθ Γελέηνπ θφιπσλ ήθαο επηρζνλίνηο  

 Οία ππξφο γιψζζεζη θέξνλ ζεφηεηνο αυινπ.  

 ήκα ηεήο θχηιεο, θαί ράξηλ πκλνπφινηο. 
 

Πνίεκα Κπξίνπ Ησάλλνπ ηνχ Αξθιά 
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 

 Θείσ θαιπθζείο ν βξαδχγισζζνο γλφθσ. 

 Δξξεηφξεπζε ηφλ ζεφγξαθνλ λφκνλ  

 Ηιχλ γάξ εθηηλάμαο φκκαηνο λφνπ, 

 Οξά ηφλ φληα, θαί κπείηαη Πλεχκαηνο 

 Γλψζηλ, γεξαίξσλ ελζένηο ηνίο άζκαζηλ. 
 

 Έθε ηφ ζεπηφλ θαί ζεβάζκηνλ ζηφκα. 

 Ννζθηζκφο πκίλ νπ γελήζεηαη θίινηο. 

 Δγψ γάξ εηο παηξψ νλ χςηζηνλ ζξφλνλ 

 πλεδξηάδσλ, εθρεψ ηνχ Πλεχκαηνο,  

 Λάκςαη πνζνχζη, ηήλ ράξηλ ηήλ άθζνλνλ 
 

 ξνο βεβεθψο, αηξεθέζηαηνο Λφγνο,  



 Γαιελφκνξθνλ εθηειεί ηήλ θαξδίαλ.  

 Έξγνλ γάξ εθπεξάλαο, εχθξαλε θίινπο, 

 Πλνή βηαία, θαί ππξφο γισηηήκαζη,  

 Νείκαο ηφ Πλεχκα Υξηζηφο, σο ππέζρεην. 
Καηαβαζίαη 
Ήρνο βαξχο 

Πφλησ εθάιπςε Φαξαψ ζχλ άξκαζηλ, ν ζπληξίβσλ πνιέκνπο ελ 
πςειψ βξαρίνλη, άζσκελ απηψ, φηη δεδφμαζηαη. 

Ήρνο δ' 

 Θείσ θαιπθζείο ν βξαδχγισζζνο γλφθσ. 

 Δξξεηφξεπζε ηφλ ζεφγξαθνλ λφκνλ  

 Ηιχλ γάξ εθηηλάμαο φκκαηνο λφνπ, 

 Οξά ηφλ φληα, θαί κπείηαη Πλεχκαηνο 

 Γλψζηλ, γεξαίξσλ ελζένηο ηνίο άζκαζηλ. 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
Σήλ εμ χςνπο δχλακηλ ηνίο Μαζεηαίο, Υξηζηέ, έσο άλ ελδχζεζζε 
έθεο, θαζίζαηε ελ Ηεξνπζαιήκ, εγψ δέ σο εκέ Παξάθιεηνλ άιινλ, 
Πλεχκα ηφ εκφλ ηε θαί Παηξφο απνζηειψ, ελ ψ ζηεξεσζήζεζζε. 
 
Ζ ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο επηδεκήζαζα δχλακηο, ηήλ κεξηζζείζαλ πάιαη 
θσλήλ, θαθψο νκνλνεζάλησλ, εηο κίαλ αξκνλίαλ ζείσο ζπλήςε, 
γλψζηλ ζπλεηίδνπζα πηζηνχο ηήο Σξηάδνο, ελ ή εζηεξεψζεκελ. 
 

Δηξκφο άιινο 

 Έξξεμε γαζηξφο εηεθλσκέλεο πέδαο,  

 Όβξηλ ηε δπζθάζεθηνλ επηεθλνπκέλεο,  

 Μφλε πξνζεπρή ηήο Πξνθήηηδνο πάιαη 

 Άλλεο, θεξνχζεο πλεχκα ζπληεηξηκκέλνλ,  

 Πξφο ηφλ δπλάζηελ, θαί Θεφλ ηψλ γλψζεσλ. 
 

 Άιεπηφο εζηηλ ε ζεαξρηθσηάηε. 

 Ρήηξαο γάξ εμέθελε ηνχο αγξακκάηνπο,  

 Άιηο ζνθηζηάο ζπζηνκίδνληαο ιφγσ,  

 Καί ηήο βαζείαο λπθηφο εμαηξνπκέλνπο,  

 Λανχο απείξνπο, αζηξαπή ηνχ Πλεχκαηνο. 
 

 Ζλ εθπνξεπηφλ εμ αγελλήηνπ θάνπο, 

 Σφ παλζζελνπξγφθσηνλ άθζηηνλ ζέιαο,  



 Οχ ηήλ δη' Τηνχ παηξηθήο εμνπζίαο, 

 Νχλ εκθαλίδεη ζπκθπή θξπθησξίαλ,  

 Ππξψδεο ήρνο ελ ηψλ ηνίο έζλεζηλ. 
Καηαβαζίαη 
Ήρνο βαξχο 

Σήλ εμ χςνπο δχλακηλ ηνίο Μαζεηαίο, Υξηζηέ, έσο άλ ελδχζεζζε 
έθεο, θαζίζαηε ελ Ηεξνπζαιήκ, εγψ δέ σο εκέ Παξάθιεηνλ άιινλ, 
Πλεχκα ηφ εκφλ ηε θαί Παηξφο απνζηειψ, ελ ψ ζηεξεσζήζεζζε.  

Ήρνο δ' 

 Έξξεμε γαζηξφο εηεθλσκέλεο πέδαο,  

 Όβξηλ ηε δπζθάζεθηνλ επηεθλνπκέλεο,  

 Μφλε πξνζεπρή ηήο Πξνθήηηδνο πάιαη 

 Άλλεο, θεξνχζεο πλεχκα ζπληεηξηκκέλνλ,  

 Πξφο ηφλ δπλάζηελ, θαί Θεφλ ηψλ γλψζεσλ. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ 

Οη ηνχ σηήξνο εξαζηαί ραξάο επιήζζεζαλ, θαί ζάξζνο έιαβνλ, νη 
πξψελ δεηιηψληεο, σο ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ ζήκεξνλ εμ χςνπο, 
θαηήιζελ επί ηφλ νίθνλ ηψλ Μαζεηψλ, θαί άιινο άιια ειάιεη πξφο 
ηνχο ιανχο, γιψζζαη γάξ δηεζπάξεζαλ, Οξψκελαη σζεί ππξφο, θαί 
ηνχηνπο νπ θαηέθιεμαλ, αιιά κάιινλ εδξφζηζαλ. (Γίο) 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Καηαλνψλ ν Πξνθήηεο, ηήλ επ' εζράησλ ζνπ Υξηζηέ έιεπζηλ, αλεβφα, 
ηήλ ζήλ εη ζαθήθνα Κχξηε δπλαζηείαλ, φηη πάληαο ηνχ ζψζαη, ηνχο 
ρξηζηνχο ζνπ ειήιπζαο. 
 
Ο ελ Πξνθήηαηο ιαιήζαο, θαί δηά λφκνπ θεξπρζείο, πξψ ελ ηνίο 
αηειέζη, Θεφο αιεζήο ν Παξάθιεηνο, ηνίο ηνχ Λφγνπ ππεξέηαηο θαί 
κάξηπζη, γλσξίδεηαη ζήκεξνλ. 
 
ήκα ζεφηεηνο θέξνλ, ηνίο Απνζηφινηο ελ ππξί, Πλεχκα θαηεκεξίζζε, 
θαί μέλαηο ελ γιψζζαηο ελέθελελ, σο παηξφζελ ζείνλ ζζέλνο, 
εξρφκελνλ εζηίλ απηνθέιεπζηνλ.  
 

Δηξκφο  άιινο 

 Άλαμ αλάθησλ, νίνο εμ νίνπ κφλνο,  

 Λφγνο πξνειζψλ, Παηξφο εμ αλαηηίνπ.  



 Ηζνζζελέο ζνπ Πλεχκα ηνίο Απνζηφινηο,  

 Νεκεξηέο εμέπεκςαο σο επεξγέηεο,  

 Άδνπζη, Γφμα ηψ θξάηεη ζνπ, Κχξηε. 
 

 Λνπηξφλ ηφ ζείνλ ηήο παιηγγελεζίαο,  

 Λφγσ θεξαλλχο ζπληεζεηκέλε θχζεη, 

 Οκβξνβιπηείο κνη ξείζξνλ εμ αθεξάηνπ  

 Νελπγκέλεο ζνπ πιεπξάο, ψ Θενχ Λφγε,  

 Δπηζθξαγίδσλ ηή δέζεη ηνχ Πλεχκαηνο. 
 

 Κάκπηεη ηά πάληα ηψ Παξαθιήησ γφλπ, 

 Γφλσ ηε Παηξφο, Παηξί ζπκθπεζηάησ. 

 Δλ γάξ πξνζψπνηο νίδε ηξηηηνίο νπζίαλ,  

 Νεκεξηέο, απξφζηηνλ, άρξνλνλ, κίαλ.  

 Έιακςε θψο γάξ ε ράξηο ηνχ Πλεχκαηνο. 
 

 Σειείζζε πάληεο ηή ζεαξρηθσηάηε,  

 ζνη ιαηξεπηαί ηήο ηξηθεγγνχο νπζίαο.  

 Τπεξθπψο ηειεί γάξ σο επεξγέηεο,  

 Καί ππξζνιακπεί Υξηζηφο εηο ζσηεξίαλ,  

 ιελ πνξίδσλ ηήλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο.  
Καηαβαζίαη 
Ήρνο βαξχο 

Καηαλνψλ ν Πξνθήηεο, ηήλ επ' εζράησλ ζνπ Υξηζηέ έιεπζηλ, αλεβφα, 
ηήλ ζήλ εη ζαθήθνα Κχξηε δπλαζηείαλ, φηη πάληαο ηνχ ζψζαη, ηνχο 
ρξηζηνχο ζνπ ειήιπζαο.  

Ήρνο δ' 

 Άλαμ αλάθησλ, νίνο εμ νίνπ κφλνο,  

 Λφγνο πξνειζψλ, Παηξφο εμ αλαηηίνπ.  

 Ηζνζζελέο ζνπ Πλεχκα ηνίο Απνζηφινηο,  

 Νεκεξηέο εμέπεκςαο σο επεξγέηεο,  

 Άδνπζη, Γφμα ηψ θξάηεη ζνπ, Κχξηε. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Σφ δηά ηφλ θφβνλ ζνπ ιεθζέλ Κχξηε, ελ γαζηξί ηψλ Πξνθεηψλ, θαί 
θπεζέλ επί ηήο γήο πλεχκα ζσηεξίαο, απνζηνιηθάο θαξδίαο θηίδεη 
θαζαξάο, θαί ελ ηνίο πηζηνίο επζέο εγθαηλίδεηαη, θψο γάξ θαί εηξήλε, 
δηφηη ηά ζά πξνζηάγκαηα.  



 
Ζ επηθνηηήζαζα ηζρχο ζήκεξνλ, αχηε Πλεχκα αγαζφλ, Πλεχκα 
ζνθίαο Θενχ, Πλεχκα εθ Παηξφο εθπνξεπηφλ, θαί δη' Τηνχ πηζηνίο 
εκίλ πεθελφο, κεηαδνηηθφλ, ελ νίο θαηνηθίδεηαη θχζεη, ηήο ελ ή 
θαηνπηεχεηαη αγηφηεηνο.  
 

Δηξκφο άιινο 

 Λπηήξηνλ θάζαξζηλ ακπιαθεκάησλ, 

 Ππξίπλννλ δέμαζζε Πλεχκαηνο δξφζνλ, 

 Χ ηέθλα θσηφκνξθα ηήο Δθθιεζίαο, 

 Νχλ εθ ηψλ γάξ εμειήιπζε λφκνο, 

 Ζ γισζζνππξζφκνξθνο Πλεχκαηνο ράξηο. 
 

 Καζψο πεξ επδφθεζελ απηεμνπζίσο,  

 Αδέζπνηνλ θάηεηζη Πλεχκα παηξφζελ, 

 νθίδνλ ελ γιψζζεζη ηνχο Απνζηφινπο, 

 Δπηζθξαγίδνλ ηφλ θεξέζβηνλ Λφγνλ, 

 Παηξνζζελέο μχκκνξθνλ, φλ σηήξ έθε. 
 

 Ηήην ηάο θξέλαο κέλ εμ ακαξηίαο,  

 Υ' απηψ θαηεζθεχαδε ηψλ Απνζηφισλ, 

 Θεφο Λφγνο πάληαξρνο, άρξαληνλ δφκνλ. 

 Οκνζζελνχο δέ θαί ζπλνπζηνπκέλνπ, 

 Νχλ εγθαηνηθίδεηαη Πλεχκαηνο θάνο. 
Καηαβαζίαη 
Ήρνο βαξχο 

Σφ δηά ηφλ θφβνλ ζνπ ιεθζέλ Κχξηε, ελ γαζηξί ηψλ Πξνθεηψλ, θαί 
θπεζέλ επί ηήο γήο πλεχκα ζσηεξίαο, απνζηνιηθάο θαξδίαο θηίδεη 
θαζαξάο, θαί ελ ηνίο πηζηνίο επζέο εγθαηλίδεηαη, θψο γάξ θαί εηξήλε, 
δηφηη ηά ζά πξνζηάγκαηα.  

Ήρνο δ'  

 Λπηήξηνλ θάζαξζηλ ακπιαθεκάησλ, 

 Ππξίπλννλ δέμαζζε Πλεχκαηνο δξφζνλ, 

 Χ ηέθλα θσηφκνξθα ηήο Δθθιεζίαο, 

 Νχλ εθ ηψλ γάξ εμειήιπζε λφκνο, 

 Ζ γισζζνππξζφκνξθνο Πλεχκαηνο ράξηο. 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
Ναπηηψλ ηψ ζάισ, ηψλ βηνηηθψλ κειεκάησλ, ζπκπιφνηο πνληνχκελνο 



ακαξηίαηο, θαί ςπρνθζφξσ ζεξί πξνζξηπηνχκελνο, σο ν Ησλάο 
Υξηζηέ βνψ ζνη, Δθ ζαλαηεθφξνπ κε βπζνχ αλάγαγε. 
 
Δθ ηνχ Πλεχκαηφο ζνπ, ζάξθα επί πάζαλ, σο είπαο, πινπζίσο 
εμέρεαο, θαί επιεξψζε ηήο ζήο ε ζχκπαζα γλψζεσο Κχξηε, φηη εθ 
Παηξφο Τηφο αξξεχζησο έθπο, θαί ηφ Πλεχκα ακεξίζησο πξφεηζηλ. 
 

Δηξκφο άιινο 

 Ηιαζκφο εκίλ Υξηζηέ θαί ζσηεξία,  

 Ο Γεζπφηεο έιακςαο εθ ηήο Παξζέλνπ, 

 Ίλ, σο Πξνθήηελ ζεξφο εθ ζαιαηίνπ,  

 ηέξλσλ Ησλάλ, ηήο θζνξάο δηαξπάζεο,  

 ινλ ηφλ Αδάκ, παγγελή πεπησθφηα. 
 

 Ηκεξηφλ εκίλ επζέο ελ ηνίο εγθάηνηο, 

 Αησλίσο έμνπζη Πλεχκα θαηλίζαηο,  

 Παηξνπξνβιήησο πάληνηε μπλεκκέλνλ, 

 Όιεο απερζνχο θαπζηηθψλ κνιπζκάησλ, 

 Ρχπνπ ηε θξελψλ ξππηηθφλ Παληνθξάηνξ. 
 

 Οξεθηφλ αμίσκα ηνίο Απνζηφινηο,  

 ησλίηαηο κίκλνπζη ζήλ παξνπζίαλ, 

 Γλψξηζκα Πλεχκα παηξνγελλήηνπ Λφγνπ,  

 Λέζρελ απελή ηψλ εζλψλ πνπππζκάησλ, 

 Χθηζηα δεηθλχο, ππξπλφσο θαζηδξχεηο. 
Καηαβαζίαη 
Ήρνο βαξχο 

Ναπηηψλ ηψ ζάισ, ηψλ βηνηηθψλ κειεκάησλ, ζπκπιφνηο πνληνχκελνο 
ακαξηίαηο, θαί ςπρνθζφξσ ζεξί πξνζξηπηνχκελνο, σο ν Ησλάο 
Υξηζηέ βνψ ζνη, Δθ ζαλαηεθφξνπ κε βπζνχ αλάγαγε.  

Ήρνο δ' 

 Ηιαζκφο εκίλ Υξηζηέ θαί ζσηεξία,  

 Ο Γεζπφηεο έιακςαο εθ ηήο Παξζέλνπ, 

 Ίλ, σο Πξνθήηελ ζεξφο εθ ζαιαηίνπ,  

 ηέξλσλ Ησλάλ, ηήο θζνξάο δηαξπάζεο,  

 ινλ ηφλ Αδάκ, παγγελή πεπησθφηα. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
ηε θαηαβάο ηάο γιψζζαο ζπλέρεε, δηεκέξηδελ έζλε ν Όςηζηνο, φηε 



ηνχ ππξφο ηάο γιψζζαο δηέλεηκελ, εηο ελφηεηα πάληαο εθάιεζε, θαί 
ζπκθψλσο δνμάδνκελ ηφ παλάγηνλ Πλεχκα. 

Ο Οίθνο 
Σαρείαλ θαί ζηαζεξάλ δίδνπ παξακπζίαλ ηνίο δνχινηο ζνπ, Ηεζνχ, ελ 
ηψ αθεδηάζαη ηά πλεχκαηα εκψλ, κή ρσξίδνπ ηψλ ςπρψλ εκψλ ελ 
ζιίςεζη, κή καθξχλνπ ηψλ θξελψλ εκψλ ελ πεξηζηάζεζηλ, αιιά αεί 
εκάο πξφθζαζνλ, Δγγηζνλ εκίλ, έγγηζνλ ν παληαρνχ, σο πεξ θαί ηνίο 
Απνζηφινηο ζνπ πάληνηε ζπλήο, νχησ θαί ηνίο ζέ πνζνχζηλ έλσζνλ 
ζαπηφλ νηθηίξκνλ, ίλα ζπλεκκέλνη ζνη πκλψκελ, θαί δνμνινγψκελ ηφ 
παλάγηφλ ζνπ Πλεχκα. 
 

πλαμάξηνλ 
Σή απηή εκέξα, Κπξηαθή νγδφε απφ ηνχ Πάζρα, ηήλ αγίαλ 

Πεληεθνζηήλ ενξηάδνκελ. 
ηίρνη 

 Πλνή βηαία γισζζνππξζεχησο λέκεη, 

 Υξηζηφο ην ζείνλ Πλεχκα ηνίο Απνζηφινηο. 

 Δθθέρπηαη κεγάισ ελί ήκαηη Πλεχκ' αιηεχζη. 
 

Σαίο ηψλ αγίσλ Απνζηφισλ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, 
ειέεζνλ εκάο. Ακήλ. 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Οη ελ θακίλσ ηνχ ππξφο εκβιεζέληεο φζηνη Παίδεο, ηφ πχξ εηο δξφζνλ 
κεηέβαινλ, δηά ηήο πκλσδίαο, νχησ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν 
Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Ρεηνξεπφλησλ ηά ζεία κεγαιεία ηψλ Απνζηφισλ, ηνχ Πλεχκαηνο ε 
ελέξγεηα, ελνκίδεην κέζε ηνίο απηζηνχζη, δη' ήο Σξηάο γλσξίδεηαη, εηο 
Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Σήλ αδηαίξεηνλ θχζηλ νξζνδφμσο ζενινγνχελ κελ, Θεφλ Παηέξα ηφλ 
άλαξρνλ, ηήο απηήο εμνπζίαο Λφγνλ θαί Πλεχκα, Δπινγεηφο εί, 
θξάδνληεο, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Δηξκφο άιινο 

 χκθσλνλ εζξφεζελ νξγάλσλ κέινο,  

 έβεηλ ηφ ρξπζφηεπθηνλ άςπρνλ βξέηαο.  

 Ζ ηνχ Παξαθιήηνπ δέ θσζθφξνο ράξηο, 



 εβαζκηάδεη ηνχ βνάλ, Σξηάο κφλε,  

 Ηζνζζελήο, άλαξρνο, επινγεηφο εί. 
 

 Φσλήλ πξνθεηφθζεγθηνλ εγλνεθφηεο, 

 Έθαζθνλ νηλφηεπθηνλ άθξνλεο κέζελ. 

 Ρήζεηο μελεθνχζζεζαλ σο Απνζηφισλ. 

 Οη επζεβείο δέ, ζνί βνψκελ ελζέσο. 

 Νενπξγέ ηνχ ζχκπαληνο, επινγεηφο εί. 
 

 Θέζπηλ θαηεβξφληεζελ ν βιέπσλ φπα,  

 Έλζνπο Ησήι ηνχ ζεαξρηθσηάηνπ 

 Οίο εθρεψ, θήζαληνο νίά πεξ Λφγνπ, 

 Σνχ Πλεχκαηφο κνπ, ζπκβνήζνπζη. Φχζηο, 

 Ζ ηξηζζνθεγγφθσηνο, επινγεηφο εί. 
 

 Σξηηηή κέλ επκνίξεζελ σξψλ ηήλ ράξηλ,  

 πσο ππεκθήλεηε ηξείο ππνζηάζεηο,  

 έβεηλ ελ απιφηεηη ηήο εμνπζίαο,  

 Αιι' ελ κηά λχλ εκεξψλ ηή Κπξία,  

 Τηφο Παηήξ, θαί Πλεχκα, επινγεηφο εί. 
Καηαβαζίαη 
Ήρνο βαξχο 

Οη ελ θακίλσ ηνχ ππξφο εκβιεζέληεο φζηνη Παίδεο, ηφ πχξ εηο δξφζνλ 
κεηέβαινλ, δηά ηήο πκλσδίαο, νχησ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν 
Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Ήρνο δ' 

 χκθσλνλ εζξφεζελ νξγάλσλ κέινο,  

 έβεηλ ηφ ρξπζφηεπθηνλ άςπρνλ βξέηαο.  

 Ζ ηνχ Παξαθιήηνπ δέ θσζθφξνο ράξηο, 

 εβαζκηάδεη ηνχ βνάλ, Σξηάο κφλε,  

 Ηζνζζελήο, άλαξρνο, επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Άθιεθηνο ππξί ελ ηλά πξνζνκηινχζα, βάηνο Θεφλ εγλψξηζε, ηψ 
βξαδπγιψζζσ θαί δπζήρσ Μσζεί θαί Παίδαο δήινο Θενχ, ηξείο 
αλαιψηνπο ηψ ππξί πκλσδνχο έδεημε, Πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ 
πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 



Εσηηθιήο εμ χςνπο βηαίαο θεξνκέλεο, ερεηηθψο ηνχ Πλεχκαηνο ηνχ 
παλαγίνπ, αιηεχζη πλνήο, ππξίλσλ είδεη γισζζψλ, ηά κεγαιεία ηνχ 
Θενχ εξξεηνξεχνλην, Πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Οη κή ζηγνκέλσ πξνβαίλνληεο ελ φξεη, κή πεθξηθφηεο πχξ δεηκαηνχλ, 
δεχηε θαί ζηψκελ ελ ηψ φξεη ηψλ, ελ πφιεη δψληνο Θενχ, 
πλεπκαηνθφξνηο Μαζεηαίο λχλ ζπγρνξεχνληεο, Πάληα ηά έξγα ηφλ 
Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Δηξκφο άιινο 

 Λχεη ηά δεζκά θαί δξνζίδεη ηήλ θιφγα,  

 Ο ηξηζζνθεγγήο ηήο ζεαξρίαο ηχπνο,  

 Τκλνχζη Παίδεο, επινγεί δέ ηφλ κφλνλ,  

 σηήξα θαί παληνπξγφλ, σο επεξγέηελ,  

 Ζ δεκηνπξγεζείζα ζχκπαζα θηίζηο.  
 

 Μλήκελ ν Υξηζηφο ηψλ βξνηνζζφσλ επψλ,  

 Απαηξαθνπζζείο ηνίο Απνζηφινηο έθε,  

 Σφ Πλεχκα ηεχρεη γισζζνππξζεχησ ζέα,  

 Δθίδνλ, επινγεηφλ νηθεηνπκέλε,  

 Ζιινηξησκέλε δέ κέιπεη ζε θηίζηο. 
 

 σηεξησδψο, απηνδεζπφησο ηφλ,  

 Φψο απηνιακπέο, θαί παξεθηηθφλ θάνπο,  

 Τπάξρνλ, ήθεο εκθνξνχλ Απνζηφινηο,  

 Σηκήελ σο άεκα, ηνίο ζνίο νηθέηαηο,  

 Λειηπαξεκέλνλ δέ Πλεχκα πξνζλέκνηο. 
 

 Ή ζε Πξνθεηψλ πλεπκαηέκθνξνλ ζηφκα,  

 ήλ ζσκαησδψο, ψ κέδσλ, ελδεκίαλ,  

 Καί Πλεχκα θφιπσλ παηξηθψλ πξνεγκέλνλ,  

 Αθηηζηνζπκπιαζηνπξγνζχλζξνλνλ ζέζελ,  

 Ηείο ελαλζξσπήζεσο πηζηνίο ζέβαο.  
Καηαβαζίαη 
Ήρνο βαξχο 

Άθιεθηνο ππξί ελ ηλά πξνζνκηινχζα, βάηνο Θεφλ εγλψξηζε, ηψ 
βξαδπγιψζζσ θαί δπζήρσ Μσζεί θαί Παίδαο δήινο Θενχ, ηξείο 
αλαιψηνπο ηψ ππξί πκλσδνχο έδεημε, Πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ 



πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
Ήρνο δ' 

 Λχεη ηά δεζκά θαί δξνζίδεη ηήλ θιφγα,  

 Ο ηξηζζνθεγγήο ηήο ζεαξρίαο ηχπνο,  

 Τκλνχζη Παίδεο, επινγεί δέ ηφλ κφλνλ,  

 σηήξα θαί παληνπξγφλ, σο επεξγέηελ,  

 Ζ δεκηνπξγεζείζα ζχκπαζα θηίζηο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
Μή ηήο θζνξάο δηαπείξα θπνθνξήζαζα, θαί παληερλήκνλη Λφγσ 
ζάξθα δαλείζαζα, Μήηεξ απείξαλδξε, Παξζέλε Θενηφθε, δνρείνλ ηνχ 
αζηέθηνπ, ρσξίνλ ηνχ απείξνπ πιαζηνπξγνχ ζνπ, ζε κεγαιχλνκελ. 
(Γίο)  
 
Δπηπαθιάδνληνο πάιαη ππξίλνπ άξκαηνο, ν δεισηήο θαί ππξίπλνπο 
ραίξσλ νρνχκελνο, ηήλ λχλ εθιάκςαζαλ επίπλνηαλ εδήινπ, εμ χςνπο 
Απνζηφινηο, πθ' ήο θαηαιακθζέληεο, ηήλ Σξηάδα πάζηλ εγλψξηζαλ.  
 
Νφκνπ ηψλ θχζεσλ δίρα μέλνλ εθνχεην, ηψλ Μαζεηψλ ηήο κηάο γάξ 
θσλήο απερνπκέλεο, Πλεχκαηνο ράξηηη, πνηθίισο, ελερνχλην, ιανί, 
θπιαί θαί γιψζζαη, ηά ζεία κεγαιεία, ηήο Σξηάδνο γλψζηλ κπνχκελνη. 
 

Δηξκφο άιινο 

 Υαίξνο Άλαζζα, κεηξνπάξζελνλ θιένο. 

 Άπαλ γάξ επδίλεηνλ εχιαινλ ζηφκα,  

 Ρεηξεχνλ, νπ ζζέλεη ζε κέιπεηλ αμίσο. 

 Ηιηγγηά δέ λνχο άπαο ζνπ ηφλ ηφθνλ 

 Ννείλ, φζελ ζε ζπκθψλσο δνμάδνκελ. (Γίο) 
 

 Όδεηλ ένηθε ηήλ θπζίδσνλ Κφξελ. 

 Μφλε γάξ ελ δίλεζη θεθξχθεη Λφγνλ  

 Ννζνχζαλ αιζέλνληα ηήλ βξνηψλ θχζηλ.  

 Οο δεμηνίο θιηζκνίζη λχλ ηδξπκέλνο 

 Παηξφο, πέπνκθε ηήλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο. 
 

 ζνηο έπλεπζελ ε ζεφξξπηνο ράξηο, 

 Λάκπνληεο, αζηξάπηνληεο, ειινησκέλνη,  

 Οζλείαλ αιινίσζηλ εππξεπεζηάηελ  

 Ηζνζζελνχζαλ ηήλ άηκεηνλ εηδφηεο, 



 νθήλ ηξίθεγγνλ νπζίαλ δνμάδνκελ. 
Καηαβαζίαη 
Ήρνο βαξχο 

Μή ηήο θζνξάο δηαπείξα θπνθνξήζαζα, θαί παληερλήκνλη Λφγσ 
ζάξθα δαλείζαζα, Μήηεξ απείξαλδξε, Παξζέλε Θενηφθε, δνρείνλ ηνχ 
αζηέθηνπ, ρσξίνλ ηνχ απείξνπ πιαζηνπξγνχ ζνπ, ζε κεγαιχλνκελ.  

Ήρνο δ' 

 Υαίξνο Άλαζζα, κεηξνπάξζελνλ θιένο. 

 Άπαλ γάξ επδίλεηνλ εχιαινλ ζηφκα,  

 Ρεηξεχνλ, νπ ζζέλεη ζε κέιπεηλ αμίσο. 

 Ηιηγγηά δέ λνχο άπαο ζνπ ηφλ ηφθνλ 

 Ννείλ, φζελ ζε ζπκθψλσο δνμάδνκελ. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ  Ήρνο γ' 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Σφ παλάγηνλ Πλεχκα, ηφ πξντφλ εθ ηνχ Παηξφο, θαί δη' Τηνή 
ελδεκήζαλ, ηνίο αγξακκάηνηο Μαζεηαίο, ηνχο ζέ Θεφλ επηγλφληαο, 
ζψζνλ, αγίαζνλ πάληαο. (Γίο) 

Έηεξνλ  Ήρνο ν απηφο 
Φψο ν Παηήξ, θψο ν Λφγνο, θψο θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα, φπεξ ελ 
γιψζζαηο ππξίλαηο, ηνίο Απνζηφινηο επέκθζε, θαί δη' απηνχ πάο ν 
θφζκνο θσηαγσγείηαη, Σξηάδα ζέβεηλ αγίαλ. (Άπαμ) 
 

Δηο ηνχο  Α ί λ ν π ο 
 

Ηζηψκελ ηίρνπο ο', θαί ςάιινκελ ηά παξφληα ηηρεξά Ηδηφκεια 
δεπηεξνχληεο απηά. 
 

Ήρνο δ' 
Παξάδνμα ζήκεξνλ είδνλ ηά έζλε πάληα ελ πφιεη Γαπτδ, φηε ηφ 
Πλεχκα θαηήιζε ηφ άγηνλ ελ ππξίλαηο γιψζζαηο, θαζψο ν ζεεγφξνο 
Λνπθάο απεθζέγμαην, Φεζί γάξ, πλεγκέλσλ ηψλ Μαζεηψλ ηνχ 
Υξηζηνχ, εγέλεην ήρνο θαζάπεξ θεξνκέλεο βηαίαο πλνήο, θαί 
επιήξσζε ηφλ νίθνλ, νχ ήζαλ θαζήκελνη, θαί πάληεο ήξμαλην 
θζέγγεζζαη, μέλνηο ξήκαζη, μέλνηο δφγκαζη, μέλνηο δηδάγκαζη, ηήο 
αγίαο Σξηάδνο. (Γίο) 
 
Σφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, ήλ κέλ αεί, θαί έζηη θαί έζηαη, νπηε αξμάκελνλ, 
νχηε παπζφκελνλ, αιι' αεί Παηξί θαί Τηψ ζπληεηαγκέλνλ, θαί 



ζπλαξηζκνχκελνλ, δσή, θαί δσνπνηνχλ, θψο, θαί θσηφο ρνξεγφλ, 
απηάγαζνλ, θαί πεγή αγαζφηεηνο, δη' νχ Παηήξ γλσξίδεηαη, θαί Τηφο 
δνμάδεηαη, θαί παξά πάλησλ γηλψζθεηαη, κία δχλακηο, κία ζχληαμηο, 
κία πξνζθχλεζηο, ηήο αγίαο Σξηάδνο. (Γίο) 
 
Σφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, θψο, θαί δσή, θαί δψζα πεγή λνεξά, Πλεχκα 
ζνθίαο, Πλεχκα ζπλέζεσο, αγαζφλ, επζέο, λνεξφλ, εγεκνλεχνλ 
θαζαίξνλ ηά πηαίζκαηα, Θεφο θαί ζενπνηνχλ, πχξ, εθ ππξφο πξντφλ, 
ιαινχλ, ελεξγνχλ, δηαηξνχλ ηά ραξίζκαηα, δη' νχ Πξνθήηαη άπαληεο, 
θαί Θενχ Απφζηνινη, κεηά Μαξηχξσλ εζηέθζεζαλ, Ξέλνλ άθνπζκα, 
μέλνλ ζέακα, πχξ δηαηξνχκελνλ εηο λνκάο ραξηζκάησλ. (Γίο) 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Βαζηιεχ νπξάληε, Παξάθιεηε, ηφ Πλεχκα ηήο αιεζείαο, ν παληαρνχ 
παξψλ, θαί ηά πάληα πιεξψλ, ν ζεζαπξφο ηψλ αγαζψλ, θαί δσήο 
ρνξεγφο, ειζέ, θαί ζθήλσζνλ ελ εκίλ, θαί θαζάξηζνλ εκάο απφ 
πάζεο θειίδνο, θαί ζψζνλ αγαζέ ηαο ςπράο εκψλ. 
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ 
 

Αληίθσλνλ Α' 
Ήρνο β 

ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ, πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ 
αλαγγέιιεη ηφ ζηεξέσκα. 

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, ψηεξ, ζψζφλ εκάο. 
ηίρ. Ζκέξα ηή εκέξα εξεχγεηαη ξήκα θαί λχμ λπθηί αλαγγέιιεη 
γλψζηλ. 

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
ηίρ. Οπθ εηζί ιαιηαί νπδέ ιφγνη ψλ νπρί αθνχνληαη αη θσλαί απηψλ. 

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ. 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ, θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
Γφμα... Καί λχλ... 

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 

Αληίθσλνλ Β' 
Ήρνο ν απηφο 



ηίρ. Δπαθνχζαη ζνπ Κχξηνο ελ εκέξα ζιίςεσο, ππεξαζπίζαη ζνπ ηφ 
φλνκα ηνχ Θενχ Ηαθψβ. 

 ψζνλ εκάο, Παξάθιεηε αγαζέ, ςάιινληάο ζνη. Αιιεινχτα. 
ηίρ. Δμαπνζηείιαη ζνη βνήζεηαλ εμ αγίνπ, θαί εθ ηψλ αληηιάβνηηφ 
ζνπ. 

 ψζνλ εκάο, Παξάθιεηε αγαζέ... 
ηίρ. Μλεζζεί ε πάζεο ζπζίαο ζνπ, θαί ηφ νινθαχησκά ζνπ πηαλάησ. 

 ψζνλ εκάο, Παξάθιεηε αγαζέ... 
Γφμα... Καί λχλ... 

Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ... 
 

Αληίθσλνλ Γ' 
Ήρνο πι. δ' 

ηίρ. Κχξηε, ελ ηή δπλάκεη ζνπ επθξαλζήζεηαη ν Βαζηιεχο, θαί επί ηψ 
ζσηεξίσ ζνπ αγαιιηάζεηαη ζθφδξα. 

 Δπινγεηφο εί, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν παλζφθνπο ηνχο αιηείο 
αλαδείμαο, θαηαπέκςαο απηνίο ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, θαί δη' απηψλ 
ηήλ νηθνπκέλελ ζαγελεχζαο, θηιάλζξσπε, δφμα ζνη. 

ηίρ. Σήλ επηζπκίαλ ηήο θαξδίαο απηνχ έδσθαο απηψ θαί ηήλ ζέιεζηλ 
ηψλ ρεηιέσλ απηνχ νπθ εζηέξεζαο απηφλ. 

 Δπινγεηφο εί, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ... 
ηίρ. ηη πξνέθζαζαο απηφλ ελ επινγίαηο ρξεζηφηεηνο, έζεθαο επί 
ηήλ θεθαιήλ απηνχ ζηέθαλνλ εθ ιίζνπ ηηκίνπ. 

 Δπινγεηφο εί, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ... 
ηίρ. Εσήλ εηήζαηφ ζε, θαί έδσθαο απηψ καθξφηεηα εκεξψλ εηο 
αηψλα αηψλνο. 

 Δπινγεηφο εί, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ... 
 

Δηζνδηθφλ 
Τςψζεηη, Κχξηε, ελ ηή δπλάκεη ζνπ, άζσκελ θαί ςαινχκελ ηάο 
δπλαζηείαο ζνπ, ψζνλ εκάο, Παξάθιεηε αγαζέ, ςάιινληάο ζνη. 
Αιιεινχτα. 
 

Σφ Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο πι. δ' 

Δπινγεηφο εί, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν παλζφθνπο ηνχο αιηείο 
αλαδείμαο, θαηαπέκςαο απηνίο ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, θαί δη' απηψλ ηήλ 
νηθνπκέλελ ζαγελεχζαο, θηιάλζξσπε, δφμα ζνη. 
 



Κνληάθηνλ 
Ήρνο πι. δ' 

ηε θαηαβάο ηάο γιψζζαο ζπλέρεε, δηεκέξηδελ έζλε ν Όςηζηνο, φηε 
ηνχ ππξφο ηάο γιψζζαο δηέλεηκελ, εηο ελφηεηα πάληαο εθάιεζε, θαί 
ζπκθψλσο δνμάδνκελ ηφ παλάγηνλ Πλεχκα. 
 

Αληί δέ ηνχ Σξηζαγίνπ 
ζνη εηο Υξηζηφλ εβαπηίζζεηε... 
 

Πξνθείκελνλ ηνχ Απνζηφινπ 
Ήρνο πι. δ' 

Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ. 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ. 

Ζ Πξάμηο 
Δλ ηψ ζπκπιεξνχζζαη ηήλ εκέξαλ ηήο Πεληεθνζηήο... 
 

Αιιεινχτα  Ήρνο α' 
Σψ ιφγσ Κπξίνπ νη νπξαλνί εζηεξεψζεζαλ. 
ηίρ. Δμ νπξαλνχ επέβιεςελ ν Κχξηνο. 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Ησάλλελ 
Σή εζράηε εκέξα ηή κεγάιε ηήο Δνξηήο... 
 

Κνηλσληθφλ 
Σφ Πλεχκά ζνπ ηφ αγαζφλ νδεγήζεη κε ελ γή επζεία. Αιιεινχτα. 

ρ82ηνξ 

ΓΔΤΣΔΡΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΠΔΝΣΗΚΟΣΗΝ 
 

ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΠΝΔΤΜΑΣΟ 
 

ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΖ ΠΔΝΣΖΚΟΣΖ 
 

Δ  Π Δ Ρ Α  
 

(εκαίλεη ηαρχηεξνλ δηά ηήλ ηήο γνλπθιηζίαο Αθνινπζίαλ) 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ ςαικφλ, πλαπηή κεγάιε ππφ ηνχ 
Γηαθφλνπ, εη έζηηλ, είδε κή, ππφ ηνχ Ηεξέσο. 
 

 Δλ εηξήλε ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. 



 Τπέξ ηεο άλσζελ εηξήλεο, θαη ηεο ζσηεξίαο ησλ ςπρψλ εκψλ, ηνπ 
Κπξίνπ δεεζψκελ. 

 Τπέξ ηεο εηξήλεο ηνπ ζχκπαληνο θφζκνπ, επζηαζείαο ησλ αγίσλ 
ηνπ Θενχ Δθθιεζηψλ, θαη ηεο ησλ πάλησλ ελψζεσο, ηνπ Κπξίνπ 
δεεζψκελ. 

 Τπέξ ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ εκψλ (δείλνπ) ηνπ ηηκίνπ πξεζβεηεξίνπ, 
ηεο ελ Υξηζηψ δηαθνλίαο, παληφο ηνπ Κιήξνπ θαη ηνπ Λανχ, ηνπ 
Κπξίνπ δεεζψκελ. 

 Τπέξ ηνπ επζεβνχο εκψλ Έζλνπο, πάζεο Αξρήο θαη Δμνπζίαο ελ 
απηψ, ηνπ θαηά μεξάλ ζάιαζζαλ θαη αέξα θηινρξίζηνπ εκψλ 
ζηξαηνχ, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. 

 Τπέξ ηνχ πεξηεζηψηνο ιανχ, ηνχ απεθδερνκέκνπ ηήλ ράξηλ ηνχ 
αγίνπ Πλεχκαηνο, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ. 

 Τπέξ ηψλ θιηλφλησλ ηάο θαξδίαο απηψλ ελψπηνλ Κπξίνπ, θαί ηά 
γφλαηα, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ. 

 Τπέξ ηνχ εληζρπζήλαη εκάο πξφο ηειείσζηλ επαξεζηήζεσο, ηνχ 
Κπξίνπ δεεζψκελ. 

 Τπέξ ηνχ θαηαπεκθζήλαη πινχζηα ηά ειέε απηνχ εθ' εκάο, ηνχ 
Κπξίνπ δεεζψκελ. 

 Τπέξ ηνχ δερζήλαη ηήλ γνλπθιηζίαλ εκψλ, σο ζπκίακα ελψπηνλ 
απηνχ, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ. 

 Τπέξ ηψλ ρξεδφλησλ ηήο πάξ' απηνχ βνεζείαο, ηνχ Κπξίνπ 
δεεζψκελ. 

 Τπέξ ηνπ ξπζζήλαη εκάο απφ πάζεο ζιίςεσο, νξγήο, θηλδχλνπ 
θαη αλάγθεο, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. 

 Αληηιαβνχ, ζψζνλ, ειέεζνλ θαη δηαθχιαμνλ εκάο, ν Θεφο, ηε ζε 
ράξηηη. 

 Σεο Παλαγίαο, αρξάληνπ, ππεξεπινγεκέλεο, ελδφμνπ, Γεζπνίλεο 
εκψλ Θενηφθνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, κεηά πάλησλ ησλ Αγίσλ 
κλεκνλεχζαληεο, εαπηνχο θαη αιιήινπο θαη πάζαλ ηελ δσήλ εκψλ, 
Υξηζηψ ησ Θεψ παξαζψκεζα. 

Δθθψλεζηο παξά ηνχ Ηεξέσο 
ηη πξέπεη ζνη, πάζα δφμα, ηηκή θαη πξνζθχλεζηο, ησ Παηξί θαη ησ 
Τηψ θαη ησ Αγίσ Πλεχκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ 
αηψλσλ. Ακήλ. 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα... ηζηψκελ ηίρ. ο' θαί ςάιινκελ ηά 
παξφληα ηηρεξά Ηδηφκεια γ', δεπηεξνχληεο απηά. 
 



Ήρνο δ' 
Παξάδνμα ζήκεξνλ, είδνλ ηά έζλε πάληα ελ πφιεη Γαπτδ, φηε ηφ 
Πλεχκα θαηήιζε ηφ Άγηνλ ελ ππξίλαηο γιψζζαηο, θαζψο ν ζεεγφξνο 
Λνπθάο απεθζέγμαην. Φεζί γάξ, πλεγκέλσλ ηψλ Μαζεηψλ ηνχ 
Υξηζηνχ, εγέλεην ήρνο, θαζάπεξ θεξνκέλεο βηαίαο πλνήο, θαί 
επιήξσζε ηφλ νίθνλ, νχ ήζαλ θαζήκελνη, θαί πάληεο ήξμαλην 
θζέγγεζζαη, μέλνηο ξήκαζη, μέλνηο δφγκαζη, μέλνηο δηδάγκαζη, ηήο 
αγίαο Σξηάδνο. (Γίο) 
 
Σφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, ήλ κέλ αεί, θαί έζηη, θαί έζηαη, νχηε αξμάκελνλ, 
νχηε παπζφκελνλ, αιι' αεί Παηξί θαί Τηψ ζπληεηαγκέλνλ, θαί 
ζπλαξηζκνχκελνλ, δσή, θαί δσνπνηνχλ, θψο, θαί θσηφο ρνξεγφλ, 
απηάγαζνλ, θαί πεγή αγαζφηεηνο, δη' νχ Παηήξ γλσξίδεηαη, θαί Τηφο 
δνμάδεηαη, θαί παξά πάλησλ γηλψζθεηαη, κία δχλακηο, κία ζχληαμηο, 
κία πξνζθχλεζηο, ηήο αγίαο Σξηάδνο. (Γίο) 
 
Σφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, θψο, θαί δσή, θαί δψζα πεγή λνεξά, Πλεχκα 
ζνθίαο, Πλεχκα ζπλέζεσο, αγαζφλ, επζέο, λνεξφλ, εγεκνλεχνλ, 
θαζαίξξλ ηά πηαίζκαηα, Θεφο, θαί ζενπνηνχλ, πχξ, εθ ππξφο πξντφλ, 
ιαινχλ, ελεξγνχλ, δηαηξνχλ ηά ραξίζκαηα, δη' νχ Πξνθήηαη άπαληεο, 
θαί Θενχ Απφζηνινη, κεηά Μαξηχξσλ εζηέθζεζαλ, Ξέλνλ άθνπζκα, 
μέλνλ ζέακα, πχξ δηαηξνχκελνλ, εηο λνκάο ραξηζκάησλ. (Γίο) 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Βαζηιεχ νπξάληε, Παξάθιεηε, ηφ Πλεχκα ηήο αιεζείαο, ν παληαρνχ 
παξψλ, θαί ηά πάληα πιεξψλ, ν ζεζαπξφο ηψλ αγαζψλ, θαί δσήο 
ρνξεγφο, ειζέ, θαί ζθήλσζνλ ελ εκίλ, θαί θαζάξηζνλ εκάο απφ 
πάζεο θειίδνο, θαί ζψζνλ αγαζέ ηάο ςπράο εκψλ. 
 
Ηεξεχο οθία Οπθοί ! 
 
Υφξνο Φψο ηιαξφλ αγίαο δφμεο, αζαλάηνπ Παηξφο, νπξαλίνπ, αγίνπ, 
κάξθαξνο, Ηεζνχ Υξηζηέ, ειζφληεο επί ηήλ ειίνπ δχζηλ, ηδφληεο θψο 
εζπεξηλφλ, πκλνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί άγηνλ Πλεχκα Θεφλ. Άμηφλ ζε 
ελ πάζη θαηξνίο, πκλείζζαη θσλαίο αηζαίο, Τηέ Θενχ, δσήλ ν δηδνχο, 
Γηφ ν θφζκνο ζέ δνμάδεη. 
 
Γηάθνλνο Δζπέπαρ Πποκείμενον! 

 
Πξνθείκελνλ  Ήρνο βαξχο 

Σίο Θεφο κέγαο, σο ν Θεφο εκψλ, ζχ εί ν Θεφο, ν πνηψλ ζαπκάζηα 



κφλνο. 
ηίρ. α'. Δγλψξηζαο έλ ηνίο ιανίο ηήλ δχλακίλ ζνπ. 

 Σίο Θεφο κέγαο... 
ηίρ. β'. θαί είπα. Νχλ εξμάκελ, αχηε ε αιινίσζηο ηήο δεμηάο ηνχ 
πςίζηνπ. 

 Σίο Θεφο κέγαο... 
ηίρ. γ.' Δκλήζζελ ηψλ έξγσλ Κπξίνπ, φηη κλεζζήζνκαη απφ ηήο 
αξρήο ηψλ ζαπκαζίσλ ζνπ. 

 Σίο Θεφο κέγαο... 
 

Ο Γηάθνλνο 
Έηη θαί έηη, θιίλαληεο ηά γφλαηα, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ. 
 

Καί εκψλ θιηλφλησλ ηά γφλαηα επί γήο, θαί αζθεπψλ φλησλ, 
αλαγηλψζθεη ν Ηεξεχο ηάο Δπράο απφ ηνχ βήκαηνο κεγαινθψλσο εηο 
επήθννλ πάλησλ. 
 
Άρξαληε, ακίαληε, άλαξρε, αφξαηε, αθαηαιεπηε, αλεμηρλίαζηε, 
αλαιινίσηε, αλππέξβιεηε, ακέηξεηε, αλεμίθαθε Κχξηε, ν κφλνο έρσλ 
αζαλαζίαλ, θψο νηθψλ απξφζηηνλ, ν πνηήζαο ηφλ νπξαλφλ, θαί ηήλ 
γήλ, θαί ηήλ ζάιαζζαλ, θαί πάληα ηά δεκηνπξγεζέληα ελ απηνίο, ν 
πξφ ηνχ αηηείζζαη ηνίο πάζη ηάο αηηήζεηο παξέρσλ. νχ δεφκεζα, θαί 
ζέ παξαθαινχκελ, Γέζπνηα θηιάλζξσπε, ηφλ Παηέξα ηνχ Κπξίνπ, θαί 
Θενχ, θαί σηήξνο εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ηνχ δη' εκάο ηνχο 
αλζξψπνπο, θαί δηά ηήλ εκεηέξαλ ζσηεξίαλ θαηειζφληνο εθ ηψλ 
νπξαλψλ, θαί ζαξθσζέληνο εθ Πλεχκαηνο αγίνπ θαί Μαξίαο ηήο 
αεηπαξζέλνπ, θαί ελδφμνπ, Θενηφθνπ. φο πξφηεξνλ κέλ ιφγνηο 
δηδάζθσλ, χζηεξνλ δέ θαί έξγνηο ππνδεηθλχο, ελίθα ηφ ζσηήξηνλ 
πθίζηαην πάζνο, παξέζρελ εκίλ ππνγξακκφλ ηνίο ηαπεηλνίο, θαί 
ακαξησινίο, θαί αλαμίνηο δνχινηο ζνπ, δεήζεηο πξνζθέξεηλ, ελ 
απρέλνο θαί γνλάησλ θιίζεζηλ, ππέξ ηψλ ηδίσλ ακαξηεκάησλ, θαί ηψλ 
ηνχ ιανχ αγλνεκάησλ. Απηφο νχλ, πνιπέιεε θαί θηιάλζξσπε, 
επάθνπζνλ εκψλ, ελ ή άλ εκέξα επηθαιεζψκεζά ζε εμαηξέησο δέ, ελ 
ηή εκέξα ηαχηε ηήο Πεληεθνζηήο, ελ ή, κεηά ηφ αλαιεθζήλαη ηφλ 
Κχξηνλ εκψλ, Ηεζνχλ Υξηζηφλ εηο ηνχο νπξαλνχο, θαί θαζεζζήλαη ελ 
δεμηά ζνχ ηνχ Θενχ θαί Παηξφο, θαηέπεκςε ηφ άγηνλ Πλεχκα επί ηνχο 
αγίνπο απηνχ καζεηάο θαί Απνζηφινπο, ν θαί εθάζηζελ εθ' έλα 
έθαζηνλ απηψλ θαί επιήζζεζαλ άπαληεο ηήο αθελψηνπ ράξηηνο 
απηνχ, θαί ειάιεζαλ εηέξαηο γιψζζαηο ηά κεγαιείά ζνπ, θαί 
πξνεθήηεπζαλ. Νχλ νχλ δενκέλσλ επάθνπζνλ εκψλ, θαί κλήζζεηη 



εκψλ ηψλ ηαπεηλψλ, θαί θαηαθξίησλ, θαί επίζηξεςνλ ηήλ 
αηρκαισζίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ, ηήλ νηθείαλ ζπκπάζεηαλ έρσλ ππέξ 
εκψλ πξεζβεχνπζαλ. Γέμαη εκάο πξνζπίπηνληάο ζνη, θαί βνψληαο 
ηφ, Ζκάξηνκελ. Δπί ζέ επεξξίθεκελ εθ κήηξαο, απφ γαζηξφο κεηξφο 
εκψλ, Θεφο εκψλ ζχ εί, αιι' φηη εμέιηπνλ ελ καηαηφηεηη αη εκέξαη 
εκψλ, γεγπκλψκεζα ηήο ζήο βνεζείαο, εζηεξήκεζα απφ πάζεο 
απνινγίαο. Αιιά ζαξξνχληεο ηνίο νηθηηξκνίο ζνπ, θξάδνκελ. Ακαξηίαο 
λεφηεηνο εκψλ, θαί αγλνίαο κή κλεζζήο, θαί εθ ηψλ θξπθίσλ εκψλ 
θαζάξηζνλ εκάο. Μή απνξξίςεο εκάο εηο θαηξφλ γήξσο, ελ ηψ 
εθιείπεηλ ηήλ ηζρχλ εκψλ, κή εγθαηαιίπεο εκάο, πξίλ εκάο εηο ηήλ 
γήλ απνζηξέςαη, αμίσζνλ πξφο ζέ επηζηξέςαη, θαί πξφζρεο εκίλ ελ 
επκελεία θαί ράξηηη. Δπηκέηξεζνλ ηάο αλνκίαο εκψλ ηνίο νηθηηξκνίο 
ζνπ, αληίζεο ηήλ άβπζζνλ ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, ηψ πιήζεη ηψλ 
πιεκκειεκάησλ εκψλ. Δπίβιεςνλ εμ χςνπο αγίνπ ζνπ, Κχξηε, επί 
ηφλ ιαφλ ζνπ ηφλ πεξηεζηψηα, θαί απεθδερφκελνλ ηφ παξά ζνχ 
πινχζηνλ έιενο, επίζθεςαη εκάο έλ ηή ρξεζηφηεηί ζνπ, ξχζαη εκάο εθ 
ηήο θαηαδπλαζηείαο ηνχ Γηαβφινπ, αζθάιηζαη ηήλ δσήλ εκψλ ηνίο 
αγίνηο θαί ηεξνίο λφκνηο ζνπ, Αγγέισ πηζηψ θχιαθη παξαθαηάζνπ ηφλ 
ιαφλ ζνπ, πάληαο εκάο ζπλάγαγε εηο ηήλ Βαζηιείαλ ζνπ, δφο 
ζπγγλψκελ ηνίο ειπίδνπζηλ επί ζέ, άθεο απηνίο θαί πκίλ ηά 
ακαξηήκαηα, θαζάξηζνλ ήκάο ηή ελεξγεία ηνχ αγίνπ ζνπ Πλεχκαηνο, 
δηάιπζνλ ηάο θαζεκψλ κεραλάο ηνχ ερζξνχ. 

Δπηζπλάπηεη θαί ηαχηελ ηήλ Δπρήλ 
Δπινγεηφο εί, Κχξηε, Γέζπνηα παληνθξάηνξ, ν θσηίζαο ηήλ εκέξαλ 
ηψ θσηί ηψ ειηαθψ, θαί ηήλ λχθηα θαηδξχλαο ηαίο απγαίο ηνχ ππξφο, 
ν ηφ κήθνο ηήο εκέξαο δηειζείλ εκάο θαηαμηψζαο, θαί πξνζεγγίζαη 
ηαίο αξραίο ηήο λπθηφο, επάθνπζνλ ηήο δεήζεσο εκψλ, θαί παληφο 
ηνχ ιανχ ζνπ, θαί πάζηλ εκίλ ζπγρσξήζαο ηά εθνχζηα θαί ηά αθνχζηα 
ακαξηήκαηα, πξφζδεμαη ηάο εζπεξηλαο εκψλ ηθεζίαο, θαί 
θαηάπεκςνλ ηφ πιήζνο ηνχ ειένπο ζνπ θαί ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ επί 
ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ. Σείρηζνλ εκάο αγίνηο Αγγέινηο ζνπ φπιηζνλ 
εκάο φπινηο δηθαηνζχλνηο ζνπ, πεξηραξάθσζνλ εκάο ηή αιεζεία ζνπ, 
θξνχξεζνλ εκάο ηή δπλάκεη ζνπ, ξχζαη εκάο εθ πάζεο 
πεξηζηάζεσο, θαί πάζεο επηβνπιήο ηνχ αληηθεηκέλνπ. Παξάζρνπ δέ 
ήκίλ θαί ηήλ παξνχζαλ εζπέξαλ, ζχλ ηή επεξρνκέλε λπθηί, ηειείαλ, 
αγίαλ, εηξεληθελ, αλακάξηεηνλ, αζθαλδάιηζηνλ, αθάληαζηνλ, θαί 
πάζαο ηάο εκέξαο ηήο δσήο εκψλ πξεζβείαηο ηήο αγίάο Θενηφθνπ, 
θαί πάλησλ ηψλ Αγίσλ ηψλ απ' αηψλφο ζνη επαξεζηεζάλησλ.  
 

Ο Γηάθνλνο 



 Αληηιαβνχ, ζψζνλ, ειέεζνλ, αλάζηεζνλ θαί δηαθχιαμνλ εκάο ν 
Θεφο, ηή ζή ράξηηη.  

 Σεο Παλαγίαο, αρξάληνπ, ππεξεπινγεκέλεο, ελδφμνπ, Γεζπνίλεο 
εκψλ Θενηφθνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, κεηά πάλησλ ησλ Αγίσλ 
κλεκνλεχζαληεο, εαπηνχο θαη αιιήινπο θαη πάζαλ ηελ δσήλ 
εκψλ, Υξηζηψ ησ Θεψ παξαζψκεζα. 

Ο Ηεξεχο εθθψλσο 
φλ γάξ εζηη ηφ ειεείλ θαί ζψδεηλ εκάο, ν Θεφο εκψλ, θαη ζνη ηελ 
δφμαλ αλαπέκπνκελ, ησ Παηξί θαη ησ Τηψ θαη ησ Αγίσ Πλεχκαηη, λχλ 
θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. 
 

Ο Γηάθνλνο 

 Δίπσκελ πάληεο εμ φιεο ηεο ς πρήο θαη εμ φιεο ηεο δηαλνίαο εκψλ 
είπσκελ. 

 Κχξηε παληνθξάηνξ ν Θεφο ησλ παηέξσλ εκψλ, δεφκεζά νπ, 
επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ. 

 Διέεζνλ εκάο ν Θεφο θαηά ην κέγα ειεφο νπ, δεφκεζά νπ, 
επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ. 

 Έηη δεφκεζα ππέξ ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ εκψλ (δείλνπ). Έηη δεφκεζα 
ππέξ ησλ αδειθψλ εκψλ, ησλ ηεξέσλ, ηεξνκνλάρσλ, ηεξνδηαθφλσλ 
θαη κνλαρψλ , θαη πάζεο ηεο ελ Υξηζηψ εκψλ αδειθφηεηνο. 

 Έηη δεφκεζα ππέξ ειένπο, δσήο, εηξήλεο, πγείαο, ζσηεξίαο, 
επηζθέςεσο, ζπγρσξήζεσο θαη αθέζεσο ησλ ακαξηηψλ ησλ 
δνχισλ ηνπ Θενχ, πάλησλ ησλ επζεβψλ θαη νξζνδφμσλ 
ρξηζηηαλψλ, ησλ θαηνηθνχλησλ θαη παξεπηδεκνχλησλ ελ ηε (θψλε, 
πφιε) ηαχηε, ησλ ελνξηηψλ, επηηξφπσλ, ζπλδνξνκεηψλ θαη 
αθεηξσηψλ ηνπ αγίνπ λανχ ηνχηνπ. 

 Έηη δεφκεζα ππέξ ησλ καθαξίσλ θαη ανηδίκσλ θηηηφξσλ ηεο αγίαο 
Δθθιεζίαο ηαχηεο, θαη ππέξ πάλησλ ησλ πξναλαπαπζακέλσλ 
παηέξσλ θαη αδειθψλ εκψλ , ησλ ελζάδε επζεβψο, θεηκέλσλ, θαη 
απαληαρνχ νξζνδφμσλ. 

 Έηη δεφκεζα ππέξ ησλ θαξπνθνξνχλησλ θαη θαιιηεξγνχλησλ ελ 
ησ αγίσ θαη παλζέπησ λαψ ηνχησ, θνπηψλησλ , ςαιιφλησλ θαη 
ππέξ ηνπ πεξηεζηψηνο ιανχ, ηνπ απεθδερνκέλνπ ην παξά νπ 
κέγα θαη πινχζηνλ έιενο. 

 
Ο Ηεξεχο ηήλ Δθθψλεζηλ. 

ηη ειεήκσλ θαη θηιάλζξσπνο Θεφο ππάξρεηο, θαη ζνη ηελ δφμαλ 
αλαπέκπνκελ , ησ Παηξί θαη ησ Τηψ θαη ησ Αγίσ Πλεχκαηη, λπλ θαη αεί 



θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. 
 

Ο Γηάθνλνο 
Έηη θαί έηη, θιίλαληεο ηά γφλαηα, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ.  
 

Ο Ηεξεχο επεχρεηαη 
Κχξηε Ηεζνχ Υξηζηέ, ν Θεφο εκψλ, ν ηήλ ζήλ εηξελελ δεδσθψο ηνίο 
αλζξψπνηο, θαί ηήλ ηνχ παλαγίνπ Πλεχκαηνο δσξεάλ, έηη ηψ βίσ θαί 
εκίλ ζπκπαξψλ, εηο θιεξνλνκίαλ αλαθαίξεηνλ ηνίο πηζηνίο αεί 
παξέρσλ, εκθαλέζηεξνλ δέ ηαχηελ ηήλ ράξηλ ηνίο ζνίο καζεηαίο θαί 
Απνζηφινηο ζήκεξνλ θαηαπέκςαο, θαί ηά ηνχησλ ρείιε ππξίλαηο 
ζηνκψζαο γιψζζαηο, δη' ψλ πάλ γέλνο αλζξψπσλ ηήλ ζενγλσζίαλ, 
ηδία δηαιέθησ, εηο αθνήλ σηίνπ δεμάκελνη, θσηί ηνχ Πλεχκαηνο 
εθσηίζζεκελ, θαί ηήο πιάλεο σο εθ ζθφηνπο απειιάγεκελ, θαί ηή 
ηψλ αηζζεηψλ θαί ππξίλσλ γισζζψλ δηαλνκή, θαί ππεξθπεί ελεξγεία, 
ηήλ εηο ζέ πίζηηλ εκαζεηεχζεκελ, θαί ζέ ζενινγείλ, ζχλ ηψ Παηξί θαί 
ηψ αγίσ Πλεχκαηη, ελ κηά ζεφηεηη, θαί δπλάκεη, θαί εμνπζία 
θαηεπγάζζεκελ. χ νχλ ηφ απαχγαζκα ηνχ Παηξφο, ν ηήο νπζίαο θαί 
ηήο θχζεσο απηνχ απαξάιιαθηνο, θαί ακεηαθίλεηνο ραξαθηεξ, ή 
πεγή ηήο ζσηεξίαο θαί ηήο ράξηηνο, δηάλνημνλ θακνχ ηνχ ακαξησινχ 
ηά ρείιε, θαί δηδαμφλ κε πψο δεί, θαί ππέξ ψλ ρξή πξνζεχρεζζαη. χ 
γάξ εί, ν γηλψζθσλ ηφ πνιχ ηψλ ακαξηηψλ κνπ πιήζνο, αιι' ε ζή 
επζπιαγρλία ληθήζεη ηνχησλ ηφ άκεηξνλ, ηδνχ γάξ θφβσ παξίζηακαί 
ζνη, εηο ηφ πέιαγνο ηνχ ειένπο ζνπ ηήλ απφγλσζηλ απνξξίςαο ηήο 
ςπρήο κνπ. Κπβέξλεζφλ κνπ ηήλ δσήλ, ν πάζαλ ξεκαηη ηήλ θηίζηλ 
αξξήησ ζνθίαο δπλάκεη θπβεξλψλ, ν εχδηνο ηψλ ρεηκαδνκέλσλ ιηκήλ, 
θαί γλψξηζφλ κνη νδφλ, ελ ή πνξεχζνκαη Πλεχκα ζνθίαο ζνπ, ηνίο 
εκνίο παξάζρνπ δηαινγηζκνίο, Πλεχκα ζπλέζεσο ηή αθξνζχλε κνπ 
εκνίο επηδσξνχκελνο. Πλεχκα θφβνπ ζνπ ηνηο ζθίαζνλ έξγνηο θαί 
Πλεχκα επζέο εγθαίληζνλ ελ ηνίο εγθάηνηο κνπ, θαί Πλεχκαηη 
εγεκνληθψ ηφ ηήο δηαλνίαο κνπ ζηήξημνλ νιηζζεξφλ, ίλα θαζ'  εθάζηελ 
εκέξαλ, ηψ Πλεχκαηί ζνπ ηψ αγαζψ, πξφο ηφ ζπκθέξνλ 
νδεγνχκελνο, θαηαμησζψ πνηείλ ηάο εληνιάο ζνπ, θαί ηήο ζήο αεί 
κλεκνλεχεηλ ελδφμνπ, θαί εξεπλεηηθήο ηψλ πεπξαγκέλσλ εκίλ 
παξνπζίαο, θαί κή παξίδεο κε ηνίο θζεηξνκέλνηο ηνχ θφζκνπ 
ελαπαηάζζαη ηεξπλνίο, αιιά ηψλ κειιφλησλ νξέγεζζαη ηήο 
απνιαχζεσο ελίζρπζνλ ζεζαπξψλ. χ γάξ είπαο, Γέζπνηα, φηη πεξ, 
φζα άλ ηηο αηηήζεηαη ελ ηψ νλφκαηί ζνπ, αθσιχησο παξά ηνχ ζνχ 
ιακβάλεη ζπλατδίνπ Θενχ θαί Παηξφο, δηφ θαγψ ν ακαξησιφο, ελ ηή 
επηθνηηήζεη ηνχ αγίνπ ζνπ Πλεχκαηνο, ηήλ ζήλ ηθεηεχσ αγαζφηεηα. 



ζα επμάκελ, απφδνο κνη εηο ζσηεξίαλ. Ναί, Κχξηε, ν πάζεο 
επεξγεζίαο πινπζηνπάξνρνο δνηήξ αγαζφο, φηη ζχ εί ν δηδνχο 
ππεξεθπεξηζζνχ, ψλ αηηνχκεζα. χ εί ν ζπκπαζήο, ν ειεήκσλ, ν 
αλακαξηήησο γεγνλψο ηήο ζαξθφο εκψλ θνηλσλφο, θαί ηνίο 
θάκπηνπζη πξφο ζέ γφλπ, επηθακπηφκελνο θηιεπζπιάγρλσο, ηιαζκφο 
ηε γελφκελνο ηψλ ακαξηηψλ εκψλ. Γφο δή, Κχξηε, ηψ ιαψ ζνπ ηνχο 
νηθηηξκνχο ζνπ, επάθνπζνλ εκψλ εμ νπξαλνχ αγίνπ ζνπ, αγίαζνλ 
απηνχο ηή δπλάκεη ηήο ζσηεξίνπ δεμηάο ζνπ, ζθέπαζνλ απηνχο ελ ηή 
ζθέπε ηψλ πηεξχγσλ ζνπ, κή παξίδεο ηα έξγα ηψλ ρεηξψλ ζνπ. νί 
κφλσ ακαξηάλνκελ, αιιά θαί ζνί κφλσ ιαηξεχνκελ, νπθ νίδακελ 
πξνζθπλείλ Θεψ αιινηξίσ, νπδέ δηαπεηάδεηλ πξφο έηεξνλ Θεφλ ηάο 
εαπηψλ, Γέζπνηα, ρείξαο. Άθεο εκίλ ηά παξαπηψκαηα, θαί 
πξνζδερφκελνο εκψλ ηάο γνλππεηείο δεήζεηο, έθηεηλνλ πάζηλ εκίλ 
ρείξα βνεζείαο, πξφζδεμαη ηήλ επρήλ πάλησλ, σο ζπκίακα δεθηφλ, 
αλαιακβαλφκελνλ ελψπηνλ ηήο ζήο ππεξαγάζνπ βαζηιείαο. 

Δπηζπλάπηεη θαί ηαχηελ 
Κχξηε, Κχξηε, ν ξπζάκελνο εκάο απφ παληφο βέινπο πεηνκέλνπ 
εκέξαο, ξχζαη εκάο θαί απφ παληφο πξάγκαηνο ελ ζθφηεη 
δηαπνξεπνκέλνπ. Πξφζδεμαη ζπζίαλ εζπεξηλήλ, ηάο ηψλ ρεηξψλ εκψλ 
επάξζεηο. Καηαμίσζνλ δέ εκάο θαί ηφ λπθηεξηλφλ ζηάδηνλ ακέκπησο 
δηειζείλ, απεηξάζηνπο θαθψλ, θαί ιχηξσζαη εκάο απφ πάζεο 
ηαξαρήο θαί δεηιίαο, ηήο εθ ηνχ Γηαβφινπ εκίλ πξνζγηλνκέλεο. 
Υάξηζαη ηαίο ςπραίο εκψλ θαηάλπμηλ, θαί ηνίο ινγηζκνίο εκψλ 
κέξηκλαλ, ηήο ελ ηή θνβεξά θαί δηθαία ζνπ θξίζεη εμεηάζεσο. 
Καζήισζνλ εθ ηνχ θφβνπ ζνπ ηάο ζάξθαο εκψλ, θαί λέθξσζνλ ηά 
κέιε εκψλ ηά επί ηήο γήο, ίλα, θαί ελ ηή θαζχπλνλ εζπρία, 
εκθαηδξπλψκεζα ηή ζεσξία ηψλ θξηκάησλ ζνπ. Απφζηεζνλ δέ αθ' 
εκψλ πάζαλ θαληαζίαλ απξεπή, θαί επηζπκίαλ βιαβεξάλ. 
Γηαλάζηεζνλ δέ εκάο έλ ηψ θαηξψ ηήο πξνζεπρήο εζηεξηγκέλνπο ελ 
ηή πίζηεη, θαί πξνθφπηνληαο ελ ηνίο παξαγγέικαζί ζνπ. 
 

Ο Γηάθνλνο 

 Αληηιαβνχ, ζψζνλ, ειέεζνλ, αλάζηεζνλ, θαί δηαθχιαμνλ εκάο ν 
Θεφο, ηή ζή ράξηηη. 

 Σεο Παλαγίαο, αρξάληνπ, ππεξεπινγεκέλεο, ελδφμνπ Γεζπνίλεο 
εκψλ Θενηφθνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, κεηά πάλησλ ησλ Αγίσλ 
κλεκνλεχζαληεο, εαπηνχο θαη αιιήινπο θαη πάζαλ ηελ Εσήλ 
εκψλ Υξηζηψ ησ Θεψ παξαζψκεζα. 

Ο Ηεξεχο εθθψλσο 
Δπδνθία, θαί ράξηηη ηνχ κνλνγελνχο ζνπ Τηνχ, κεζνχ επινγεηφο εί, 



ζχλ ηψ παλαγίσ, θαί αγαζψ, θαί δσνπνηψ ζνπ Πλεχκαηη, λχλ, θαί αεί, 
θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. 
 
Αλαγλψζηεο Καηαμίσζνλ, Κχξηε, ελ ηή εζπέξα ηαχηε, αλακαξηήηνπο 
θπιαρζήλαη εκάο. Δπινγεηφο εί, Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, 
θαί αηλεηφλ θαί δεδνμαζκέλνλ ηφ φλνκά ζνπ εηο ηνχο αηψλαο. Ακήλ. 
Γέλνηην, Κχξηε, ηφ έιεφο ζνπ εθ' εκάο, θαζάπεξ ειπίζακελ επί ζέ. 
Δπινγεηφο εί, Κχξηε. δίδαμφλ κε ηά δηθαηψκαηά ζνπ. Δπινγεηφο εί, 
Γέζπνηα, ζπλέηηζνλ κε ηά δηθαηψκαηά ζνπ. Δπινγεηφο εί, Άγηε, 
θψηηζφλ κε ηνίο δηθαηψκαζί ζνπ. Κχξηε, ηφ έιεφο ζνπ εηο ηφλ αηψλα, 
ηά έξγα ηψλ ρεηξψλ ζνπ κή παξίδεο. νί πξέπεη αίλνο, ζνί πξέπεη 
χκλνο, ζνί δφμα πξέπεη, ησ Παηξί θαη ησ Τηψ θαη ησ Αγίσ Πλεχκαηη, 
λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. 
 

Ο Γηάθνλνο 
Έηη θαί έηη, θιίλαληεο ηά γφλαηα, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ. 
 

Ο Ηεξεχο ηήλ Δπρήλ 
Ζ αελάσο βξχνπζα δσηηθή θαί θσηηζηηθή πεγή, ε ζπλατδηνο ηνχ 
Παηξφο δεκηνπξγηθή δχλακηο, ν πάζαλ ηήλ νηθνλνκίαλ, δηά ηήλ ηψλ 
βξνηψλ ζσηεξίαλ, ππεξθάιισο πιεξψζαο, Υξηζηέ, ν Θεφο εκψλ. Ο 
ζαλάηνπ δεζκνχο αιχηνπο, θαί θιείζξα Άδνπ δηαξξήμαο, πνλεξψλ δέ 
πλεπκάησλ πιήζε θαηαπαηήζαο, ν πξνζαγαγψλ ζεαπηφλ άκσκνλ 
ππέξ εκψλ ηεξείνλ, ηφ ζψκα δνχο ηφ άρξαληνλ εηο ζπζίαλ, ηφ πάζεο 
ακαξηίαο αςαπζηφλ ηε θαί άβαηνλ, θαί δηά ηήο θξηθηήο ηαχηεο, θαί 
αλεθδηεγήηνπ ηεξνπξγίαο, δσήλ εκίλ αηψληνλ ραξηζάκελνο, ν εηο Άδνπ 
θαηαβάο, θαί κνρινχο αησλίνπο ζπληξίςαο, θαί ηνίο θάησ θαζεκέλνηο 
άλνδνλ ππνδείμαο, ηφλ δέ αξρέθαθνλ θαί βχζηνλ δξάθνληα, ζενζφθσ 
δειεάζκαηη αγθηζηξεχζαο, θαί ζεηξαίο δφθνπ δεζκεχζαο ελ ηαξηάξσ, 
θαί ππξί αζβέζησ, θαί ζθφησ εμσηέξσ, δηά ηήο απεηξνδπλάκνπ ζνπ 
θαηαζθαιηζάκελνο ηζρχνο, ε κεγαιψλπκνο ζνθία ηνχ Παηξφο, ν ηνίο 
επεξεαδνκέλνηο κέγαο επίθνπξνο θαλείο, θαί θσηίζαο ηνχο ελ ζθφηεη, 
θαί ζθηά ζαλάηνπ θαζεκέλνπο. χ, δφμεο αελάνπ Κχξηε, θαί Παηξφο 
πςίζηνπ Τηέ αγαπεηέ, ατδηνλ θψο, εμ ατδίνπ θσηφο, Ήιηε δηθαηνζχλεο, 
επάθνπζνλ εκψλ δενκέλσλ ζνπ, θαί αλάπαπζνλ ηάο ςπράο ηψλ 
δνχισλ ζνπ, ηψλ πξνθεθνηκεκέλσλ παηέξσλ θαί αδειθψλ εκψλ, θαί 
ηψλ ινηπψλ ζπγγελψλ θαηά ζάξθα, θαί πάλησλ ηψλ νηθείσλ ηήο 
πίζηεσο, πεξί ψλ θαί ηήλ κλήκελ πνηνχκεζα λχλ, φηη ελ ζνί πάλησλ 
ηφ θξάηνο, θαί ελ ηή ρεηξί ζνπ θαηέρεηο πάληα ηά πέξαηα ηήο γήο. 
Γέζπνηα παληνθξάηνξ, Θεέ Παηέξσλ, θαί Κχξηε ηνχ ειένπο, γέλνπο 



ζλεηνχ ηε θαί αζαλάηνπ, θαί πάζεο θχζεσο αλζξσπίλεο δεκηνπξγέ, 
ζπληζηακέλεο ηε θαί πάιηλ ιπνκέλεο, δσήο ηε θαί ηειεπηήο, ηήο 
εληαχζα δηαγσγήο, θαί ηήο εθείζελ κεηαζηάζεσο, ν ρξφλνπο κεηξψλ 
ηνίο δψζη, θαί θαηξνχο ζαλάηνπ ηζηψλ, θαηάγσλ εηο Άδνπ θαί αλάγσλ, 
δεζκεχσλ ελ αζζελεία, θαί απνιχσλ ελ δπλαζηεία, ν ηά παξφληα 
ρξεζίκσο νηθνλνκψλ, θαί ηά κέιινληα ιπζηηειψο δηνηθψλ, ν ηνχο 
ζαλάηνπ θέληξσ πιεγέληαο, αλαζηάζεσο ειπίζη δσνγνλψλ. Απηφο 
Γέζπνηα ηψλ απάλησλ, ν Θεφο, ν σηήξ εκψλ, ε ειπίο πάλησλ ηψλ 
πεξάησλ ηήο γήο, θαί ηψλ ελ ζαιάζζε καθξάλ, ν θαί ελ ηαχηε ηή 
εζράηε, θαί κεγάιε θαί ζσηεξίσ εκέξα ηήο Πεληεθνζηήο, ηφ κπζηή 
ξηνλ ηήο αγίαο, θαί Οκννπζίνπ, θαί ζπλατδίνπ, θαί αδηαηξέηνπ, θαί 
αζπγρχηνπ Σξηάδνο ππνδείμαο εκίλ, θαί ηήλ επηθνίηεζηλ θαί 
παξνπζίαλ ηνχ αγίνπ θαί δσνπνηνχ ζνπ Πλεχκαηνο, ελ είδεη ππξίλσλ 
γισζζψλ, επί ηνχο αγίνπο ζνπ Απνζηφινπο εθρέαο, θαί επαγγειηζηάο 
απηνχο ζέκελνο ηήο επζεβνχο εκψλ πίζηεσο, θαί Οκνινγεηάο θαί 
θήξπθαο ηήο αιεζνχο αλαδείμαο ζενινγίαο, ν θαί ελ απηή ηή 
παληειείσ Δνξηή θαί ζσηεξηψδεη, ηιαζκνχο ηθεζίνπο, ππέξ ηψλ 
θαηερνκέλσλ ελ Άδε, θαηαμηψζαο δέρεζζαη, κεγάιαο ηε παξέρσλ 
εκίλ ειπίδαο, άλεζηλ ηνίο θαηνηρνκέλνηο ηψλ θαηερφλησλ απηνχο 
αληαξψλ, θαί παξαςπρήλ παξά ζνχ θαηαπέκπεζζαη. Δπάθνπζνλ 
εκψλ ηψλ ηαπεηλψλ, νηθηξψλ δενκέλσλ ζνπ, θαί αλάπαπζνλ ηάο θαη 
ςπράο ηψλ δνχισλ ζνπ ηψλ πξνθεθνηκεκέλσλ, έλ ηφπσ θσηεηλψ, ελ 
ηφπσ ρινεξψ, ελ ηφπσ αλαςχμεσο, έλζα απέδξα πάζα νδχλε, ιχπε, 
θαί ζηελαγκφο, θαί θαηάηαμνλ ηά πλεχκαηα απηψλ ελ ζθελαίο Γηθαίσλ, 
θαί εηξήλεο θαί αλέζεσο αμίσζνλ απηνχο, φηη νπρ νη λεθξνί αηλέζνπζί 
ζε, Κχξηε, νπδέ νη ελ Άδε εμνκνιφγεζηλ παξξεζηάδνληαη πξνζθέξεηλ 
ζνη, αιι' εκείο νη δψληεο επινγνχκέλ ζε θαί ηθεηεχνκελ, θαί ηάο 
ηιαζηεξίνπο επράο θαί ζπζίαο πξνζάγνκέλ ζνη ππέξ ηψλ ςπρψλ 
απηψλ. 

Δπηζπλάπηεη θαί ηαχηελ ηήλ Δπρήλ 
Ο Θεφο ν κέγαο θαί αηψληνο, ν άγηνο θαί θηιάλζξσπνο, ν θαηαμηψζαο 
εκάο θαί ελ ηαχηε ηή ψξα ζηήλαη ελψπηνλ ηήο απξνζίηνπ ζνπ δφμεο, 
εηο χκλνλ θαί αίλνλ ηψλ ζαπκαζίσλ ζνπ, ηιάζζεηη εκίλ ηνίο αλαμίνηο 
δνχινηο ζνπ, θαί παξάζρνπ ράξηλ, ηνχ κεηά ζπληεηξηκκέλεο θαξδίαο 
ακεηεσξίζησο πξνζελεγθείλ ζνη ηήλ ηξηζάγηνλ δνμνινγίαλ, θαί ηήλ 
επραξηζηίαλ ηψλ κεγάισλ ζνπ δσξεψλ, ψλ επνίεζαο θαί πνηείο 
πάληνηε εηο εκάο. Μλήζζεηη, Κχξηε, ηήο αζζελείαο εκψλ, θαί κή 
ζπλαπνιέζεο εκάο ηαίο αλνκίαηο εκψλ, αιιά πνίεζνλ κέγα έιενο 
κεηά ηήο ηαπεηλψζεσο εκψλ, ίλα, ηφ ηήο ακαξηίαο ζθφηνο 
δηαθπγφληεο, ελ εκέξα δηθαηνζχλεο πεξηπαηήζσκελ, θαί ελδπζάκελνη 



ηά φπια ηνχ θσηφο, αλεπηβνπιεχησο δηαηειέζσκελ απφ πάζεο 
επεξείαο ηνχ πνλεξνχ, θαί κεηά παξξεζίαο δνμάζσκελ επί πάζη, ζέ 
ηφλ κφλνλ αιεζηλφλ θαί θηιάλζξσπνλ Θεφλ. φλ γάξ σο αιεζψο, θαί 
κέγα φλησο κπζηήξηνλ, Γέζπνηα ηψλ απάλησλ θαί πνη εηά, ή ηε 
πξφζθαηξνο ιχζηο ηψλ ζψλ θηηζκάησλ, θαί ε κεηά ηαχηα ζπλάθεηα, 
θαί αλάπαπζηο ε εηο αηψλαο. νί ράξηλ επί πάζηλ Οκνινγνχκελ, επί 
ηαίο εηζφδνηο εκψλ ηαίο εηο ηφλ θφζκνλ ηνχηνλ, θαί ηαίο εμφδνηο, αη ηάο 
ειπίδαο εκψλ ηήο αλαζηάζεσο, θαί ηήο αθεξάηνπ δσήο, δηά ηήο ζήο 
αςεπδνχο επαγγειίαο πξνκλεζηεχνληαη, ήο απνιαχζαηκελ ελ ηή 
δεπηέξα κειινχζε παξνπζία ζνπ. χ γάξ εί θαί ηήο αλαζηάζεσο 
εκψλ αξρεγφο, θαί ηψλ βεβησκέλσλ αδέθαζηνο, θαί θηιάλζξσπνο 
θξηηήο, θαί ηήο κηζζαπνδνζίαο Γεζπφηεο θαί Κχξηνο, ν θαί 
θνηλσλήζαο εκίλ παξαπιεζίσο ζαξθφο θαί αίκαηνο, δηά 
ζπγθαηάβαζηλ άθξαλ, θαί ηψλ εκεηέξσλ αδηαβιήησλ παζψλ, ελ ηψ 
εθνπζίσο εηο πείξαλ θαηαζηήλαη, πξνζιαβφκελνο ζπιάγρλα 
νηθηηξκψλ, θαί ελ ψ πέπνλζαο πεηξαζζείο απηφο, ηνίο πεηξαδνκέλνηο 
εκίλ γελφκελνο απηεπάγγειηνο βνεζφο, δηφ θαί ζπλήγαγεο εκάο εηο 
ηήλ ζήλ απάζεηαλ. Γέμαη νχλ, Γέζπνηα, δεήζεηο θαί ηθεζίαο εκεηέξαο, 
θαί αλάπαπζνλ πάληαο ηνχο παηέξαο εθάζηνπ, θαί κεηέξαο, θαί 
αδειθνχο, θαί αδειθάο θαί ηέθλα, θαί εί ηη άιιν Οκνγελέο θαί 
νκφθπινλ, θαί πάζαο ηάο πξναλαπαπζακέλαο ςπράο επ' ειπίδη 
αλαζηάζεσο δσήο αησλίνπ, θαί θαηάηαμνλ ηά πλεχκαηα απηψλ θαί ηά 
νλφκαηα ελ βίβισ δσήο, ελ θφιπνηο Αβξαάκ, Ηζαάθ θαί Ηαθψβ, ελ 
ρψξα δψλησλ, εηο βαζηιείαλ νπξαλψλ, ελ Παξαδείζσ ηξπθήο, δηά ηψλ 
θσηεηλψλ Αγγέισλ ζνπ εηζάγσλ άπαληαο εηο ηάο αγίαο ζνπ κνλάο, 
ζπλέγεηξνλ θαί ηά ζψκαηα εκψλ ελ εκέξα, ή ψξηζαο, θαηά ηάο αγίαο 
ζνπ θαί αςεπδείο επαγγειίαο, νπθ έζηηλ νχλ, Κχξηε, ηνίο δνχινηο ζνπ 
ζάλαηνο, εθδεκνχλησλ εκψλ απφ ηνχ ζψκαηνο, θαί πξφο ζέ ηφλ 
Θεφλ ελδεκνχλησλ, αιιά κεηάζηαζηο απφ ηψλ ιππεξνηέξσλ επί ηά 
ρξεζηφηεξα θαί ζπκεδέζηεξα, θαί αλάπαπζηο θαί ραξά. Δη δέ θαί ηη 
εκάξηνκελ εηο ζέ, ίιεσο γελνχ εκίλ ηε θαί απηνίο, δηφηη νπδείο 
θαζαξφο απφ ξχπνπ ελψπηφλ ζνπ, νπδ' άλ κία εκέξα ή ε δσή απηνχ, 
εηκή κφλνο ζχ, ν επί γήο θαλείο αλακάξηεηνο, ν Κχξηνο εκψλ Ηεζνχο 
Υξηζηφο, δη' νχ πάληεο ειπίδνκελ ειένπο ηπρείλ, θαί αθέζεσο 
ακαξηηψλ. Γηά ηνχην εκίλ ηε θαί απηνίο, σο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο 
Θεφο, άλεο, άθεο, ζπγρψξεζνλ ηά παξαπηψκαηα εκψλ, ηά εθνχζηα 
θαί ηά αθνχζηα, ηά ελ γλψζεη θαί ελ αγλνία, ηά ιαλζάλνληα, ηά ελ 
πξάμεη, ηά ελ δηαπξφδεια, ηα λνία, ηά ελ ιφγσ, ηά ελ πάζαηο εκψλ 
ηαίο αλαζηξνθαίο, θαί ηνίο θηλήκαζη, θαί ηνίο κέλ πξνιαβνχζηλ 
ειεπζεξίαλ θαί άλεζηλ δψξεζαη, εκάο δέ ηνχο πεξηεζηψηαο 



επιφγεζνλ, ηέινο αγαζφλ θαί εηξεληθφλ παξερφκελνο εκίλ ηε, θαί 
παληί ηψ ιαψ ζνπ, θαί ειένπο ζπιάγρλα θαί θηιαλζξσπίαο δηαλνίγσλ 
εκίλ, ελ ηή θξηθηή θαί θνβεξά ζνπ παξνπζία, θαί ηήο βαζηιείαο ζνπ 
αμίνπο εκάο πνίεζνλ. 

Δπηζπλάπηεη θαί ηαχηελ 
Ο Θεφο ν κέγαο θαί χςηζηνο, ν κφλνο έρσλ αζαλαζίαλ, θψο νηθψλ 
απξφζηηνλ, ν πάζαλ ηήλ θηίζηλ ελ ζνθία δεκηνπξγήζαο, Ο 
δηαρσξήζαο αλά κέζνλ ηνχ θσηφο, θαί αλακέζνλ ηνχ ζθφηνπο, θαί 
ηφλ ήιηνλ ζέκελνο εηο εμνπζίαλ ηήο εκέξαο, ζειήλελ δέ θαί αζηέξαο 
εηο εμνπζίαλ ηήο λπθηφο, ν θαηαμηψζαο εκάο ηνχο ακαξησινχο, θαί 
επί ηήο παξνχζεο εκέξαο πξνθζάζαη ηφ πξφζσπφλ ζνπ ελ 
εμνκνινγήζεη, θαί ηήλ εζπεξηλήλ ζνη ιαηξείαλ πξνζαγαγείλ. Απηφο, 
θηιάλζξσπε Κχξηε, θαηεχζπλνλ ηήλ πξνζεπρήλ εκψλ, σο ζπκίακα 
ελψπηφλ ζνπ, θαί πξφζδεμαη απηήλ εηο Οζκήλ επσδίαο. Παξάζρνπ δέ 
εκίλ ηήλ παξνχζαλ εζπέξαλ, θαί ηήλ επηνχζαλ λχθηα εηξεληθήλ, 
έλδπζνλ εκάο φπια θσηφο, ξχζαη εκάο απφ θφβνπ λπθηεξηλνχ, θαί 
απφ παληφο πξάγκαηνο ελ ζθφηεη δηαπνξεπνκέλνπ, θαί δψξεζαη εκίλ 
ηφλ χπλνλ, φλ εηο αλάπαπζηλ ηή αζζελεία εκψλ εδσξήζσ, πάζεο 
δηαβνιηθήο θαληαζίαο απειιαγκέλνλ. Ναί, Γέζπνηα ηψλ απάλησλ, 
ηψλ αγαζψλ ρνξεγέ, ίλα, θαί ελ ηαίο θνίηαηο εκψλ θαηαλπγφκελνη, 
κλεκνλεχσκελ θαί ελ λπθηί ηνχ παλαγίνπ νλφκαηφο ζνπ, θαί ηή κειέηε 
ηψλ ζψλ εληνιψλ θαηαπγαδφκελνη, ελ αγαιιηάζεη ςπρήο δηαληζηψκελ 
πξφο δνμνινγίαλ ηήο ζήο αγαζφηεηνο, δεήζεηο θαί ηθεζίαο ηή ζή 
επζπιαγρλία πξνζάγνληεο, ππέξ ηψλ ηδίσλ ακαξηηψλ, θαί παληφο ηνχ 
ιανχ ζνπ, φλ ηαίο πξεζβείαηο ηήο αγίαο Θενηφθνπ ελ ειέεη επίζθεςαη. 
 

Ο Γηάθνλνο 

 Αληηιαβνχ, ζψζνλ, ειέεζνλ, αλάζηεζνλ, θαί δηαθχιαμνλ εκάο ν 
Θεφο...  

 Σεο Παλαγίαο, αρξάληνπ, ππεξεπινγεκέλεο, ελδφμνπ Γεζπνίλεο 
εκψλ Θενηφθνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, κεηά πάλησλ ησλ Αγίσλ 
κλεκνλεχζαληεο, εαπηνχο θαη αιιήινπο θαη πάζαλ ηελ Εσήλ 
εκψλ Υξηζηψ ησ Θεψ παξαζψκεζα. 

Ο Ηεξεχο εθθψλσο 
χ γάξ εί ε αλάπαπζηο, ηψλ ςπρψλ θαί ηψλ ζσκάησλ εκψλ, θαί ζνί 
ηήλ δφμαλ αλαπέκπνκελ, ηψ Παηξί, θαί ηψ Τηψ, θαί ηψ αγίσ Πλεχκαηη, 
λχλ, θαί αεί, θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ. 
 

Ο Γηάθνλνο 

 Πιεξψζσκελ ηελ εζπεξηλήλ δέεζηλ εκψλ ησ Κπξίσ. 



 Αληηιαβνχ, ζψζνλ, ειέεζνλ θαη δηαθχιαμνλ εκάο, ν Θεφο, ηε ε 
ράξηηη. 

 Σελ εζπέξαλ πάζαλ, ηειείαλ, αγίαλ, εηξεληθήλ θαη αλακάξηεηνλ, 
παξά ηνπ Κπξίνπ, αηηεζψκεζα. 

 Άγγεινλ εηξήλεο, πηζηφλ νδεγφλ, θχιαθα ησλ ςπρψλ θαη ησλ 
ζσκάησλ εκψλ, παξά ηνπ Κπξίνπ αηηεζψκεζα. 

 πγγλψκελ θαη άθεζηλ ησλ ακαξηηψλ θαη ησλ πιεκκειεκάησλ 
εκψλ, παξά ηνπ Κπξίνπ αίηεζψκεζα. 

 Σα θαιά θαη ζπκθέξνληα ηαίο ςπραίο εκψλ θαη εηξήλελ ησ θφζκσ, 
παξά ηνπ Κπξίνπ αηηεζψκεζα. 

 Σνλ ππφινηπνλ ρξφλνλ ηεο δσήο εκψλ ελ εηξήλε θαη κεηαλνία 
εθηειέζαη, παξά ηνπ Κπξίνπ αηηεζψκεζα.  

 Υξηζηηαλά ηα ηέιε ηεο δσήο εκψλ, αλψδπλα, αλεπαίζρπληα, 
εηξεληθά, θαη θαιήλ απνινγίαλ ηελ επί ηνπ θνβεξνχ βήκαηνο ηνπ 
Υξηζηνχ αηηεζψκεζα. 

 Σεο Παλαγίαο, αρξάληνπ, ππεξεπινγεκέλεο, ελδφμνπ Γεζπνίλεο 
εκψλ Θενηφθνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, κεηά πάλησλ ησλ Αγίσλ 
κλεκνλεχζαληεο, εαπηνχο θαη αιιήινπο θαη πάζαλ ηελ Εσήλ εκψλ 
Υξηζηψ ησ Θεψ παξαζψκεζα. 

Ο Ηεξεχο ηήλ εθθψλεζηλ 
ηη αγαζφο θαη θηιάλζξσπνο Θεφο ππάξρεηο, θαη ζνη ηελ δφμαλ 
αλαπέκπνκελ, ησ Παηξί θαη ησ Τηψ θαη ησ Αγίσ Πλεχκαηη, λπλ θαη αεί 
θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. 
 
Ηεξεχο Δηξήλε πάζη. 
Λαφο Καί ηψ Πλεχκαηί ζνπ. 
Γηάθνλνο Σάο θεθαιάο πκψλ ηψ Κπξίσ θιίλαηε. 
Λαφο. νί Κχξηε. 
Ηεξεχο Ο Θεφο εκψλ, ν θιίλαο νπξαλνχο, θαί θαηαβάο επί ζσηεξία 
ηνχ γέλνπο ηψλ αλζξψπσλ, έπηδε επί ηνχο δνχινπο ζνπ θαί επί ηήλ 
θιεξνλνκίαλ ζνπ. ζνί γάξ ηψ θνβεξψ θαί θηιαλζξψπσ θξηηή νη ζνί 
δνχινη ηάο εαπηψλ έθιηλαλ θεθαιάο, ηνχο δέ απηψλ ππέηαμαλ 
απρέλαο, νπ ηήλ εμ αλζξψπσλ αλακέλνληεο βνήζεηαλ, αιιά ηφ ζφλ 
πεξηκέλνληεο έιενο, θαί ηήλ ζήλ απεθδερφκελνη ζσηεξίαλ, νχο 
δηαθχιαμνλ ελ παληί θαηξψ, θαί θαηά ηήλ παξνχζαλ εζπέξαλ, θαί ηήλ 
επηνχζαλ λχθηα, απφ παληφο ερζξνχ, απφ πάζεο αληηθεηκέλεο 
ελεξγείαο δηαβνιηθήο, θαί δηαινγηζκψλ καηαίσλ, θαί ελζπκήζεσλ 
πνλεξψλ. 
Ηεξεχο Δίε ηφ θξάηνο ηήο βαζηιείαο ζνπ επινγεκέλνλ θαί 



δεδνμαζκέλνλ, ηνχ Παηξφο, θαί ηνχ Τηνχ, θαί ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, 
λχλ, θαί αεί, θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ. 
 

Καί ςάιινκελ ηά Ηδηφκεια ηνχ ηίρνπ 
 

Ήρνο γ' 
Νχλ εηο ζεκείνλ ηνίο πάζηλ, εκθαλψο αη γιψζζαη γεγφλαζηλ Ηνπδαίνη 
γάξ, εμ ψλ θαηά ζάξθα Υξηζηφο, απηζηία λνζήζαληεο, ζετθήο 
εμέπεζνλ ράξηηνο, θαί ηνχ ζείνπ θσηφο νη εμ εζλψλ εμηψζεκελ, 
ζηεξηρζέληεο ηνίο ιφγνηο ηψλ Μαζεηψλ, θζεγγνκέλσλ ηήλ δφμαλ ηνχ 
επεξγέηνπ ηψλ φισλ Θενχ, κεζ' ψλ ηάο θαξδίαο ζχλ ηνίο γφλαζη 
θιίλαληεο, ελ πίζηεη πξνζθπλήζσκελ, ηψ αγίσ Πλεχκαηη ζηεξηρζέληεο, 
σηήξη ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
ηίρ. Καξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί ν Θεφο θαί πλεχκα επζέο 
εγθαίληζνλ ελ ηνίο εγθάηνηο κνπ. 
 
Νχλ ηφ Παξάθιεηνλ Πλεχκα, εηο πάζαλ ζάξθα εθθέρπηαη. Απνζηφισλ 
γάξ ρνξείαο αξμάκελνλ, εμ απηψλ θαηά κέζεμηλ ηνίο πηζηνίο ηήλ ράξηλ 
εθήπισζε, θαί πηζηνχηαη απηνχ ηήλ θξαηαηάλ επηθνίηεζηλ, ελ ππξίλσ 
ηψ είδεη ηνίο Μαζεηαίο δηαλέκνλ ηάο γιψζζαο, εηο πκλσδίαλ θαί δφμαλ 
Θενχ, δηφ ηάο θαξδίαο λνεξψο ειιακπφκελνη, ελ πίζηεη ζηεξηρζέληεο 
ηψ αγίσ Πλεχκαηη, δπζσπνχκελ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 
ηηρ. Μή απνξξίςεο κε απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ θαί ηφ πλεχκα ηφ 
άγηφλ ζνπ κή αληαλέιεο απ' εκνχ. 
 
Νχλ πεξηβάιινληαη θξάηνο, νη Υξηζηνχ αθ' χςνπο, Απφζηνινη, 
εγθαηλίδεη γάξ απηνχο ν Παξάθιεηνο ελ απηνίο θαηληδφκελνο, κπζηηθή 
θαηλφηεηη γλψζεσο, ήλ ηαίο μέλαηο θσλαίο, θαί πςεγφξνηο 
θεξχηηνληεο, ηήλ ατδηνλ θχζηλ ηε θαί απιήλ, ηξηζππφζηαηνλ ζέβεηλ 
ηνχ επεξγέηνπ ηψλ φισλ Θενχ, εκάο εθδηδάζθνπζη, δηφ θσηηζζέληεο 
ηνίο εθείλσλ δηδάγκαζη, Παηέξα πξνζθπλήζσκελ, ζχλ Τηψ θαί 
Πλεχκαηη, δπζσπνχληεο ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
Γεχηε ιανί, ηήλ ηξηζππφζηαηνλ ζεφηεηα πξνζθπλήζσκελ, Τηφλ ελ ηψ 
Παηξί, ζχλ αγίσ Πλεχκαηη, Παηήξ γάξ αρξφλσο εγέλλεζελ Τηφλ, 
ζπλατδηνλ θαί ζχλζξνλνλ, θαί Πλεχκα άγηνλ ήλ ελ ηψ Παηξί, ζχλ Τηψ 
δνμαδφκελνλ, κία δχλακηο, κία νπζία, κία ζεφηεο, ήλ πξνζθπλνχληεο 
πάληεο ιέγνκελ, Άγηνο ν Θεφο, ν ηά πάληα δεκηνπξγήζαο δη' Τηνχ, 



ζπλεξγείαηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Άγηνο ηζρπξφο, δη' νχ ηφλ Παηέξα 
εγλψθακελ, θαί ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ επεδήκεζελ ελ θφζκσ. Άγηνο 
αζάλαηνο, ηφ Παξάθιεηνλ Πλεχκα, ηφ εθ Παηξφο εθπνξεπφκελνλ, θαί 
ελ Τηψ αλαπαπφκελνλ, Σξηάο αγία, δφμα ζνη. 
 
Ηεξεχο Νπλ απνιχεηο ηνλ δνχιφλ ζνπ, Γέζπνηα, θαηά ην ξήκά ζνπ, ελ 
εηξήλε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ ην ζσηήξηφλ ζνπ, ν εηνίκαζαο θαηά 
πξφζσπνλ πάλησλ ησλ ιαψλ, θσο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαη δφμαλ 
ιανχ ζνπ Ηζξαήι. 
 
Αλαγλψζηεο Άγηνο ν Θεφο, Άγηνο Ηζρπξφο, Άγηνο Αζάλαηνο, ειέεζνλ 
εκάο (εθ γ'). 

Γφμα... Καί λχλ... 

 Παλαγία Σξηάο, ειέεζνλ εκάο. 

 Κχξηε, ηιάζζεηη ηαίο ακαξηίαηο εκψλ,  

 Γέζπνηα, ζπγρψξεζνλ ηάο αλνκίαο εκίλ. 

 Άγηε, επίζθεςαη θαί ίαζαη ηάο αζζελείαο εκψλ,  

 έλεθελ ηνχ νλφκαηφο ζνπ. 
Κχξηε, ειέεζνλ, Κχξηε, ειέεζνλ, Κχξηε, ειέεζνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Πάηεξ εκψλ ν ελ ηνίο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ηφ φλνκά ζνπ, ειζέησ ε 
βαζηιεία ζνπ, γελεζήησ ηφ ζέιεκά ζνπ, ψο ελ νπξαλψ, θαί επί ηήο 
γήο. Σφλ άξηνλ εκψλ ηφλ επηνχζηνλ δφο εκίλ ζήκεξνλ, θαί άθεο εκίλ 
ηά νθεηιήκαηα εκψλ, ψο θαί εκείο αθίεκελ ηνίο νθεηιέηαηο εκψλ, θαί 
κή εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκφλ, αιιά ξχζαη εκάο απφ ηνχ 
πνλεξνχ. 
Ηεξεχο ηη ζνπ εζηίλ ε βαζηιεία θαη ε δχλακηο θαη ε δφμα ηνπ Παηξφο 
θαη ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο 
ησλ αηψλσλ. Ακήλ. 
 

Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο 
Ήρνο πι. δ' 

Δπινγεηφο εί Υξηζηέ, ν Θεφο εκψλ, ν παλζφθνπο ηνχο αιηείο 
αλαδείμαο, θαηαπέκςαο απηνίο ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, θαί δί απηψλ ηήλ 
νηθνπκέλελ ζαγελεχζαο. Φηιάλζξσπε δφμα ζνη. (εθ γ') 
 

Ο Ηεξεχο πνηεί ηήλ Απφιπζηλ νχησο 
Ο εθ ηψλ παηξηθψλ θφιπσλ θελψζαο εαπηφλ, θαί ηήλ εκεηέξαλ φιελ 
αλζξσπείαλ πξνζιαβφκελνο θχζηλ, θαί ζεψζαο απηήλ, κεηά δέ ηαχηα 



εηο νπξαλνχο αχζηο αλειζψλ, θαί ελ δεμηά θαζίζαο ηνχ Θενχ θαί 
Παηξφο, ηφ ηε ζείνλ, θαί άγηνλ, θαί Οκννχζηνλ, θαί Οκνδχλακνλ, θαί 
Οκφδνμνλ, θαί ζπλατδηνλ Πλεχκα θαηαπέκςαο επί ηνχο αγίνπο απηνχ 
καζεηάο θαί Απνζηφινπο, θαί δηά ηνχηνπ θσηίζαο κέλ απηνχο, δη' 
απηψλ δέ πάζαλ ηήλ νηθνπκέλελ, Υξηζηφο ν αιεζηλφο Θεφο εκψλ, 
ηαίο πξεζβείαηο ηήο παλαρξάληνπ, θαί παλακψκνπ αγίαο απηνχ 
Μεηξφο, ηψλ αγίσλ, ελδφμσλ, παλεπθήκσλ, ζενθεξχθσλ θαί 
πλεπκαηνθφξσλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ Αγίσλ, ειεήζαη θαί 
ζψζαη εκάο δηά ηήλ εαπηνχ αγαζφηεηα. Ακήλ. 
 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΔΝΣΖΚΟΣΖΝ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο δ'  
Καηεπιάγε Ησζήθ  

Σήλ κεζένξηνλ πηζηνί, θαί ηειεπηαίαλ ενξηήλ, ενξηάζσκελ θαηδξψο, 
αχηε εζηί Πεληεθνζηή, επαγγειίαο ζπκπιήξσζηο, θαί πξνζεζκίαο, έλ 
ηαχηε γάξ ηφ πχξ, ηνχ Παξαθιήηνπ επζχο, θαηέβε επί γήο, ψζπεξ ελ 
είδεη γισζζψλ, θαί Μαζεηάο εθψηηζε, θαί ηνχηνπο νπξαλνκχζηαο 
αλέδεημε, Σφ θψο επέζηε, ηνχ Παξαθιήηνπ, θαί ηφλ θφζκνλ εθψηηζελ. 
(Γίο)  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  
Ζ ηνχ Πλεχκαηνο πεγή, επηδεκνχζα ηνίο ελ γή, εηο ππξθφξνπο 
πνηακνχο, κεξηδνκέλε λνεηψο, ηνχο Απνζηφινπο εδξφζηδε 
θσηαγσγνχζα, θαί γέγνλελ απηνίο, λέθνο δξνζψδεο ηφ πχξ, 
θσηίδνπζα απηνχο, θαί πεηίδνπζα θιφμ, δη' ψλ εκείο ειάβνκελ ηήλ 
ράξηλ, δηά ππξφο ηε θαί χδαηνο, Σφ θψο επέζηε, ηνχ Παξαθιήηνπ, θαί 
ηφλ θφζκνλ έθψηηζελ. (Γίο)  
 

Χδή α'  Ήρνο βαξχο  
Πφλησ εθάιπςε Φαξαψ ζχλ άξκαζηλ, ν ζπληξίβσλ πνιέκνπο ελ 
πςειψ βξαρίνλη, Άζσκελ απηψ, φηη δεδφμαζηαη.  
 
Έξγσ, σο πάιαη ηνίο Μαζεηαίο επεγγείισ, ηφ Παξάθιεηνλ Πλεχκα 
έμαπνζηείιαο Υξηζηέ, έιακςαο ηψ θφζκσ θψο, θηιάλζξσπε.  



 
Νφκσ ηφ πάιαη πξνθεξπρζέλ θαί Πξνθήηαηο, επιεξψζε, ηνχ ζείνπ 
Πλεχκαηνο ζήκεξνλ, πάζη γάξ πηζηνίο ράξηο έθθέρπηαη.  
 
Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο εηξκφο  
Θείσ θαιπθζείο ν βξαδχγισζζνο γλφθσ,  
Δξξεηφξεπζε ηφλ ζεφγξαθνλ λφκνλ.  
Ηιχλ γάξ εθηη λάμαο φκκαηνο λφνπ,  
Οξά ηφλ φληα, θαί κπείηαη Πλεχκαηνο  
Γλψζηλ, γεξαίξσλ έλζένηο ηνίο άζκαζηλ.  
 
Έθε ηφ ζεπηφλ θαί ζεβάζκηνλ ζηφκα.  
Ννζθηζκφο πκίλ νπ γελήζεηαη θίινηο.  
Δγψ γάξ είο Παηξψνλ χςηζηνλ ζξνλνλ,  
πλεδξηάδσλ, εθρεψ ηνχ Πλεχκαηνο,  
Λάκςαη πνζνχζη, ηήλ ράξηλ ηήλ άθζνλνλ.  
 
ξνο βεβεθψο, αηξεθέζηαηνο Λφγνο,  
Γαιελφκνξθνλ εθηειεί ηήλ θαξδίαλ.  
Έξγνλ γάξ εθπεξάλαο, εχθξαλε θίινπο.  
Πλνή βηαία θαί ππξφο γισηηήκαζη,  
Νείκαο ηφ Πλεχκα Υξηζηφο, σο ππέζρεην.  
 

Καηαβαζίαη  
Πφλησ εθάιπςε Φαξαψ ζχλ άξκαζηλ, ν ζπληξίβσλ πνιέκνπο ελ 
πςειψ βξαρίνλη, Άζσκελ απηψ, φηη δεδφμαζηαη. 
 
Θείσ θαιπθζείο ν βξαδχγισζζνο γλφθσ,  
Δξξεηφξεπζε ηφλ ζεφγξαθνλ λφκνλ.  
Ηιχλ γάξ εθηη λάμαο φκκαηνο λφνπ,  
Οξά ηφλ φληα, θαί κπείηαη Πλεχκαηνο  
Γλψζηλ, γεξαίξσλ έλζένηο ηνίο άζκαζηλ. 
 

Χδή γ'  Ο εηξκφο  
Σήλ εμ χςνπο δχλακηλ ηνίο Μαζεηαίο, Υξηζηέ, έσο άλ ελδχζεζζε, 
έθεο, θαζίζαηε ελ, Ηεξνπζαιήκ, εγψ δέ σο εκέ Παξάθιεηνλ άιινλ, 
Πλεχκα ηφ εκφλ ηε θαί Παηξφο άπνζηειψ, έλ ψ ζηεξεσζήζεζζε.  
 
Ζ ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο επηδεκήζαζα δχλακηο, ηήλ κεξηζζείζαλ πάιαη 
θσλήλ, θαθψο νκνλνεζάλησλ, εηο κίαλ αξκνλίαλ ζείσο ζπλήςε, 



γλψζηλ ζπλεηίδνπζα πηζηνχο ηήο Σξηάδνο, ελ ή εζηεξεψζεκελ.  
Δηξκφο άιινο  
Έξξεμε γαζηξφο εηεθλσκέλεο πέδαο,  
Όβξηλ ηε δπζθάζεθηνλ επηεθλνπκέλεο,  
Μφλε πξνζεπρή ηήο Πξνθήηηδνο πάιαη  
Άλλεο, θεξνχζεο Πλεχκα ζπληεηξηκκέλνλ,  
Πξφο ηφλ δπλάζηελ, θαί Θεφλ ηψλ γλψζεσλ.  
 
Άιεπηφο εζηηλ ε ζεαξρηθσηάηε.  
Ρήηξαο γάξ εμέθελε ηνχο αγξακκάηνπο  
Άιηο ζνθηζηάο ζπζηνκίδνληαο ιφγσ,  
Καί ηήο βαζείαο λπθηφο εμαηξνπκέλνπο,.  
Λανχο απείξνπο, αζηξαπή ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Ήλ εθπνξεπηφλ έμ αγελλήηνπ θάνπο,  
Σφ παλζζελνπξγφθσηνλ άθζηηνλ ζέιαο,  
Οχ ηήλ δη' Όηνχ παηξηθήο εμνπζίαο,  
Νχλ εκθαλίδεη ζπκθπή θξπθησξίαλ,  
Ππξψδεο ήρνο έλ ηψλ ηνίο έζλεζηλ.  

Καηαβαζίαη  
Σήλ εμ χςνπο δχλακηλ ηνίο Μαζεηαίο, Υξηζηέ, έσο άλ ελδχζεζζε, 
έθεο, θαζίζαηε ελ, Ηεξνπζαιήκ, εγψ δέ σο εκέ Παξάθιεηνλ άιινλ, 
Πλεχκα ηφ εκφλ ηε θαί Παηξφο άπνζηειψ, έλ ψ ζηεξεσζήζεζζε. 
 
Έξξεμε γαζηξφο εηεθλσκέλεο πέδαο,  
Όβξηλ ηε δπζθάζεθηνλ επηεθλνπκέλεο,  
Μφλε πξνζεπρή ηήο Πξνθήηηδνο πάιαη  
Άλλεο, θεξνχζεο Πλεχκα ζπληεηξηκκέλνλ,  
Πξφο ηφλ δπλάζηελ, θαί Θεφλ ηψλ γλψζεσλ. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ  

Σφ παλάγηνλ Πλεχκα λχλ θαηειζφλ, επί ηνχο Απνζηφινπο είδεη 
ππξφο, ηνχ ζάκβνπο επιήξσζε, ηψλ έζλψλ ηά ζπζηήκαηα, έλ γάξ 
γιψζζαηο ιαινχλησλ, ππξίλαηο θηιάλζξσπε, ηήλ ηδίαλ έθαζηνο, 
δηάιεμηλ ήθνπνλ, φζελ θαί ηφ ζαχκα, ηνίο απίζηνηο σο κέζε, πηζηνίο δέ 
ζσηήξηνλ, αιεζψο εγλσξίδεην, δηά ηνχην δνμάδνκελ, ηφ θξάηνο ζνπ 
Υξηζηέ ν Θεφο, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ αηηνχκελνη, θαηαπέκςαη 
πινπζίσο ηνίο δνχινηο ζνπ. (Γίο)  
 



Χδή δ'  Ο εηξκφο  
Καηαλνψλ ν Πξνθήηεο, ηήλ επ' εζράησλ ζνπ Υξηζηέ έιεπζηλ, αλεβφα, 
Σήλ ζήλ εηζαθήθνα Κχξηε δπλαζηείαλ, φηη πάληαο ηνχ ζψζαη ηνχο 
ρξηζηνχο ζνπ ειήιπζαο.  
 
Ο ελ Πξνθήηαηο ιαιήζαο, θαί δηα λφκνπ θεξπρζείο, πξψελ ηνίο 
αηειέζη, Θεφο αιεζήο ν Παξάθιεηνο, ηνίο ηνχ Λφγνπ ππεξέηαηο θαί 
κάξηπζη, γλσξίδεηαη ζήκεξνλ.  
 
ήκα ζεφηεηνο θέξσλ, ηνίο Απνζηφινηο ελ ππξί, Πλεχκα 
θαηεκεξίζζε, θαί μέλαηο ελ γιψζζαηο ελέθελελ, σο παηξφζελ ζείνλ 
ζζέλνο, εξρφκελνλ εζηίλ απηνθέιεπζηνλ.  
Δηξκφο άιινο  
Άλαμ αλάθησλ, νίνο εμ νίνπ κφλνο,  
Λφγνο πξνειζψλ Παηξφο εμ αλαηηίνπ,  
Ηζνζζελέο ζνπ Πλεχκα ηνίο Απνζηφινηο,  
Νεκεξηέο εμέπεκςαο σο επεξγέηεο,  
Άδνπζη, Γφμα ηψ θξάηεη ζνπ, Κχξηε.  
 
Λνπηξφλ ηφ ζείνλ ηήο παιηγγελεζίαο,  
Λφγσ θεξαλλχο ζπληεζεηκέλε θχζεη,  
Οκβξνβιπηείο κνη ξείζξνλ εμ αθεξάηνπ,  
Νελπγκέλεο ζνπ πιεπξάο, ψ Θενχ Λφγε,  
Δπηζθξαγίδσλ ηή δέζεη ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Κάκπηεη ηά πάληα ηψ Παξαθιήησ γφλπ,  
Γφλσ ηε Παηξφο, Παηξί ζπκθπεζηάησ.  
Δλ γάξ πξνζψπνηο νίδε ηξηηηνίο νπζίαλ,  
Νεκεξηέο, απξφζηηνλ, άρξνλνλ, κίαλ.  
Έιακςε θψο γάξ ε ράξηο ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Σειείζζε πάληεο ηή ζεαξρηθσηάηε,  
ζνη ιαηξεπηαί ηήο ηξηθεγγνχο νπζίαο.  
Τπεξθπψο ηειεί γάξ σο επεξγέηεο,  
Καί ππξζνιακπεί Υξηζηφο εηο ζσηεξίαλ  
ιελ πνξίδσλ ηήλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο.  

Καηαβαζίαη  
Καηαλνψλ ν Πξνθήηεο, ηήλ επ' εζράησλ ζνπ Υξηζηέ έιεπζηλ, αλεβφα, 
Σήλ ζήλ εηζαθήθνα Κχξηε δπλαζηείαλ, φηη πάληαο ηνχ ζψζαη ηνχο 
ρξηζηνχο ζνπ ειήιπζαο. 



 
Άλαμ αλάθησλ, νίνο εμ νίνπ κφλνο,  
Λφγνο πξνειζψλ Παηξφο εμ αλαηηίνπ,  
Ηζνζζελέο ζνπ Πλεχκα ηνίο Απνζηφινηο,  
Νεκεξηέο εμέπεκςαο σο επεξγέηεο,  
Άδνπζη, Γφμα ηψ θξάηεη ζνπ, Κχξηε. 
 

Χδή ε'  Ο εηξκφο  
Σφ δηά ηφλ θφβνλ ζνπ ιεθζέλ Κχξηε, ελ γαζηξί ηψλ Πξνθεηψλ, θαί 
θπεζέλ επί ηήο γήο πλεχκα ζσηεξίαο, απνζηνιηθάο θαξδίαο θηίδεη 
θαζαξάο, θαί ελ ηνίο πηζηνίο επζέο εγθαηλίδεηαη, θψο γάξ θαί εηξήλε, 
δηφηη ηά ζά πξνζηάγκαηα.  
 
Ζ επηθνηηήζαζα ηζρχο ζήκεξνλ, αχηε Πλεχκα αγαζφλ, Πλεχκα 
ζνθίαο Θενχ, Πλεχκα εθ Παηξφο εθπνξεπηφλ, θαί δη' Τηνχ πηζηνίο 
εκίλ πεθελφο, κεηαδνηηθφλ, ελ νίο θαηνηθίδεηαη θχζεη, ηήο ελ ή 
θαηνπηεχεηαη αγηφηεηνο.  
Δηξκφο άιινο  
Λπηήξηνλ θάζαξζηλ ακπιαθεκάησλ,  
Ππξίπλννλ δέμαζζε Πλεχκαηνο δξφζνλ,  
 ηέθλα θσηφκνξθα ηήο Δθθιεζίαο.  
Νχλ εθ ηψλ γάξ εμειήιπζε λφκνο,  
Ζ γισζζνππξζφκνξθνο Πλεχκαηνο ράξηο.  
 
Καζψο πεξ επδφθεζελ απηεμνπζίσο,  
Αδέζπνηνλ θάηεηζη Πλεχκα παηξφζελ,  
νθίδνλ ελ γιψζζεζη ηνχο Απνζηφινπο, 
Δπηζθξαγίδνλ ηφλ θεξέζβηνλ Λφγνλ,  
Παηξνζζελέο μχκκνξθνλ, φλ σηήξ έθε.  
 
Ηήην ηάο θξέλαο κέλ εμ ακαξηίαο,  
Υ' απηψ θαηεζθεχαδε ηψλ Απνζηφισλ,  
Θεφο Λφγνο πάληαξρνο, άρξαληνλ δφκνλ.  
Οκνζζελνχο δέ θαί ζπλνπζηνπκέλνπ,  
Νχλ εγθαηνηθίδεηαη Πλεχκαηνο θάνο.  

Καηαβαζίαη  
Σφ δηά ηφλ θφβνλ ζνπ ιεθζέλ Κχξηε, ελ γαζηξί ηψλ Πξνθεηψλ, θαί 
θπεζέλ επί ηήο γήο πλεχκα ζσηεξίαο, απνζηνιηθάο θαξδίαο θηίδεη 
θαζαξάο, θαί ελ ηνίο πηζηνίο επζέο εγθαηλίδεηαη, θψο γάξ θαί εηξήλε, 
δηφηη ηά ζά πξνζηάγκαηα. 



 
Λπηήξηνλ θάζαξζηλ ακπιαθεκάησλ,  
Ππξίπλννλ δέμαζζε Πλεχκαηνο δξφζνλ,  
 ηέθλα θσηφκνξθα ηήο Δθθιεζίαο.  
Νχλ εθ ηψλ γάξ εμειήιπζε λφκνο,  
Ζ γισζζνππξζφκνξθνο Πλεχκαηνο ράξηο. 
 

Χδή ο'  Ο εηξκφο  
Ναπηηψλ ηψ ζάισ, ηψλ βησηηθψλ κειεκάησλ, ζπκπιφνηο 
πνληνχκελνλ ακαξηίαηο, θαί ςπρνθζφξσ ζεξί πξνζξηπηνχκελνο, σο 
ν Ησλάο Υξηζηέ βνψ ζνη, Δθ ζαλαηεθφξνπ κε βπζνχ αλάγαγε.  
 
Δθ ηνχ Πλεχκαηφο ζνπ, ζάξθα επί πάζαλ, σο είπαο, πινπζίσο 
εμέρεαο, θαί επιεξψζε ηήο ζήο ε ζχκπαζα γλψζεσο Κχξηε, φηη εθ 
Παηξφο Τηφο αξξεχζησο έθπο, θαί ηφ Πλεχκα ακεξίζησο πξφεηζηλ.  
Δηξκφο άιινο  
Ηιαζκφο εκίλ Υξηζηέ θαί ζσηεξία,  
Ο Γεζπφηεο έιακςαο εθ ηήο Παξζέλνπ,  
Ίλ' σο Πξνθήηελ ζεξφο εθ ζαιαηηίνπ,  
ηέξλσλ Ησλάλ, ηήο θζνξάο δηαξπάζεο,  
ινλ ηφλ Αδάκ, παγγελή πεπησθφηα.  
 
Ηκεξηφλ εκίλ επζέο ελ ηνίο εγθάηνηο,  
Αησλίσο έμνπζη Πλεχκα θαηλίζαηο,  
Παηξνπξνβιήησο πάληνηε μπλεκκέλνλ,  
Όιεο απερζνχο θαπζηηθφλ κνιπζκάησλ,  
Ρχπνπ ηε θξελψλ ξππηηθφλ Παληνθξάηνξ.  
 
Οξεθηφλ αμίσκα ηνίο Απνζηφινηο,  
ησλίηαηο κίκλνπζη ζήλ παξνπζίαλ,  
Γλψξηζκα Πλεχκα παηξνγελλήηνπ Λφγνπ,  
Λέζρελ απελή ηψλ εζλψλ πνπππζκάησλ,  
θηζηα δεηθλχο, ππξπλφσο θαζηδξχεηο.  

Καηαβαζίαη 
Ναπηηψλ ηψ ζάισ, ηψλ βησηηθψλ κειεκάησλ, ζπκπιφνηο 
πνληνχκελνλ ακαξηίαηο, θαί ςπρνθζφξσ ζεξί πξνζξηπηνχκελνο, σο 
ν Ησλάο Υξηζηέ βνψ ζνη, Δθ ζαλαηεθφξνπ κε βπζνχ αλάγαγε. 
 
Ηιαζκφο εκίλ Υξηζηέ θαί ζσηεξία,  
Ο Γεζπφηεο έιακςαο εθ ηήο Παξζέλνπ,  



Ίλ' σο Πξνθήηελ ζεξφο εθ ζαιαηηίνπ,  
ηέξλσλ Ησλάλ, ηήο θζνξάο δηαξπάζεο,  
ινλ ηφλ Αδάκ, παγγελή πεπησθφηα. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ'  
ηε θαηαβάο ηάο γιψζζαο ζπλέρεε, δηεκέξηδελ έζλε ν Όςηζηνο, φηε 
ηνχ ππξφο ηάο γιψζζαο δηέλεηκελ, εηο ελφηεηα πάληαο εθάιεζε, θαί 
ζπκθψλσο δνμάδνκελ ηφ παλάγηνλ Πλεχκα.  

Ο Οίθνο  
Σαρείαλ θαί ζηαζεξάλ δίδνπ παξακπζίαλ ηνίο δνχινηο ζνπ Ηεζνχ, ελ 
ηψ αθεδηάζαη ηά πλεχκαηα εκψλ, κή ρσξίδνπ ηψλ ςπρψλ ήκσλ ελ 
ζιίςεζη, κή καθξχλνπ ηψλ θξελψλ εκψλ ελ πεξηζηάζεζηλ, αιιά αεί 
εκάο πξφθζαζνλ, Δγγηζνλ εκίλ, έγγηζνλ ν παληαρνχ, σο πεξ θαί ηνίο 
Απνζηφινηο ζνπ πάληνηε ζπλήο νχησ θαί ηνίο ζέ πνζνχζηλ έλσζνλ 
ζαπηφλ νηθηίξκνλ, ίλα ζπλεκκέλνη ζνη πκλψκελ, θαί δνμνινγψκελ ηφ 
παλάγηφλ ζνπ Πλεχκα.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή απηή εκέξα, Γεπηέξα ηήο Πεληεθνζηήο, απηφ ηφ παλάγηνλ, 

θαί δσνπνηφλ, θαί παληνδχλακνλ ενξηάδνκελ Πλεχκα, ηφλ έλα ηήο 
Σξηάδνο Θεφλ, ηφ Οκφηηκνλ, θαί Οκννχζηνλ, θαί Οκφδνμνλ ηψ Παηξί 
θαί ηψ Τηψ.  

ηίρνη  

 Πάζα πλνή, δφμαδε Πλεχκα Κπξίνπ,  

 Γη' νχ πνλεξψλ πλεπκάησλ θξνχδα ζξάζε.  
 

Σή επηθνηηήζεη ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο, πξεζβείαηο ηψλ 
Απνζηφισλ ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο, Ακήλ.  
 

Χδή δ'  Ο εηξκφο  
Οη ελ θακίλσ ηνχ ππξφο εκβιεζέληεο φζηνη Παίδεο, ηφ πχξ εηο δξφζνλ 
κεηέβαινλ δηά ηήο πκλσδίαο, νχησ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν 
Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ρεηνξεπφλησλ ηά ζεία κεγαιεία ηψλ Απνζηφισλ, ηνχ Πλεχκαηνο ε 
ελέξγεηα, ελνκίδεην κέζε ηνίο απηζηνχζη, δη' ήο Σξηάο γλσξίδεηαη, είο 
Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Σήλ αδηαίξεηνλ θχζηλ νξζνδφμσο ζενινγνχκελ, Θεφλ Παηέξα ηφλ 
άλαξρνλ, ηήο απηήο εμνπζίαο Λφγνλ θαί Πλεχκα, Δπινγεηφο εί, 



θξάδνληεο, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
Δηξκφο άιινο  
χκθσλνλ εζξφεζελ νξγάλσλ κέινο,  
έβεηλ ηφ ρξπζφηεπθηνλ άςπρνλ βξέηαο.  
Ζ ηνχ Παξαθιήηνπ δέ θσζθφξνο ράξηο  
εβαζκηάδεη ηνχ βνάλ, Σξηάο κφλε, 
Ηζνζζελήο, άλαξρνο, επινγεηφο εί.  
 
Φσλήλ πξνθεηφθζεγθηνλ εγλνεθφηεο,  
Έθαζθνλ νηλφηεπθηνλ άθξνλεο κέζελ,  
Ρήζεηο μελεθνχζζεζαλ σο Απνζηφισλ.  
Οη επζεβείο δέ, ζνί βνψκελ ελζέσο.  
Νενπξγέ ηνχ ζχκπαληνο, επινγεηφο εί.  
 
Θέζπηλ θαηεβξφληεζελ ν βιέπσλ φπα,  
Έλζνπο Ησήι ηνχ ζεαξρηθσηάηνπ,  
Οίο εθρεψ, θήζαληνο νίά πεξ Λφγνπ,  
Σνχ Πλεχκα ηφο κνπ, ζπκβνήζνπζη.  
Φχζηο, Ζ ηξηζζνθεγγφθσηνο επινγεηφο εί.  
 
Σξηηηή κέλ επκνίξεζελ σξψλ ηήλ ράξηλ,  
πσο ππεκθήλεηε ηξείο ππνζηάζεηο,  
έβεηλ ελ απιφηεηη ηήο εμνπζίαο.  
Αιι' ελ κηά λχλ εκεξψλ ηή Κπξία,  
Τίφο, Παηήξ, θαί Πλεχκα, επινγεηφο εί.  

Καηαβαζίαη  
Οη ελ θακίλσ ηνχ ππξφο εκβιεζέληεο φζηνη Παίδεο, ηφ πχξ εηο δξφζνλ 
κεηέβαινλ δηά ηήο πκλσδίαο, νχησ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν 
Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
χκθσλνλ εζξφεζελ νξγάλσλ κέινο,  
έβεηλ ηφ ρξπζφηεπθηνλ άςπρνλ βξέηαο.  
Ζ ηνχ Παξαθιήηνπ δέ θσζθφξνο ράξηο  
εβαζκηάδεη ηνχ βνάλ, Σξηάο κφλε, 
Ηζνζζελήο, άλαξρνο, επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε'  Ο εηξκφο  
Άθιεθηνο ππξί ελ ηλά πξνζνκηινχζα, βάηνο Θεφλ εγλψξηζε, ηψ 
βξαδπγιψζζσ θαί δπζήρσ Μσζεί, θαί παίδαο δήινο Θενχ, ηξείο 
αλαιψηνπο ηψ ππξί πκλσδνχο έδεημε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ 



πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Εσηηθήο εμ χςνπο βηαίαο θεξνκέλεο, ερεηηθψο ηνχ Πλεχκαηνο ηνχ 
παλαγίνπ, αιηεχζη πλνήο, ππξίλσλ είδεη γισζζψλ, ηά κεγαιεία ηνχ 
Θενχ εξξεηνξεχνλην, Πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Οη κή ζηγνκέλσ πξνβαίλνληεο ελ φξεη, κή πεθξηθφηεο πχξ δεηκαηνχλ, 
δεχηε θαί ζηψκελ ελ ηψ φξεη ηψλ, ελ πφιεη δψληνο Θενχ, 
πλεπκαηνθφξνηο Μαζεηαίο λχλ ζπγρνξεχνληεο, παληα ηά έξγα ηφλ 
Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
Δηξκφο άιινο  
Λχεη ηά δεζκά, θαί δξνζίδεη ηήλ θιφγα,  
Ο ηξηζζνθεγγήο ηήο ζεαξρίαο ηχπνο.  
Τκλνχζη Παίδεο, επινγεί δέ ηφλ κφλνλ,  
σηήξα θαί παληνπξγφλ, σο επεξγέηελ,  
Ζ δεκηνπξγεζείζα ζχκπαζα θηίζηο.  
 
Μλήκελ ν Υξηζηφο ηψλ βξνηνζζφσλ επψλ,  
Ά παηξαθνπζζείο ηνίο Απνζηφινηο έθε,  
Σφ Πλεχκα ηεχρεη γισζζνππξζεχησ ζέα,  
Δθίδνλ, επινγεηφλ νηθεηνπκέλε,  
Ζιινηξησκέλε δέ κέιπεη ζε θηίζηο.  
 
σηεξησδψο, απηνδεζπφησο ηφλ  
Φψο απηνιακπέο, θαί παξεθηηθφλ θάνπο,  
Τπάξρνλ, ήθεο εκθνξνχλ Απνζηφινηο,  
Σηκήελ σο άεκα, ηνίο ζνίο νηθέηαηο,  
Λειηπαξεκέλνλ δέ Πλεχκα πξνζλέκνηο.  
 
Ήζε Πξνθεηψλ πλεπκαηέκθνξνλ ζηφκα,  
ήλ ζσκαησδψο, ψ κέδσλ, ελδεκίαλ,  
Καί Πλεχκα θφιπσλ παηξηθψλ πξνεγκέλνλ,  
Αθηηζηνζπκπιαζηνπξγνζχλζξνλνλ ζέζελ,  
Ηείο ελαλζξσπήζεσο πηζηνίο ζέβαο.  

Καηαβαζίαη  
Άθιεθηνο ππξί ελ ηλά πξνζνκηινχζα, βάηνο Θεφλ εγλψξηζε, ηψ 
βξαδπγιψζζσ θαί δπζήρσ Μσζεί, θαί παίδαο δήινο Θενχ, ηξείο 
αλαιψηνπο ηψ ππξί πκλσδνχο έδεημε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ 
πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 



 
Λχεη ηά δεζκά, θαί δξνζίδεη ηήλ θιφγα,  
Ο ηξηζζνθεγγήο ηήο ζεαξρίαο ηχπνο.  
Τκλνχζη Παίδεο, επινγεί δέ ηφλ κφλνλ,  
σηήξα θαί παληνπξγφλ, σο επεξγέηελ,  
Ζ δεκηνπξγεζείζα ζχκπαζα θηίζηο. 
 

Χδή ζ'  Ο εηξκφο  
Μή ηήο θζνξάο δηαπείξα θπνθνξήζαζα, θαί παληερλήκνλη Λφγσ 
ζάξθα δαλείζαζα, Μήηεξ απείξαλδξε, Παξζέλε Θενηφθε, δνρείνλ ηνχ 
αζηέθηνπ, ρσξίνλ ηνπ απείξνπ πιαζηνπξγνχ ζνπ, ζέ κεγαιχλνκελ.  
 
Δπηπαθιάδνληνο πάιαη ππξίλνπ άξκαηνο, ν δεισηήο θαί ππξίπλνπο, 
ραίξσλ νρνχκελνο, ηήλ λχλ εθιάκςαζαλ επίπλνηαλ εδήινπ, εμ χςνπο 
Απνζηφινηο, πθ' ήο θαηαιακθζέληεο, ηήλ Σξηάδα πάζηλ εγλψξηζαλ.  
 
Νφκνπ ηψλ θχζεσλ δίρα μέλνλ εθνχεην, ηψλ καζεηψλ ηήο κηάο γάξ 
θσλήο απερνπκέλεο, Πλεχκαηνο ράξηηη, πνηθίισο ελερνχλην, ιανί 
θπιαί θαί γιψζζαη, ηά ζεία κεγαιεία, ηήο Σξηάδνο γλψζηλ κπνχκελνη.  
Δηξκφο άιινο  
Υαίξνηο Αλαζζα, κεηξνπάξζελνλ θιένο.  
Άπαλ γάξ επδίλεηνλ εχιαινλ ζηφκα.  
Ρεηξεχνλ, νπ ζζέλεη ζε κέιπεηλ αμίσο.  
Ηιηγγηά δέ λνχο άπαο ζνπ ηφλ ηφθνλ  
Ννείλ φζελ ζε ζπκθψλσο δνμάδνκελ.  
 
Όδεηλ ένηθε ηήλ θπζίδσνλ Κφξελ.  
Μφλε γάξ ελ δίλεζη θεθξχθεη Λφγνλ,  
Ννζνχζαλ αιζαίλνληα ηήλ βξνηψλ θχζηλ.  
ο, δεμηνίο θιηζκνίζη λχλ ηδξπκέλνο  
Παηξφο, πέπνκθε ηήλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
ζνηο έπλεπζελ ε ζεφξξπηνο ράξηο,  
Λάκπνληεο, αζηξάπηνληεο, ειινησκέλνη,  
Οζλείαλ άιινίσζηλ εππξεπεζηάηελ,  
Ηζνζζελνχζαλ ηήλ άηκεηνλ εηδφηεο,  
νθήλ ηξίθεγγνλ νπζίαλ δνμάδνκελ.  

Καηαβαζίαη  
Μή ηήο θζνξάο δηαπείξα θπνθνξήζαζα, θαί παληερλήκνλη Λφγσ 
ζάξθα δαλείζαζα, Μήηεξ απείξαλδξε, Παξζέλε Θενηφθε, δνρείνλ ηνχ 



αζηέθηνπ, ρσξίνλ ηνπ απείξνπ πιαζηνπξγνχ ζνπ, ζέ κεγαιχλνκελ. 
 
Υαίξνηο Αλαζζα, κεηξνπάξζελνλ θιένο.  
Άπαλ γάξ επδίλεηνλ εχιαινλ ζηφκα.  
Ρεηξεχνλ, νπ ζζέλεη ζε κέιπεηλ αμίσο.  
Ηιηγγηά δέ λνχο άπαο ζνπ ηφλ ηφθνλ  
Ννείλ φζελ ζε ζπκθψλσο δνμάδνκελ. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ Ήρνο γ' 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο  

Σφ παλάγηνλ Πλεχκα, ηφ πξντφλ εθ ηνχ Παηξφο, θαί δη' Τηνχ 
ελδεκήζαλ, ηνίο αγξακκάηνηο Μαζεηαίο, ηνχο ζέ Θεφλ επηγλφληαο, 
ζψζνλ, αγίαζνλ πάληαο. (Γίο)  

Έηεξνλ  
Φψο ν Παηήξ, θψο ν Λφγνο, θψο θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα, φπεξ ελ 
γιψζζαηο ππξίλαηο, ηνίο Απνζηφινηο επέκθζε, θαί δη' απηνχ πάο ν 
θφζκνο θσηαγσγείηαη, Σξηάδα ζέβεηλ αγίαλ. (Άπαμ)  
 

Δηοηνχο Αίλνπο  
ηηρεξά Ηδηφκεια 

Ήρνο β'  
Δλ ηνίο Πξνθήηαηο αλήγγεηιαο εκίλ νδφλ ζσηεξίαο, θαί ελ 
Απνζηφινηο έιακςε, σηήξ εκψλ, ε ράξηο ηνχ Πλεχκαηφο ζνπ, ζχ εί 
Θεφο πξψηνο, ζπ θαί κεηά ηαχηα, θαί εηο ηνχο αηψλαο ζχ εί ν Θεφο 
εκψλ. (Γίο) 
 
Δλ ηαίο απιαίο ζνπ πκλήζσ ζε, ηφλ σηήξα ηνχ θφζκνπ, θαί θιίλαο 
γφλπ πξνζθπλεζσ ζνπ ηήλ αήηηεηνλ δχλακηλ, ελ εζπέξα, θαί πξστ, 
θαί κεζεκβξία, θαί ελ παληί θαηξψ επινγήζσ ζε, Κχξηε. (Γίο) 
 
Δλ ηαίο απιαίο ζνπ Κχξηε, νη πηζηνί ηφ γφλπ ηήο ςπρήο θαί ηνχ 
ζψκαηνο ππνθιίλαληεο, αλπκλνχκέλ ζε ηφλ άλαξρνλ Παηέξα, θαί ηφλ 
ζπλάλαξρνλ Τηφλ, θαί ηφ ζπλατδηνλ θαί παλάγηνλ Πλεχκα, ηφ θσηίδνλ, 
θαί αγηάδνλ ηάο ςπράο εκψλ. (Γίο) 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ  
Γιψζζαη πνηέ ζπλερχζεζαλ, δηά ηήλ ηφικαλ ηήο ππξγνπνηταο, 
γιψζζαη δέ λχλ εζνθίζζεζαλ, δηά ηήλ δφμαλ ηήο ζενγλσζίαο, Δθεί 
θαηεδίθαζε Θεφο ηνχο αζεβείο ηψ πηαίζκαηη, εληαχζα εθψηηζε 
Υξηζηφο ηνπο αιηείο ηψ Πλεχκαηη, Σφηε θαηεηξγάζζε ε αθσλία, πξφο 
ηηκσξίαλ άξηη θαηλνπξγείηαη ε ζπκθσλία, πξφο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ 



εκψλ.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο  
 

Δηο ηήλ  Λ ε η η ν π ξ γ ί α λ  
 

Σά Σππηθά θαί εθ ηνχ Καλφλνο, Χδή γ' θαί ο'  
 

Δηζνδηθφλ  
Τςψζεηη, Κχξηε, ελ ηή δπλάκεη ζνπ άζσκελ θαί ςαινχκελ ηάο 
δπλαζηείαο ζνπ, ψζνλ εκάο, Παξάθι εηε αγαζέ...  
 

Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο 
Ήρνο πι. δ' 

Δπινγεηφο εί Υξηζηέ, ν Θεφο εκψλ, ν παλζφθνπο ηνχο αιηείο 
αλαδείμαο, θαηαπέκςαο απηνίο ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, θαί δί απηψλ ηήλ 
νηθνπκέλελ ζαγελεχζαο. Φηιάλζξσπε δφμα ζνη. 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ'  
ηε θαηαβάο ηάο γιψζζαο ζπλέρεε, δηεκέξηδελ έζλε ν Όςηζηνο, φηε 
ηνχ ππξφο ηάο γιψζζαο δηέλεηκελ, εηο ελφηεηα πάληαο εθάιεζε, θαί 
ζπκθψλσο δνμάδνκελ ηφ παλάγηνλ Πλεχκα. 
 

Κνηλσληθφλ  
Σφ Πλεχκά ζνπ ηφ αγαζφλ Οδεγήζεη κε ελ γή επζεία, Αιιεινχτα.  

ρ83ηνξ 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΔΝΣΖΚΟΣΖΝ   
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'  
Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ  

Νχλ εγθαηλίδνληαη γιψζζαη, ηά κεγαιεία Θενχ, έηεξνθζφγγνηο ιφγνηο, 
θαί ππξφο σο ελ είδεη, εηο πίζησζηλ απάλησλ, ηψλ επί γήο, δηεγείζζαη 
ηξαλφηαηα, λχλ εηο ζεκείνλ ηνίο έζλεζηλ αιεζψο, ζσηεξία 
επεδήκεζελ.  
 
Ήλ θαηαπέκςαη ππέζρνπ, ηνίο Μαζεηαίο ζνπ Υξηζηέ, εμ χςνπο 
δπλαζηείαλ, εθπιεξψζαο εθπέκπεηο, ηφ άγηνλ ηνπ Πλεχκα, δείμαο 
εκίλ, φηη ζχ εί ε αιήζεηα, θαί επί ζέ νη ειπίδνληεο αγαζέ, αιεζψο νπ 
θαηαηζρχλνληαη.  
 



Σήλ πξνζεζκίαλ πιεξψζαο, ζνχ ηφλ Παξάθιεηνλ, ψζεί ππξφο ελ 
γιψζζαηο, εμαπέζηεηιαο θφζκσ, ηάο πάλησλ ακαξηίαο, ζείσ ππξί, 
αλαρσλεχζαη, θαί δνχλαη εκίλ, ηήλ πξφο απηφλ θνηλσλίαλ εηιηθξηλή, 
ηνίο πηζηψο ζενινγνχζηλ απηφλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Πεληεθνζηήλ ενξηάδνκελ, θαί Πλεχκαηνο επηδεκίαλ, θαί πξνζεζκίαλ 
επαγγειίαο, θαί ειπίδνο ζπκπιήξσζηλ, θαί ηφ κπζηήξηνλ φζνλ, Χο 
κέγα ηε θαί ζεβάζκηνλ! Γηφ βνψκέλ ζνη, Γεκηνπξγέ ηνχ παληφο, Κχξηε 
δφμα ζνη.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά  
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά  

Έξγσ ηνίο Μαζεηαίο, σο επεγγείισ Λφγε, απέζηεηιαο ηφ ζείνλ, θαί 
άγηφλ ζνπ Πλεχκα, θαί ηνχηνπο θαηεθψηηζαο.  
 
ηίρ. Μή απνξξίςεο κε απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ...  
 
Άθλσ εμ νπξαλνχ, ηνχο Απνζηφινπο πάζα, ηνχ ζείνπ Παξαθιήηνπ, ε 
δχλακηο παλζφθνπο, θαί ζενιφγνπο έδεημε.  
 
ηίρ. Καξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί ν Θεφο...  
 
Γέλνο αιινγελψλ, αθνχνληεο επφξνπλ, ηαίο γιψζζαηο ηαίο ηδίαηο, 
ηνχο ζείνπο Απνζηφινπο, Σξηάδα κεγαιχλνληαο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Γιψζζαηο αιινγελψλ εθαηλνχξγεζαο Υξηζηέ ηνχο ζνχο Μαζεηάο, ίλα 
δη' απηψλ ζε θεξχμσζη, ηφλ αζάλαηνλ Λφγνλ θαί Θεφλ, ηφλ παξέρνληα 
ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  
  

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΔΝΣΖΚΟΣΖΝ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα Ήρνο α'  

Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ  
πληάηησ, ζπλπκλψ, ζπλδνμάδσ, ζπλζέβσ, Παηξί θαί ηψ Τηψ, ηφ 
παλάγηνλ Πλεχκα, ελψλ ηή ζεφηεηη, δηαηξψλ ηδηφηεζηλ, νχησ ηνχην γάξ 
ηνχο ηνχ Υξηζηνχ Απνζηφινπο, εκθνξήζαλ λχλ, αλά ηφλ ζχκπαληα 
θφζκνλ, θεξχηηεηλ εζφθηζε. (Γίο)  



 
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  κνηνλ  

Υξηζηνχ ηνχο Μαζεηάο, ε ηνχ Πλεχκαηνο ράξηο, θξηθηψο εμ νπξαλνχ, 
θαηειζνχζα ελ είδεη, ππξφο, θαηεθψηηζε, θαί θσζηήξαο αλέδεημε, 
θαηαγγέιινληαο, ηήλ ηήο αγίαο Σξηάδνο, κίαλ δχλακηλ, θαί θπξηφηεηα 
κίαλ, ήλ πίζηεη δνμάδνκελ. (Γίο)  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά  
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά  

Αίγιε ζεαξρηθή, ηφλ λνχλ θαηαιακθζέληεο, νη Μαζεηαί ζνπ Λφγε, 
νπζησδψο ηφ Πλεχκα, ηφ άγηνλ εδέμαλην.  
 
ηίρ. Καξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί ν Θεφο...  
 
Γιψζζαη ψζεί ππξφο, εμ χςνπο νξαζείζαη, επί ηνχο Απνζηφινπο, 
θαηήιζνλ κεξηζζείζαη, θσηίδνπζαη, νπ θιέγνπζαη.  
 
ηίρ. Μή απνξξίςεο κε απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ...  
 
Άλσζελ πξφο εκάο, Παξάθιεηε θνηηήζαο, σο πξίλ ηνίο Απνζηφινηο 
αγίαζνλ θαί ζψζνλ, ηνχο ζέ Θεφλ θεξχηηνληαο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Πάληα ρνξεγεί, ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, βξχεη πξνθεηείαο, ηεξέαο ηειεηνί, 
αγξακκάηνπο ζνθίαλ εδίδαμελ, αιηείο ζενιφγνπο αλέδεημελ, φινλ 
ζπγθξνηεί ηφλ ζεζκφλ ηήο Δθθιεζίαο, Οκννχζηε θαί Οκφζξνλε ηψ 
Παηξί θαί ηψ Τηψ, Παξάθιεηε, δφμα ζνη.  

ρ84ηνξ 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΔΝΣΖΚΟΣΖΝ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά ηήο Δνξηήο γ'  

Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ  
Χο πξνζθπέο σο νηθείνλ, ηνίο ινγηθνίο νπξαλνίο, ελ ππξηκφξθνηο 
γιψζζαηο, ηνχ Θενχ θαηαγγέιιεηλ, ηνίο έζλεζη ηελ δφμαλ, ηνχ ηψ 
ππξί, νπξαλνχο σξατζαληνο, θαί θαηαπγάζαληνο θφζκνλ ηφλ 
αηζζεηφλ, ζχλ Τηψ ηε θαί ηψ Πλεχκκαηη.  
 
Δλ ηή ηψλ ζπλεγκέλσλ, ηψλ Μαζεηψλ ηνχ Υξηζηνχ, σο ε επαγγειία, 



ηφ παλάγηνλ Πλεχκα, ελ ηνχηνηο εθηδήζαλ, είδεη ππξφο, ππξηπλφνπο 
αλέδεημελ, εθθαληνξίαηο ηά δφγκαηα κπζηηθαίο, ηήο Σξηάδνο 
ξεηνξεχνληαο.  
 
Οπξαλνράιθεπηα μίθε, ηνχο Ηεξνχο Μαζεηάο, ηφ ηεξφλ θνηηήζαλ, 
εθηεηέιεθε Πλεχκα, ηήλ γήλ θαζηεξψζαη, ηψ πνηεηή, αληέξνπο 
ζπγθφςαληαο, σο εθιηπείλ ηάο ξνκθαίαο ηνχ πνλεξνχ, θαί ζσζήλαη 
ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Δίδνκελ ηφ θψο ηφ αιεζηλφλ, ειάβνκελ Πλεχκα επνπξάληνλ, εχξνκελ 
Πίζηηλ αιεζή, αδηαίξεηνλ Σξηάδα πξνζθπλνχληεο, αχηε γάξ εκάο 
έζσζε.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα  
Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ  

ήκεξνλ εθνίηεζε, ηνχ παλαγίνπ ζνπ Πλεχκαηνο, ε ελέξγεηα Κχξηε, 
ελ ηνίο Απνζηφινηο ζνπ, θαί ζνθνχο ελδείμαλ, ηή ζενγλσζία, 
θαηαπεπιήξσθελ ηδνχ, ηήο καθαξίαο δηδαζθαιίαο ζνπ, δηφ ζνπ ηήλ 
ζσηήξηνλ, νηθνλνκίαλ δνμάδνκελ, Ηεζνχ Παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  
 
ηίρ. Καξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί ν Θεφο...  
 
ήκεξνλ ηφ Πλεχκά ζνπ, ηφ παληνδχλακνλ Γέζπνηα, εθ Παηξφο 
θαηαπέκπεηαη, ηφ ζνί νκννχζηνλ, ελ ππξίλαηο γιψζζαηο, δηαλεκεζέλ 
δέ, ηά κεγαιείά ζνπ ιαιείλ, ηνπο Απνζηφινπο ζνπ παξεζθεχαζε, δηφ 
ζνπ ηήλ ζσηήξηνλ, νηθνλνκίαλ δνμάδνκελ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν 
σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
ηίρ. Μή απνξξίςεο κε, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ...  
 
ήκεξνλ εμέρεαο, ηνχ Παξαθιήηνπ ζνπ Πλεχκαηνο, ν σηήξ ηά 
ραξίζκαηα, ηή βξνηεία θχζεη, δηδνχο πξνθεηεχεηλ, σο έθεζαο ιφγε, 
θαί ηήλ Σξηάδα, πξνζθπλείλ, αδηαηξέησο ζπλεμεπαίδεπζαο, δηφ ζνπ 
ηήλ ζσηήξηνλ, νηθνλνκίαλ δνμάδνκελ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ 
ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Δλ ηνίο Πξνθήηαηο αλήγγεηιαο εκίλ νδφλ ζσηεξίαο, θαί ελ 
Απνζηφινηο έιακςε, σηήξ εκψλ, ε ράξηο ηνχ Πλεχκαηφο ζνπ, ζχ εί 
Θεφο πξψηνο, ζχ θαί κεηά ηαχηα, θαί εηο ηνχο αηψλαο ζχ εί ν Θεφο 



εκψλ.  
 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΔΝΣΖΚΟΣΖΝ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο δ'  

Σαρχ πξνθαηάιαβε  
Καζψο επεγγείιαην, απηεμνπζίσο κνιφλ, ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, ηνίο 
Απνζηφινηο Υξηζηέ, εηο κίαλ ζπλήξκνζε, πίζηεσο ζπκθσλίαλ, ηήο 
αθηίζηνπ Σξηάδνο, γιψζζαο ηάο δηαθφξνπο, ηήο εζλψλ παλζπεξκίαο, 
αιι' νίθεζνλ θαί εκίλ αγαζέ, θηιάλζξσπε δεφκεζα. (Γίο)  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί ιφγνλ  

Σφ παλάγηνλ Πλεχκα λχλ θαηειζφλ, επί ηνχο Απνζηφινπο είδεη 
ππξφο, ζάκβνπο επιήξσζε, ηψλ εζλψλ ηά ζπζηήκαηα, ελ γάξ 
γιψζζαηο ιαινχλησλ, ππξίλαηο θηιάλζξσπε, ηήλ ηδίαλ έθαζηνο, 
δηάιεμηλ ήθνπελ, φζελ θαί ηφ ζαχκα, ηνίο απίζηνηο σο κέζε, πηζηνίο δε 
ζσηήξηνλ, αιεζψο εγλσξίδεην, δηά ηνχην δνμάδνκελ, ηφ θξάηνο ζνπ, 
Υξηζηέ ν Θεφο, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ αηηνχκελνη, θαηαπέκςαη 
πινπζίσο ηνίο δνχινηο ζνπ. (Γίο)  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ 
ηηρεξά Πξνζφκνηα  

Ήρνο πι. β'  Σξηήκεξνο αλέζηεο  
Σφ Πλεχκα ηφ παλάγηνλ, ηφ θψο ηφ εθ θσηφο πξντφλ, ελ ππξίλαηο 
γιψζζαηο, ήιζελ επί γήο, θιέμαη ηάο ακαξηίαο, ηψλ πίζηεη 
πξνζθπλνχλησλ, ηήλ ηξηζππφζηαηνλ ζεφηεηα.  
 
ηίρ. Καξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί ν Θεφο...  
 
Σφ Πλεχκα ηφ παλάγηνλ, εγθαίληζνλ εκίλ ν Θεφο, φπεξ πάιαη, πέκςαο 
ζνπ ηνίο Μαζεηαίο, ελίζρπζαο νηθηίξκνλ, πιεξψζαη ελ ηψ θφζκσ, 
ζνχ ηά ζσηήξηα ζειήκαηα.  
 
ηίρ. Μή απνξξίςεο κε απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ...  



 
Σφ Πλεχκα ηφ παλάγηνλ, πηζηψο ζενινγήζσκελ, εθβνψληεο, Μή 
απνζηήο αθ' εκψλ, Παξάθιεηε, ν πάζη παξέρσλ ζσηεξίαλ, θαί 
αγηάδσλ ηνχο πκλνχληάο ζε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Δλ ηαίο απιαίο ζνπ πκλήζσ ζε, ηφλ σηήξα ηνχ θφζκνπ, θαί θιίλαο 
γφλπ πξνζθπλήζσ ζνπ, ηήλ αήηηεηνλ δχλακηλ, ελ εζπέξα, θαί πξστ, 
θαί κεζεκβξία, θαί ελ παληί θαηξψ επινγήζσ ζε, Κχξηε.  

ρ85ηνξ 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΔΝΣΖΚΟΣΖΝ 
ΔΠΔΡΑ  

 
ηηρεξά ηήο Δνξηήο γ  

Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ  
Μσζήο ελ φξεη ηφλ φληα, ππξί ηεζέαηαη, αιιά θαί ηνίο ζεφπηαηο, θαί 
ζνθνίο Απνζηφινηο, ηφ πλεχκα ππξηκφξθσο θάηεηζη λχλ, σο ζαθψο 
ππεκθήλεηελ, σο είο Θεφο ν ιαιήζαο, ηφηε θαί λχλ, ελ ηαπηφηεηα ηήο 
θχζεσο.  
 
Δλ ππξηκφξθνηο ηαίο γιψζζαηο, νη ζενξξήηνξεο, βαπηίζκαηνο ηνχ 
ζείνπ, νη πξφο χδσξ θαινχληεο, ξεηφξσλ θιελαθίαο, αζέσλ ππξί, ηψ 
ηνχ Πλεχκαηνο έθιεμαλ, αιιά θσηίζαηο Παξάθιεηε θαί εκάο, ηνχο 
πηζηψο ζενινγνχληάο ζε.  
 
Καί ηνχο ελ χιε Θεέ κνπ, ζνί ιεηηνπξγήζαληαο, πξνζιαβνκέλσ 
πάρνο, ηφ ηήο χιεο αξξήησο, σο πάιαη ηνχο αυινπο, ππξί θαη 
λνπξγείο, θινγεξνχο ηψ ηνχ Πλεχκαηνο, Χο πνιπυκλεηνο πέιεηο, σο 
ζαπκαζηφο, ελ ηνίο έξγνηο ζνπ θηιάλζξσπε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Δλ ηαίο απιαίο ζνπ Κχξηε, νη πηζηνί ηφ γφλπ ηήο ςπρήο θαί ηνχ 
ζψκαηνο ππνθιίλαληεο, αλπκλνχκέλ ζε ηφλ άλαξρνλ Παηέξα θαί ηφλ 
ζπλάλαξρνλ Τηφλ, θαί ηφ ζπλατδηνλ θαί παλάγηνλ Πλεχκα, ηφ θσηίδνλ 
θαί αγηάδνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα  
Ήρνο δ'  Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ  

Οκνδχλακνλ, ζχλζξνλνλ, ζπκθπέο θαί ζπλάλαξρνλ, ηψ Παηξί, ηψ 
Λφγσ ηε, Πλεχκα άγηνλ, ζπκπαληνπξγφλ, ζπλατδηνλ, παλάγαζνλ, 
πάληαξρνλ, ηνχο ηνχ Λφγνπ Μαζεηάο, εκθνξήζαλ εζφθηζελ, ελ ηνίο 
έζλεζηλ, ελ θσλαίο πνιπγιψζζνηο θαηαγγέιιεηλ, ηνχ Θενχ ηά 



κεγαιεία, θαί ηήο Σξηάδνο ηά δφγκαηα.  
 
ηίρ. Καξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί ν Θεφο.  
 
Σά ηή κέζε ζθνηνχκελα, ηήο αγλνίαο ζεάλζξσπε, ηψλ εζλψλ 
ζπζηήκαηα, ηά πνιχζπνξα, πςεγνξνχληαο ελ πλεχκαηη, ηά ζεία ηνχο 
Μχζηαο ζνπ, πνιπγιψζζνηο ιαιηαίο, απεθάινπλ κεζχνληαο, ηνχο 
ειάζαληαο, ηήο απάηεο ηήλ κέζελ, αιι' εκείο ζε, δη' αχηψλ 
επεγλσθφηεο, ζενινγνχκελ ζσδφκελνη.  
 
ηίρ. Μή απνξξίςεο κε απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ...  
 
Ζ πεγή ε ατδηνο, αελάσο ε βξχνπζα, πνηακφλ αλέθθξαζηνλ 
αγαζφηεηνο χδσξ ηφ δψλ αεί βιχδνπζα, ζπκθχησο πξνρένπζα, ηαίο 
απηνχ επηξξναίο, ηήλ ςπρήλ κνπ θαηάξδεπζνλ, ιπηξνπκέλε κε, ηψλ 
παζψλ ηήο θακίλνπ, ηνχ θινγκνχ ηε, ηψλ δεηλψλ πεηξαηεξίσλ, θαί 
ηνχ ππξφο ηήο θνιάζεσο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Σξηάδα νκννχζηνλ πκλνινγήζσκελ, Παηέξα, θαί Τηφλ, ζχλ Αγίσ 
Πλεχκαηη, νχησ γάξ εθήξπμαλ πάληεο νη Πξνθήηαη, θαί Απφζηνινη 
κεηά Μαξηχξσλ.  
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΔΝΣΖΚΟΣΖΝ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο α'  

Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ  
Ηδνχ πξνθεηηθαί, πεξαηνχληαη πξνξξήζεηο, ν ηνχηνπο γάξ απγαίο, 
ακπδξαίο εθθαιχςαο κειιφλησλ ηήλ δήισζηλ, σο Θεφο ν 
Παξάθιεηνο, λχλ εθθέρπηαη, ηνίο Απνζηφινηο πινπζίσο, δηά ηνχησλ 
δέ, θαί ηνίο πηζηψο πξνζθπλνχζη, Σξηάδα ηήλ άθηηζηνλ. (Γίο)  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α'  
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ  

Ζ ηνχ Πλεχκαηνο αίγιε ηνχο Απνζηφινπο ζνπ, εκθνξήζαζα ψηεξ, 
θσζηήξαο έδεημε, ηήλ ηψλ αηξέζεσλ αριχλ, απνδηψθνληαο, απφ ηήο 



γήο, θαί ηψλ πηζηψλ, θαηαθσηίδνληαο ςπράο, ιαηξεχεηλ ζνπ ηφλ 
Παηέξα, θαί ηφ παλάγηνλ Πλεχκα ηφ αγηάδνλ ηνχο πξνζθπλνχληάο ζε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα  
Ήρνο δ'  Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ  

Ζ ηνχ Πλεχκαηνο θάζνδνο, Απνζηφινπο εξψηηζελ, έλ ππξίλαηο 
γιψζζαηο λχλ, επνθζείζα απηνίο, θαί ηνχηνπο ξήηνξαο έδεημε, ηνίο 
πάζη θεξχηηνληαο, ηήο Σξηάδνο αιεζή, νκνθπή ηε ηήλ έλσζηλ, φζελ 
άπαληα, εμεπιήηηνλην έζλε, θαζνξψληα, ηνχο πνηε αγξνηθνηάηνπο, 
ηξαλψο ιαινχληαο απφξξεηα.  
 
ηίρ. Καξδίαλ θαζαξαλ θηίζνλ ελ εκνί, ν Θεφο...  
 
Τπεξψσ θαζήκελνη νη Απφζηνινη έιαβνλ, ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο ηήλ 
ελέξγεηαλ, πλνήλ βηαίαλ θνηηήζαζαλ, ελ ππξίλαηο γιψζζαηζη, θαί 
ειάινπλ εκθαλψο, δηαθφξνηο δηδάγκαζη, πξνζθζεγγφκελνη, ηφλ ηήο 
ράξηηνο ιφγνλ βεβαηνχληεο, ηφλ παζφληα εθνπζίσο, Υξηζηφλ ππάξρεηλ 
Θεφλ αιεζή.  
 
ηίρ. Μή απνξξίςεο κε απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ...  
 
Χο θαηέπεκςαο Κχξηε, ηνχ αγίνπ ζνπ Πλεχκαηνο Απνζηφινηο 
ζήκεξνλ, ζείαλ ράξηλ, θαί λχλ εκίλ παξάζρνπ δεφκεζα, απγάζαη 
θαξδίαο θσηί, αελάσο ηήο απηνχ, επειεχζεσο, φπσο ζαθψο ηφλ 
ηξηζάγηνλ, ελ θσλαίο αζηγήηνηο, αίλνλ πάληεο, αλαπέ κςσκελ 
πκλνχληεο, Σξηάδα θχζεη αρψξηζηνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Δλ ηνίο Πξνθήηαηο αλήγγεηιαο εκίλ φδφλ ζσηεξίαο, θαί, ελ 
Απνζηφινηο έιακςε σηήξ εκψλ, ε ράξηο ηνχ Πλεχκαηφο ζνπ, ζχ εη 
Θεφο πξψηνο, ζχ θαί κεηά ηαχηα, θαί εηο ηνχο αηψλαο ζχ εί ν Θεφο 
εκψλ.  

ρ86ηνξ 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΜΔΣ ΑΣΖΝ ΠΔΝΣΖΚΟΣΖΝ 
Δ  Π Δ Ρ Α   

 
ηηρεξά ηήο Δνξηήο γ'  

Ήρνο δ'  Δδσθαο ζεκείσζηλ  
Σφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, ηφ δηαηξνχλ ηά ραξίζκαηα, επί γήο επεδήκεζελ, 
νπρ σο πεξ ηφ πξφηεξνλ, ηή ζθηά ηνχ λφκνπ, ιάκςαλ ελ Πξνθήηαηο, 
νπζησδψο δέ λχλ εκίλ, ηή κεζηηεία Υξηζηνχ δεδψξεηαη, θαξδίαο 



εθθαζάξσκελ, ηαίο αξεηαίο θαί δεμψκεζα, ηήλ απηνχ επηθνίηεζηλ, 
κπζηηθψο θσηηδνκελνη.  
 
Σφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, κή αληαλέιεο θηιάλζξσπε, αθ' εκψλ, αιιά 
δψξεζαη, αμίσο ηήλ ράξηλ ζνπ, πνιηηεπνκέλνπο, ςπρή θαί θαξδία 
δηαησλίδνπζαλ απηνχ, ηήλ κεηνπζίαλ θιεξνλνκήζαη εκάο, λανχο θαί 
νηθεηήξηα, ηνχ Παξαθιήηνπ ππάξρνληαο, Ηεζνχ ν Θεφο εκψλ, ν 
σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Σφ πλεχκα ηφ άγηνλ ηφ αγηάδνλ ηά ζχκπαληα, επζεβψο αλπκλήζσκελ, 
θαί πίζηεη βνεζσκελ, ν ειζψλ ελ θφζκσ, Παηξφο επδνθία, κή 
απνρψξεη αθ' εκψλ, ηψλ ιαηξεπφλησλ ζνπ ηή ζεφηεηη, λανχο εκάο 
αλάδεημνλ, ηήο ζήο αθξάζηνπ ρξεζηφηεηνο, θαί αγίαζνλ άπαληαο, 
ηνχο πηζηψο αλπκλνχληάο ζε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο βαξχο  
Παξάθιεηνλ έρνληεο πξφο ηφλ Παηέξα, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, 
Παξάθιεηνλ άιινλ επηδεκήζαληα ηή γή ζήκεξνλ, ηφ Πλεχκα ηήο 
αιεζείαο, ελ πίζηεη πξνζθπλήζσκελ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα  
Ήρνο α'  Παλεχθεκνη Μάξηπξεο  

Σφ Πλεχκα ηφ άγηνλ Παηξφο, ηφ εθπνξεπφκελνλ, θαί ελ Τηψ 
πξνζθπλνχκελνλ, δη' νχ θαί θέξεηαη, θαί θξαηείηαη πάληα, θαί δσή 
ζπλέρεηαη, θαί δή θαί δηακέλεη θαί ζψδεηαη, ζενινγήζσκελ, 
Αθαηάιεπηε Παξάθιεηε, ηήλ εηξήλελ ηψ θφζκσ ζνπ δψξεζαη.  
 
ηίρ. Καξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί ν Θεφο...  
 
Σφ Πλεχκα ηφ άγηνλ πεγή, πάζεο αγαζφηεηνο, νπζησδψο επεδήκεζε, 
ηήο γήο ηά πέξαηα, νπξαλίνπ ζζέλνπο, δηά ηψλ Απνζηφισλ, 
πιεξψζαη θαί ηήο ζείαο ρξεζηφηεηνο, απηψ βνήζσκελ, Αλεξκήλεπηε 
Παξάθιεηε, ηήλ εηξήλελ ηψ θφζκσ ζνπ δψξεζαη.  
πξνζψπνπ  
 
ηίρ. Μή απνξξίςεο κε απφ ηνπ ζνπ...  
 
Σφ Πλεχκα ηφ άγηνλ Θεφο, ζπκθπέο θαί ζχλζξνλνλ, Παηξί θαί Λφγσ 
γλσξίδεηαη, θψο ππεξηέιεηνλ, εθ θσηφο εθιάκςαλ, εμ αλάξρνπ 
ηειείνπ, Παηξφο, θαί δη' Τηνχ πξνεξρφκελνλ, απηψ βνήζσκελ, 
Εσνπάξνρε Παξάθιεηε, ηήλ εηξήλελ ηψ θφζκσ ζνπ δψξεζαη.  



Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  
ηε ηφ Πλεχκά ζνπ θαηέπεκςαο Κχξηε, θαζεκέλνηο ηνίο Απνζηφινηο, 
ηφηε νη ηψλ Δβξαίσλ παίδεο ζεσξνχληεο, εμίζηαλην ζάκβεη, ήθνπνλ 
γάξ απηψλ θζεγγνκέλσλ, εηέξαηο μέλαηο γιψζζαηο, θαζψο ηφ Πλεχκα 
ερνξήγεη απηνίο, ηδηψηαη γάξ φληεο, εζνθίζζεζαλ, θαί ηά έζλε πξφο 
πίζηηλ δσγξήζαληεο, ηά ζεία εξξεηφξεπνλ, δηφ θαί εκείο βνψκέλ ζνη, 
ν επί γήο νθζείο, θαί εθ ηήο πιάλεο ζψζαο εκάο, Κχξηε, δφμα ζνη.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΔΝΣΖΚΟΣΖΝ 
Π Ρ Χ Ψ  

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  

Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο  
Μεηά ηήλ Έγεξζηλ Υξηζηέ, ηήλ εθ ηνχ ηάθνπ, θαί ηήλ πξφο χςνο 
νπξαλνχ ζείαλ Αλάιεςηλ, ηνίο ζεφπηαηο ηήλ δφμαλ ζνπ, θαηέπεκςαο 
νηθηίξκνλ, Πλεχκα επζέο εγθαηλίζαο ηνίο Μαζεηαίο, φζελ ψζπεξ 
θηζάξα κνπζνπξγηθή, πάζηλ εηξαλνιφγεζαλ, ηψ ζείσ πιήθηξσ, 
κπζηηθψο, ψηεξ ηά απερήκαηα, θαί ηήλ νηθνλνκίαλ ζνπ. (Γίο)  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  φκνηνλ  
Οη ζνχ σηήξνο εξαζηαί, ραξάο επιήζζεζαλ, θαί ζάξζνο έιαβνλ νη 
πξψελ δεηιηψληεο, σο ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, ζήκεξνλ εμ χςνπο, 
θαηήιζελ, θαί έζηε επί ηάο θάξαο ηψλ Μαζεηψλ, θαί άιινο άιια 
ειάιεη πξφο ηνχο ιανχο, γιψζζαη γάξ δηεζπάξεζαλ, νξψκελαη σζεί 
ππξφο, θαί ηνχηνπο νπ θαηέθιεμαλ, αιιά κάιινλ εδξφζηζαλ. (Γίο)  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ  
ηηρεξά Πξνζφκνηα  

Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ  
Δπηπαθιάδνληνο πάιαη, ππξίλνπ άξκαηνο, ν δεισηήο Ζιίαο, θαί 
ππξίπλνπο ελ δφμε, νρνχκελνο εδήινπ, ηήλ λχλ ελ ηψλ, Απνζηφινηο 
εθιάκςαζαλ, αθ' χςνπο ζείαλ επίπλνηαλ εκθαλψο, δη' ήο θφζκνλ 
θαηειάκπξπλαλ.  
 
ηίρ. Καξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί, ν Θεφο...  
 



Ηζεγνξνχληεο ηήλ ζείαλ, νηθνλνκίαλ Υξηζηνχ, ελ ππξηκφξθνηο 
γιψζζαηο, νη Απφζηνινη πάληεο, εθψηηζαλ ηά έζλε, ζέβεηλ πηζηψο, ελ 
ηξηζίλ ππνζηάζεζηλ, έλα Θεφλ ηφλ Παηέξα, θαί ηφλ Τηφλ, θαί ηφ 
Πλεχκα ηφ παλάγηνλ.  
 
ηίρ. Μή απνξξίςεο κε απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ,.  
 
ηψλ αγία ε Μήηεξ, Δθθιεζηψλ απαζψλ, ελ ή ππξφο ελ είδεη, ηφ 
Παξάθιεηνλ Πλεχκα, επί ηνχο Απνζηφινπο, θαηήιζε θξηθηψο, ραίξε 
λχλ θαί εφξηαδε, ηήλ θνζκνπφζεηνλ φλησο Πεληεθνζηήλ, ζχλ εκίλ 
παλεγπξίδνπζα.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Βαζηιεχ νπξάληε, Παξάθιεηε, ηφ Πλεχκα ηήο αιεζείαο, ν παληαρνχ 
παξψλ, θαί ηά πάληα πιεξψλ, ν ζεζαπξφο ηψλ αγαζψλ, θαί δσήο 
ρνξεγφο, ειζέ, θαί ζθήλσζνλ ελ εκίλ, θαί θαζάξηζνλ εκάο, απφ 
πάζεο θειίδνο, θαί ζψζνλ αγαζέ ηάο ςπράο εκψλ.  

ρ87ηνξ 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΔΝΣΖΚΟΣΖΝ 
απφδνζηο 

 
 

ΔΝ ΣΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, εηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο 
η', θαί ςάιινκελ ηηρεξά Ηδηφκεια γ', πξφο Ήρνλ α', δεπηεξνχληεο ηφ 
α'. Δίηα ε' πξφο Ήρνλ β', δεπηεξνχληεο πάιηλ ηφ α'. 
 

Ήρνο α' 
Πεληεθνζηήλ ενξηάδνκελ, θαί Πλεχκαηνο επηδεκίαλ, θαί πξνζεζκίαλ 
επαγγειίαο, θαί ειπίδνο ζπκπιήξσζηλ, θαί ηφ κπζηήξηνλ φζνλ, Χο 
κέγα ηε θαί ζεβάζκηνλ! Γηφ βνψκέλ ζνη, Γεκηνπξγέ ηνχ παληφο Κχξηε, 
δφμα ζνη. (Γίο) 
 
Γιψζζαηο αιινγελψλ, εθαηλνχξγεζαο Υξηζηέ ηνχο ζνχο Μαζεηάο, ίλα 
δη' απηψλ ζε θεξχμσζη, ηφλ αζάλαηνλ Λφγνλ θαί Θεφλ, ηφλ παξέρνληα 
ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 
 
Πάληα ρνξεγεί ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, βξχεη πξνθεηείαο, ηεξέαο ηειεηνί, 
αγξακκάηνπο ζνθίαλ εδίδαμελ, αιηείο ζενιφγνπο αλέδεημελ, φινλ 
ζπγθξνηεί ηφλ ζεζκφλ ηήο Δθθιεζίαο, Οκννχζηε θαί Οκφζξνλε, ηψ 



Παηξί θαί ηψ Τηψ, Παξάθιεηε, δφμα ζνη.  
Ήρνο β' 

Δίδνκελ ηφ θψο ηφ αιεζηλφλ, ειάβνκελ Πλεχκα επνπξάληνλ, εχξνκελ 
Πίζηηλ αιεζή, αδηαίξεηνλ Σξηάδα πξνζθπλνχληεο, αχηε γάξ εκάο 
έζσζε. (Γίο) 
 
Δλ ηνίο Πξνθήηαηο αλήγγεηιαο εκίλ νδφλ ζσηεξίαο, θαί ελ 
Απνζηφινηο έιακςε, σηήξ εκψλ, ε ράξηο ηνχ Πλεχκαηφο ζνπ, ζχ εί 
Θεφο πξψηνο, ζχ θαί κεηά ηαχηα, θαί εηο ηνχο αηψλαο, ζχ εί ν Θεφο 
εκψλ. 
 
Δλ ηαίο απιαίο ζνπ πκλήζσ ζε ηφλ σηήξα ηνχ θφζκνπ, θαί θιίλαο 
γφλπ πξνζθπλήζσ ζνπ ηήλ αήηηεηνλ δχλακηλ, ελ εζπέξα, θαί πξστ, 
θαί κεζεκβξία, θαί ελ παληί θαηξψ επινγήζσ ζε Κχξηε. 
 
Δλ ηαίο απιαίο ζνπ Κχξηε, νη πηζηνί ηφ γφλπ ςπρήο θαί ηνχ ζψκαηνο 
ππνθιίλαληεο, αλπκλνχκέλ ζε ηφλ άλαξρνλ Παηέξα, θαί ηφλ 
ζπλάλαξρνλ Τηφλ, θαί ηφ ζπλατδηνλ θαί παλάγηνλ Πλεχκα, ηφ θσηίδνλ 
θαί αγηάδνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Σξηάδα Οκννχζηνλ πκλνινγήζσκελ, Παηέξα, θαί Τηφλ, ζχλ Αγίσ 
Πλεχκαηη, νχησ γάξ εθήξπμαλ πάληεο νη Πξνθήηαη, θαί Απφζηνινη 
κεηά Μαξηχξσλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
Λένληνο Γεζπφηνπ 

Γεχηε ιανί, ηήλ ηξηζππφζηαηνλ ζεφηεηα πξνζθπλήζσκελ, Τηφλ ελ ηψ 
Παηξί, ζχλ αγίσ Πλεχκαηη, Παηήξ γάξ αρξφλσο εγέλλεζελ Τηφλ, 
ζπλατδηνλ θαί ζχλζξνλνλ, θαί Πλεχκα άγηνλ ήλ ελ ηψ Παηξί, ζχλ Τηψ 
δνμαδφκελνλ, κία δχλακηο, κία νπζία, κία ζεφηεο, ήλ πξνζθπλνχληεο 
πάληεο ιέγνκελ, Άγηνο ν Θεφο, ν ηά πάληα δεκηνπξγήζαο δη' Τηνχ, 
ζπλεξγία ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, Άγηνο ηζρπξφο, δη' νχ ηφλ Παηέξα 
εγλψθακελ, θαί ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ επεδήκεζελ ελ θφζκσ, Άγηνο 
αζάλαηνο, ηφ Παξάθιεηνλ Πλεχκα, ηφ εθ Παηξφο εθπνξεπφκελνλ, θαί 
ελ Τηψ αλαπαπφκελνλ, Σξηάο αγία, δφμα ζνη. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ 
ηηρεξά Ηδηφκεια 

 
Ήρνο πι. β' 

Αγλννχληα ηά έζλε Κχξηε, ηήλ ηνχ παλαγίνπ Πλεχκαηνο, ελ ηνίο 



Απνζηφινηο ζνπ γελνκέλελ δχλακηλ, ηήλ ελαιιαγήλ ηψλ γισζζψλ, 
κέζελ είλαη ελφκηδνλ, εκείο δέ ζηεξηρζέληεο ππ' απηψλ, απαχζησο 
νχησ ιέγνκελ, Σφ Πλεχκά ζνπ ηφ άγηνλ, κή αληαλέιεο αθ' εκψλ, 
δεφκεζα θηιάλζξσπε. 
 
ηίρ. Καξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί ν Θεφο, θαί Πλεχκα επζέο 
εγθαίληζνλ ελ ηνίο εγθάηνηο κνπ. 
 
Κχξηε, ηνχ αγίνπ Πλεχκαηνο ε επηθνίηεζηο, ηνχο Απνζηφινπο ζνπ 
εκθνξήζαζα, ελ εηέξαηο γιψζζαηο ιαιείλ παξεζθεχαζελ, φζελ ηφ 
παξάδνμνλ, ηνίο κέλ απίζηνηο κέζε ελνκίδεην, ηνίο δε πηζηνίο 
πξφμελνλ ζσηεξίαο, νχ ηήο ειιάκςεσο θαί εκάο αμίσζνλ, δεφκεζα 
θηιάλζξσπε. 
 
ηίρ. Μή απνξξίςεο κε απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, θαί ηφ Πλεχκά ζνπ 
ηφ άγηνλ κή αληαλέιεο απ' εκνχ. 
 
Βαζηιεχ νπξάληε, Παξάθιεηε, ηφ Πλεχκα ηήο αιεζείαο, ν παληαρνχ 
παξψλ, θαί ηά πάληα πιεξψλ, ν ζεζαπξφο ηψλ αγαζψλ, θαί δσήο 
ρνξεγφο, ειζέ, θαί ζθήλσζνλ ελ εκίλ, θαί θαζάξηζνλ εκάο απφ 
πάζεο θειίδνο, θαί ζψζνλ αγαζέ ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
Γιψζζαη πνηέ ζπλερχζεζαλ, δηά ηήλ ηφικαλ ηήο ππξγνπνηταο, 
γιψζζαη δέ λχλ εζνθίζζεζαλ, δηα ηήλ δφμαλ ηήο ζενγλσζίαο, Δθεί 
θαηεδίθαζε Θεφο ηνχο αζεβείο ηψ πηαίζκαηη, εληαχζα εθψηηζε 
Υξηζηφο ηνχο αιηείο ηψ Πλεχκαηη, Σφηε θαηεηξγάζζε ε αθσλία, πξφο 
ηηκσξίαλ, άξηη θαηλνπξγείηαη ε ζπκθσλία, πξφο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 
 

Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο πι. δ' 

Δπινγεηφο εί, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν παλζφθνπο ηνχο αιηείο 
αλαδείμαο, θαηαπέκςαο απηνίο ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, θαί δη' απηψλ ηήλ 
νηθνπκέλελ ζαγελεχζαο, θηιάλζξσπε, δφμα ζνη. Δθ γ' 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 



Καηεπιάγε Ησζήθ 
Σήλ κεζένξηνλ πηζηνί, θαί ηειεπηαίαλ ενξηήλ, ελ ενξηάζσκελ 
θαηδξψο, αχηε εζηί Πεληεθνζηή, επαγγειίαο ζπκπιήξσζηο, θαί 
πξνζεζκίαο, ελ ηαχηε γάξ ηφ πχξ, ηνχ Παξαθιήηνπ επζχο, θαηέβε επί 
γήο, ψζπεξ ελ είδεη γισζζψλ, θαί Μαζεηάο εθψηηζε, θαί ηνχηνπο 
νπξαλνκχζηαο αλέδεημε, Σφ θψο επέζηε, ηνχ Παξαθιήηνπ, θαί ηφλ 
θφζκνλ, εθψηηζε. (Γίο) 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  φκνηνλ 
Ζ ηνχ Πλεχκαηνο πεγή, επηδεκνχζα ηνίο ελ γή, εηο ππξθφξνπο 
πνηακνχο, κεξηδνκέλε λνεηψο, ηνχο Απνζηφινπο εδξφζηδε 
θσηαγσγνχζα, θαί γέγνλελ απηνίο, λέθνο δξνζψδεο ηφ πχξ, 
θσηίδνπζα απηνχο, θαί πεηίδνπζα θιφμ, δη' ψλ εκείο ειάβνκελ ηήλ 
ράξηλ, δηά ππξφο ηε θαί χδαηνο, Σφ θψο επέζηε, ηνχ Παξαθιήηνπ, θαί 
ηφλ θφζκνλ εθψηηζε. (Γίο) 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 

Μεηά ηήλ Έγεξζηλ Υξηζηέ, ηήλ εθ ηνχ ηάθνπ, θαί ηήλ πξφο χςνο 
νπξαλνχ, ζείαλ Αλάιεςηλ, ηνίο ζεφπηαηο ηήλ δφμαλ ζνπ θαηέπεκςαο 
νηθηίξκνλ, Πλεχκα επζέο εγθαηλίζαο ηνίο Μαζεηαίο, φζελ, ψζπεξ 
θηζάξα κνπζνπξγηθή, πάζηλ εηξαλνιφγεζαλ, ηψ ζείσ πιήθηξσ 
κπζηηθψο, ψηεξ, ηά απερήκαηα, θαί ηήλ νηθνλνκίαλ ζνπ. (Γίο) 
 

Οη Καλφλεο 
 

Ο ηνχ βαξένο κεηά ηψλ Δηξκψλ, εηο ε' θαί ν ηνχ δ' κεηά ηψλ 
Δηξκψλ, εηο ο'. Ο Καλψλ, νχ ε αθξνζηηρίο. 
 

Πεληεθνζηήλ ενξηάδνκελ. 
Πνίεκα Κνζκά Μνλαρνχ. 

 
Χδή α'  Ήρνο βαξχο  Ο Δηξκφο 

Πφλησ εθάιπςε Φαξαψ ζχλ άξκαζηλ, ν ζπληξίβσλ πνιέκνπο ελ 
πςειψ βξαρίνλη, άζσκελ απηψ, φηη δεδφμαζηαη. 
 



Έξγσ, σο πάιαη ηνίο Μαζεηαίο επεγγείισ, ηφ Παξάθιεηνλ Πλεχκα 
εμαπνζηείιαο Υξηζηέ, έιακςαο ηψ θφζκσ θψο, θηιάλζξσπε. 
 
Νφκσ ηφ πάιαη πξνθεξπρζέλ θαί Πξνθήηαηο, επιεξψζε, ηνχ ζείνπ 
Πλεχκαηνο ζήκεξνλ, πάζη γάξ πηζηνίο ράξηο εθθέρπηαη. 
 

Έηεξνο Καλψλ ηακβηθφο 
 

Οχ ε αθξνζηηρίο δηά ζηίρσλ Ζξσειεγείσλ 
 

 Θεηνγελέο Λφγε, Πλεχκα Παξάθιεηνλ πάιηλ άιινλ, 

 Δθ Γελέηνπ θφιπσλ ήθαο επηρζνλίνηο  

 Οία ππξφο γιψζζεζη θέξνλ ζεφηεηνο αυινπ.  

 ήκα ηεήο θχηιεο, θαί ράξηλ πκλνπφινηο. 
 

Πνίεκα Κπξίνπ Ησάλλνπ ηνχ Αξθιά 
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 

 Θείσ θαιπθζείο ν βξαδχγισζζνο γλφθσ. 

 Δξξεηφξεπζε ηφλ ζεφγξαθνλ λφκνλ  

 Ηιχλ γάξ εθηηλάμαο φκκαηνο λφνπ, 

 Οξά ηφλ φληα, θαί κπείηαη Πλεχκαηνο 

 Γλψζηλ, γεξαίξσλ ελζένηο ηνίο άζκαζηλ. 
 

 Έθε ηφ ζεπηφλ θαί ζεβάζκηνλ ζηφκα. 

 Ννζθηζκφο πκίλ νπ γελήζεηαη θίινηο. 

 Δγψ γάξ εηο παηξψ νλ χςηζηνλ ζξφλνλ 

 πλεδξηάδσλ, εθρεψ ηνχ Πλεχκαηνο,  

 Λάκςαη πνζνχζη, ηήλ ράξηλ ηήλ άθζνλνλ 
 

 ξνο βεβεθψο, αηξεθέζηαηνο Λφγνο,  

 Γαιελφκνξθνλ εθηειεί ηήλ θαξδίαλ.  

 Έξγνλ γάξ εθπεξάλαο, εχθξαλε θίινπο, 

 Πλνή βηαία, θαί ππξφο γισηηήκαζη,  

 Νείκαο ηφ Πλεχκα Υξηζηφο, σο ππέζρεην. 
Καηαβαζίαη 
Ήρνο βαξχο 

Πφλησ εθάιπςε Φαξαψ ζχλ άξκαζηλ, ν ζπληξίβσλ πνιέκνπο ελ 
πςειψ βξαρίνλη, άζσκελ απηψ, φηη δεδφμαζηαη. 



Ήρνο δ' 

 Θείσ θαιπθζείο ν βξαδχγισζζνο γλφθσ. 

 Δξξεηφξεπζε ηφλ ζεφγξαθνλ λφκνλ  

 Ηιχλ γάξ εθηηλάμαο φκκαηνο λφνπ, 

 Οξά ηφλ φληα, θαί κπείηαη Πλεχκαηνο 

 Γλψζηλ, γεξαίξσλ ελζένηο ηνίο άζκαζηλ. 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
Σήλ εμ χςνπο δχλακηλ ηνίο Μαζεηαίο, Υξηζηέ, έσο άλ ελδχζεζζε 
έθεο, θαζίζαηε ελ Ηεξνπζαιήκ, εγψ δέ σο εκέ Παξάθιεηνλ άιινλ, 
Πλεχκα ηφ εκφλ ηε θαί Παηξφο απνζηειψ, ελ ψ ζηεξεσζήζεζζε. 
 
Ζ ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο επηδεκήζαζα δχλακηο, ηήλ κεξηζζείζαλ πάιαη 
θσλήλ, θαθψο νκνλνεζάλησλ, εηο κίαλ αξκνλίαλ ζείσο ζπλήςε, 
γλψζηλ ζπλεηίδνπζα πηζηνχο ηήο Σξηάδνο, ελ ή εζηεξεψζεκελ. 
 

Δηξκφο άιινο 

 Έξξεμε γαζηξφο εηεθλσκέλεο πέδαο,  

 Όβξηλ ηε δπζθάζεθηνλ επηεθλνπκέλεο,  

 Μφλε πξνζεπρή ηήο Πξνθήηηδνο πάιαη 

 Άλλεο, θεξνχζεο πλεχκα ζπληεηξηκκέλνλ,  

 Πξφο ηφλ δπλάζηελ, θαί Θεφλ ηψλ γλψζεσλ. 
 

 Άιεπηφο εζηηλ ε ζεαξρηθσηάηε. 

 Ρήηξαο γάξ εμέθελε ηνχο αγξακκάηνπο,  

 Άιηο ζνθηζηάο ζπζηνκίδνληαο ιφγσ,  

 Καί ηήο βαζείαο λπθηφο εμαηξνπκέλνπο,  

 Λανχο απείξνπο, αζηξαπή ηνχ Πλεχκαηνο. 
 

 Ζλ εθπνξεπηφλ εμ αγελλήηνπ θάνπο, 

 Σφ παλζζελνπξγφθσηνλ άθζηηνλ ζέιαο,  

 Οχ ηήλ δη' Τηνχ παηξηθήο εμνπζίαο, 

 Νχλ εκθαλίδεη ζπκθπή θξπθησξίαλ,  

 Ππξψδεο ήρνο ελ ηψλ ηνίο έζλεζηλ. 
Καηαβαζίαη 
Ήρνο βαξχο 

Σήλ εμ χςνπο δχλακηλ ηνίο Μαζεηαίο, Υξηζηέ, έσο άλ ελδχζεζζε 
έθεο, θαζίζαηε ελ Ηεξνπζαιήκ, εγψ δέ σο εκέ Παξάθιεηνλ άιινλ, 
Πλεχκα ηφ εκφλ ηε θαί Παηξφο απνζηειψ, ελ ψ ζηεξεσζήζεζζε.  



Ήρνο δ' 

 Έξξεμε γαζηξφο εηεθλσκέλεο πέδαο,  

 Όβξηλ ηε δπζθάζεθηνλ επηεθλνπκέλεο,  

 Μφλε πξνζεπρή ηήο Πξνθήηηδνο πάιαη 

 Άλλεο, θεξνχζεο πλεχκα ζπληεηξηκκέλνλ,  

 Πξφο ηφλ δπλάζηελ, θαί Θεφλ ηψλ γλψζεσλ. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ 

Οη ηνχ σηήξνο εξαζηαί ραξάο επιήζζεζαλ, θαί ζάξζνο έιαβνλ, νη 
πξψελ δεηιηψληεο, σο ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ ζήκεξνλ εμ χςνπο, 
θαηήιζελ επί ηφλ νίθνλ ηψλ Μαζεηψλ, θαί άιινο άιια ειάιεη πξφο 
ηνχο ιανχο, γιψζζαη γάξ δηεζπάξεζαλ, Οξψκελαη σζεί ππξφο, θαί 
ηνχηνπο νπ θαηέθιεμαλ, αιιά κάιινλ εδξφζηζαλ. (Γίο) 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Καηαλνψλ ν Πξνθήηεο, ηήλ επ' εζράησλ ζνπ Υξηζηέ έιεπζηλ, αλεβφα, 
ηήλ ζήλ εη ζαθήθνα Κχξηε δπλαζηείαλ, φηη πάληαο ηνχ ζψζαη, ηνχο 
ρξηζηνχο ζνπ ειήιπζαο. 
 
Ο ελ Πξνθήηαηο ιαιήζαο, θαί δηά λφκνπ θεξπρζείο, πξψ ελ ηνίο 
αηειέζη, Θεφο αιεζήο ν Παξάθιεηνο, ηνίο ηνχ Λφγνπ ππεξέηαηο θαί 
κάξηπζη, γλσξίδεηαη ζήκεξνλ. 
 
ήκα ζεφηεηνο θέξνλ, ηνίο Απνζηφινηο ελ ππξί, Πλεχκα θαηεκεξίζζε, 
θαί μέλαηο ελ γιψζζαηο ελέθελελ, σο παηξφζελ ζείνλ ζζέλνο, 
εξρφκελνλ εζηίλ απηνθέιεπζηνλ.  
 

Δηξκφο  άιινο 

 Άλαμ αλάθησλ, νίνο εμ νίνπ κφλνο,  

 Λφγνο πξνειζψλ, Παηξφο εμ αλαηηίνπ.  

 Ηζνζζελέο ζνπ Πλεχκα ηνίο Απνζηφινηο,  

 Νεκεξηέο εμέπεκςαο σο επεξγέηεο,  

 Άδνπζη, Γφμα ηψ θξάηεη ζνπ, Κχξηε. 
 

 Λνπηξφλ ηφ ζείνλ ηήο παιηγγελεζίαο,  

 Λφγσ θεξαλλχο ζπληεζεηκέλε θχζεη, 

 Οκβξνβιπηείο κνη ξείζξνλ εμ αθεξάηνπ  

 Νελπγκέλεο ζνπ πιεπξάο, ψ Θενχ Λφγε,  



 Δπηζθξαγίδσλ ηή δέζεη ηνχ Πλεχκαηνο. 
 

 Κάκπηεη ηά πάληα ηψ Παξαθιήησ γφλπ, 

 Γφλσ ηε Παηξφο, Παηξί ζπκθπεζηάησ. 

 Δλ γάξ πξνζψπνηο νίδε ηξηηηνίο νπζίαλ,  

 Νεκεξηέο, απξφζηηνλ, άρξνλνλ, κίαλ.  

 Έιακςε θψο γάξ ε ράξηο ηνχ Πλεχκαηνο. 
 

 Σειείζζε πάληεο ηή ζεαξρηθσηάηε,  

 ζνη ιαηξεπηαί ηήο ηξηθεγγνχο νπζίαο.  

 Τπεξθπψο ηειεί γάξ σο επεξγέηεο,  

 Καί ππξζνιακπεί Υξηζηφο εηο ζσηεξίαλ,  

 ιελ πνξίδσλ ηήλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο.  
Καηαβαζίαη 
Ήρνο βαξχο 

Καηαλνψλ ν Πξνθήηεο, ηήλ επ' εζράησλ ζνπ Υξηζηέ έιεπζηλ, αλεβφα, 
ηήλ ζήλ εη ζαθήθνα Κχξηε δπλαζηείαλ, φηη πάληαο ηνχ ζψζαη, ηνχο 
ρξηζηνχο ζνπ ειήιπζαο.  

Ήρνο δ' 

 Άλαμ αλάθησλ, νίνο εμ νίνπ κφλνο,  

 Λφγνο πξνειζψλ, Παηξφο εμ αλαηηίνπ.  

 Ηζνζζελέο ζνπ Πλεχκα ηνίο Απνζηφινηο,  

 Νεκεξηέο εμέπεκςαο σο επεξγέηεο,  

 Άδνπζη, Γφμα ηψ θξάηεη ζνπ, Κχξηε. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Σφ δηά ηφλ θφβνλ ζνπ ιεθζέλ Κχξηε, ελ γαζηξί ηψλ Πξνθεηψλ, θαί 
θπεζέλ επί ηήο γήο πλεχκα ζσηεξίαο, απνζηνιηθάο θαξδίαο θηίδεη 
θαζαξάο, θαί ελ ηνίο πηζηνίο επζέο εγθαηλίδεηαη, θψο γάξ θαί εηξήλε, 
δηφηη ηά ζά πξνζηάγκαηα.  
 
Ζ επηθνηηήζαζα ηζρχο ζήκεξνλ, αχηε Πλεχκα αγαζφλ, Πλεχκα 
ζνθίαο Θενχ, Πλεχκα εθ Παηξφο εθπνξεπηφλ, θαί δη' Τηνχ πηζηνίο 
εκίλ πεθελφο, κεηαδνηηθφλ, ελ νίο θαηνηθίδεηαη θχζεη, ηήο ελ ή 
θαηνπηεχεηαη αγηφηεηνο.  
 

Δηξκφο άιινο 

 Λπηήξηνλ θάζαξζηλ ακπιαθεκάησλ, 

 Ππξίπλννλ δέμαζζε Πλεχκαηνο δξφζνλ, 



 Χ ηέθλα θσηφκνξθα ηήο Δθθιεζίαο, 

 Νχλ εθ ηψλ γάξ εμειήιπζε λφκνο, 

 Ζ γισζζνππξζφκνξθνο Πλεχκαηνο ράξηο. 
 

 Καζψο πεξ επδφθεζελ απηεμνπζίσο,  

 Αδέζπνηνλ θάηεηζη Πλεχκα παηξφζελ, 

 νθίδνλ ελ γιψζζεζη ηνχο Απνζηφινπο, 

 Δπηζθξαγίδνλ ηφλ θεξέζβηνλ Λφγνλ, 

 Παηξνζζελέο μχκκνξθνλ, φλ σηήξ έθε. 
 

 Ηήην ηάο θξέλαο κέλ εμ ακαξηίαο,  

 Υ' απηψ θαηεζθεχαδε ηψλ Απνζηφισλ, 

 Θεφο Λφγνο πάληαξρνο, άρξαληνλ δφκνλ. 

 Οκνζζελνχο δέ θαί ζπλνπζηνπκέλνπ, 

 Νχλ εγθαηνηθίδεηαη Πλεχκαηνο θάνο. 
Καηαβαζίαη 
Ήρνο βαξχο 

Σφ δηά ηφλ θφβνλ ζνπ ιεθζέλ Κχξηε, ελ γαζηξί ηψλ Πξνθεηψλ, θαί 
θπεζέλ επί ηήο γήο πλεχκα ζσηεξίαο, απνζηνιηθάο θαξδίαο θηίδεη 
θαζαξάο, θαί ελ ηνίο πηζηνίο επζέο εγθαηλίδεηαη, θψο γάξ θαί εηξήλε, 
δηφηη ηά ζά πξνζηάγκαηα.  

Ήρνο δ'  

 Λπηήξηνλ θάζαξζηλ ακπιαθεκάησλ, 

 Ππξίπλννλ δέμαζζε Πλεχκαηνο δξφζνλ, 

 Χ ηέθλα θσηφκνξθα ηήο Δθθιεζίαο, 

 Νχλ εθ ηψλ γάξ εμειήιπζε λφκνο, 

 Ζ γισζζνππξζφκνξθνο Πλεχκαηνο ράξηο. 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
Ναπηηψλ ηψ ζάισ, ηψλ βηνηηθψλ κειεκάησλ, ζπκπιφνηο πνληνχκελνο 
ακαξηίαηο, θαί ςπρνθζφξσ ζεξί πξνζξηπηνχκελνο, σο ν Ησλάο 
Υξηζηέ βνψ ζνη, Δθ ζαλαηεθφξνπ κε βπζνχ αλάγαγε. 
 
Δθ ηνχ Πλεχκαηφο ζνπ, ζάξθα επί πάζαλ, σο είπαο, πινπζίσο 
εμέρεαο, θαί επιεξψζε ηήο ζήο ε ζχκπαζα γλψζεσο Κχξηε, φηη εθ 
Παηξφο Τηφο αξξεχζησο έθπο, θαί ηφ Πλεχκα ακεξίζησο πξφεηζηλ. 
 

Δηξκφο άιινο 

 Ηιαζκφο εκίλ Υξηζηέ θαί ζσηεξία,  



 Ο Γεζπφηεο έιακςαο εθ ηήο Παξζέλνπ, 

 Ίλ, σο Πξνθήηελ ζεξφο εθ ζαιαηίνπ,  

 ηέξλσλ Ησλάλ, ηήο θζνξάο δηαξπάζεο,  

 ινλ ηφλ Αδάκ, παγγελή πεπησθφηα. 
 

 Ηκεξηφλ εκίλ επζέο ελ ηνίο εγθάηνηο, 

 Αησλίσο έμνπζη Πλεχκα θαηλίζαηο,  

 Παηξνπξνβιήησο πάληνηε μπλεκκέλνλ, 

 Όιεο απερζνχο θαπζηηθψλ κνιπζκάησλ, 

 Ρχπνπ ηε θξελψλ ξππηηθφλ Παληνθξάηνξ. 
 

 Οξεθηφλ αμίσκα ηνίο Απνζηφινηο,  

 ησλίηαηο κίκλνπζη ζήλ παξνπζίαλ, 

 Γλψξηζκα Πλεχκα παηξνγελλήηνπ Λφγνπ,  

 Λέζρελ απελή ηψλ εζλψλ πνπππζκάησλ, 

 Χθηζηα δεηθλχο, ππξπλφσο θαζηδξχεηο. 
Καηαβαζίαη 
Ήρνο βαξχο 

Ναπηηψλ ηψ ζάισ, ηψλ βηνηηθψλ κειεκάησλ, ζπκπιφνηο πνληνχκελνο 
ακαξηίαηο, θαί ςπρνθζφξσ ζεξί πξνζξηπηνχκελνο, σο ν Ησλάο 
Υξηζηέ βνψ ζνη, Δθ ζαλαηεθφξνπ κε βπζνχ αλάγαγε.  

Ήρνο δ' 

 Ηιαζκφο εκίλ Υξηζηέ θαί ζσηεξία,  

 Ο Γεζπφηεο έιακςαο εθ ηήο Παξζέλνπ, 

 Ίλ, σο Πξνθήηελ ζεξφο εθ ζαιαηίνπ,  

 ηέξλσλ Ησλάλ, ηήο θζνξάο δηαξπάζεο,  

 ινλ ηφλ Αδάκ, παγγελή πεπησθφηα. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
ηε θαηαβάο ηάο γιψζζαο ζπλέρεε, δηεκέξηδελ έζλε ν Όςηζηνο, φηε 
ηνχ ππξφο ηάο γιψζζαο δηέλεηκελ, εηο ελφηεηα πάληαο εθάιεζε, θαί 
ζπκθψλσο δνμάδνκελ ηφ παλάγηνλ Πλεχκα. 

Ο Οίθνο 
Σαρείαλ θαί ζηαζεξάλ δίδνπ παξακπζίαλ ηνίο δνχινηο ζνπ, Ηεζνχ, ελ 
ηψ αθεδηάζαη ηά πλεχκαηα εκψλ, κή ρσξίδνπ ηψλ ςπρψλ εκψλ ελ 
ζιίςεζη, κή καθξχλνπ ηψλ θξελψλ εκψλ ελ πεξηζηάζεζηλ, αιιά αεί 
εκάο πξφθζαζνλ, Δγγηζνλ εκίλ, έγγηζνλ ν παληαρνχ, σο πεξ θαί ηνίο 
Απνζηφινηο ζνπ πάληνηε ζπλήο, νχησ θαί ηνίο ζέ πνζνχζηλ έλσζνλ 
ζαπηφλ νηθηίξκνλ, ίλα ζπλεκκέλνη ζνη πκλψκελ, θαί δνμνινγψκελ ηφ 



παλάγηφλ ζνπ Πλεχκα. 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Οη ελ θακίλσ ηνχ ππξφο εκβιεζέληεο φζηνη Παίδεο, ηφ πχξ εηο δξφζνλ 
κεηέβαινλ, δηά ηήο πκλσδίαο, νχησ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν 
Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Ρεηνξεπφλησλ ηά ζεία κεγαιεία ηψλ Απνζηφισλ, ηνχ Πλεχκαηνο ε 
ελέξγεηα, ελνκίδεην κέζε ηνίο απηζηνχζη, δη' ήο Σξηάο γλσξίδεηαη, εηο 
Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Σήλ αδηαίξεηνλ θχζηλ νξζνδφμσο ζενινγνχελ κελ, Θεφλ Παηέξα ηφλ 
άλαξρνλ, ηήο απηήο εμνπζίαο Λφγνλ θαί Πλεχκα, Δπινγεηφο εί, 
θξάδνληεο, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Δηξκφο άιινο 

 χκθσλνλ εζξφεζελ νξγάλσλ κέινο,  

 έβεηλ ηφ ρξπζφηεπθηνλ άςπρνλ βξέηαο.  

 Ζ ηνχ Παξαθιήηνπ δέ θσζθφξνο ράξηο, 

 εβαζκηάδεη ηνχ βνάλ, Σξηάο κφλε,  

 Ηζνζζελήο, άλαξρνο, επινγεηφο εί. 
 

 Φσλήλ πξνθεηφθζεγθηνλ εγλνεθφηεο, 

 Έθαζθνλ νηλφηεπθηνλ άθξνλεο κέζελ. 

 Ρήζεηο μελεθνχζζεζαλ σο Απνζηφισλ. 

 Οη επζεβείο δέ, ζνί βνψκελ ελζέσο. 

 Νενπξγέ ηνχ ζχκπαληνο, επινγεηφο εί. 
 

 Θέζπηλ θαηεβξφληεζελ ν βιέπσλ φπα,  

 Έλζνπο Ησήι ηνχ ζεαξρηθσηάηνπ 

 Οίο εθρεψ, θήζαληνο νίά πεξ Λφγνπ, 

 Σνχ Πλεχκαηφο κνπ, ζπκβνήζνπζη. Φχζηο, 

 Ζ ηξηζζνθεγγφθσηνο, επινγεηφο εί. 
 

 Σξηηηή κέλ επκνίξεζελ σξψλ ηήλ ράξηλ,  

 πσο ππεκθήλεηε ηξείο ππνζηάζεηο,  

 έβεηλ ελ απιφηεηη ηήο εμνπζίαο,  

 Αιι' ελ κηά λχλ εκεξψλ ηή Κπξία,  

 Τηφο Παηήξ, θαί Πλεχκα, επινγεηφο εί. 



Καηαβαζίαη 
Ήρνο βαξχο 

Οη ελ θακίλσ ηνχ ππξφο εκβιεζέληεο φζηνη Παίδεο, ηφ πχξ εηο δξφζνλ 
κεηέβαινλ, δηά ηήο πκλσδίαο, νχησ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν 
Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Ήρνο δ' 

 χκθσλνλ εζξφεζελ νξγάλσλ κέινο,  

 έβεηλ ηφ ρξπζφηεπθηνλ άςπρνλ βξέηαο.  

 Ζ ηνχ Παξαθιήηνπ δέ θσζθφξνο ράξηο, 

 εβαζκηάδεη ηνχ βνάλ, Σξηάο κφλε,  

 Ηζνζζελήο, άλαξρνο, επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Άθιεθηνο ππξί ελ ηλά πξνζνκηινχζα, βάηνο Θεφλ εγλψξηζε, ηψ 
βξαδπγιψζζσ θαί δπζήρσ Μσζεί θαί Παίδαο δήινο Θενχ, ηξείο 
αλαιψηνπο ηψ ππξί πκλσδνχο έδεημε, Πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ 
πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Εσηηθιήο εμ χςνπο βηαίαο θεξνκέλεο, ερεηηθψο ηνχ Πλεχκαηνο ηνχ 
παλαγίνπ, αιηεχζη πλνήο, ππξίλσλ είδεη γισζζψλ, ηά κεγαιεία ηνχ 
Θενχ εξξεηνξεχνλην, Πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Οη κή ζηγνκέλσ πξνβαίλνληεο ελ φξεη, κή πεθξηθφηεο πχξ δεηκαηνχλ, 
δεχηε θαί ζηψκελ ελ ηψ φξεη ηψλ, ελ πφιεη δψληνο Θενχ, 
πλεπκαηνθφξνηο Μαζεηαίο λχλ ζπγρνξεχνληεο, Πάληα ηά έξγα ηφλ 
Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Δηξκφο άιινο 

 Λχεη ηά δεζκά θαί δξνζίδεη ηήλ θιφγα,  

 Ο ηξηζζνθεγγήο ηήο ζεαξρίαο ηχπνο,  

 Τκλνχζη Παίδεο, επινγεί δέ ηφλ κφλνλ,  

 σηήξα θαί παληνπξγφλ, σο επεξγέηελ,  

 Ζ δεκηνπξγεζείζα ζχκπαζα θηίζηο.  
 

 Μλήκελ ν Υξηζηφο ηψλ βξνηνζζφσλ επψλ,  

 Απαηξαθνπζζείο ηνίο Απνζηφινηο έθε,  

 Σφ Πλεχκα ηεχρεη γισζζνππξζεχησ ζέα,  

 Δθίδνλ, επινγεηφλ νηθεηνπκέλε,  



 Ζιινηξησκέλε δέ κέιπεη ζε θηίζηο. 
 

 σηεξησδψο, απηνδεζπφησο ηφλ,  

 Φψο απηνιακπέο, θαί παξεθηηθφλ θάνπο,  

 Τπάξρνλ, ήθεο εκθνξνχλ Απνζηφινηο,  

 Σηκήελ σο άεκα, ηνίο ζνίο νηθέηαηο,  

 Λειηπαξεκέλνλ δέ Πλεχκα πξνζλέκνηο. 
 

 Ή ζε Πξνθεηψλ πλεπκαηέκθνξνλ ζηφκα,  

 ήλ ζσκαησδψο, ψ κέδσλ, ελδεκίαλ,  

 Καί Πλεχκα θφιπσλ παηξηθψλ πξνεγκέλνλ,  

 Αθηηζηνζπκπιαζηνπξγνζχλζξνλνλ ζέζελ,  

 Ηείο ελαλζξσπήζεσο πηζηνίο ζέβαο.  
Καηαβαζίαη 
Ήρνο βαξχο 

Άθιεθηνο ππξί ελ ηλά πξνζνκηινχζα, βάηνο Θεφλ εγλψξηζε, ηψ 
βξαδπγιψζζσ θαί δπζήρσ Μσζεί θαί Παίδαο δήινο Θενχ, ηξείο 
αλαιψηνπο ηψ ππξί πκλσδνχο έδεημε, Πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ 
πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ήρνο δ' 

 Λχεη ηά δεζκά θαί δξνζίδεη ηήλ θιφγα,  

 Ο ηξηζζνθεγγήο ηήο ζεαξρίαο ηχπνο,  

 Τκλνχζη Παίδεο, επινγεί δέ ηφλ κφλνλ,  

 σηήξα θαί παληνπξγφλ, σο επεξγέηελ,  

 Ζ δεκηνπξγεζείζα ζχκπαζα θηίζηο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
Μή ηήο θζνξάο δηαπείξα θπνθνξήζαζα, θαί παληερλήκνλη Λφγσ 
ζάξθα δαλείζαζα, Μήηεξ απείξαλδξε, Παξζέλε Θενηφθε, δνρείνλ ηνχ 
αζηέθηνπ, ρσξίνλ ηνχ απείξνπ πιαζηνπξγνχ ζνπ, ζε κεγαιχλνκελ. 
(Γίο)  
 
Δπηπαθιάδνληνο πάιαη ππξίλνπ άξκαηνο, ν δεισηήο θαί ππξίπλνπο 
ραίξσλ νρνχκελνο, ηήλ λχλ εθιάκςαζαλ επίπλνηαλ εδήινπ, εμ χςνπο 
Απνζηφινηο, πθ' ήο θαηαιακθζέληεο, ηήλ Σξηάδα πάζηλ εγλψξηζαλ.  
 
Νφκνπ ηψλ θχζεσλ δίρα μέλνλ εθνχεην, ηψλ Μαζεηψλ ηήο κηάο γάξ 
θσλήο απερνπκέλεο, Πλεχκαηνο ράξηηη, πνηθίισο, ελερνχλην, ιανί, 
θπιαί θαί γιψζζαη, ηά ζεία κεγαιεία, ηήο Σξηάδνο γλψζηλ κπνχκελνη. 



 
Δηξκφο άιινο 

 Υαίξνο Άλαζζα, κεηξνπάξζελνλ θιένο. 

 Άπαλ γάξ επδίλεηνλ εχιαινλ ζηφκα,  

 Ρεηξεχνλ, νπ ζζέλεη ζε κέιπεηλ αμίσο. 

 Ηιηγγηά δέ λνχο άπαο ζνπ ηφλ ηφθνλ 

 Ννείλ, φζελ ζε ζπκθψλσο δνμάδνκελ. (Γίο) 
 

 Όδεηλ ένηθε ηήλ θπζίδσνλ Κφξελ. 

 Μφλε γάξ ελ δίλεζη θεθξχθεη Λφγνλ  

 Ννζνχζαλ αιζέλνληα ηήλ βξνηψλ θχζηλ.  

 Οο δεμηνίο θιηζκνίζη λχλ ηδξπκέλνο 

 Παηξφο, πέπνκθε ηήλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο. 
 

 ζνηο έπλεπζελ ε ζεφξξπηνο ράξηο, 

 Λάκπνληεο, αζηξάπηνληεο, ειινησκέλνη,  

 Οζλείαλ αιινίσζηλ εππξεπεζηάηελ  

 Ηζνζζελνχζαλ ηήλ άηκεηνλ εηδφηεο, 

 νθήλ ηξίθεγγνλ νπζίαλ δνμάδνκελ. 
Καηαβαζίαη 
Ήρνο βαξχο 

Μή ηήο θζνξάο δηαπείξα θπνθνξήζαζα, θαί παληερλήκνλη Λφγσ 
ζάξθα δαλείζαζα, Μήηεξ απείξαλδξε, Παξζέλε Θενηφθε, δνρείνλ ηνχ 
αζηέθηνπ, ρσξίνλ ηνχ απείξνπ πιαζηνπξγνχ ζνπ, ζε κεγαιχλνκελ.  

Ήρνο δ' 

 Υαίξνο Άλαζζα, κεηξνπάξζελνλ θιένο. 

 Άπαλ γάξ επδίλεηνλ εχιαινλ ζηφκα,  

 Ρεηξεχνλ, νπ ζζέλεη ζε κέιπεηλ αμίσο. 

 Ηιηγγηά δέ λνχο άπαο ζνπ ηφλ ηφθνλ 

 Ννείλ, φζελ ζε ζπκθψλσο δνμάδνκελ. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ  Ήρνο γ' 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Σφ παλάγηνλ Πλεχκα, ηφ πξντφλ εθ ηνχ Παηξφο, θαί δη' Τηνή 
ελδεκήζαλ, ηνίο αγξακκάηνηο Μαζεηαίο, ηνχο ζέ Θεφλ επηγλφληαο, 
ζψζνλ, αγίαζνλ πάληαο. (Γίο) 

Έηεξνλ  Ήρνο ν απηφο 
Φψο ν Παηήξ, θψο ν Λφγνο, θψο θαί ηφ άγηνλ Πλεχκα, φπεξ ελ 
γιψζζαηο ππξίλαηο, ηνίο Απνζηφινηο επέκθζε, θαί δη' απηνχ πάο ν 



θφζκνο θσηαγσγείηαη, Σξηάδα ζέβεηλ αγίαλ. (Άπαμ) 
 

Δηο ηνχο  Α ί λ ν π ο 
 

Ηζηψκελ ηίρνπο ο', θαί ςάιινκελ ηά παξφληα ηηρεξά Ηδηφκεια 
δεπηεξνχληεο απηά. 
 

Ήρνο δ' 
Παξάδνμα ζήκεξνλ είδνλ ηά έζλε πάληα ελ πφιεη Γαπτδ, φηε ηφ 
Πλεχκα θαηήιζε ηφ άγηνλ ελ ππξίλαηο γιψζζαηο, θαζψο ν ζεεγφξνο 
Λνπθάο απεθζέγμαην, Φεζί γάξ, πλεγκέλσλ ηψλ Μαζεηψλ ηνχ 
Υξηζηνχ, εγέλεην ήρνο θαζάπεξ θεξνκέλεο βηαίαο πλνήο, θαί 
επιήξσζε ηφλ νίθνλ, νχ ήζαλ θαζήκελνη, θαί πάληεο ήξμαλην 
θζέγγεζζαη, μέλνηο ξήκαζη, μέλνηο δφγκαζη, μέλνηο δηδάγκαζη, ηήο 
αγίαο Σξηάδνο. (Γίο) 
 
Σφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, ήλ κέλ αεί, θαί έζηη θαί έζηαη, νπηε αξμάκελνλ, 
νχηε παπζφκελνλ, αιι' αεί Παηξί θαί Τηψ ζπληεηαγκέλνλ, θαί 
ζπλαξηζκνχκελνλ, δσή, θαί δσνπνηνχλ, θψο, θαί θσηφο ρνξεγφλ, 
απηάγαζνλ, θαί πεγή αγαζφηεηνο, δη' νχ Παηήξ γλσξίδεηαη, θαί Τηφο 
δνμάδεηαη, θαί παξά πάλησλ γηλψζθεηαη, κία δχλακηο, κία ζχληαμηο, 
κία πξνζθχλεζηο, ηήο αγίαο Σξηάδνο. (Γίο) 
 
Σφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, θψο, θαί δσή, θαί δψζα πεγή λνεξά, Πλεχκα 
ζνθίαο, Πλεχκα ζπλέζεσο, αγαζφλ, επζέο, λνεξφλ, εγεκνλεχνλ 
θαζαίξνλ ηά πηαίζκαηα, Θεφο θαί ζενπνηνχλ, πχξ, εθ ππξφο πξντφλ, 
ιαινχλ, ελεξγνχλ, δηαηξνχλ ηά ραξίζκαηα, δη' νχ Πξνθήηαη άπαληεο, 
θαί Θενχ Απφζηνινη, κεηά Μαξηχξσλ εζηέθζεζαλ, Ξέλνλ άθνπζκα, 
μέλνλ ζέακα, πχξ δηαηξνχκελνλ εηο λνκάο ραξηζκάησλ. (Γίο) 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Βαζηιεχ νπξάληε, Παξάθιεηε, ηφ Πλεχκα ηήο αιεζείαο, ν παληαρνχ 
παξψλ, θαί ηά πάληα πιεξψλ, ν ζεζαπξφο ηψλ αγαζψλ, θαί δσήο 
ρνξεγφο, ειζέ, θαί ζθήλσζνλ ελ εκίλ, θαί θαζάξηζνλ εκάο απφ 
πάζεο θειίδνο, θαί ζψζνλ αγαζέ ηαο ςπράο εκψλ. 
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ 
 

Αληίθσλνλ Α' 



Ήρνο β 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ, πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ 
αλαγγέιιεη ηφ ζηεξέσκα. 

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, ψηεξ, ζψζφλ εκάο. 
ηίρ. Ζκέξα ηή εκέξα εξεχγεηαη ξήκα θαί λχμ λπθηί αλαγγέιιεη 
γλψζηλ. 

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
ηίρ. Οπθ εηζί ιαιηαί νπδέ ιφγνη ψλ νπρί αθνχνληαη αη θσλαί απηψλ. 

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ. 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ, θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
Γφμα... Καί λχλ... 

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 

Αληίθσλνλ Β' 
Ήρνο ν απηφο 

ηίρ. Δπαθνχζαη ζνπ Κχξηνο ελ εκέξα ζιίςεσο, ππεξαζπίζαη ζνπ ηφ 
φλνκα ηνχ Θενχ Ηαθψβ. 

 ψζνλ εκάο, Παξάθιεηε αγαζέ, ςάιινληάο ζνη. Αιιεινχτα. 
ηίρ. Δμαπνζηείιαη ζνη βνήζεηαλ εμ αγίνπ, θαί εθ ηψλ αληηιάβνηηφ 
ζνπ. 

 ψζνλ εκάο, Παξάθιεηε αγαζέ... 
ηίρ. Μλεζζεί ε πάζεο ζπζίαο ζνπ, θαί ηφ νινθαχησκά ζνπ πηαλάησ. 

 ψζνλ εκάο, Παξάθιεηε αγαζέ... 
Γφμα... Καί λχλ... 

Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ... 
 

Αληίθσλνλ Γ' 
Ήρνο πι. δ' 

ηίρ. Κχξηε, ελ ηή δπλάκεη ζνπ επθξαλζήζεηαη ν Βαζηιεχο, θαί επί ηψ 
ζσηεξίσ ζνπ αγαιιηάζεηαη ζθφδξα. 

 Δπινγεηφο εί, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν παλζφθνπο ηνχο αιηείο 
αλαδείμαο, θαηαπέκςαο απηνίο ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, θαί δη' απηψλ 
ηήλ νηθνπκέλελ ζαγελεχζαο, θηιάλζξσπε, δφμα ζνη. 

ηίρ. Σήλ επηζπκίαλ ηήο θαξδίαο απηνχ έδσθαο απηψ θαί ηήλ ζέιεζηλ 
ηψλ ρεηιέσλ απηνχ νπθ εζηέξεζαο απηφλ. 

 Δπινγεηφο εί, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ... 
ηίρ. ηη πξνέθζαζαο απηφλ ελ επινγίαηο ρξεζηφηεηνο, έζεθαο επί 



ηήλ θεθαιήλ απηνχ ζηέθαλνλ εθ ιίζνπ ηηκίνπ. 

 Δπινγεηφο εί, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ... 
ηίρ. Εσήλ εηήζαηφ ζε, θαί έδσθαο απηψ καθξφηεηα εκεξψλ εηο 
αηψλα αηψλνο. 

 Δπινγεηφο εί, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ... 
 

Δηζνδηθφλ 
Τςψζεηη, Κχξηε, ελ ηή δπλάκεη ζνπ, άζσκελ θαί ςαινχκελ ηάο 
δπλαζηείαο ζνπ, ψζνλ εκάο, Παξάθιεηε αγαζέ, ςάιινληάο ζνη. 
Αιιεινχτα. 
 

Σφ Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο πι. δ' 

Δπινγεηφο εί, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν παλζφθνπο ηνχο αιηείο 
αλαδείμαο, θαηαπέκςαο απηνίο ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, θαί δη' απηψλ ηήλ 
νηθνπκέλελ ζαγελεχζαο, θηιάλζξσπε, δφμα ζνη. 
 

Κνληάθηνλ 
Ήρνο πι. δ' 

ηε θαηαβάο ηάο γιψζζαο ζπλέρεε, δηεκέξηδελ έζλε ν Όςηζηνο, φηε 
ηνχ ππξφο ηάο γιψζζαο δηέλεηκελ, εηο ελφηεηα πάληαο εθάιεζε, θαί 
ζπκθψλσο δνμάδνκελ ηφ παλάγηνλ Πλεχκα. 
 

Αληί δέ ηνχ Σξηζαγίνπ 
ζνη εηο Υξηζηφλ εβαπηίζζεηε... 
 

Κνηλσληθφλ 
Σφ Πλεχκά ζνπ ηφ αγαζφλ νδεγήζεη κε ελ γή επζεία. Αιιεινχτα. 

ρ91ηνξ 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΣΩΝ 
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα... ηζηψκελ ηίρνπο δ', θαί ςάιινκελ 
ηηρεξά Αλαζηάζηκα. 

 
Ήρνο πι. δ' 

Δζπεξηλφλ χκλνλ, θαί ινγηθήλ ιαηξείαλ, ζνί Υξηζηέ πξνζθέξνκελ, φηη 



επδφθεζαο, ηνχ ειεήζαη εκάο, δηά ηήο Αλαζηάζεσο.  
 
Κχξηε, Κχξηε, κή απνξξίςεο εκάο απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, αιιά 
επδφθεζνλ, ηνχ ειεήζαη εκάο, δηά ηήο Αλαζηάζεσο.  
 
Υαίξε ηψλ αγία, Μήηεξ ηψλ Δθθιεζηψλ, Θενχ θαηνηθεηήξηνλ, ζχ γάξ 
εδέμσ πξψηε, άθεζηλ ακαξηηψλ, δηά ηεο, Αλαζηάζεσο.  
 
Ο εθ Θενχ Παηξφο Λφγνο, πξφ ηψλ αηψλσλ γελλεζείο, επ' εζράησλ 
δέ ηψλ ρξφλσλ, ν απηφο εθ ηήο Απεηξνγάκνπ ζαξθσζείο, βνπιήζεη 
ζηαχξσζηλ ζαλάηνπ ππέκεηλε, θαί ηφλ πάιαη λεθξσζέληα άλζξσπνλ 
έζσζε, δηά ηήο εαπηνχ Αλαζηάζεσο. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Μαξηχξσλ ζείνο ρνξφο, ηήο Δθθιεζίαο ε βάζηο, ηνχ Δπαγγειίνπ ε 
ηειείσζηο, πκείο έξγσ ηνχ σηήξνο ηά ξεηά επιεξψζαηε, ελ πκίλ γάξ 
αη πχιαη ηνχ Άδνπ, θαηά ηήο Δθθιεζίαο αλεσρζείζαη, εθιείζζεζαλ, ε 
ηνχ αίκαηνο πκψλ ρχζηο, ηάο εηδσιηθάο ζπνλδάο εμήξαλελ, ε ζθαγή 
πκψλ, απέηεθε ηψλ πηζηψλ ηφ πιήξσκα, ηνχο αζσκάηνπο 
εμεπιήμαηε, ηψ Θεψ ζηεθαλεθφξνη παξίζηαζζε, ψ απαχζησο 
πξεζβεχεηε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφ Γνγκαηηθφλ  Ήρνο πι. δ' 

Πψο ζε καθαξίζσκελ Θενηφθε; πψο δέ αλπκλήζσκελ 
ππεξεπινγεκέλε, ηφ αθαηάιεπηνλ κπζηήξηνλ ηήο θπνθνξίαο ζνπ; 
Σψλ αηψλσλ γάξ ν πνηεηήο, θαί ηήο εκεηέξαο δεκηνπξγφο θχζεσο; 
ηήλ ηδίαλ εηθφλα νηθηείξαο, θαζήθελ εαπηφλ, εηο θέλσζηλ ηήλ 
αλεμηρλίαζηνλ, ν ψλ ελ ηνίο αυινηο θφιπνηο ηνχ Παηξφο, ελ κήηξα ζνπ 
αγλή θαηεζθήλσζε, θαί ζάξμ αηξέπησο εγέλεην εθ ζνχ, απεηξφγακε, 
κείλαο, φπεξ ππήξρε θχζεη, Θεφο, Γηφ απηφλ πξνζθπλνχκελ, Θεφλ 
ηέιεηνλ, θαί άλζξσπνλ ηέιεηνλ, ηφλ απηφλ ελ εθαηέξα κνξθή, εθαηέξα 
γάξ θχζηο εζηίλ ελ απηψ αιεζψο, δηπιά δέ πάληα θεξχηηνκελ, ηά 
θπζηθά απηνχ ηδηψκαηα, θαηά ηήλ δηπιφελ ηψλ νπζηψλ, δχν ζέβνληεο 
ηάο ελεξγείαο, θαί ηά ζειήκαηα, Οκννχζηνο γάξ ψλ ηψ Θεψ θαί Παηξί, 
απηεμνπζίσο ζέιεη, θαί ελεξγεί σο άλζξσπνο, Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή 
πακκαθάξηζηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Σφ, Φψο ηιαξφλ, θαί ηφ Πξνθείκελνλ 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηφ Αλαζηάζηκνλ ηηρεξφλ. 
 



Ήρνο πι. δ'  
Αλήιζεο επί ζηαπξνχ Ηεζνχ, ν θαηαβάο εμ νπξαλνχ, ήιζεο επί 
ζάλαηνλ, ε δσή ε αζάλαηνο, πξφο ηνχο ελ ζθφηεη, ηφ θψο ηφ 
αιεζηλφλ, πξφο ηνχο πεζφληαο, ε πάλησλ Αλάζηαζηο, ν θσηηζκφο, 
θαί ν σηήξ εκψλ, δφμα ζνη.  

Σήο Θενηφθνπ Πξνζφκνηα γ' 
Ήρνο πι. δ' 

Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
ηίρ. Μλεζζήζνκαη ηνχ νλφκαηφο ζνπ ελ πάζε γελεά θαί γελεά. 
 
Υαίξε, Θενηφθε πάλζεκλε, ραίξε πεγή ηήλ δσήλ, ηνίο πηζηνίο ε 
πεγάδνπζα, ραίξε πάλησλ Γέζπνηλα, θαί Κπξία ηήο θηίζεσο, 
επινγεκέλε, ραίξε παλάκσκε, δεδνμαζκέλε, ραίξε παλάρξαληε, 
ραίξε παιάηηνλ, ραίξε ζείνλ ζθήλσκα, ραίξε αγλή, ραίξε 
Μεηξνπάξζελε, ραίξε Θεφλπκθε. 
 
ηίρ. Άθνπζνλ, ζχγαηεξ, θαί ίδε, θαί θιίλνλ ηφ νχο ζνπ, θαί επηιάζνπ 
ηνχ ιανχ ζνπ, θαί ηνχ νίθνπ ηνχ παηξφο ζνπ, θαί επηζπκήζεη ν 
Βαζηιεχο ηνχ θάιινπο ζνπ. 
 
Υαίξε, Θενκήηνξ άρξαληε, ραίξε, πηζηψλ ε ειπίο, ραίξε, θφζκνπ 
θαζάξζηνλ, ραίξε, πάζεο ζιίςεσο, ξπνκέλε ηνχο δνχινπο ζνπ, ε ηψλ 
αλζξψπσλ, ραίξε, παξάθιεζηο, ε δσεθφξνο, ραίξε, αληίιεςηο, ραίξε, 
πξνπχξγηνλ, ηψλ πξνζθαινπκέλσλ ζε, ραίξε, Θενχ, ζείνλ 
ελδηαίηεκα, θαί φξνο άγηνλ. 
 
ηίρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ ηήο γήο. 
 
Υαίξε, Θενηφθε Γέζπνηλα, ραίξε, ε κφλε ειπίο, ηψλ βξνηψλ θαί 
αληίιεςηο, ραίξε, θαηαθχγηνλ, θαί ιπρλία αείθσηνο, εγιατζκέλνλ, 
ραίξε, ιακπάδηνλ, εγηαζκέλνλ, ραίξε, παιάηηνλ ραίξε, Παξάδεηζε, 
ραίξε, ζείνλ ζθήλσκα, ραίξε, πεγή, βξχνπζα ηά λάκαηα, ηψλ 
πξνζηξερφλησλ ζνη. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Γεχηε πηζηνί, ζήκεξνλ ρνξείαλ επηθξνηήζαληεο, επζεβψο 
παλεγπξίζσκελ, θαί ηψλ Αγίσλ πάλησλ ηήλ έλδνμνλ, θαί ζεβάζκηνλ 
κλήκελ, ελδφμσο ηηκήζσκελ, ιέγνληεο, Υαίξεηε, Απφζηνινη έλδνμνη, 
Πξνθήηαη, θαί Μάξηπξεο, θαί Ηεξάξραη, Υαίξεηε, Οζίσλ ν δήκνο, θαί 
ηψλ Γηθαίσλ, Υαίξεηε, ηηκίσλ Γπλαηθψλ ν ρνξφο θαί Υξηζηφλ ππέξ ηνχ 
θφζκνπ πξεζβεχζαηε, λίθαο ηψ βαζηιεί θαηά βαξβάξσλ δσξήζαζζαη, 



θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 
Καί λχλ... Θενηνθίνλ  Ο απηφο 

Ο πνηεηήο θαί ιπηξσηήο κνπ πάλαγλε, Υξηζηφο ν Κχξηνο, εθ ηήο ζήο 
λεδχνο πξνειζψλ, εκέ ελδπζάκελνο, ηήο πξψελ θαηάξαο ηφλ Αδάκ 
ειεπζέξσζε, Γηφ ζνη πάλαγλε, σο ηνχ Θενχ Μεηξί ηε, θαί Παξζέλσ 
αιεζψο, βνψκελ αζηγήησο, ηφ ραίξε ηνχ Αγγέινπ, Υαίξε Γέζπνηλα, 
πξνζηαζία θαί ζθέπε, θαί ζσηεξία ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Απνιπηίθηνλ Αλαζηάζηκνλ 
Ήρνο πι. δ'  

Δμ χςνπο θαηήιζεο ν εχζπιαγρλνο, ηαθήλ θαηαδέμσ ηξηήκεξνλ, ίλα 
εκάο ειεπζεξψζεο ηψλ παζψλ, Ζ δσή θαί ε Αλάζηαζηο εκψλ, Κχξηε 
δφμα ζνη.  

Γφμα... Σψλ Αγίσλ  Ήρνο δ' 
Σψλ ελ φισ ηψ θφζκσ Μαξηχξσλ ζνπ, σο πνξθχξαλ θαί βχζζνλ ηά 
αίκαηα, ε Δθθιεζία ζνπ ζηνιηζακέλε, δη' απηψλ βνά ζνη, Υξηζηέ ν 
Θεφο, ηψ ιαψ ζνπ ηνχο νηθηηξκνχο ζνπ θαηάπεκςνλ, εηξήλελ ηή 
πνιηηεία ζνπ δψξεζαη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  Ο απηφο 
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί Αγγέινηο ν άγλσζηνλ κπζηήξηνλ, δηά 
ζνχ Θενηφθε, ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη, Θεφο, ελ αζπγρχησ ελψζεη 
ζαξθνχκελνο, θαί ηαπξφλ εθνπζίσο ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη' 
νχ αλαζηήζαο ηφλ Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο 
εκψλ. 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, θαί ηφ α Κάζηζκα ηνχ Φαιηεξίνπ, εηο ηφ, 
Κχξηε εθέθξαμα... ηζηψκελ ηίρνπο η', θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Αλαζηάζηκα ο', θαί ηψλ Αγίσλ δ'. 
 

ηηρεξά Αλαζηάζηκα 
 

Ήρνο πι. δ' 
Δζπεξηλφλ χκλνλ, θαί ινγηθήλ ιαηξείαλ, ζνί Υξηζηέ πξνζθέξνκελ, φηη 
επδφθεζαο, ηνχ ειεήζαη εκάο, δηά ηήο Αλαζηάζεσο.  
 
Κχξηε, Κχξηε, κή απνξξίςεο εκάο απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, αιιά 
επδφθεζνλ, ηνχ ειεήζαη εκάο, δηά ηήο Αλαζηάζεσο.  
 



Υαίξε ηψλ αγία, Μήηεξ ηψλ Δθθιεζηψλ, Θενχ θαηνηθεηήξηνλ, ζχ γάξ 
εδέμσ πξψηε, άθεζηλ ακαξηηψλ, δηά ηεο, Αλαζηάζεσο.  

ηηρεξά Αλαηνιηθά 
Ο εθ Θενχ Παηξφο Λφγνο, πξφ ηψλ αηψλσλ γελλεζείο, επ' εζράησλ 
δέ ηψλ ρξφλσλ, ν απηφο εθ ηήο Απεηξνγάκνπ ζαξθσζείο, βνπιήζεη 
ζηαχξσζηλ ζαλάηνπ ππέκεηλε, θαί ηφλ πάιαη λεθξσζέληα άλζξσπνλ 
έζσζε, δηά ηήο εαπηνχ Αλαζηάζεσο. 
 
Σήλ εθ λεθξψλ ζνπ Αλάζηαζηλ, δνμνινγνχκελ Υξηζηέ, δη' ήο 
ειεπζέξσζαο Αδακηαίνλ γέλνο, εθ ηήο ηνχ Άδνπ ηπξαλλίδνο, θαί 
εδσξήζσ ηψ θφζκσ σο Θεφο, δσήλ αηψληνλ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Γφμα ζνη Υξηζηέ σηήξ, Τηέ, Θενχ κνλνγελέο, ν πξνζπαγείο ελ ηψ 
ζηαπξψ, θαί αλαζηάο εθ ηάθνπ ηξηήκεξνο. 
 

Έηεξα ηψλ Αγίσλ Πάλησλ 
Ήρνο πι. β' 

ιελ απνζέκελνη 
Οη πλεπκαηνξξεηνξεο, νη Μαζεηαί ηνχ σηήξνο, ηνχ Πλεχκαηνο 
φξγαλα, πίζηεη ρξεκαηίζαληεο, δηεζπάξεζαλ, εηο ηά γήο πέξαηα, ηφ 
ζεπηφλ θήξπγκα, νξζνδφμσο θαηαζπείξνληεο, εμ ψλ εβιάζηεζαλ, 
ζεία γεσξγηα θαί ράξηηη Μαξηχξσλ ηά ζηξαηεχκαηα, πάζνο ηφ ζεπηφλ 
εηθνλίδνληεο, δηά πνιπηξφπσλ, ζηξεβιψζεσλ καζηίγσλ θαί ππξνο, 
θαί παξξεζία πξεζβεχνπζηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
Ππξί εθθαηφκελνη, ηήο ηνχ Κπξίνπ αγάπεο, ππξφο θαηεθξφλεζαλ, θαί 
σο ζείνη άλζξαθεο αλαπηφκελνη, νη ζεπηνί Μάξηπξεο, ελ Υξηζηψ 
έθιεμαλ, θξπγαλψδεο πιάλεο θξχαγκα, ζεξψλ δέ έθξαμαλ, 
ζηφκαηα, ζνθαίο επηθιήζεζη, θαί θάξαο εθηεκλφκελνη, έηεκνλ ερζξνχ 
πάζαο θάιαγγαο, θαί ηνχο ηψλ αηκάησλ, πξνρένληεο θξνπλνχο 
θαξηεξηθψο, ηήλ Δθθιεζίαλ θαηήξδεπζαλ, πίζηεη αλαζάιινπζαλ. 
 
Θεξζί πξνζπαιαίνληεο, ηπκπαληδφκελνη μίθεη, φλπμη μεφκελνη, ρείξαο 
αθαηξνχκελνη, θαί ζηξεβινχκελνη, νη ζηεξξνί κάξηπξεο, θαί ππξί 
ελχισ, αλελδφησο θινγηδφκελνη, θαί εθθεληνχκελνη, θαί ηάο αξκνλίαο 
ηεκλφκελνη, ππέθεξνλ ζηεξξφηαηα, ιήμηλ πξννξψληεο ηήλ κέιινπζαλ, 
θαί ηνχο αθεξάηνπο, ζηεθάλνπο, θαί ηήλ δφμαλ ηνχ Υξηζηνχ, ψ 
παξξεζία πξεζβεχνπζηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
Δλ πάζη ηνίο πέξαζη, ηνχο ελαζιήζαληαο πίζηεη, Απνζηφινπο, 



Μάξηπξαο, Ηεξείο ζεφθξνλαο, ζεκλά Γχλαηα, ηεξφλ άζξνηζκα, ηεξνίο 
άζκαζη, θαηά ρξένο επθεκήζσκελ, φηη ζπλήθζεζαλ, ηνίο επνπξαλίνηο 
νη γήτλνη, θαί πάζεη ηήλ απάζεηαλ, ράξηηη Υξηζηνχ εθνκίζαλην, θαί λχλ 
σο αζηέξεο, ζηεξξνί πεξηαπγάδνληεο εκάο, ελ παξξεζία 
πξεζβεχνπζηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ ήκψλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Μαξηχξσλ ζείνο ρνξφο, ηήο Δθθιεζίαο ε βάζηο, ηνχ Δπαγγειίνπ ε 
ηειείσζηο, πκείο έξγσ ηνχ σηήξνο ηά ξεηά επιεξψζαηε, ελ πκίλ γάξ 
αη πχιαη ηνχ Άδνπ, θαηά ηήο Δθθιεζίαο αλεσρζείζαη, εθιείζζεζαλ, ε 
ηνχ αίκαηνο πκψλ ρχζηο, ηάο εηδσιηθάο ζπνλδάο εμήξαλελ, ε ζθαγή 
πκψλ, απέηεθε ηψλ πηζηψλ ηφ πιήξσκα, ηνχο αζσκάηνπο 
εμεπιήμαηε, ηψ Θεψ ζηεθαλεθφξνη παξίζηαζζε, ψ απαχζησο 
πξεζβεχεηε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ήρνο πι. δ' 

Ο Βαζηιεχο ηψλ νπξαλψλ, δηά θηιαλζξσπίαλ, επί ηήο γήο ψθζε, θαί 
ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε, εθ Παξζέλνπ γάξ αγλήο, ζάξθα 
πξνζιαβφκελνο, θαί εθ ηαχηεο πξνειζψλ, κεηά ηήο πξνζιήςεσο, εηο 
εζηίλ Τηφο, δηπινχο ηήλ θχζηλ, αιι' νπ ηήλ ππφζηαζηλ, Γηφ ηέιεηνλ 
απηφλ Θεφλ, θαί ηέιεηνλ άλζξσπνλ, αιεζψο θεξχηηνληεο, 
Οκνινγνχκελ Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, φλ ηθέηεπε, Μήηεξ αλχκθεπηε, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Δίζνδνο, ηφ, Φψο ηιαξφλ... 
 

Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο 
Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, εππξέπηαλ ελεδχζαην. 
ηίρ. Δλεδχζαην ν Κχξηνο δχκακηλ, θαί πεξηεδψζαην. 
ηίρ. Καί γάξ εζηεξέσζε ηήλ νηθνπκέλελ, ήηηο νπ ζαιεπζήζαηαη. 
 

Πξνθεηείαηο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 43, 9-14) 

Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Πάληα ηά έζλε ζπλήρζεζαλ άκα θαί 
ζπλαρζήζνληαη άξρνληεο εμ απηψλ, Σίο αλαγγειεί ηαχηα ελ απηνίο; ή 
ηά εμ αξρήο, ηίο αθνπζηά πνηήζεη εκίλ, Αγαγέησζαλ ηνχο κάξηπξαο 
απηψλ, θαί δηθαησζήησζαλ, Καί εηπάησζαλ αιεζή, Γίλεζζέ κνη 
κάξηπξεο, θαί εγψ κάξηπο Κχξηνο ν Θεφο, θαί ν παίο, φλ εμειεμάκελ, 
ίλα γλψηε θαί Πηζηεχζεηε, θαί ζπλήηε, φηη εγψ εηκη, Δκπξνζζέλ κνπ 
νπθ εγέλεην άιινο Θεφο, θαί κεη εκέ νπθ έζηαη, Δγψ εηκη ν Θεφο, θαί 
νπθ έζηη πάξεμ εκνχ ν ζψδσλ. Δγψ αλήγγεηια θαί έζσζα, σλείδηζα, 



θαί νπθ ήλ ελ εκίλ αιιφηξηνο. Τκείο εκνί κάξηπξεο, θαί εγψ Κχξηνο ν 
Θεφο, φηη απ' αξρήο εγψ εηκη, θαί νπθ έζηηλ ν εθ ηψλ ρεηξψλ κνπ 
εμαηξνχκελνο. Πνηήζσ, θαί ηίο απνζηξέςεη απηφ. Οχησ ιέγεη Κχξηνο ν 
Θεφο, ν ιπηξνχκελνο εκάο, ν Άγηνο Ηζξαήι.  

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 3, 1-9) 

Γηθαίσλ ςπραί ελ ρεηξί Θενχ, θαί νπ κή άςεηαη απηψλ βάζαλνο. 
Έδνμαλ ελ νθζαικνίο αθξφλσλ ηεζλάλαη. Καί εινγίζζε θάθσζηο ε 
έμνδνο απηψλ, θαί ε αθ' εκψλ πνξεία ζχληξηκκα, νη δέ εηζηλ ελ 
εηξήλε. Καί γάξ ελ φςεη αλζξψπσλ εάλ θνιαζζψζηλ, ε ειπίο απηψλ 
αζαλαζίαο πιήξεο. Καί νιίγα παηδεπζέληεο, κεγάια 
επεξγεηεζήζνληαη, φηη ν Θεφο επείξαζελ απηνχο, θαί εχξελ απηνχο 
αμίνπο εαπηνχ. Χο ρξπζφλ ελ ρσλεπηεξίσ εδνθίκαζελ απηνχο, θαί σο 
νινθάξπσκα ζπζίαο πξνζεδέμαην απηνχο. Καί ελ θαηξψ επηζθνπήο 
απηψλ αλαιάκςνπζη, θαί σο ζπηλζήξεο ελ θαιάκε δηαδξακνχληαη. 
Κξηλνχζηλ έζλε, θαί θξαηήζνπζη ιαψλ θαί βαζηιεχζεη απηψλ Κχξηνο 
εηο ηνχο αηψλαο, νη πεπνηζφηεο επ' απηφλ, ζπλήζνπζηλ αιήζεηαλ, θαί 
νη πηζηνί έλ αγάπε πξνζκελνχζηλ απηψ, φηη ράξηο θαί έιενο ελ ηνίο 
νζίνηο απηνχ, θαί επηζθνπή ελ ηνίο εθιεθηνίο απηνχ.  

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 5, 15-23 & 6, 1-3) 

Γίθαηνη εηο ηφλ αίσλα δψζη, θαί ελ Κπξίσ ν κηζζφο απηψλ, θαί ε 
θξνληίο απηψλ παξά Τςίζησ. Γηά ηνχην ιήςνληαη ηφ βαζίιεηνλ ηήο 
εππξεπείαο, θαί ηφ δηάδεκα ηνχ θάιινπο εθ ρεηξφο Κπξίνπ, φηη ηή 
δεμηά απηνχ ζθεπάζεη απηνχο, θαί ηψ βξαρίνλη ππεξαζπηεί απηψλ. 
Λήςεηαη παλνπιίαλ, ηφλ δήινλ απηνχ, θαί νπινπνηήζεη ηήλ θηίζηλ εηο 
άκπλαλ ερζξψλ. Δλδχζεηαη ζψξαθα, δηθαηνζχλελ, θαί πεξηζήζεηαη 
θφξπζα, θξίζηλ αλππφθξηηνλ. Λήςεηαη αζπίδα αθαηακάρεηνλ, 
νζηφηεηα, νμπλεί δέ απφηνκνλ νξγήλ εηο ξνκθαίαλ. πλεθπνιεκήζεη 
απηψ ν θφζκνο επί ηνχο παξάθξνλαο, πνξεχζνληαη εχζηνρνη βνιίδεο 
αζηξαπψλ, θαί σο απφ επθχθινπ ηφμνπ ηψλ λεθψλ, επί ζθνπφλ 
αινχληαη, θαί εθ πεηξνβφινπ ζπκνχ πιήξεηο ξηθήζνληαη ράιαδαη. 
Αγαλαθηήζεη θαη' απηψλ χδσξ ζαιάζζεο, πνηακνί δέ ζπγθιχζνπζηλ 
απνηφκσο. Αληηζηήζεηαη απηνίο πλεπκαδπλάκεσο, θαί σο ιαίιας 
εθιηθκήζεη απηνχο, θαί εξεκψζεη πάζαλ ηήλ γήλ αλνκία, θαί ε 
θαθνπξαγία πεξηηξέςεη ζξφλνπο δπλαζηψλ. Αθνχζαηε νχλ, Βαζηιείο, 
θαί ζχλεηε, κάζεηε, δηθαζηαί πεξάησλ γήο, ελσηίζαζζε νη θξαηνχληεο 
πιήζνπο, θαί γεγαπξσκέλνη επί φρινηο εζλψλ, φηη εδφζε παξά Κπξίνπ 
ε θξάηεζηο πκίλ, θαί ε δπλαζηεία παξά Τςίζηνπ.  
 



Δηο ηήλ Ληηήλ 
 

Φάιινκελ ηφ ηηρεξφλ ηνχ Αγίνπ ηήο Μνλήο, είηα ηά παξφληα 
Ηδηφκεια ηψλ Αγίσλ Πάλησλ. 

 
Ήρνο α' 

Πίζηεσο ζπκθσλία, ηήλ θνζκηθήλ παλήγπξηλ, ηψλ απ' αηψλνο Θεψ 
επαξεζηεζάλησλ, Παηξηαξρψλ ηφ ηίκηνλ, ηψλ Πξνθεηψλ ηφλ 
ζχιινγνλ, Απνζηφισλ ηφ εγθαιιψπηζκα, Μαξηχξσλ ηφ άζξνηζκα, 
Αζθεηψλ ηφ θαχρεκα, πάλησλ ηψλ Αγίσλ ηήλ κλήκελ, πλεπκαηηθψο 
ενξηάζσκελ, πξεζβεχνπζη γάξ απαχζησο, δσξεζήλαη εηξήλελ ηψ 
θφζκσ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 
 
Γεχηε πάληεο νη πηζηνί, ηψλ Αγίσλ πάλησλ, ελ ςαικνίο θαί ηήλ 
παλέλδνμνλ κλήκελ, χκλνηο, θαί σδαίο πλεπκαηηθαίο επθεκήζσκελ, 
ηφλ Βαπηηζηήλ ηνχ σηήξνο, Απνζηφινπο, Πξνθήηαο, θαί Μάξηπξαο, 
Ηεξάξραο, Γηδαζθάινπο ηε θαί Οζίνπο, Αζθεηάο θαί Γηθαίνπο, θαί ηψλ 
αγίσλ Γπλαηθψλ ηφ θηιφζενλ ζχζηεκα, ζεβαζκίσο καθαξίδνληεο, 
ζπκθψλσο εθβνήζσκελ, Τπεξάγαζε Υξηζηέ, ν Θεφο εκψλ, ηαίο 
απηψλ πξεζβείαηο παξάζρνπ εηξήλελ ηαίο Δθθιεζίαηο ζνπ, λίθαο θαη' 
ερζξψλ ηψ θηινρξίζησ βαζηιεί, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 
 
Γεχηε άπαληεο, πλεπκαηηθψο επθξαλζψκελ, επί ηή κλήκε ηψλ Αγίσλ, 
ηδνχ γάξ παξαγέγνλε, πινπηνπνηά εκίλ ραξίζκαηα θνκίδνπζα, δηφ ελ 
θσλή αγαιιηάζεσο, θαί θαζαξψ ζπλεηδφηη, αλαβνήζσκελ ιέγνληεο, 
Υαίξεηε Πξνθεηψλ ν ζχιινγνο, νη ηήλ έιεπζηλ Υξηζηνχ ηψ θφζκσ 
θεξχμαληεο, θαί ηά πφξξσ εγγχο πξνβιέπνληεο Υαίξεηε Απνζηφισλ 
ν ρνξφο, νη ηψλ εζλψλ ζαγελεπηαί, θαί αιηείο ηψλ αλζξψπσλ, Υαίξεηε 
Μαξηχξσλ ν δήκνο, νη εθ πεξάησλ γήο ζπλαζξνηζζέληεο εηο κίαλ 
πίζηηλ, θαί ππέξ ηαχηεο βαζάλσλ αηθηζκνχο ππνκείλαληεο, θαί 
ηειείσο ηφλ ηήο αζιήζεσο ζηέθαλνλ εηιεθφηεο, Υαίξεηε Παηέξσλ ν 
κειηζζψλ, νη ηά εαπηψλ ζψκαηα ηή αζθήζεη θαηαηήμαληεο, θαί 
λεθξψζαληεο ηά πάζε ηήο ζαξθφο, ηφλ λνχλ ζείσ έξσηη επηεξψζαηε, 
εηο νπξαλνχο ελέπηεηε, θαί ζχλ Αγγέινηο επθξαηλφκελνη, απνιαχεηε 
ηψλ αησλίσλ αγαζψλ, Αιι' ψ Πξνθήηαη, Απφζηνινη, θαί Μάξηπξεο 
ζχλ Αζθεηαίο, ηφλ πκάο ζηεθαλψζαληα, εθηελψο δπζσπείηε, ηνχ 
ιπηξσζήλαη εμ ερζξψλ ανξάησλ θαί Οξαηψλ, ηνχο ελ πίζηεη, θαί 
πφζσ ηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ πκψλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Σή λχλ παλεγχξεη, ζπλδξάκσκελ νη πηζηνί, πξνηίζεηαη γάξ εκίλ 



πλεπκαηηθή ηξάπεδα, θαί θξαηήξ κπζηηθφο, εμ εδέσλ εδεζκάησλ 
επθξνζχλεο πιήξεο, αη ηψλ Μαξηχξσλ αξεηαί, νχηνη γάξ νη 
θαξηεξφςπρνη, εθ ηψλ πεξάησλ ηήο γήο, ηψλ ηνχ ζψκαηνο άθξσλ, 
εηεξνπφλνπο αηθηζκνχο, ηψ Θεψ πξνζήλεγθαλ, ζπζίαλ ινγηθήλ, 
πάζαλ αθκήλ ειηθίαο, νη κελ ηάο θεθαιάο απνηεκλφκελνη, έηεξνη δέ 
ρεηξψλ δηαηξέζεηο, θαί πάζεο αξκνλίαο άκα, πάληεο νη Άγηνη ηψλ ηνχ 
Υξηζηνχ παζεκάησλ θνηλσλνί γεγφλαζηλ, Αιι' ψ ζηεθάλνπο απηνίο 
ακνηβάο βαζάλσλ δεδσθψο, Κχξηε, θαη' ίρλνο ηνχησλ πνιηηεχεζζαη 
αμίσζνλ εκάο, σο θηιάλζξσπνο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ναφο θαί πχιε ππάξρεηο παιάηηνλ θαί ζξφλνο ηνχ Βαζηιέσο, 
Παξζέλε πάλζεκλε, δη' ήο ν ιπηξσηήο κνπ, Υξηζηφο ν Κχξηνο, ηνίο έλ 
ζθφηεη θαζεχδνπζηλ επέθαλελ, Ήιηνο ππάξρσλ δηθαηνζχλεο, θσηίζαη 
ζέισλ, νχο έπιαζε θαη εηθφλα ηδίαλ, ρεηξί ηή εαπηνχ, Γηφ παλχκλεηε, 
σο κεηξηθήλ παξξεζίαλ πξφο απηφλ θεθηεκέλε, αδηαιείπησο 
πξέζβεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Αλαζηάζηκα 
 

Ήρνο πι. δ' 
Αλήιζεο επί ζηαπξνχ Ηεζνχ, ν θαηαβάο εμ νπξαλνχ, ήιζεο επί 
ζάλαηνλ, ε δσή ε αζάλαηνο, πξφο ηνχο ελ ζθφηεη, ηφ θψο ηφ 
αιεζηλφλ, πξφο ηνχο πεζφληαο, ε πάλησλ Αλάζηαζηο, ν θσηηζκφο, 
θαί ν σηήξ εκψλ, δφμα ζνη.  

Σά θαη' Αιθάβεηνλ 
Υξηζηφλ δνμνινγήζσκελ, ηφλ αλαζηάληα εθ λεθξψλ, ςπρήλ θαί ζψκα 
γάξ αλαιαβψλ, ηψ πάζεη απ' αιιήισλ δηέηεκε, ηήο αρξάληνπ κέλ 
ςπρήο ελ Άδε θαηειζνχζεο, φλ θαί εζθχιεπζε, ηάθσ δέ δηαθζνξάλ 
νπθ νηδε ηφ άγηνλ ζψκα, ηνχ Λπηξσηνχ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Φαικνίο θαί χκλνηο δνμνινγνχκελ Υξηζηέ, ηήλ εθ λεθξψλ ζνπ 
Αλάζηαζηλ, δη' ήο εκάο ειεπζέξσζαο, ηήο ηπξαλλίδνο ηνχ Άδνπ, θαί 
σο Θεφο εδσξήζσ, δσήλ αηψληνλ, θαη ηφ κέγα έιενο.  
 
Χ Γέζπνηα ηψλ απάλησλ, αθαηάιεπηε Πνηεηά νπξαλνχ θαί γήο, δηά 
ηαπξνχ παζψλ, εκνί απάζεηαλ επήγαζαο, ηαθήλ δέ θαηαδεμάκελνο, 
θαί αλαζηάο ελ δφμε, ζπλαλέζηεζαο ηφλ Αδάκ ρεηξί παληνδπλάκσ, 
Γφμα ηή ζή ηξηεκέξσ Δγέξζεη, δη' ήο δεδψξεζαη εκίλ, ηήλ αηψληνλ 
δσήλ, θαί ηιαζκφλ ακαξηηψλ, σο κφλνο εχζπιαγρλνο. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Γεχηε πηζηνί, ζήκεξνλ ρνξείαλ επηθξνηήζαληεο, επζεβψο 



παλεγπξίζσκελ, θαί ηψλ Αγίσλ πάλησλ ηήλ έλδνμνλ, θαί ζεβάζκηνλ 
κλήκελ, ελδφμσο ηηκήζσκελ, ιέγνληεο, Υαίξεηε, Απφζηνινη έλδνμνη, 
Πξνθήηαη, θαί Μάξηπξεο, θαί Ηεξάξραη, Υαίξεηε, Οζίσλ ν δήκνο, θαί 
ηψλ Γηθαίσλ, Υαίξεηε, ηηκίσλ Γπλαηθψλ ν ρνξφο θαί Υξηζηφλ ππέξ ηνχ 
θφζκνπ πξεζβεχζαηε, λίθαο ηψ βαζηιεί θαηά βαξβάξσλ δσξήζαζζαη, 
θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  Ο απηφο 
Ο πνηεηήο θαί ιπηξσηήο κνπ πάλαγλε, Υξηζηφο ν Κχξηνο, εθ ηήο ζήο 
λεδχνο πξνειζψλ, εκέ ελδπζάκελνο, ηήο πξψελ θαηάξαο ηφλ Αδάκ 
ειεπζέξσζε, Γηφ ζνη πάλαγλε, σο ηνχ Θενχ Μεηξί ηε, θαί Παξζέλσ 
αιεζψο, βνψκελ αζηγήησο, ηφ ραίξε ηνχ Αγγέινπ, Υαίξε Γέζπνηλα, 
πξνζηαζία θαί ζθέπε, θαί ζσηεξία ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Απνιπηίθηνλ Αλαζηάζηκνλ 
Ήρνο πι. δ'  

Δμ χςνπο θαηήιζεο ν εχζπιαγρλνο, ηαθήλ θαηαδέμσ ηξηήκεξνλ, ίλα 
εκάο ειεπζεξψζεο ηψλ παζψλ, Ζ δσή θαί ε Αλάζηαζηο εκψλ, Κχξηε 
δφμα ζνη.  

Γφμα... Σψλ Αγίσλ  Ήρνο δ' 
Σψλ ελ φισ ηψ θφζκσ Μαξηχξσλ ζνπ, σο πνξθχξαλ θαί βχζζνλ ηά 
αίκαηα, ε Δθθιεζία ζνπ ζηνιηζακέλε, δη' απηψλ βνά ζνη, Υξηζηέ ν 
Θεφο, ηψ ιαψ ζνπ ηνχο νηθηηξκνχο ζνπ θαηάπεκςνλ, εηξήλελ ηή 
πνιηηεία ζνπ δψξεζαη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  Ο απηφο 
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί Αγγέινηο ν άγλσζηνλ κπζηήξηνλ, δηά 
ζνχ Θενηφθε, ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη, Θεφο, ελ αζπγρχησ ελψζεη 
ζαξθνχκελνο, θαί ηαπξφλ εθνπζίσο ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη' 
νχ αλαζηήζαο ηφλ Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο 
εκψλ. 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΟΝΤΚΣΗΚΧ 
 

Καλψλ Σξηαδηθφο, νχ ε αθξνζηηρίο. 
Σξηάο κνλάο ζψζφλ κε ηφλ ζφλ νηθέηελ. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 

Αξκαηειάηελ Φαξαψ 
Σψ ηξηζειίσ Βαζηιεί θαί πξχηαλη, θαί πξνκεζεί ηνχ παληφο, θαί 
αγαζψ κφλσ, θπζηθψο ππάξρνληη, θαί εληαίαλ έρνληη, ηήο ζεφηεηνο 
δφμαλ ζεψ, κνλάξρε πξνζπίπηνκελ, χκλνλ ηφλ ηξηζάγηνλ άδνληεο. 



 
Ρήζεηο ηάο ζείαο θαί ρξεζκνχο ηνχο άλσζελ, κεκπεκέλνη ζαθψο, 
ζεαξρηθήλ θχζηλ, εληθήλ δνμάδνκελ, ατδηνλ ζπλάλαξρνλ, ελ ηξηζί ηνίο 
πξνζψπνηο, Παηξί Τηψ θαί ηψ Πλεχκαηη, δεκηνπξγηθήλ, 
παληνδχλακνλ. 
 
Ηεξνκχζηεο Αβξαάκ γελφκελνο, ηεξνηχπσο ηνπξίλ, ηφλ πνηεηήλ 
πάλησλ, θαί Θεφλ θαί Κχξηνλ, ηξηζί κέλ ππνζηάζεζηλ, ππεδέμαην 
ραίξσλ, ηψλ δέ ηξηψλ ππνζηάζεσλ, θξάηνο εληαίνλ εγλψξηζελ. 

Θενηνθίνλ 
Απεηξνγάκσο ηφλ Υξηζηφλ εθχεζαο, ηφλ θαζ' εκάο δη' εκάο, εηιεθφηα 
θχζηλ, Πάλαγλε, θαί άηξεπηνλ, θαη'  άκθσ δηακείλαληα, φλ δπζψπεη 
απαχζησο, ακαξηηψλ κνη δσξήζαζζαη, θαί ηψλ πεηξαζκψλ 
απνιχηξσζηλ. 
 

Χδή γ' 
Ο ζηεξεψζαο θαη αξράο 

έ ηφλ απξφζηηνλ Θεφλ, θαί Βαζηιέα ηήο δφμεο, επί ζξφλνπ Ζζαταο 
θαηείδελ, πςεινχ, θαί Υεξνπβίκ, θαί εξαθίκ δνμάδνληα, 
αθαηαπαχζηνηο χκλνηο, κνλαδηθφλ ηξηζππφζηαηνλ. 
 
Μφλνλ παηξφζελ σο εθ λνχ, γεγελλεκέλνλ ηφλ Λφγνλ, θαί ηφ Πλεχκα 
πξνειζψλ απνξξήησο, θαηαιιήινηο ινγηζκνίο, θαί γξαθηθνίο 
δηδάγκαζη, θαηεηιεθφηεο έλα, Θεφλ ηξηζήιηνλ ζέβνκελ. 
 
Ο ψλ αγέλλεηνο Παηήξ, θαί ηήο ηδίαο νπζίαο, ηφ απαχγαζκα 
γελλήζαο αξξεχζησο, ηφλ Τηφλ θψο εθ θσηφο, εθπνξεπηψο 
πξνβάιιεηαη, ζπκθπέο θψο ηφ Πλεχκα, ηφ παληνπξγφλ θαί νκφηηκνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ναφο εδείρζεο θαζαξφο, Παξζελνκήηνξ Μαξία, ηνχ ηά πάληα 
παλζζελψο θαί παλζφθσο, ππνζηήζαληνο Υξηζηνχ, θαί ηάμαληνο θαί 
θέξνληνο, φλ εμηιέσζαί κνη, ηαίο κεηξηθαίο ζνπ δεήζεζη. 
 

Καζίζκαηα  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 

Σήο ηξηζειίνπ θαί ζεπηήο ηειεηαξρίαο, ηάο δπλαζηείαο νη πηζηνί λχλ 
επθεκνχκελ, φηη λεχκαηη κφλσ ηφ πάλ ζπλέζηεζε, ηάο άλσ 
ρνξνζηαζίαο Αγγειηθάο, ηάο θάησ ηεξαξρίαο Δθθιεζηψλ, ηνχ 
θξαπγάδεηλ ηφ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί, Θεέ ππεξάγαζε, δφμα, χκλνο ηψ 
θξάηεη ζνπ. 



Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ  κνηνλ 
Σφλ αλαιινίσηνλ Θεφλ ε ηεηνθπία, αιινηνπκέλελ εηο αεί ηή ακαξηία, 
ηαίο πξνζβνιαίο ηνχ δνιίνπ θαί ηή ξαζπκία, ζηεξέσζνλ ηήλ θαξδίαλ 
κνπ αγαζή, πξεζβείαηο ηαίο κεηξηθαίο ζνπ, φπσο θαγψ, επραξίζησο 
θξαπγάδσ ζνη, Θενγελλήηνξ Μαξηάκ, ειέεζνλ ηήλ πνίκλελ ζνπ, ήλ 
εθηήζσ παλάκσκε. 
 

Χδή δ' 
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε 

Αλαηνιή, επηθαλείζα ζεφηεηνο, ηνίο ελ ζθφηεη, πάζαλ δηεζθέδαζε, ηήλ 
αθεγγή λχθηα ηψλ παζψλ, θαί δηθαηνζχλεο, ηφλ Ήιηνλ εμαλέηεηιελ, 
απινχλ κελ θαη' νπζίαλ, ηξηιακπή δέ πξνζψπνηο, ν πκλνχκελ αεί θαί 
δνμάδνκελ. 
 
εξαθηθνίο, ζηφκαζη ηφλ αλπκλνχκελνλ, ηνίο πειίλνηο ρείιεζη 
δνμάδνκελ, κνλαδηθφλ, θαί ηξηαδηθφλ, Κχξηνλ ηήο δφμεο, ηή θχζεη θαί 
ππνζηάζεζη, βνψληεο, Χ παληάλαμ, ηνίο ζνίο δνχινηο παξάζρνπ, ηψλ 
πνηθίισλ πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ. 
 
πλεθηηθή πάλησλ ηψλ φλησλ αφξαηε, παλνηθηίξκνλ, εχζπιαγρλε, 
θηιάλζξσπε, Σξηάο ζεπηή θαί ζεαξρηθή, κή κνπ επηιάζε, ηνχ ζνχ 
νηθέηνπ ηφ ζχλνινλ, κεδέ δηαζθεδάζεο, ήλ δηέζνπ ζνίο δνχινηο, 
δηαζήθελ δη' άθαηνλ έιενο. 

Θενηνθίνλ 
Χξαίαλ ζέ, πάλαγλε κφλελ επξάκελνο, εμ αηψλνο, Λφγνο ν 
πξνάλαξρνο, ηήλ Ηαθψβ Κφξε θαιινλήλ, θαί ελ ζνί ζθελψζαο, δη' 
επζπιαγρλίαλ αλέπιαζε, ηήλ θχζηλ ηψλ αλζξψπσλ, φλ δπζψπεη 
απαχζησο, απφ πάζεο ξπζζήλαί κε ζιίςεσο. 
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

πλατδηα ηξία, πξφζσπα δνμάδνκελ, έλα δέ Κχξηνλ, ζέ ηήλ ζείαλ 
θχζηλ, δηαηξνχληεο απιψο θαί ζπλάπηνληεο, θαί πηζηψο βνψκελ, 
ζεαξρηθή Σξηάο αγία, ηνχο ζνχο δνχινπο εθ ζιίςεσο ιχηξσζαη. 
 
Οινθχξνκαη ζθφδξα, δηά ηήλ αζζέλεηαλ ηήο δηαλνίαο κνπ, πψο κή 
ζέισλ πάζρσ, ηήλ αβνχιεηνλ φλησο αιινίσζηλ, δηά ηνχην θξάδσ, 
Εσαξρηθή Σξηάο αγία, ηψλ θαιψλ ελ ηή ζηάζεη κε ζχληαμνλ. 
 
Νπζηαγκψ βαξπλζέληα, ηψ ηήο ακαξηίαο κε, θαί ζπλσζνχκελνλ, 



πξφο ζαλάηνπ χπλνλ, σο θηιάλζξσπνο θαί ππεξάγαζνο, θαί 
παληειεήκσλ, ζεαξρηθή Σξηάο αγία, θαηνηθηείξεζνλ θαί δηαλάζηεζνλ. 

Θενηνθίνλ 
Μεηξνπάξζελε Κφξε, πάλαγλε, παλάκσκε, ζενραξίησηε, ηαίο ζαίο 
ηθεζίαηο, ηφλ Τηφλ θαί Θεφλ ζνπ θαί Κχξηνλ, εμηιέσζαί κνη, θαί ηψλ 
παζψλ θαί ηψλ πηαηζκάησλ, ηφλ ζφλ δνχινλ εθιχηξσζαη ηάρηνλ.  
 

Χδή ο' 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ 

Δπνπξαλίσλ λνψλ, ηαμηαξρίαο κηκνχκελνη, κνλαξρηθή ηνχ παληφο, 
Σξηάο ππεξνχζηε, ηξηζαγίνηο άζκαζη, ζέ δνμνινγνχκελ, ηνίο πειίλνηο 
εκψλ ζηφκαζη. 
 
Σφλ θαη' εηθφλα ηήλ ζήλ, ηφλ άλζξσπνλ δηαπιάζαληα, θαί εμ νπθ 
φλησλ ηφ πάλ, ζνθψο ππνζηήζαληα, Θεφλ ηξηζππφζηαηνλ, 
πξνζθπλψ θαί ζέβσ, θαί πκλψ, θαί κεγαιχλσ ζε. 
 
Ο παληνθξάησξ Θεφο, θαί κφλνο απεξηφξηζηνο, ελνίθεζνλ ελ εκνί, δη' 
άθαηνλ έιενο, ηξηζήιηε Γέζπνηα, θαί θαηαχγαζφλ κε, θαί ζπλέηηζνλ 
σο εχζπιαγρλνο. 

Θενηνθίνλ 
Ναφο εδείρζεο Θενχ, ηνχ αρσξήηνπ παλάρξαληε, λαφλ θακέ ηήο 
απηνχ, δείμνλ ζείαο ράξηηνο, Παλαγία Γέζπνηλα, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο, θαί 
ζπληήξεζνλ αιψβεηνλ.  
 

Καζίζκαηα  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 

Παηέξα άλαξρνλ πηζηνί, Τηφλ ζπλάλαξρνλ, θαί Πλεχκα ζείνλ, αιεζψο 
πκλνινγνχκελ, αζπγρχησο, αηξέπησο, θαί αλαιινηψησο, Σξηάδα 
απιήλ αγίαλ θαί ζπκθπή, βνψληεο ζχλ ηνίο Αγγέινηο, Άγηνο εί, Πάηεξ, 
Τηέ, ζχλ ηψ Πλεχκαηη, ηψ παλαγίσ, θαί ζεπηψ, ειέεζνλ νχο έπιαζαο, 
θαη' εηθφλα ζνπ Γέζπνηα. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ  κνηνλ 
Δπραξηζηνχκέλ ζνη αεί Θενηφθε, θαί κεγαιχλνκελ αγλή θαη 
πξνζθπλνχκελ, αλπκλνχληεο ηφλ ηφθνλ ζνπ θεραξηησκέλε, βνψληεο 
αθαηαπαχζησο, ψζνλ εκάο, παξζέλε παληειεήκνλ, σο αγαζή, θαί 
δαηκφλσλ εμάξπαζνλ, ινγνζεζίνπ θνβεξνχ, ελ ψξα ηήο εηάζεσο, κή 
αηζρπλζψκελ νη δνχινί ζνπ. 
 

Χδή δ' 



Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 
νθία αξξήησ ζνπ, θαί ηψ πειάγεη ηήο αγαζφηεηνο, δσξεάλ ηφλ ζφλ 
δνχινλ, ειεεκέλνλ αλάδεημφλ κε θαί λχλ, θαζάπεξ πάιαη, θαί ξχζαη 
θαθψζεσο, Σξηάο, Μνλάο ν Θεφο, ακαξηηψλ θαί παζψλ. (Γίο) 
 
Ο λνχο ν αγέλλεηνο, Παηήξ, θαί Λφγνο ν γελλεζείο εμ απηνχ, θαί ηφ 
Πλεχκα ηφ ζείνλ, αθαηαιήπησο εθπνξεπηφλ πεθπθφο, Θεέ κνλάξρα 
ηξηζήιηε, ςάιισ ζνη, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Νελέθξσκαη Πάλαγλε, ηήο ακαξηίαο πηψλ ηφ θάξκαθνλ, θαί 
πξνζηξέρσ ζνη πίζηεη, ηή ηεηνθπία ηφλ αξρεγφλ ηήο δσήο, ηαίο ζαίο 
πξεζβείαηο ηφλ δνχιφλ ζνπ δψσζνλ, θαί πεηξαζκψλ θαί παζψλ, 
ιχηξσζαη κφλε αγλή. 
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Ο θψο ππάξρσλ άδπηνλ, ηξηιακπέο θαί ηξηζήιηνλ, θαί κνλαξρηθφλ, 
κνλνθξαηέο, απινχζηαηνλ, Θεφο αθαηάιεπηνο, θαί κνλνθξάησξ 
Κχξηνο, λχλ ηήλ ζθνηεηλήλ, θαί δνθεξάλ κνπ θαξδίαλ, θαηαχγαζνλ θαί 
δείμνλ, θσηαπγή θαί θσζθφξνλ, πκλείλ ζε θαί δνμάδεηλ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο. 
 
Ηεξσηάηαηο πηέξπμη, εξαθίκ νη ζεηφηαηνη, πξφζσπα θαί πφδαο, 
επιαβψο θαιχπηνπζη, ηήλ δφμαλ κή θέξνληεο, ηνχ ακεράλνπ θάιινπο 
ζνπ, αγαζαξρηθή ζεαξρηθή κνλαξρία, Σξηάο ππεξαγία, πιήλ εκείο 
αλπκλείλ ζε ηνικψκελ, θαί δνμάδεηλ, πηζηψο εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Κπξηαξρίαλ άλαξρνλ, παλζζελή θαί παλάγαζνλ, ηειεηαξρηθήλ, 
αγαζνπξγφλ αφξηζηνλ, αηηίαλ αλαίηηνλ, πνηεηηθήλ ατδηνλ, πξνλνεηηθήλ, 
θαί ζσζηηθήλ ηψλ απάλησλ, κνλάδα θαη' νπζίαλ, θαί Σξηάδα 
πξνζψπνηο, δνμάδσ ζε Θεέ κνπ, πηζηψο εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Δπί ηεο γήο αλέηεηιελ, ν αλέζπεξνο Ήιηνο, δηά ηήο εθ ζνχ παξζεληθήο 
γελλήζεσο, παλάρξαληε Γέζπνηλα, θαί ηνχο βξνηνχο απήιιαμε, 
δνθεξάο ζθνηνκήλεο, δηφ θαί ηήο εηδσιηθήο θαί λχλ κε κάιινλ, ηήο 
απηνχ ζεαξρίαο, θαηαχγαζνλ ηαίο αίγιαηο, θαί θξνχξεη ηφλ ζφλ 
δνχινλ. 
 

Χδή ζ' 
Δμέζηε επί ηνχησ 



Σήλ πάλησλ Βαζηιίδα θαί παληνπξγφλ, ππεξάξρηνλ θχζηλ, 
ππέξρξνλνλ, δσαξρηθήλ, εχζπιαγρλνλ, θηιάλζξσπνλ, αγαζήλ, 
ελαξρηθήλ Σξηάδα ζε, λχλ δνμνινγνχληεο, ακαξηηψλ ζπγρψξεζηλ 
αηηνχκελ, ηψ θφζκσ ηήλ εηξήλελ, θαί Δθθιεζίαηο ηήλ Οκφλνηαλ. (Γίο) 
 
Ζ κία θπξηφηεο θαί ηξηιακπήο, εληθή ζεαξρία ηξηζήιηε, ηνχο πκλεηάο, 
πξφζδεμαη ηνχο ζνχο αγαζνπξεπψο, θαί ηψλ πηαηζκάησλ ιχηξσζαη, 
θαί ηψλ πεηξαζκψλ, θαί ηψλ δπζρεξψλ, θαί ζάηηνλ ηήλ εηξήλελ, 
παξάζρνπ θηιάλζξσπσο, ηαίο Δθθιεζίαηο, θαί ηήλ έλσζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Νεδχλ Υξηζηέ σηήξ κνπ παξζεληθήλ, ελνηθήζαο εθάλεο ηψ θφζκσ 
ζνπ, ζεαλδξηθψο, άηξεπηνο αζχγρπηνο αιεζψο, θαί θαζππέζρνπ 
πάληνηε, κεηά ηψλ ζψλ δνχισλ είλαη ζαθψο, δηφ ηήο ζέ ηεθνχζεο, 
πξεζβείαηο ηήλ εηξήλελ, πάζε ηή πνίκλε ζνπ πξπηάλεπζνλ. 
 

Δίηα ηφ, Αμηφλ εζηηλ σο αιεζψο... θαί ηά ινηπά ζπλήζσο, θαί 
Απφιπζηο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Καζίζκαηα Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ 
Ήρνο πι. δ' 

Αλέζηεο εθ λεθξψλ, ε δσή ηψλ απάλησλ, θαί Άγγεινο θσηφο, ηαίο 
Γπλαημίλ εβφα, Παχζαζζε ηψλ δαθξχσλ, ηνίο Απνζηφινηο 
επαγγειίζαζζε, θξάμαηε αλπκλνχζαη, ηη αλέζηε Υξηζηφο ν Κχξηνο, ν 
επδνθήζαο ζψζαη σο Θεφο, ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.  

Γφμα... 
Άλζξσπνη ηφ κλήκά ζνπ, σηήξ εζθξαγίζαλην, Άγγεινο ηφλ ιίζνλ, 
εθηήο ζχξαο απεθχιηζε. Γπλαίθεο εζεάζαλην, εγεγεξκέλνλ εθ λεθξψλ, 
θαί αχηαη επεγγειίζαλην ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ελ ηψλ, ηη αλέζηεο ε 
δσή ηψλ απάλησλ, θαί δηειχζε ηά δεζκά ηνχ ζαλάηνπ. Κχξηε δφμα 
ζνη.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο δη' εκάο γελλεζείο εθ Παξζέλνπ, θαί ζηαχξσζηλ ππνκείλαο αγαζέ, ν 
ζαλάησ ηφλ ζάλαηνλ ζθπιεχζαο, θαί έγεξζηλ δείμαο σο Θεφο, κή 
παξίδεο νχο έπιαζαο ηή ρεηξί ζνπ, δείμνλ ηήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ 
ειεήκνλ, δέμαη ηήλ ηεθνχζάλ ζε Θενηφθνλ, πξεζβεχνπζαλ ππέξ 
εκψλ, θαί ζψζνλ σηήξ εκψλ, ιαφλ απεγλσζκέλνλ. 



 
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 

 
Καζίζκαηα  Ήρνο ν απηφο 
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 

Λεπρεηκνλψλ ν Γαβξηήι θαηδξφο επέζηε, σο πεξ ελ είδεη αζηξαπήο, 
Υξηζηνχ ηψ ηάθσ, θαί ηφλ ιίζνλ εθχιηζελ απφ ηνχ κλεκείνπ, θαί 
θφβνο κέγαο ζπλέζρε ζνχ ηνχο θξνπξνχο, θαί άθλσ έκεηλαλ πάληεο 
σζεί λεθξνί, απφ ηνχ ηάθνπ νη θχιαθεο, θαί ηνχ ιίζνπ ε ζθξαγίο, 
Αηζρχλζεηε παξάλνκνη, γλψηε, φηη αλέζηε Υξηζηφο. 

Γφμα... Σήλ ζνθίαλ θαί Λφγνλ 
Αλαζηάο εθ ηνχ ηάθνπ σο αιεζψο, ηαίο νζίαηο πξνζέηαμαο Γπλαημί, 
θεξχμαη ηήλ Έγεξζηλ, Απνζηφινηο σο γέγξαπηαη, θαί δξνκαίνο ν 
Πέηξνο, επέζηε ηψ κλήκαηη, θαί ηφ θψο ελ ηψ ηάθσ, νξψλ 
θαηεπιήηηεην, φζελ θαί θαηείδε, ηά νζφληα κφλα, ρσξίο ηνχ ζείνπ 
ζψκαηνο, ελ απηψ θαηαθείκελα, θαί πηζηεχζαο εβφεζε, Γφμα ζνη 
Υξηζηέ ν Θεφο, φηη ζψδεηο άπαληαο σηήξ εκψλ, ηνχ Παηξφο γάξ 
ππάξρεηο απαχγαζκα.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δπί ζνί ραίξεη, Κεραξηησκέλε, πάζα ε θηίζηο, Αγγέισλ ηφ ζχζηεκα, 
θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο, εγηαζκέλε λαέ, θαί Παξάδεηζε ινγηθέ, 
παξζεληθφλ θαχρεκα, εμ ήο Θεφο εζαξθψζε, θαί παηδίνλ γέγνλελ, ν 
πξφ αηψλσλ ππάξρσλ Θεφο εκψλ, ηήλ γάξ ζήλ κήηξαλ, ζξφλνλ 
επνίεζε, θαί ηήλ ζήλ γαζηέξα, πιαηπηέξαλ νπξαλψλ απεηξγάζαην. 
Δπί ζνί ραίξεη Κεραξηησκέλε, πάζα ε θηίζηο, δφμα ζνη.  
 

Μεηά ηφλ Άκσκνλ, ηά Δπινγεηάξηα, 
 

Ζ Τπαθνή  Ήρνο πι. δ' 
Αη Μπξνθφξνη ηνχ Εσνδφηνπ επηζηάζαη ηψ κλήκαηη, ηφλ Γεζπφηελ 
εδήηνπλ, ελ λεθξνίο ηφλ αζάλαηνλ, θαί ραξάο επαγγέιηα, εθ ηνχ, 
Αγγέινπ δεμάκελαη, ηνίο Απνζηφινηο εκήλπνλ. ηη αλέζηε Υξηζηφο ν 
Θεφο, παξέρσλ ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  

 Δθ λεφηεηφο κνπ ν ερζξφο κε πεηξάδεη, ηαίο εδνλαίο θιέγεη κε, εγψ 
δέ πεπνηζψο, ελ ζνί Κχξηε ηξνπνχκαη ηνχηνλ.  

 Οη κηζνχληεο ηψλ, γελεζήησζαλ δή, πξίλ εθζπαζζήλαη σο 
ρφξηνο, ζπγθφςεη γάξ Υξηζηφο, απρέλαο απηψλ, ηνκή βαζάλσλ.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Αγίσ Πλεχκαηη, ηφ δήλ ηά πάληα, θψο εθ θσηφο, Θεφο κέγαο, ζχλ 



Παηξί πκλνχκελ απηφ θαί ηψ Λφγσ.  
Αληίθσλνλ Β'  

 Ζ θαξδία κνπ ηψ θφβσ ζνπ ζθεπέζζσ, ηαπεηλνθξνλνχζα, κή 
πςσζείζα απνπέζε, εθ ζνχ Παλνηθηίξκνλ.  

 Δπί ηφλ Κχξηνλ ν εζρεθψο ειπίδα, νπ δείζεη ηφηε, φηε ππξί ηά 
πάληα θξηλεί θαί θνιάζεη.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Αγίσ Πλεχκαηη, πάο ηηο ζείνο βιέπεη θαί πξνιέγεη, ηεξαηνπξγεί 
χςηζηα, ελ ηξηζίλ έλα Θεφλ κέιπσλ, εη γάξ θαί ηξηιακπεί, κνλαξρεί ηφ 
ζείνλ.  

Αληίθσλνλ Γ'  

 Δθέθξαμά ζνη Κχξηε, πξφζρεο, θιίλφλ κνη ηφ νχο ζνπ βνψληη, θαί 
θάζαξνλ πξίλ άξεο κε, απφ ηψλ ελζέλδε.  

 Δπί ηήλ κεηέξα απηνχ γήλ, δχλσλ πάο αχζηο αλαιχζεη, ηνχ ιαβείλ 
βαζάλνπο, ή γέξα ηψλ βεβησκέλσλ.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Αγίσ Πλεχκαηη, ζενινγία κνλάο ηξηζαγία ν Παηήξ γάξ άλαξρνο, εμ νχ 
έθπ ν Τηφο αρξφλσο, θαί ηφ Πλεχκα ζχκκνξθνλ, ζχλζξνλνλ, εθ 
Παηξφο ζπλεθιάκςαλ.  

Αληίθσλνλ Γ'  

 Ηδνχ δή ηί θαιφλ, ή ηί ηεξπλφλ, αιι' ή ηφ θαηνηθείλ αδειθνχο άκα; 
ελ ηνχησ γάξ Κχξηνο, επεγγείιαην δσήλ αησλίαλ.  

 Σνχ ελδχκαηνο απηνχ, ν ηά θξίλα ηνχ αγξνχ θνζκψλ, θειεχεη κή 
δείλ θξνληίδεηλ.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Αγίσ Πλεχκαηη, ελνεηδεί αηηία, πάληα έρεηαη εηξελνβξαβεχησο. Θεφο 
ηνχην γάξ εζηη, Παηξί ηε θαί Τηψ, νκννχζηνλ θπξίσο.  

Πξνθείκελνλ 
Βαζηιεχζεη Κχξηνο εηο ηφλ αηψλα, ν Θεφο ζνπ ηψλ, εηο γελεάλ θαί 
γελεάλ.  
ηίρ. Αίλεη ε ςπρή κνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 

Σφ, Πάζα πλνή... Δπαγγέιηνλ Δσζηλφλ Α' Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ 
ζεαζάκελνη... ν Ν', θαί ηά ινηπά. 
 

Οη θαλφλεο, ν Αλαζηάζηκνο εηο δ', ν ηαπξναλαζηάζηκνο εηο β', 
ηήο Θενηφθνπ εηο β', θαί ηψλ Αγίσλ εηο ο'. 
 

Καλψλ Αλαζηάζηκνο 



 
Ήρνο πι. δ' 

Χδή α'  ν Δηξκφο 
Αξκαηειάηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή 
ξάβδνο, ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ 
θπγάδα, πεδφλ νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα.  
 
Σήλ παληνδχλακνλ Υξηζηνχ ζεφηεηα, πψο κή ζαπκάζσκελ; εθ κέλ 
παζψλ πάζη, ηνίο πηζηνίο απάζεηαλ, θαί αθζαξζίαλ βιχδνπζαλ, εθ 
πιεπξάο δέ αγίαο, πεγήλ αζάλαηνλ ζηάδνπζαλ, θαί δσήλ εθ ηάθνπ 
ατδηνλ.  
 
Χο επξεπήο ηαίο Γπλαημίλ ν Άγγεινο, λχλ εκπεθάληζηαη, θαί ηειαπγή 
θέξσλ, ηήο εκθχηνπ ζχκβνια, αυινπ θαζαξφηεηνο, ηή κνξθή δέ 
κελχσλ, ηφ θέγγνο ηήο Αλαζηάζεσο, θξάδσλ, Δμεγέξζε ν Κχξηνο.  

Θενηνθίνλ 
Γεδνμαζκέλα πεξί ζνχ ελ γελεαίο γελεψλ, ε ηφλ Θεφλ Λφγνλ, ελ 
γαζηξί ρσξήζαζα, αγλή δέ δηακείλαζα, Θενηφθε Παξζέλε, δηφ ζέ 
πάληεο γεξαίξνκελ, ηήλ κεηά Θεφλ πξνζηαζίαλ εκψλ.  
 

Καλψλ ηαπξναλαζηάζηκνο. Ήρνο ν απηφο. 
 

Χδή α' 
Τγξάλ δηνδεχζαο 

Δπήξζεζαλ πχιαη νδπλεξαί, θαί έθξημαλ Άδνπ, θαζνξψληεο νη 
ππισξνί, ελ ηνίο θαησηάηνηο ηφλ ελ χςεη, ηήο ηψλ απάλησλ επέθεηλα 
θχζεσο. 
 
Δμέζηεζαλ ηάμεηο αγγειηθαί, Οξψζαη ελ ζξφλσ, ηδξπκέλελ ηψ 
παηξηθψ, ηήλ έθπησηνλ θχζηλ ηψλ αλζξψπσλ, ηήλ θαζεηξγκέλελ ελ 
ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο. 
 

Καλψλ ηήο Θενηφθνπ. Ήρνο ν απηφο. 
 

Χδή α' 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ 

Άρξαληε Θενηφθε, ε ζεζαξθσκέλνλ ηφλ ατδηνλ, θαί ππέξζενλ Λφγνλ, 
ππέξ θχζηλ ηεθνχζα, πκλνχκέλ ζε. 
 
Βφηξπλ ζε δσεθφξνλ, ηφλ ηήο παγθνζκίνπ, απνζηάδνληα, γιπθαζκφλ 



ζσηεξίαο, ε Παξζέλνο Υξηζηέ απεθχεζελ. 
 

Καλψλ ηψλ Αγίσλ Πάλησλ. Ήρνο ν απηφο. νχ ε αθξνζηηρίο. 
Σψλ Αγίσλ Πάλησλ πνιπψλπκα ηάγκαηα κέιπσλ. 

 
Χδή α' 

Αξκαηειάηελ Φαξαψ 
Σψλ ζψλ Αγίσλ αλπκλψλ ηά ηάγκαηα, ηψ ζψ σλ θσηί ηήλ ςπρήλ, ηαίο 
πξνζεπραίο ηνχησλ, απγαζζήλαη δένκαη, ζχ γάξ εί θψο απξφζηηνλ, 
ηήο αγλνίαο ηφλ δφθνλ, δηψθσλ ηνίο ζνίο ππξζεχκαζη, Λφγε ηνχ Θενχ 
θσηνδφηα Υξηζηέ. 
 
Χο αλπςψζεο επί μχινπ, είιθπζαο, πξφο ζήλ επίγλσζηλ, ηήλ ηψλ 
εζλψλ πάζαλ, θιεξνπρίαλ Γέζπνηα, θαί θσηί θαηειάκπξπλαο, ηήο 
αγίαο Σξηάδνο, δη' Απνζηφισλ αγίσλ ζνπ, δη' ψλ ηήλ απάηελ 
απήιαζαο. 
 
Ννκνζεζία ζνπ Υξηζηέ πεηζφκελνη, νη ζνί Απφζηνινη, ηά επί γήο 
πάληα, επζεβψο απψζαλην, θαί ηψ θσηί ηήο ράξηηνο, θαηεθαίδξπλαλ 
πάζαλ, ηήλ νηθνπκέλελ νη έλδνμνη, επαγγειηθψο ζε θεξχηηνληεο. 
 
Αγαιιηψκελνη ηαπξφλ νη Μάξηπξεο, ηφλ ζφλ αξάκελνη, θαί ηφ ζεπηφλ 
πάζνο, αθιηλψο κηκνχκελνη, ηπξαλληθήλ νπθ έπηεμαλ, απεηιήλ νη 
γελλαίνη, νπ πχξ, νπ μίθνο, νπ κάζηηγαο, αιι' νπδέ ιηκφλ, νπδέ 
ζάλαηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Γλψκελ αλδξείαλ αη παξζέλνη πάλαγλε, αλαιαβνχζαη ζαθψο, 
καξηπξηθνχο άζινπο, αθιηλψο ππέκεηλαλ, θαί ςαικηθψο νπίζσ ζνπ, 
ηψ Τηψ ζνπ Παξζέλε, ελζέσο ζπλαγαιιφκελαη, ηψ πακβαζηιεί 
πξνζελέρζεζαλ. 
 

Καηαβαζία 
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ 
εξεχμνκαη ηή βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, 
θαί άζσ γεζφκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα. 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο, ηνχο νπξαλνχο ελ ζπλέζεη, θαί ηήλ γήλ επί 
πδάησλ εδξάζαο, ελ ηή πέηξα κε Υξηζηέ, ηψλ εληνιψλ ζνπ ζηήξημνλ, 
φηη νπθ έζηη πιήλ ζνπ, άγηνο κφλε θηιάλζξσπε.  



 
Καηαθξηζέληα ηφλ Αδάκ, ηή γεχζεη ηήο ακαξηίαο, ηήο ζαξθφο ζνπ ηφ 
ζσηήξηνλ πάζνο, εδηθαίσζε Υξηζηέ απηφο γάξ νπρ ππεχζπλνο, ηή ηνχ 
ζαλάηνπ πείξα, πέθελαο ν αλακάξηεηνο.  
 
Σεο, Αλαζηάζεσο ηφ θψο, εμέιακςε ηνίο ελ ζθφηεη, ηνχ ζαλάηνπ θαί 
ζθηά θαζεκέλνηο, ν Θεφο κνπ Ηεζνχο, θαί ηή απηνχ ζεφηεηη, ηφλ 
ηζρπξφλ δεζκεχζαο, ηνχηνπ ηά ζθεχε δηήξπαζε.  

Θενηνθίνλ 
Σψλ Υεξνπβίκ θαί εξαθίκ, εδείρζεο πςεινηέξα, Θενηφθε, ζχ γά 
κφλε εδέμσ, ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ, ελ ζή γαζηξί ακφιπληε, δηφ πηζηνί 
ζε πάληεο, χκλνηο αεί καθαξίδνκελ.  
 

Άιινο  Οπξαλίαο αςίδνο 
Απεηζήζαληα πξψελ, ηή εληνιή Κχξηε, ηνχ πεπνηεθφηνο κε φλησο, ζχ 
απεμέλσζαο, φλ κνξθσζάκελνο, ππαθνήλ ηε παηδεχζαο, ζεαπηψ σ 
θείσζαο δηά ζηαπξψζεσο. 
 
Ο ζνθία ηά πάληα, πξνεγλσθψο Κχξηε, θαί ηή ζή ζπλέζεη, ζπκπήμαο 
ηά ππνρζφληα, νπθ απεμίσζαο, ζπγθαηαβάζεη ζνπ Λφγε, ηνχ Θενχ, 
αλαζηήζαη ηφλ θαη' εηθφλα ζνπ. 
 

Άιινο  χ εί ηφ ζηεξέσκα 
Γφο εκίλ βνήζεηαλ, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ Πάλαγλε, ηάο πξνζβνιάο, 
απνθξνπνκέλε, ηψλ δεηλψλ πεξηζηάζεσλ. 
 
Δχαο ηήο πξνκήηνξνο, ζχ επαλφξζσζηο γέγνλαο, ηφλ αξρεγφλ ηήο 
δσήο ηψ θφζκσ, Θενηφθε θπήζαζα. 
 

Άιινο  Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο 
Ηεξσζχλελ ηεξάλ, νη Ηεξείο θαί Πνηκέλεο, ελδπζάκελνη, θαί ηαχηελ 
εκθξφλσο, θπβεξλήζαληεο Υξηζηέ, αμίσο θεηεθφζκεζαλ, δηδαζθαιίαο 
ιφγνλ, άλσζελ φλησο πινπηήζαληεο. 
 
Χξαησζέληεο θαιινλαίο, ηήο πξψηεο θαιινπνηταο, θαί θαλέληεο 
απιαλείο σο θσζηήξεο, νπξαλψζαηε Υξηζηνχ, ηήλ Δθθιεζίαλ Άγηνη, 
άιινζελ άιινο ηαχηελ, πνηθίισο, θαηαθνζκήζαληεο. 
 
Νφκσ πεηζφκελνη ηψ ζψ, ηψλ καθαξίσλ νη δήκνη, πνιπηξφπνηο 
αξεηαίο θαηδξπλζέληεο, επιεξψζαλην κνλάο, ηαο νπξαλίνπο 



ραίξνληεο, άιιελ γάξ άιινο πάληεο, ηαχηαο αμίσο επιήξσζαλ. 
Θενηνθίνλ 

Παξζεληθήο απφ γαζηξφο, ηνχ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, απεγέλλεζαο 
εκίλ, Θενκήηνξ, φλ λεάληδεο αγλαί, ζενπξεπψο επφζεζαλ, θαί ζνχ 
νπίζσ πάζαη, ηνχησ ζαθψο εθνινχζεζαλ. 

Καηαβαζία 
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ 
ζπγθξνηήζαλ, ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζείαηεο, πλεπκαηηθνλ, δφμε ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ. 
 

Κνληάθηνλ ηήο Οθησήρνπ 
Χο απαξράο ηήο θχζεσο. 

Δμαλαζηάο ηνχ κλήκαηνο, ηνχο ηεζλεψηαο ήγεηξαο, θαί ηφλ Αδάκ 
αλέζηεζαο, θαί ε Δχα ρνξεχεη ελ ηή ζή Αλαζηάζεη, θαί θφζκνπ ηά 
πέξαηα παλεγπξίδνπζη, ηή εθ λεθξψλ Δγέξζεη ζνπ Πνιπέιεε.  

Ο Οίθνο 
Σά ηνχ, Άδνπ ζθπιεχζαο βαζίιεηα, θαί λεθξνχο αλαζηήζαο 
Μαθξφζπκε, Γπλαημί Μπξνθφξνηο ζπλήληεζαο, αληί ιχπεο, ραξάλ 
θνκηζάκελνο, θαί Απνζηφινηο ζνπ εκήλπζαο ηά ηήο λίθεο ζχκβνια. 
σηήξ κνπ δσνδφηα, θαί ηήλ θηίζηλ εθψηηζαο θηιάλζξσπε, δηά ηνχην 
θαί θφζκνο ζπγραίξεη, ηή εθ λεθξψλ Δγέξζεη ζνπ πνιπέιεε.  
 

Καζίζκαηα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Πξνπαηφξσλ Παηέξσλ Παηξηαξρψλ, Απνζηφισλ Μαξηχξσλ 
Ηεξαξρψλ, Πξνθεηψλ θαί Οζίσλ ζνπ, Αζθεηψλ θαί Γηθαίσλ ηε, θαί 
παληφο νλφκαηνο, εγγεγξακκέλνπ ελ βίβισ δσήο, ηήλ αγίαλ κλήκελ, 
ηεινχληεο Υξηζηέ ν Θεφο, πάληαο ζπγθηλνχκελ, εηο πξεζβείαλ 
δεφκελνη, Δηξήλεπζνλ ηφλ θφζκνλ ζνπ, δη' απηψλ σο θηιάλζξσπνο, 
ίλα πάληεο βνψκέλ ζνη, ν Θεφο ν ελδνμαδφκελνο, ελ βνπιή Αγίσλ 
ζνπ, ζχ ππάξρεηο αιεζψο, ν δνμάζαο αμίσο ηήλ κλήκελ απηψλ. 

Θενηνθίνλ  κνηνλ 
Σήλ νπξάληνλ πχιελ θαί θηβσηφλ, ηφ παλάγηνλ φξνο, ηήλ θσηαπγή, 
λεθέιελ πκλήζσκελ ηήλ νπξάληνλ θιίκαθα, ηφλ ινγηθφλ Παξάδεηζνλ, 
ηήο Δχαο ηήλ ιχηξσζηλ, ηήο νηθνπκέλεο πάζεο, ηφ κέγα θεηκήιηνλ, φηη 
ζσηεξία, ελ απηή δηεπξάρζε, ηψ θφζκσ θαί άθεζηο, ηψλ αξραίσλ 
εγθιεκάησλ, Γηά ηνχην βνψκελ απηή, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, 
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο επζεβψο πξνζθπλνχζη, 
ηφλ παλάγηνλ ηφθνλ ζνπ. 
 



Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε, ζχ κνπ θαί δχλακηο, ζχ Θεφο κνπ, ζχ κνπ 
αγαιιίακα, ν παηξηθνχο θφιπνπο κή ιηπψλ, θαί ηήλ εκεηέξαλ 
πησρείαλ επηζθεςάκελνο, δηφ ζχλ ηψ Πξνθήηε, Αββαθνχκ ζνί 
θξαπγάδσ Σή δπλάκεη ζνπ δφμα θηιάλζξσπε. 
 
χ δπζκελή, φληα κε ιίαλ εγάπεζαο, ζχ θελψζεη, μέλε θαηαβέβεθαο, 
επί ηήο γήο, εχζπιαγρλε σηήξ, ηήο εζραηηάο κνπ, ηήλ χβξηλ κή 
αλελάκελνο, θαί κείλαο ελ ηψ χςεη, ηήο αρξάληνπ ζνπ δφμεο ηφλ πξίλ 
εηηκσκέλνλ εδφμαζαο. 
 
Σίο θαζνξάλ, Γέζπνηα λχλ νπθ εμίζηαηαη, δηά πάζνπο, ζάλαηνλ 
ιπφκελνλ, δηά ηαπξνχ θεχγνπζαλ θζνξάλ, θαί δηά ζαλάηνπ, ηφλ 
Άδελ πινχηνπ θελνχκελνλ, Σήο ζείαο δπλαζηείαο, ζνχ ηνχ 
εζηαπξσκέλνπ, ηφ εμαίζηνλ έξγνλ θηιάλζξσπε. 

Θενηνθίνλ 
χ ηψλ πηζηψλ, θαχρεκα πέιεηο αλχκθεπηε, ζχ πξνζηάηηο, ζχ θαί 
θαηαθχγηνλ, Υξηζηηαλψλ, ηείρνο θαί ιηκήλ, πξφο γάξ ηνλ Τηφλ ζνπ, 
εληεχμεηο θέξεηο παλάκσκε, θαί ζψδεηο εθ θηλδχλσλ, ηνχο ελ πίζηεη 
θαί πφζσ, Θενηφθνλ αγλήλ ζε γηλψζθνληαο. 
 

Άιινο  Δηζαθήθνα Κχξηε 
Σψ ηαπξψ ζε πξνζήισζαλ, νη ηψλ παξαλφκσλ παίδεο 
θηιάλζξσπε, δη' νχ έζσζαο σο εχζπιαγρλνο, ηνχο δνμάδνληάο ζνπ 
ηά παζήκαηα. 
 
Αλαζηάο εθ ηνχ κλήκαηνο, πάληαο ζπλαλέζηεζαο ηνχο έλ Άδε 
λεθξνχο, θαί εθψηηζαο σο εχζπιαγρλνο, ηνχο δνμάδνληάο ζνπ ηήλ 
Αλάζηαζηλ. 
 

Άιινο  Δηζαθήθνα Κχξηε 
Ζ ηφλ ζηάρπλ βιαζηήζαζα, ηφλ δσνπνηφλ αλήξνηνο άξνπξα, ηφλ 
παξέρνληα ηψ θφζκσ δσήλ, Θενηφθε ζψδε ηνχο πκλνχληάο ζε. 
 
Θενηφθνλ ζε πάλαγλε, νη πεθσηηζκέλνη πάληεο θεξχηηνκελ, ηφλ γάξ 
Ήιηνλ εθχεζαο, ηήο δηθαηνζχλεο αεηπάξζελε. 
 

Άιινο  χ κνπ ηζρχο, Κχξηε 
Αλαθξαζείο, φκηινο ν ηψλ Αγίσλ ζνπ, δη' αγάπεο, θαί ζνί ελεδφκελνο, 
εηιηθξηλψο ηε θαί θαζαξψο, ελ αγαιιηάζεη, ρνξείαλ ηήλ αθαηάιπηνλ, 



Αγγέινηο ζπγρνξεχεη, πεξί ζέ παληεπφπηα, ηφλ απάλησλ Θεφλ ηε θαί 
Κχξηνλ. 
 
Νεαληθψο, έλδνμνη Ηεξνκάξηπξεο, ηψλ Μαξηχξσλ, ζηέθνο 
αλεδήζαζζε, ηψ ζενπξγψ ρξίζκαηη ηνπξίλ, ηήο Ηεξσζχλεο, 
εγιατζκέλνη παλφιβηνη, δηφ δηπινχο ζηεθάλνπο, επαμίσο ιαβφληεο, 
ζπλ Υξηζηψ αησλίσο αγάιιεζζε. 
 
Σφ ηήο ζαξθφο, θξφλεκα άπαλ ηψ Πλεχκαηη, ζενθφξνη, φλησο 
ππεηάμαηε, αζθεηηθψο ηνχηνπ ηάο Οξκάο, ηάο αθαηαζρέηνπο, λεζηεία 
θαηακαξάλαληεο, θαί λχλ ηήο απαζείαο, ηψ θσηί ππ ξζσζέληεο, 
ακνηβάο ηάο ηψλ πφλσλ εηιήθαηε. 
 
Χο ηνχ Υξηζηνχ, Μάξηπξεο ηνχ Πξσηνκάξηπξνο, ηάο βαζάλνπο, άγαλ 
ππεκείλαηε, θαξηεξηθψο ηε θαί γεληθψο, σο ελ αιινηξίνηο, αζινχληεο 
ζψκαζηλ έλδνμνη, θαί λχλ ηήο βαζηιείαο, θιεξνλφκνη δεηρζέληεο, ηνίο 
πηζηνίο ηάο ηάζεηο πεγάδεηε. 

Θενηνθίνλ 
Νχκθε Θενχ, γέγνλαο Θενγελλήηξηα, ηφλ γάξ ηνχηνπ, Λφγνλ 
πξναηψληνλ, ζσκαηηθψο ηέηνθαο εκίλ, ελ ψ θαί γπλαίθεο, αγίσο 
πνιηηεπζάκελαη, θαί άζινηο πακπνηθίινηο δηά ζνχ θνζκεζείζαη, ηήλ 
Πξνκήηνξνο πηψζηλ αλψξζσζαλ. 

Καηαβαζία 
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, 
ζνχ ηνχ Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε, Γφμα 
ηή δπλάκεη ζνπ, Κχξηε. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί 
εθάιπςέ κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι' επίζηξεςφλ κε, 
θαί πξφο ηφ θψο ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ 
δένκαη. 
 
Πεξηζέζζαη ελέζρνπ, ριαίλαλ πξφ ηνχ πάζνπο ζνπ, ψηεξ 
παηδφκελνο, ηήλ ηνχ Πξσηνπιάζηνπ, πεξηζηέιισλ αζρήκνλα 
γχκλσζηλ, θαί γπκλφο παγήλαη, ελ ηψ ηαπξψ απακθηάδσλ, ηφλ 
ρηηψλα Υξηζηέ ηήο λεθξψζεσο. 
 
Δθ ρνφο ηνχ ζαλάηνπ, ζχ ηήλ πεπησθπίάλ κνπ αλσθνδφκεζαο, 
αλαζηάο νπζίαλ, θαί αγήξσ Υξηζηέ θαηεζθεχαζαο, αλαδείμαο πάιηλ, 



βαζηιηθήλ ψζπεξ εηθφλα, αθζαξζίαο θσηί απαζηξάπηνπζαλ. 
Θενηνθίνλ 

Μεηξηθήλ παξξεζίαλ, ηήλ πξφο ηφλ Τίφλ ζνπ θεθηεκέλε Πάλαγλε, 
ζπγγελνχο πξνλνίαο, ηήο εκψλ κή παξίδεο δεφκεζα, φηη ζέ θαί 
κφλελ, Υξηζηηαλνί πξφο ηφλ Γεζπφηελ, ηιαζκφλ επκελή 
πξνβαιιφκεζα. 
 

Άιινο  Φψηηζνλ εκάο 
Οδήγεζνλ εκάο, ηή δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ ζνπ Υξηζηέ, δη' απηνχ γάξ 
ζνη πξνζπίπηνκελ, θαί ηήλ εηξήλελ παξάζρνπ εκίλ θηιάλζξσπε. 
 
Κπβέξλεζνλ εκψλ, ηήλ δσήλ σο ππεξάγαζνο, ηψλ πκλνχλησλ ζνπ 
ηήλ Έγεξζηλ, θαί ηήλ εηξήλελ παξάζρνπ εκίλ, θηιάλζξσπε.  
 

Άιινο  Οξζξίδνληεο 
Καηεχλαζνλ ηφλ άζηαηνλ, θιχδσλα ηψλ παζψλ κνπ, ε Θεφλ 
θπήζαζα, ηφλ θπβεξλήηελ θαί Κχξηνλ. 
 
Λαηξεχνπζη ηψ ηφθσ ζνπ, άρξαληε Θενηφθε, Αγγέισλ ηά ηάγκαηα, θαί 
ηψλ βξνηψλ ηά ζπζηήκαηα.  
 

Άιινο  Ίλα ηί κε απψζσ 
Πξννξάλ σο Πξνθήηαη, ζείνη ηά εζφκελα θαηεμηψζεηε, ά 
επηπνζνχληεο, επγελεία ςπρήο εθαζάξαηε, ζεκλή πνιηηεία, πκάο 
απηνχο, ψ ζενθφξνη, θσηηδφκελνη ζζέλεη ηνχ Πλεχκαηνο. 
 
Ο ρνξφο ηψλ Αγίσλ, λχλ ελαγιατδεηαη ζείνηο ραξίζκαζηλ, νη πξφ 
λφκνπ πάληεο, Παηξηάξραη, Πξνθήηαη, Απφζηνινη, θαί Μαξηχξσλ 
δήκνη, θαί Αζθεηψλ θαί δηδαζθάισλ, θαί δηθαίσλ ζχλ Ηεξνκάξηπζη. 
 
Λακπνκέλελ Οξψληεο, ηήλ ηψλ ζψλ Αγίσλ Οκήγπξηλ ζήκεξνλ, ηή ζή 
ψηεξ αίγιε, ράξηηνο, ηφλ ζφλ θαί ιακπάζηλ αζβέζηνηο ηεο ζείνλ 
πινχηνλ, ηψλ αγαζψλ, θαί αθζνλίαλ, αλπκλνχκελ απαχζησο 
θηιάλζξσπε. 

Θενηνθίνλ 
Τπεξζαχκαζηνλ ηφθνλ, ηφλ ζφλ αγαπήζαζαη γπλαίθεο πάλζεκλαη, ηά 
ηεξπλά ηνχ βίνπ, εηο νπδέλ εινγίζαλην Πάλαγλε, ηήο απηνχ θαί κφλεο, 
εξσηηθψο επηζπκνχζαη, αγιαταο θαί ζείαο ειιάκςεσο. 

 Καηαβαζία 
Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε 



Παξζέλε, έζρεο ελ κήηξα ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ 
Τηφλ, πάζη ηνίο πκλνχζί ζε, ζσηεξίαλ βξαβεχνπζα.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ 
θαθψλ, αλάγαγε, δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν 
Θεφο ηήο ζσηεξίαο κνπ. 
 
Γηά μχινπ θξαηαηψο, θαζείιέ κε ν αξρέθαθνο, απηφο δέ αλαξηεζείο, 
Υξηζηέ θξαηαηφηεξνλ, ηαπξψ θαηαβέβιεθαο, δεηγκαηίζαο ηνχηνλ, ηφλ 
πεζφληα δέ αλέζηεζαο. 
 
χ ψ θηεηξαο ηήλ ηψλ, εμαλαηείιαο ηνχ κλήκαηνο, θαηλήλ αληί 
παιαηάο, ηειέζαο σο εχζπιαγρλνο, ηψ ζείσ ζνπ αίκαηη, θαί λχλ 
βαζηιεχεηο, ελ απηή εηο ηνχο αηψλαο Υξηζηέ. 

Θενηνθίνλ 
Ρπζζείεκελ ηψλ δεηλψλ, πηαηζκάησλ ηαίο ίθεζίαηο ζνπ, Θενγελλήηνξ 
αγλή, θαί ηχρνηκελ πάλαγλε, ηήο ζείαο ειιάκςεσο, ηνχ εθ ζνχ 
αθξάζησο, ζαξθσζέληνο Τηνχ ηνχ Θενχ. 
 

Άιινο  Σήλ δέεζηλ εθρεψ 
Παιάκαο ελ ηψ ηαπξψ εμήπισζαο, ηαηξεχσλ αθξαηψο ηήλ ηαζείζαλ, 
ελ ηή Δδέκ, ρείξα ηνχ Πξσηνπιάζηνπ, θαί ηήο ηδίαο ρνιήο απεγεχζσ 
Υξηζηέ, θαί έζσζαο σο δπλαηφο, ηνχο δνμάδνληάο ζνπ ηά παζήκαηα. 
 
Θαλάηνπ ν ιπηξσηήο εγεχζαην, ηήο αξραίαο απνθάζεσο φπσο, θαί 
ηήο θζνξάο, ηφ βαζίιεηνλ ιχζε, θαί ηνίο ελ Άδε θνηηήζαο, αλέζηεζε, 
θαί έζσζελ σο δπλαηφο, ηνχο πκλνχληαο απηνχ ηήλ Αλάζηαζηλ. 
 

Άιινο  Υηηψλά κνη παξάζρνπ 
Ναφλ ζε ηνχ Θενχ θαί θηβσηφλ, θαί παζηάδα έκςπρνλ, θαί πχιελ 
νπξάληνλ, Θενηφθε νη πηζηνί θαηαγγέιινκελ. 
 
Ξνάλσλ θαηαιχηεο σο Θεφο, γεγνλψο ν ηφθνο ζνπ, Μαξία Θεφλπκθε, 
πξνζθπλείηαη ζχλ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη. 
 

Άιινο  Ηιάζζεηί κνη σηήξ 
Χο έληηκνλ εθιεθηφλ, ηεζέληα ιίζνλ αθξφγσλνλ, νη Άγηνη ελ ηψλ, 
επξφληεο ζε Γέζπνηα, θξεπίδα αζάιεπηνλ, εθιεθηνχο σο ιίζνπο, 
εαπηνχο επσθνδφκεζαλ. 



 
Νπγείζεο ζνπ ηήο πιεπξάο, ξαλίδεο αίκαηνο ζηάμαζαη, ζχλ χδαηη 
ζενπξγψ, ηφλ θφζκνλ αλέπιαζαλ, θαί ζείαλ Οκήγπξηλ, ηψλ Αγίσλ 
πάλησλ, επεξγέηα πξνζεθάιεζαλ. 
 
Τκλνχκελ παλεπζεβψο, Μαξηχξσλ λέθνο ηφ έλζενλ, ηή ράξηηη 
ιακπξπλζέλ, θαί ιάκςαλ θαηδξφηεξνλ, πνξθχξα ηνχ αίκαηνο, θαί ηή 
αινπξγίδη, ηήο απηψλ ζηεξξάο αζιήζεσο. 

Θενηνθίνλ 
Μεηέξα παλαιεζή, Θενχ ζε πάληεο γηλψζθνκελ, δη' ήο θχζηο 
γπλαηθψλ, ξσζζείζα παλάκσκε, Υξηζηνχ ππεξήζιεζελ, αξεηήο ηε 
πάζεο, επζεβψο γέγνλελ έκπιεσο.  

Καηαβαζία 
Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο 
Θενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα 
Θεφλ δνμάδνληεο.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Χο απαξράο ηήο θχζεσο, ηψ θπηνπξγψ ηήο θηίζεσο, ε νηθνπκέλε 
πξνζθέξεη ζνη Κχξηε, ηνχο ζενθφξνπο Μάξηπξαο, ηαίο απηψλ 
ηθεζίαηο, ελ εηξήλε βαζεία, ηήλ Δθθιεζίαλ ζνπ, δηά ηήο Θενηφθνπ 
ζπληήξεζνλ, πνιπέιεε.  

Ο Οίθνο 
Οη ελ πάζε ηή γή καξηπξήζαληεο, θαί ελ ηνίο νπξαλνίο κεηνηθήζαληεο, 
νη ηά πάζε Υξηζηνχ κηκεζάκελνη, θαί ηά πάζε εκψλ αθαηξνχκελνη, 
εληαχζα ζήκεξνλ αζξνίδνληαη, πξσηνηφθσλ δεηθλχνληεο Δθθιεζίαλ, 
σο ηήο άλσ ηφλ ηχπνλ επέρνπζαλ, θαί Υξηζηψ εθβνψζαλ, Θεφο κνπ 
εί, χ κε δηά ηήο Θενηφθνπ ζπληήξεζνλ, πνιπέιεε.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ζήκεξνλ εκέξα, Κπξηαθή κεηά ηήλ Πεληεθνζηήλ, ηήλ ηψλ 

απαληαρνχ ηήο νηθνπκέλεο ελ Αζία, Ληβχε, θαί Δπξψπε, Βνξξά ηε θαί 
Νφησ, Αγίσλ πάλησλ Δνξηήλ ενξηάδνκελ.  

ηίρνη 

 Σνχ Κπξίνπ κνπ πάληαο πκλψ ηνχο θίινπο. 

 Δί ηηο δε κέιισλ, εηο ηνχο πάληαο εηζίησ. 
 

Σαίο ηήο αρξάληνπ ζνπ Μεηξφο πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, θαί 
πάλησλ ηψλ απ' αηψλνο Αγίσλ ζνπ, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο, σο 
κφλνο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο. Ακήλ. 



 
Χδή δ'  Ο Δηξκφο 

Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, ηφ πχξ εδέζζε ελ Βαβπιψλη πνηέ, δηά ηνχην νη 
Παίδεο, ελ ηή θακίλσ αγαιινκέλσ πνδί, σο ελ ιεηκψλη ρνξεχνληεο 
έςαιινλ, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Ζ έλδνμνο θέλσζηο, ν ζείνο πινχηνο ηήο ζήο πησρείαο Υξηζηέ, 
θαηαπιήηηεη Αγγέινπο, ηαπξψ νξψληάο ζε θαζεινχκελνλ, δηά ηφ 
ζψζαη ηνχο πίζηεη θξαπγάδνληαο, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ. 
 
Σή Θεία θαζφδσ ζνπ, θσηφο επιήζζε ηά θαηαρζφληα, θαί ηφ ζθφηνο 
ειάζε, ην πξίλ δηψθνλ φζελ αλέζηεζαλ, νη απ' αηψλνο δεζκψηαη 
θξαπγάδνληεο, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Σξηαδηθφλ 
Απάλησλ κέλ Κχξηνλ, ελφο δέ κφλνπ κνλνγελνχο Τηνχ, νξζνδφμσο 
Παηέξα, ζενινγνχληεο ζέ θαηαγγέιινκελ, θαί έλ εηδφηεο ζνχ 
εθπνξεπφκελνλ Πλεχκα επζέο, ζπκθπέο θαί ζπλατδηνλ. 
 

Άιινο  Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο 
σηεξίαλ εηξγάζσ, κέζνλ ηήο νηθνπκέλεο, πξνθεηηθψο ν Θεφο, 
πςσζείο γάξ ελ μχισ, πάληαο αλεθαιέζσ, ηνχο ελ πίζηεη 
θξαπγάδνληαο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Αλαζηάο εθ ηνχ ηάθνπ, σο εμ χπλνπ νηθηίξκνλ, πάληαο εξξχζσ 
θζνξάο, ε θηίζηο δέ πηζηνχηαη, δηά ηψλ Απνζηφισλ, θεξπηηφλησλ ηήλ 
Έγεξζηλ, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Άιινο  Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο 
Παξζεληθήο εθ λεδχνο, ζαξθσζείο επεθάλεο εηο ζσηεξίαλ εκψλ, δηφ 
ζνπ ηήλ Μεηέξα, εηδφηεο Θενηφθνλ, επραξίζησο θξαπγάδνκελ, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Ράβδνο έθπο Παξζέλε, Ηεζζαί εθ ηήο ξίδεο ε πακκαθάξηζηνο, θαξπφλ 
αλζεθνξνχζα, ζσηήξηνλ ηνίο πίζηεη, ηψ Τηψ ζνπ θξαπγάδνπζηλ ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Άιινο  Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 
Αγίσλ ηά ηάγκαηα, ηφλ ελ Αγίνηο αλαπαπφκελνλ, αζηγήησο πκλνχληα, 
ηξπθήο ελζένπ λχλ απνιαχνπζη, θαί γεγεζφηεο ρνξεχνπζη ςάιινληεο, 



Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Σαίο ζείαηο ειιάκςεζη, ηήο ηξηζειίνπ θσηνρπζίαο ζεπηψο, ηψλ Αγίσλ 
νη δήκνη, πεξηιακθζέληεο κνλάδα ηξηζάξηζκνλ, ζενινγνχζη Παηέξα 
ζπλάλαξρνλ, θαί ηφλ Τηφλ επζεβψο, θαί Πλεχκα άγηνλ. 
 
Αθξάζησ ηή δφμε ζνπ, φηαλ νθζήζε Θεφο ελ κέζσ ζεψλ, ηάο αμίαο 
παξέρσλ ελί έθάζησ, θαί ηνχο ζηεθάλνπο δηδνχο, ηφηε ηνχο πάληαο 
αμίσζνλ ςάιιεηλ ζνη, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Γεζφκελνη κέιςσκελ, ηήλ ηψλ Αγίσλ πάλησλ νκήγπξηλ, εθ παληφο 
θξνηνπκέλελ, θαί γέλνπο άκα, θαί αμηψκαηνο, θαί πνιηηείαο, θαί 
ηνχηνηο ζπκςάισκελ, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Μαξίαλ ηήλ άρξαληνλ, θαί παλαγίαλ Θενγελλήηξηαλ, αη λεάληδεο 
πάζαη, ρνξείαλ ζείαλ άκα ζηεζάκελαη, κεγαινθψλσο, Αγάιινπ, 
βνήζαηε, ε ηήο ραξάο ηήλ πεγήλ εκίλ βιπζηάλνπζα. 

Καηαβαζία 
Οπθ ειάηξεπζαλ, ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ θηίζαληα, αιιά 
ππξφο απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο, έραηξνλ ςάιινληεο, 
Τπεξχκλεηε, ν ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, 
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, 
Σφλ δεκηνπξγφλ, θαί ιπηξσηελ, αλεβφα, νη παίδεο επινγείηε, ηεξείο 
αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Σήο Ηεζνχ ζεφηεηνο, ε ππέξζενο δχλακηο, εο ελ ηνίο θαζ' εκάο, 
ζενπξεπψο εμέιακςε ζαξθί γάξ γεπζάκελνο, ππέξ παληφο ζαλάηνπ 
ηαπξνχ, έιπζε ηνχ Άδνπ ηήλ ηζρχλ, Ολ απαχζησο, νη παίδεο 
επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ο ζηαπξσζείο εγήγεξηαη, ν κεγάιαπρνο πέπησθελ, ν θαηαπεζψλ θαί 
ζπληξηβείο αλψξζσηαη, θζνξά εμσζηξάθηζηαη, θαί αθζαξζία ήλζεζελ, 
ππφ ηήο δσήο γάξ ηφ ζλεηφλ θαηεπφζε, νη παίδεο επινγείηε, ηεξείο 
αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Σξηαδηθφλ 
Σξηζζνθαή ζεφηεηα, εληαίαλ εθιάκπνπζαλ, αίγιελ εθ κηάο 
ηξηζππνζηάηνπ θχζεσο, Γελλήηνξα άλαξρνλ, νκνθπά ηε Λφγνλ 



Παηξφο, θαί ζπκβαζηιεχνλ νκννχζηνλ Πλεχκα, νη παίδεο επινγείηε, 
ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Άιινο  Νηθεηαί ηπξάλλνπ 
Σφλ επί ηνχ μχινπ, ρείξάο κνη εθηείλαληα ηψ γπκλσζέληη, θαί 
θαινχκελφλ κε, ηή απηνχ επζρήκνλη ζάιςαη γπκλψζεη, επινγείηε 
πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Σφλ εθ θαησηάηνπ, Άδνπ κε πςψζαληα ηφλ νλ πεπησθφηα, θαί ηή 
πςηζξφλσ, δφμε ηνχ Γελλήηνξνο ηεηηκεθφηα, επινγείηε πάληα ηά έξγα 
ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Άιινο  Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ 
Σψλ ελαληίσλ ηάο ζειθηηθάο θαί θινγψδεηο σλ θαζ' εκψλ θαηάζβεζνλ 
βνιίδαο, φπσο ζε πκλψκελ, Αγλή εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Τπεξθπψο ηφλ δεκηνπξγφλ θαί σηήξα, Θεφλ Λφγνλ ηέηνθαο 
Παξζέλε, φζελ ζε πκλνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Άιινο  Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 
Αγαιιηάζζε Μάξηπξεο, νη Πξνθήηαη, Απφζηνινη, Ηεξνκαξηχξσλ ν 
ζεπηφο θαηάινγνο, Γηθαίσλ Οζίσλ ηε, θαί Γηδαζθάισλ ζείνο ρνξφο, 
ζχλ ηαίο Μπξνθφξνηο γπλαημί κεισδνχληεο, Οη παίδεο επινγείηε, 
ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Σήο ππέξ λνχλ ιακπξφηεηνο, εκθνξνχκελνη Άγηνη, ζείαο επθξνζχλεο 
θαί ραξάο πιεξνχκελνη, Θενί ρξεκαηίδεηε, ηή πξφο Θεφλ εγγχηεηη, 
ηαίο ζενπξγηθαίο καξκαξπγαίο νκηινχληεο, θαί δφμεο ηήο αθξάζηνπ, 
θσηηζζέληεο αθηίζη, Υξηζηφλ ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Αλαθαλέληεο Άγηνη, σο θσζηήξεο πνιχθσηνη, ηφλ ηήο Δθθιεζίαο, 
νπξαλφλ θαηδξχλεηε, πνηθίινηο ραξίζκαζη, θαί δηαθφξνηο θάιιεζηλ, ελ 
δηθαηνζχλε, ζσθξνζχλε αλδξεία, θξνλήζεη ηε, βνψληεο, Ηεξείο 
αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Μεη' επθξνζχλεο άπαζαη, γπλαηθψλ αη ζεφθξνλεο, αη ηειεησζείζαη, ελ 
Υξηζηψ ηψ Πλεχκαηη, Παξζέλνλ ηήλ άρξαληνλ, θαί αιεζή Μεηέξα 
Θενχ, ηήλ εθ ηήο θαηάξαο, ηήο πξνκήηνξνο Δχαο, εκάο 
ιπηξσζακέλελ, ηαλχλ πεξηθπθινχζαη, ηφλ ηαχηεο αλπκλείηε, θαξπφλ 
εηο ηνχο αηψλαο.  



Καηαβαζία 
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε 
κέλ ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ 
αγείξεη ςάιινπζαλ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη 
Θεφο, ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, 
επξπρσξνηέξα ηψλ νπξαλψλ δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί 
αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη, κεγαιχλνπζη. 
 
Σή ζεία θαί αλάξρσ θχζεη απινχο, πεθπθψο ε ζπλεηέζεο πξνζιήςεη 
ζαξθφο, ελ ζεαπηψ, ηαχηελ ππνζηήζαο Λφγε Θενχ, θαί πεπνλζψο σο 
άλζξσπνο, έκεηλαο εθηφο πάζνπο σο Θεφο, δηφ ζε ελ νπζίαηο, δπζίλ 
αδηαηξέησο, θαί αζπγρχησο κεγαιχλνκελ. 
 
Παηέξα θαη' νπζίαλ ηήλ ζετθήλ, σο δέ θχζεη γελφκελνο άλζξσπνο, 
έθεο Θεφλ, Όςηζηε ηνίο δνχινηο ζπγθαηηψλ, εμαλαζηαο ηνχ κλήκαηνο, 
ράξηηη Παηέξα ηψλ γεγελψλ, ηηζείο ηφλ θαηά θχζηλ, Θεφλ ηε θαί 
Γεζπφηελ, κεζ' νχ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ. 

Θενηνθίνλ 
Χξάζεο ψ Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, ππέξ θχζηλ ηεθνχζα ελ ζψκαηη, ηφλ 
αγαζφλ, Λφγνλ θαξδίαο ηήο εαπηνχ, φλ Ο Παηήξ εξεχμαην, εθ πάλησλ 
πξφ αηψλσλ σο αγαζφο, φλ λχλ θαί ηψλ ζσκάησλ, επέθεηλα λννχκελ, 
εη θαί ηφ ζψκα πεξηβέβιεηαη. 
 

Άιινο  Έθξημε πάζα αθνή 
Θενχ ζε θχζεη ηφλ Τηφλ, ζπιιεθζέληα ελ γαζηξί επηζηάκεζα, ηήο 
Θενκήηνξνο, θαί γεγνλφηα δη' εκάο άλζξσπνλ, θαί θαζνξψληεο ελ 
ηαπξψ, ηή θχζεη κέλ πάζρνληα ηήο αλζξσπφηεηνο, απαζή δέ σο 
Θεφλ δηακείλαληα. 
 
Λέιπηαη ζθφηνο ακεηδέο, εθ ηνχ Άδνπ γάξ αλέηεηιελ Ήιηνο, 
δηθαηνζχλεο Υξηζηφο, ηήο γήο θσηίδσλ πάληα ηά πέξαηα, ιάκπσλ 
ζεφηεηνο θσηί, νπξάληνο άλζξσπνο, Θεφο επίγεηνο, φλ ελ θχζεζη 
δηηηαίο κεγαιχλνκελ. 
 

Άιινο  Κπξίσο Θενηφθνλ 
Υαξάο θαί επθξνζχλεο, πιήξεο ζνπ ε κλήκε, ηνίο πξνζηνχζηλ ηάκαηα 



βξχνπζα, θαί επζεβψο Θενηφθνλ ζέ θαηαγγέιινπζη. 
 
Φαικνίο ζε αλπκλνχκελ, Κεραξηησκέλε, θαί αζηγήησο ηφ Υαίξε 
πξνζάγνκελ ζχ γάξ επήγαζαο, πάζη ηήλ αγαιιίαζηλ. 
 

Άιινο  Δμέζηε επί ηνχησ 
Διπίδη θαί αγάπε ζσξαθηζζέλ, θαί πηζηψο πεθξαγκέλνλ ηφ 
ζχληαγκα, ηψλ εθιεθηψλ, πάζαο ηψλ ηπξάλλσλ ηάο απεηιάο, ηνχο 
αηθηζκνχο θαί κάζηηγαο, ραίξνληεο ππέκεηλαλ επθιεψο, Υξηζηφλ 
πεπινπηεθφηεο, ληθνπνηφλ ελ άζινηο, ηήο αιεζείαο πξσηνκάξηπξεο. 
 
Ληκέλα ζσηεξίαο ηφλ Βαπηηζηήλ, Απνζηφινπο, Πξνθήηαο θαί 
Μάξηπξαο, ζχλ Αζθεηαίο, ζείνπο Γηδαζθάινπο, θαί Ηεξείο, 
Παηξηαξρψλ ηε ζχιινγνλ, θαί Ηεξνκάξηπξαο επθιεείο, γπλαίθαο 
θηινζένπο, Οζίνπο θαί Γηθαίνπο, λχλ επαμίσο επθεκήζσκελ. 
 
Ππξί δνθηκαζζέληεο ηψλ πεηξαζκψλ, θαί ηξπθαίο κή ζειρζέληεο 
αγάιιεζζε, εηιηθξηλψο ζξφλσ ηνχ Γεζπφηνπ θσηνεηδεί, παξεζηε 
θφηεο έλδνμνη, δήκνο ηψλ Αγίσλ ελ νπξαλνίο, ιπζέλησλ ηψλ 
εζφπηξσλ, ζθηάο ηε παξεηκέλεο, ηήο αιεζείαο ηαίο εκθάζεζη. 

Θενηνθίνλ 
Χξάζεο δηεζηψησλ ζπλαπηηθή, δηά ζνχ γαξ Αγγέινηο νκφζθελνη, έλ 
νπξαλνίο, άλζξσπνη γεγφλαζηλ αιεζψο, θαί καξηπξνχζη ηάγκαηα, 
πάλησλ ηψλ Αγίσλ λχλ ζχλ απηνίο, πκλνχληεο ηφλ ζφλ ηφθνλ, 
Παξζέλε Θενηφθε, ελ αησλίνηο κεισδήκαζη.  

Καηαβαζία 
Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη, ιακπαδνπρνχκελνο, 
παλεγπξηδέησ δέ, αυισλ Νφσλ, θχζηο γεξαηξνπζα, ηήλ ηεξάλ 
παλήγπξηλ, ηήο Θενκήηνξνο, θαί βνάησ, Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, 
Θενηφθε αγλή αεηπάξζελε.  
 

Δμαπνζηεηιάξηα  Σήο Οθησήρνπ 
Απηφκεινλ  Ήρνο β' 

Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ, ελ Γαιηιαίαο, πίζηεη Υξηζηφλ ζεάζαζζαη, 
ιέγνληα εμνπζίαλ, ιαβείλ ηψλ άλσ θαί θάησ, κάζσκελ πψο δηδάζθεη, 
βαπηίδεηλ εηο ηφ φλνκα ηνχ Παηξφο, έζλε πάληα, θαί ηνχ Τηνχ, θαί 
αγίνπ Πλεχκαηνο, θαί ζπλείλαη, ηνίο Μχζηαηο ψο ππέζρεην, έσο ηήο 
ζπληειείαο. 

Έηεξνλ ηψλ Αγίσλ  κνηνλ 
Σφλ Βαπηηζηήλ θαί Πξφδξνκνλ, Απνζηφινπο Πξνθήηαο, Μάξηπξαο, 



Ηεξάξραο ηε Αζθεηάο θαί Οζίνπο, Ηεξνκάξηπξαο άκα, θηινζένπο 
γπλαίθαο, θαί ηνπο Γηθαίνπο άπαληαο, θαί, Αγγέισλ ηάο ηάμεηο 
ρξεσζηηθψο, χκλνηο θαηαζηέςσκελ δπζσπνχληεο, ηήο δφμεο ηνχησλ 
ηεχμαζζαη, πξφο Υξηζηνχ ηνχ σηήξνο. 

Θενηνθίνλ  κνηνλ 
Ο άλσ δνμαδφκελνο, ζετθψο ππ' Αγγέισλ, θφιπσλ παηξψ σλ 
άρξαληε, κή εθζηάο απνξξήησο, ηνίο θάησ ζπλαλεζηξάθε, ζχ δέ 
ηαχηεο ππήξμαο, ηήο ζσηεξίαο πξφμελνο, εμ αγλψλ ζνπ αηκάησλ, 
ηνχησ Αγλή, ππέξ ιφγνλ ζάξθα δαλεηζακέλε, φλ αίηεζαη ηνίο δνχινηο 
ζνπ, ιχηξνλ δνχλαη πηαηζκάησλ. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο 
 

Ηζηψκελ ηίρνπο ε', θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα ε' θαί 
ηψλ Αγίσλ γ'. 

 
ηηρεξά Αλαζηάζηκα 

 
Ήρνο πι. δ' 

Κχξηε, εη θαί θξηηεξίσ παξέζηεο, ππφ Πηιάηνπ θξηλφκελνο, αιι' νπθ 
απειείθζεο ηνχ ζξφλνπ, ηψ Παηξί ζπγθαζεδφκελνο, θαί αλαζηάο εθ 
λεθξψλ, ηφλ θφζκνλ ειεπζέξσζαο, εθ ηήο δνπιείαο ηνχ αιινηξίνπ, 
σο νηθηίξκσλ θαί Φηιάλζξσπνο.  
 
Κχξηε, εη θαί σο λεθξφλ ελ κλεκείσ, Ηνπδαίνη ζε θαηέζελην, αιι' σο 
Βαζηιέα ππλνχληα, ζηξαηηψηαί ζε εθχιαηηνλ, θαί σο δσήο ζεζαπξφλ, 
ζθξαγίδη εζθξαγίζαλην, αιιά αλέζηεο θαί παξέζρεο, αθζαξζίαλ ηαίο 
ςπραίο εκψλ.  
 
Κχξηε, φπινλ θαηά ηνχ δηαβφινπ, ηφλ ηαπξφλ ζνπ εκίλ δέδσθαο, 
θξίηηεη γάξ θαί ηξέκεη, κή θέξσλ θαζνξάλ απηνχ ηήλ δχλακηλ, φηη 
λεθξνχο αληζηά θαί ζάλαηνλ θαηήξγεζε, δηά ηνχην πξνζθπλνχκελ, ηήλ 
Σαθήλ ζνπ θαί ηήλ Έγεξζηλ.  
 
Ο Άγγειφο ζνπ Κχξηε, ν ηήλ Αλάζηαζηλ θεξχμαο, ηνχο κέλ θχιαθαο 
εθφβεζε, ηά δέ Γχλαηα εθψλεζε ιέγσλ. Σί δεηείηε ηφλ δψληα κεηά ηψλ 
λεθξψλ, αλέζηε Θεφο ψλ, θαί ηή νηθνπκέλε δσήλ εδσξήζαην.  

Έηεξνλ Αλαηνιηθφλ 
Έπαζεο δηά ζηαπξνχ, ν απαζήο ηή ζεφηεηη, ηαθήλ θαηεδέμσ 
ηξηήκεξνλ, ίλα εκάο ειεπζεξψζεο ηήο δνπιείαο ηνχ ερζξνχ, θαί 



αζαλαηίζαο, δσνπνηήζεο εκάο Υξηζηέ ν Θεφο, δηά ηήο Αλαζηάζεψο 
ζνπ θηιάλζξσπε.  

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηψλ Αγίσλ 
 

Ήρνο δ'  Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Σνχο Αγίνπο ν Κχξηνο, ηνχο ελ γή εζαπκάζησζε, ηά απηνχ γάξ 
ζηίγκαηα θαί παζήκαηα, έλ ηή ζαξθί αλεδέμαλην, έλ ηνχηνηο 
θνζκνχκελνη, θαί ηαίο ζείαηο θαιινλαίο, πξνθαλψο αλαζέκελνη, νχο 
πκλήζσκελ, σο ακάξαληα άλζε, σο αζηέξαο, απιαλείο ηήο 
Δθθιεζίαο, σο εζειφζπηα ζχκαηα 
 
ηίρ. Δθέθξαμαλ νη δίθαηνη, θαί ν Κχξηνο εηζήθνπζελ απηψλ. 
 
χλ πξνθήηαηο, Απφζηνινη, ζχλ Οζίνηο Γηδάζθαινη, ζχλ Ηεξνκάξηπζη 
πάληεο Γίθαηνη, θαί γπλαηθψλ αη αζιήζαζαη, θαί πφζσ αζθήζαζαη, ηψλ 
Αγίσλ ε πιεζχο, θαί Γηθαίσλ ηά ηάγκαηα, επθεκείζζσζαλ, ηεξαίο 
κεισδίαηο, σο ηήο άλσ, βαζηιείαο θιεξνλφκνη, σο Παξαδείζνπ 
νηθήηνξεο. 
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ. 
 
Οη ηήλ γήλ νπξαλψζαληεο, αξεηψλ ελ θαηδξφηεηη, νη Υξηζηνχ ηφλ 
ζάλαηνλ κηκεζάκελνη, αζαλαζίαο ηήλ πξφμελνλ, νδφλ νη βαδίζαληεο, 
νη ηά πάζε ηψλ βξνηψλ, ρεηξνπξγία ηήο ράξηηνο, εθθαζάξαληεο, νη ελ 
φισ ηψ θφζκσ νκνςχρσο, ελαζιήζαληεο γελλαίσο, 
αλεπθεκείζζσζαλ Μάξηπξεο. 

Γφμα... Δσζηλφλ Α'  Ήρνο α' 
Δηο ηφ φξνο ηνίο Μαζεηαίο επεηξνννκέλνηο, δηά ηήλ ρακφζελ έπαξζηλ, 
επέζηε ν Κχξηνο, θαί πξνζθπλήζαληεο απηφλ θαί ηήλ δνζείζαλ 
εμνπζίαλ, παληαρνχ δηδαρζέληεο, εηο ηήλ ππ' νπξαλφλ 
εμαπεζηέιινλην, θεξχμαη ηήλ εθ λεθξψλ Αλάζηαζηλ , θαί ηήλ εηο 
Οπξαλνχο απνθαηάζηαζηλ, νίο θαί ζπλδηαησλίδεηλ, ν αςεπδήο 
επεγγείιαην, Υξηζηφο ν Θεφο, θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, δηά γάξ ηνχ εθ ζνχ 
ζαξθσζέληνο, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, ν Αδάκ αλαθέθιεηαη, ε θαηάξα 
λελέθξσηαη, ε Δχα ειεπζέξσηαη, ν ζάλαηνο ηεζαλάησηαη, θαί εκείο 
εδσνπνηήζεκελ, δηφ αλπκλνχληεο βνψκελ, Δπινγεηφο Υξηζηφο ν 
Θεφο εκψλ, ν νχησο επδνθήζαο, δφμα ζνη. 
 



Γνμνινγία κεγάιε, θαί κεη' απηήλ, ηφ Αλαζηάζηκνλ Σξνπάξηνλ. 
 

Ήρνο πι. δ' 
Αλαζηάο εθ ηνχ κλήκαηνο, θαί ηά δεζκά δηαξξήμαο ηνχ Άδνπ, έιπζαο 
ηφ θαηάθξηκα, ηνχ ζαλάηνπ Κχξηε, πάληαο εθ ηψλ παγίδσλ ηνχ ερζξνχ 
ξπζάκελνο, εκθαλίζαο ζεαπηφλ ηνίο, Απνζηφινηο ζνπ, εμαπέζηεηιαο 
απηνχο επί ηφ θήξπγκα, θαί δη' απηψλ ηήλ εηξήλελ παξέζρεο ηή 
νηθνπκέλε, κφλε πνιπέιεε. 
 

ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ 
 

Σά Σππηθά, θαί νη Μαθαξηζκνί εηο ηβ' ηήο Οθησήρνπ, εηο δ' 
 

Ήρνο πι. δ' 
Μλήζζεηη εκψλ, Υξηζηέ σηήξ ηνχ θφζκνπ ψζπεξ ηνχ Λεζηνχ 
εκλήζζεο επί μχινπ, θαί θαηαμίσζνλ πάληαο, κφλε νηθηίξκνλ, ηήο 
νπξαλίνπ βαζηιείαο ζνπ. 
 
Ξχισ πξνζπαγείο, σηήξ εκψλ βνπιήζεη, μχινπ ηφλ Αδάκ, θαηάξαο 
ειπηξψζσ, απνδηδνχο σο νηθηίξκσλ ηφ θαη' εηθφλα, θαί Παξαδείζνπ 
ηήλ θαηνίθεζηλ. 
 
Άθνπε Αδάκ, θαί ραίξε ζχλ ηή Δχα, φηη ν γπκλψζαο πξίλ ηνχο 
ακθνηέξνπο, θαί δη' απάηεο ιαβψλ εκάο αηρκαιψηνπο, ελ ηψ ηαπξψ 
Υξηζηνχ θαηήξγεηαη. 
 
ήκεξνλ Υξηζηφο αλέζηε εθ ηνχ ηάθνπ, πάζη ηνίο πηζηνίο παξέρσλ 
αθζαξζίαλ, θαί ηήλ ραξάλ εγθαηλίδεη ηαίο Μπξνθφξνηο, κεηά ηφ πάζνο 
θαί ηήλ έγεξζηλ. 
 

Καί απφ ηνχ Καλφλνο ηψλ Αγίσλ. 
Χδή γ' θαί ο'. 

 
Πξνθείκελνλ ηνχ Απνζηφινπ 

Ήρνο δ' 
Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ. 
ηίρ. Δλ Δθθιεζίαηο επινγείηε ηφλ Θεφλ. 
 

Αιιεινχτα  Ήρνο δ' 
Δθέθξαμαλ νη δίθαηνη, θαί ν Κχξηνο εηζήθνπζελ απηψλ. 



ηίρ. Πνιιαί αη ζιίςεηο ηψλ δηθαίσλ. 
 

Κνηλσληθφλ 
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ, θαί Αγαιιηάζζε δίθαηνη ελ Κπξίσ, 
ηνίο επζέζη πξέπεη αίλεζηο. Αιιεινχτα. 

τοnε 1ηνξ 

ΉΥΟ Α' 
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΔΠΔΡΑ 

 
Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα 
ηηρεξά Καηαλπθηηθά 

Ήρνο α' 
ηη ηφ πέιαγνο πνιχ, ηψλ παξαπησκάησλ κνπ σηήξ, θαί δεηλψο 
βεβχζηζκαη ηαίο πιεκκειείαηο κνπ, δφο κνη ρείξα, ζψζφλ κε, σο ηψ 
Πέηξσ, ν Θεφο, θαί ειέεζφλ κε.  
 
ηη ελλνίαηο πνλεξαίο, θαί έξγνηο θαηαδεδίθαζκαη σηήξ, ινγηζκφλ 
κνη δψξεζαη, επηζηξνθήο ν Θεφο, ίλα θξάδσ, ψζφλ κε Δπεξγέηα 
αγαζέ, θαί ειέεζφλ κε.  
 
Άιινο ζε θφζκνο ςπρή αλακέλεη, θαί Κξηηήο, ηά ζά κέιισλ 
δεκνζηεχεηλ θξππηά θαί δεηλά, κε νχλ εκκείλεο ηνίο ψδε, αιιά 
πξφθζαζνλ βνψζα ηψ Κξηηή, ν Θεφο Ηιάζζεηί κνη, θαί ζψζφλ κε.  
 
Μή απνδνθηκάζεο κε σηήξ κνπ, ηή ξαζπκία ηήο ακαξηίαο 
ζπλερφκελνλ, δηέγεηξφλ κνπ ηφλ ινγηζκφλ πξφο κεηάλνηαλ, θαί ηνχ 
ζνχ ακπειψλνο, εξγάηελ δφθηκνλ αλάδεημφλ κε, δσξνχκελφο κνη ηήο 
ελδεθάηεο, ψξαο ηφλ κηζζφλ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Καηαλπθηηθά 

Ήρνο α' 
Δλ αλνκίαηο ζπιιεθζείο εγψ ν άζσηνο, νπ ηνικψ αηελίζαη εηο ηφ χςνο 
ηνχ νπξαλνχ, αιιά ζαξξψλ εηο ηήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ θξάδσ, ν Θεφο 
ηιάζζεηί κνη, θαί ζψζφλ κε.  
 
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο 



κε. 
 
Δη ν δίθαηνο κφιηο ζψδεηαη, εγψ πνχ θαλνχκαη ν ακαξησιφο; ηφ 
βάξνο θαί ηφλ θαχζσλα ηήο εκέξαο νπθ εβάζηαζα, ηνίο πεξί ηήλ 
ελδεθάηελ ψξαλ ζπλαξίζκεζφλ κε, ν Θεφο, θαί ζψζφλ κε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θαχκα ζαπκάησλ Κεραξηησκέλε, ελ ζνί ζεσξνχζα ε Κηίζηο 
αγάιιεηαη, ζπλέιαβεο γάξ αζπφξσο, θαί έηεθεο αθξάζησο, φλ 
ηαμηαξρίαη Αγγέισλ, Οξάλ νπ δεδχλεληαη, απηφλ Θενηφθε ηθέηεπε, 
ζσζήλαη ηαο ςπράο εκψλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Αζιήζεσο, θαχρεκα, θαί ζηεθάλσλ αμίσκα, νη έλδνμνη Αζινθφξνη, 
πεξηβέβιεληαί ζε Κχξηε, θαξηεξία γάξ αηθηζκψλ, ηνχο αλφκνπο 
εηξνπψζαλην, θαί δπλάκεη ζετθή, εμ νπξαλνχ ηήλ λίθελ εδέμαλην, 
απηψλ ηαίο ηθεζίαηο δψξεζαη εκίλ ν Θεφο, ηφ κέγα ζνπ έιενο.  
 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Καηαλπθηηθά 

Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Αγθάιαο παηξηθάο, δηαλνίμαί κνη ζπεχζνλ, αζψησο ηφλ εκφλ, 
θαηελάισζα βίνλ, εηο πινχηνλ αδαπάλεηνλ, αθνξψλ, νηθηηξκψλ ζνπ 
σηήξ, λχλ πησρεχνπζαλ, κή ππεξίδεο θαξδίαλ, ζνί γάξ Κχξηε, ελ 
θαηαλχμεη θξαπγάδσ, Ήκαξηνλ εηο ηφλ νπξαλφλ, θαί ελψπηφλ ζνπ.  
 
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο 
κε. 
  
Σφ βήκά ζνπ θξηθηφλ, θαί ε θξίζηο δηθαία, ηά έξγα κνπ δεηλά, αιι' 
απηφο Διεήκνλ, πξνθζάζαο κε δηάζσζνλ, θαί θνιάζεσο ιχηξσζαη, 
ξχζαη Γέζπνηα, ηήο ηψλ εξίθσλ κεξίδνο, θαί αμίσζνλ, εθ δεμηψλ ζνπ 
κε ζηήλαη θξηηά δηθαηφηαηε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
πιιαβνχζα αθιέθησο ηφ πχξ ηήο ζεφηεηνο, θαί ηεθνχζα αζπφξσο 
πεγήλ δσήο ηφλ Κχξηνλ θεραξηησκέλε Θενηφθε, πεξίζσδε ηνχο ζέ 



κεγαιχλνληαο.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 
Χο θαινί ζηξαηηψηαη, νκνθξφλσο πηζηεχζαληεο, ηάο απεηιάο ηψλ 
ηπξάλλσλ κή πηννχκελνη Άγηνη, πξνζήιζεηε πξνζχκσο ηψ Υξηζηψ 
αξάκελνη ηφλ ηίκηνλ ηαπξφλ, θαί ηειέζαληεο ηφλ δξφκνλ, εμ νπξαλνχ 
ηήλ λίθελ εδέμαζζε, Γφμα ηψ εληζρχζαληη πκάο, δφμα ηψ 
ζηεθαλψζαληη, δφμα ηψ ελεξγνχληη δη' πκψλ πάζηλ ηάκαηα.  
 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα 

Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Οξψζά ζε Υξηζηέ, ε παλάκσκνο Μήηεξ, λεθξφλ επί ηαπξνχ, 
επισκέλνλ εβφα, Τηέ κνπ ζπλάλαξρε, ηψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, ηίο ε 
άθαηνο νηθνλνκία ζνπ αχηε; δη' ήο έζσζαο, ηφ ηψλ ρεηξψλ ζνπ 
νηθηίξκνλ, πιαζηνχξγεκα Γέζπνηα.  
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ 
ηψλ πνδψλ απηνχ. 
 
Σνχ ηαπξνχ ζνπ ηφ μχινλ πξνζθπλνχκελ θηιάλζξσπε, φηη ελ απηψ 
πξνζειψζεο ε δσή ηψλ απάλησλ, Παξάδεηζνλ ελέσμαο σηήξ, ηψ 
πίζηεη πξνζειζφληη ζνη Λεζηή, θαί ηξπθήο θαηεμηψζε νκνινγψλ ζνη, 
Μλήζζεηί κνπ Κχξηε, δέμαη ψζπεξ εθείλνλ θαί εκάο, θξαπγάδνληαο, 
Ζκάξηνκελ, πάληεο ηή επζπιαγρλία ζνπ, κή ππεξίδεο εκάο.  

Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Άξλα επί μχινπ ε ακλάο θαζνξψζα, κεηά ιεζηψλ καθξνζχκσο 
ζηαπξνχκελφλ ζε Λφγε, θαί ιφγρε θεληνχκελνλ πιεπξάλ, ειάιαδε 
βνψζα κεηξηθψο, Σί ηφ μέλνλ θαί θξηθψδεο, Τηέ κνπ κπζηήξηνλ, πψο 
θαιχπηεη ηάθνο ηφλ απεξίγξαπηνλ Θεφλ, άθξαζηνλ ηφ ηεινχκελνλ! 
Μή κε ηήλ ηεθνχζαλ εάζεο, Τηέ κνπ γιπθχηαηε.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 



Σάο αιγεδφλαο ηψλ Αγίσλ, άο ππέξ ζνχ έπαζνλ, δπζσπήζεηη Κχξηε, 
θαί πάζαο εκψλ ηάο νδχλαο, ίαζαη θηιάλζξσπε δεφκεζα.  
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Απνζηνιηθά 

Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Σή ζαγήλε ηνχ ιφγνπ, ηάο πινθάο ηψλ ξεηφξσλ, νη Αιηείο ηψ θαιάκσ 
ηνχ ηαπξνχ αλαηξέςαληεο, εθψηηζαλ ηά έζλε επζεβψο, δνμάδεηλ ζε 
Θεφλ αιεζηλφλ, δηφ ζνη θαί ηφλ χκλνλ, ηψ ελδπλακψζαληη απηνχο 
βνψκελ, Γφμα ηψ Παηξί, θαί ηψ Τηψ, δφμα ηψ νκννπζίσ Πλεχκαηη, 
δφμα ηψ δη' απηψλ θσηίζαληη ηφλ Κφζκνλ.  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Οη ζνθνί ηήο Οηθνπκέλεο Αιηείο, εθ Θενχ ιαβφληεο ηφ ζπκπαζέο, 
πξεζβεχζαηε θαί λχλ ππέξ εκψλ ηψλ βνψλησλ, Κχξηε ζψζνλ ηνχο 
βαζηιείο θαί ηήλ πφιηλ ζνπ, θαί ηψλ ζπλερφλησλ δεηλψλ 
ειεπζέξσζνλ, δηά ηψλ Απνζηφισλ, ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σνλ ακήηνξα ελ νπξαλψ, ππέξ έλλνηαλ θαί αθνήλ, επί γήο απάηνξα 
έηεθεο, απηφλ Θενηφθε ηθέηεπε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Σνχο Μάξηπξαο Υξηζηνχ, ηθεηεχζσκελ πάληεο, απηνί γάξ ηήλ εκψλ, 
ζσηεξίαλ αηηνχζη, θαί πάληεο πξνζέιζσκελ, πξφο απηνχο κεηά 
πίζηεσο, νχηνη βξχνπζη, ηψλ ηακάησλ ηήλ ράξηλ, νχηνη θάιαγγαο, 
απνζνβνχζη δαηκφλσλ, σο θχιαθεο ηήο Πίζηεσο.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα 



Ήρνο α' 
ηαπξσζέληνο ζνπ Υξηζηέ, αλεξέζε ε ηπξαλλίο, επαηήζε ε δχλακηο 
ηνχ ερζξνχ, νχηε γάξ Άγγεινο, νπθ άλζξσπνο, αιι' απηφο ν Κχξηνο 
έζσζαο εκάο, δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ 
ηψλ πνδψλ απηνχ. 

Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Σφ φπινλ ηνχ ηαπξνχ, ελ πνιέκνηο εδείρζε, πνηέ ηψ επζεβεί, 
Βαζηιεί Κσλζηαληίλσ, αήηηεηνλ ηξφπαηνλ, θαη' ερζξψλ δηά πίζηεσο, 
ηνχην ηξέκνπζη, θαί αη δπλάκεηο ηνχ Άδνπ, ηνχην γέγνλε, θαί ηψλ 
πηζηψλ ζσηεξία, θαί Παχινπ ηφ θαχρεκα.  

Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ 
Οη ηήλ ζήλ πξνζηαζίαλ, θεθηεκέλνη Άρξαληε, θαί ηαίο ζαίο ηθεζίαηο, 
ηψλ δεηλψλ εθιπηξνχκελνη, ηψ ηαπξψ ηνχ Τηνχ ζνπ ελ παληί 
θξνπξνχκελνη, θαηαρξέσο ζε πάληεο, επζεβψο κεγαιχλνκελ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Αζιήζεσο θαχρεκα, θαί ζηεθάλσλ αμίσκα νη έλδνμνη Αζινθφξνη 
πεξηβέβιεληαί ζε Κχξηε, θαξηεξία γάξ αηθηζκψλ, ηνχο αλφκνπο 
εηξνπψζαλην, θαί δπλάκεη ζετθή, εμ νπξαλνχ ηήλ λίθελ εδέμαλην, 
απηψλ ηαίο ηθεζίαηο, δψξεζαη εκίλ ν Θεφο, ηφ κέγα ζνπ έιενο.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
ΔΠΔΡΑ 

 
Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα 

ηηρεξά Μαξηπξηθά 
Ήρνο α' 

Σή πξεζβεία Κχξηε, πάλησλ ηψλ Αγίσλ, θαί ηήο Θενηφθνπ, ηήλ ζήλ 
εηξήλελ δφο εκίλ, θαί ειέεζνλ εκάο, σο κφλνο νηθηίξκσλ.  
 
Ζ ελ ζηαδίσ πκψλ νκνινγία Άγηνη, ηψλ δαηκφλσλ θαηέπηεμε ηήλ 
δχλακηλ, θαί ηήο πιάλεο ηνχο αλζξψπνπο ειεπζέξσζε, δηφ θαί ηάο 
θεθαιάο απνηεκλφκελνη εθξάδεηε, Γελέζζσ Κχξηε ή ζπζία ηψλ ςπρψλ 
εκψλ, εππξφζδεθηνο ελψπηφλ ζνπ, φηη ζε πνζήζαληεο, 
θαηεθξνλήζακελ ηήο πξνζθαίξνπ δσήο θηιάλζξσπε.  
 
 ηήο θαιήο πκψλ πξαγκαηείαο Άγηνη! φηη αίκαηα εδψθαηε, θαί 



νπξαλνχο εθιεξνλνκήζαηε, θαί πξφο θαηξφλ πεηξαζζέληεο, αησλίσο 
αγάιιεζζε, λησο θαιφλ πκψλ ηφ εκπφξεπκα, θζαξηά γάξ 
θαηαιηπφληεο, ηά άθζαξηα απειάβεηε, θαί ζχλ Αγγέινηο ρνξεχνληεο, 
πκλείηε απαχζησο Σξηάδα νκννχζηνλ, αλεχθεκνη Μάξηπξεο πκάο, 
νπρ ε γή θαηέθξπςελ, αιι' νπξαλφο ππεδέμαην, πκίλ ελνίγεζαλ 
Παξαδείζνπ πχιαη, θαί εληφο γελφκελνη, ηνχ μχινπ ηήο δσήο 
απνιαχεηε, Υξηζηψ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ηδηφκεινλ 
Ήρνο α' Νεθξψζηκνλ 

Πνίεκα Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
Πνία ηνχ βίνπ ηξπθή, δηακέλεη ιχπεο ακέηνρνο; πνία δφμα έζηεθελ 
επί γήο ακεηάζεηνο; πάληα ζθηάο αζζελέζηεξα, πάληα νλείξσλ 
απαηειφηεξα, κηά ξνπή, θαί ηαχηα πάληα, ζάλαηνο δηαδέρεηαη, Αιι' ελ 
ηψ θσηί Υξηζηέ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, θαη ηψ γιπθαζκψ ηήο ζήο 
σξαηφηεηνο, νχο εμειέμσ αλάπαπζνλ, σο θηιάλζξσπνο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ παγθφζκηνλ δφμαλ, ηήλ εμ αλζξψπσλ ζπαξείζαλ, θαί ηφλ 
Γεζπφηελ ηεθνχζαλ, ηήλ επνπξάληνλ πχιελ, πκλήζσκελ Μαξίαλ ηήλ 
Παξζέλνλ ηψλ Αζσκάησλ ηφ άζκα, θαί ηψλ πηζηψλ ηφ 
εγθαιιψπηζκα, αχηε γάξ αλεδείρζε νπξαλφο, θαί λαφο ηήο ζεφηεηνο, 
αχηε ηφ κεζφηνηρνλ ηήο έρζξαο θαζεινχζα, εηξήλελ αληεηζήμε, θαί ηφ 
βαζίιεηνλ ελέσμε, Σαχηελ νχλ θαηέρνληεο ηήο Πίζηεσο ηήλ άγθπξαλ, 
ππέξκαρνλ έρνκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Κχξηνλ, ζαξζείησ ηνίλπλ, 
ζαξζείησ ιαφο ηνχ Θενχ, θαί γάξ απηφο πνιεκήζεη, ηνχο ερζξνχο σο 
παληνδχλακνο.  
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Μαξηπξηθά 

Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Χο θαινί ζηξαηηψηαη, Οκνθξφλσο πηζηεχζαληεο, ηάο απεηιάο ηψλ 
ηπξάλλσλ, κή πηννχκελνη Άγηνη, πξνζήιζεηε πξνζχκσο ηψ Υξηζηψ, 
αξάκελνη ηφλ ηίκηνλ ηαπξφλ, θαί ηειέζαληεο ηφλ δξφκνλ, εμ Οπξαλνχ 
ηήλ λίθελ εδέμαζζε, Γφμα ηψ εληζρχζαληη πκάο, δφμα ηψ 
ζηεθαλψζαληη, δφμα ηψ ελεξγνχληη δη' πκψλ πάζηλ ηάκαηα.  
 



ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο 
δψζεη δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 
 
Σάο αιγεδφλαο ηψλ Αγίσλ, άο ππέξ ζνχ έπαζνλ, δπζσπήζεηη Κχξηε, 
θαί πάζαο εκψλ ηάο νδχλαο, ίαζαη θηιάλζξσπε δεφκεζα.  
 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα 
απηνχ ελ απηνίο. 
 
Σνχο κάξηπξαο Υξηζηνχ ηθεηεχζσκελ πάληεο, απηνί γάξ ηήλ εκψλ 
ζσηεξίαλ αηηνχληαη, θαί πάληεο πξνζέιζσκελ, πξφο απηνχο κεηά 
πίζηεσο, νχηνη βξχνπζη, ηψλ ηακάησλ ηήλ ράξηλ, νχηνη θάιαγγαο, 
απνζνβνχζη δαηκφλσλ, σο θχιαθεο ηήο Πίζηεσο.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
κνηνλ 

Ο ζάξθα δη' εκάο εθ Παξζέλνπ αηξέπησο, θνξέζαο εθ Μεηξφο, επ' 
εζράησλ ηψλ ρξφλσλ, θαί γηλψζθσλ σο Κχξηνο, ηφ θαζ' εκάο 
επφιηζζνλ, άλεο, νίθηεηξνλ, ηνχο κεηαζηάληαο ηνχ βίνπ, ζνί γάξ 
Γέζπνηα, ςπράο αλέζελην πίζηεη, ηψ κνλσ Θεψ εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Απηφκεινλ 

Σνχ Γαβξηήι θζεγμακέλνπ ζνη, Παξζέλε ηφ Υαίξε, ζχλ ηή θσλή 
εζαξθνχην, ν ηψλ φισλ Γεζπφηεο, ελ ζνί ηή αγία θηβσηψ, σο έθε ν 
δίθαηνο Γαπτδ, Δδείρζεο πιαηπηέξα ηψλ νπξαλψλ, βαζηάζαζα ηφλ 
Κηίζηελ ζνπ, δφμα ηψ ελνηθήζαληη ελ ζνί, δφμα ηψ πξνειζφληη εθ ζνχ, 
δφμα ηψ ειεπζεξψζαληη εκάο, δηά ηνχ ηφθνπ ζνπ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο 
ηηρεξά Μαξηπξηθά 

Ήρνο α' 
Σνχο Αζινθφξνπο ηνχ Υξηζηνχ, δεχηε ιανί άπαληεο ηηκήζσκελ, 
χκλνηο θαί σδαίο πλεπκαηηθαίο, ηνχο θσζηήξαο ηνχ Κφζκνπ, θαί 
θήξπθαο ηήο Πίζηεσο, ηήλ πεγήλ ηήλ αέλλανλ, εμ ήο αλαβιχδεη ηνίο 
πηζηνίο ηά ηάκαηα, Απηψλ ηαίο ηθεζίαηο Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ δψξεζαη ηψ Κφζκσ ζνπ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα 
έιενο.  
 
Οχηνη νη ηξαηηψηαη ηνχ Βαζηιέσο ηνχ κεγάινπ, αληέζηεζαλ ηνίο 
δφγκαζη ηψλ ηπξάλλσλ, γελλαίσο θαηεθξφλεζαλ ηψλ βαζάλσλ, θαί 
ηήλ πιάλελ πάζαλ παηήζαληεο, αμίσο ζηεθαλσζέληεο, αηηνχληαη 



παξά ηνχ σηήξνο εηξήλελ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  
 
Τκάο παλεχθεκνη Μάξηπξεο, νπ ζιίςηο, νπ ζηελνρσξία, νπ ιηκφο, 
νπδέ κάζηηγεο, νπ ζπκφο ζεξψλ, νπ μίθνο, νπδέ πχξ απεηινχλ, 
ρσξίζαη Θενχ δεδχλεληαη, πφζσ δέ κάιινλ ηψ πξφο απηφλ, σο ελ 
αιινηξίνηο αγσληζάκελνη ζψκαζη, ηήλ θχζηλ ειάζεηε, ζαλάηνπ 
θαηαθξνλήζαληεο, φζελ θαί επαμίσο, ηφλ ηψλ πφλσλ πκψλ κηζζφλ 
εθνκίζαζζε, νπξαλψλ Βαζηιείαο, θιεξνλφκνη γεγφλαηε, πξεζβεχζαηε 
ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ δεφκεζα.  
 
Αγαιιηάζζε Μάξηπξεο ελ Κπξίσ, φηη ηφλ αγψλα ηφλ θαιφλ 
εγσλίζαζζε, αληέζηεηε βαζηιεχζη, θαί ηπξάλλνπο εληθήζαηε, πχξ θαί 
μίθνο νπθ επηνήζεηε, ζεξψλ αγξίσλ θαηεζζηφλησλ ηά ζψκαηα πκψλ, 
Υξηζηψ κεηά Αγγέισλ, ηήλ πκλσδίαλ αλαπέκπνληεο, ηνχο απ' 
νπξαλψλ ζηεθάλνπο εθνκίζαζζε, αηηήζαζζε δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα 
έιενο.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
Πνίεκα Ησάλλνπ Γακαζθελνχ 

Έξγσ σηήξ κνπ δεηθλχο, φηη ζχ εί ε πάλησλ αλάζηαζηο ιφγσ Λφγε 
Λάδαξνλ, εθ λεθξψλ εμαλέζηεζαο, ηφηε κνρινί εζαιεχζεζαλ, πχιαη 
δέ Άδνπ ζπλεηαξάρζεζαλ, ηφηε χπλνο ν ηψλ αλζξψπσλ, ζάλαηνο 
απεδείθλπην, αιι' ν εηο ηφ ζψζαί ζνπ ηφ πιαζηνχξγεκα, θαί νπθ εηο 
ηφ θξίλαη παξαγελφκελνο, νχο εμειέμσ, αλάπαπζνλ σο 
θηιάλζξσπνο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Φαηδξχλεηαη Κφξε Πξνθεηψλ, ν ρνξφο ηψ ηφθσ ζνπ, Παηξηαξρψλ 
ζείνο ζχιινγνο, ζεπηνί Απφζηνινη, θαί Αξρηεξέσλ, θαί Μαξηχξσλ 
ζχζηεκα, Οζίσλ θαί Γηθαίσλ ηά ηάγκαηα, θαί ζέ γηλψζθνπζηλ, 
αθνξκήλ ηήο ηνχησλ ηάμεσο, θαί ηηκψζηλ, σο Θενχ γελλήηξηαλ.  
 

Απφζηηρα 
Νεθξψζηκα ηνχ Θενθάλνπο 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη 

νχ ψηεξ δεφκεζα ηήο ζήο, γιπθείαο κεζέμεσο, ηνχο κεηαζηάληαο 
αλάπαπζνλ, θαί θαηαζθήλσζνλ, ελ ζθελαίο Γηθαίσλ, ελ κνλαίο Αγίσλ 
ζνπ, ελ ηνίο επνπξαλίνηο ζθελψκαζη, ηή επζπιαγρλία ζνπ, παξνξψλ 
ηά παξαπηψκαηα, θαί παξέρσλ απηνίο ηήλ αλάπαπζηλ.  
 
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ θαί πξνζειάβνπ, Κχξηε. 



 
Οπδείο αλακάξηεηνο νπδείο, ηψλ αλζξψπσλ γέγνλελ, εηκή ζχ κφλε 
Αζάλαηε, δηφ ηνχο δνχινπο ζνπ, σο Θεφο νηθηίξκνλ, ελ θσηί 
θαηάηαμνλ, ζχλ ηαίο ρνξνζηαζίαηο Αγγέισλ ζνπ, ηή επζπιαγρλία ζνπ, 
ππεξβαίλσλ αλνκήκαηα, θαί παξέρσλ απηνίο ηήλ ζπγρψξεζηλ.  
 
ηίρ. Καί ηφ κλεκφζπλνλ απηψλ εηο γελεάλ θαί γελεάλ. 
 
Τπέξ ηά νξψκελα ηά ζά, ψηεξ επαγγέικαηα, ά νθζαικφο νπ 
ηεζέαηαη, θαί νχο νπθ ήθνπζε, θαί επί θαξδίαλ, νπθ αλέβε πψπνηε, ψλ 
ηήο πξνζελεζηψζεο κεζέμεσο, ηπρείλ επδφθεζνλ, ηνχο πξφο ζέ 
κεηαρσξήζαληαο, θαί παξέρσλ δσήλ ηήλ αηψληνλ.  

Γφμα... 
ηαπξψ ζνπ γεζφκελνη ηαπξψ, ζαξξνχληεο νη δνχινί ζνπ, πξφο ζέ 
κεηέζηεζαλ Κχξηε, νίο λχλ αληίιπηξνλ, ηψλ απηψλ πηαηζκάησλ, ηφλ 
ηαπξφλ ζφπ δψξεζαη, θαί αίκα ηφ ρπζέλ ππέξ ηνχ Κφζκνπ δσήο, ηή 
επζπιαγρλία ζνπ, ζπγρσξψλ ηά πιεκκειήκαηα, θαί θσηίδσλ θσηί 
ηνχ πξνζψπνπ ζνπ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υξηζηφλ εθδπζψπεζνλ ηφλ ζφλ, ηφθνλ Μεηξνπάξζελε, ηήλ ηψλ 
πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ, δνχλαη ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο ζέ Θενηφθνλ, 
επζεβψο θεξχμαζη, θαί ιφγσ αιεζεί δνγκαηίζαζη, θαί ηήο 
ιακπξφηεηνο, ηψλ Αγίσλ θαί θαηδξφηεηνο αμηψζαη ελ ηή βαζηιεία 
ζνπ.  

τοnε 2ηνξ 

ΉΥΟ Β' 
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΔΠΔΡΑ 

 
Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα 
ηηρεξά Καηαλπθηηθά 

Ήρνο β' 
Ήκαξηνλ είο ζέ σηήξ, σο ν άζσηνο Τηφο, δέμαη κε Πάηεξ 
κεηαλννχληα, θαί ειέεζφλ κε ν Θεφο.  
 
Κξάδσ ζνη Υξηζηέ σηήξ, ηνχ Σειψλνπ ηήλ θσλήλ, Ηιάζζεηί κνη 
ψζπεξ εθείλσ, θαί ειέεζφλ κε ν Θεφο.  
 
Σψλ πεπξαγκέλσλ κνπ δεηλψλ, ελλνψλ ηά άηνπα, επί ηνχο ζνχο 
θαηαθεχγσ νηθηηξκνχο, Σειψλελ κηκνχκελνο, θαί Πφξλελ 
δαθξχζαζαλ, θαί ηφλ Άζσηνλ Τηφλ, δηφ θαί πξνζπίπησ ζνη Διεήκνλ, 



πξίλ κε θαηαδηθάζεο, θείζαί κνπ ν Θεφο, θαί ειέεζφλ κε.  
 
Σάο αλνκίαο κνπ πάξηδε Κχξηε, ν εθ Παξζέλνπ ηερζείο, θαί ηήλ 
θαξδίαλ κνπ θαζάξηζνλ, λαφλ απηήλ πνηψλ ηνχ αγίνπ ζνπ Πλεχκαηνο, 
κή κε εμνπδελψζεο απφ ηνχ ζνχ πξνζψπνπ, ν ακέηξεηνλ έρσλ ηφ 
κέγα έιενο.  
 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Καηαλπθηηθά 

Ήρνο β' 
Χο θχκαηα ζαιάζζεο, επ εκέ επαλέζηεζαλ αη αλνκίαη κνπ, σο 
ζθάθνο ελ πειάγεη, εγψ κφλνο ρεηκάδνκαη, ππφ πηαηζκάησλ πνιιψλ, 
αιι' εηο εχδηνλ ιηκέλα, νδήγεζφλ κε Κχξηε ηή κεηαλνία, θαί ζψζφλ κε.  
 
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο 
κε. 
 
Δγψ ππάξρσ ηφ δέλδξνλ ηφ άθαξπνλ Κχξηε, θαηαλχμεσο θαξπφλ, κή 
θέξσλ ηφ ζχλνινλ, θαί ηήλ εθθνπήλπηννχκαη, θαί ηφ πχξ εθείλν 
δεηιηψ ηφ αθνίκεηνλ, δηφ ζε ηθεηεχσ, πξφ εθείλεο ηήο αλάγθεο, 
επίζηξεςνλ, θαί ζψζφλ κε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Απηφκεινλ 

Δπζπιαγρλίαο ππάξρνπζα πεγή, ζπκπαζείαο αμίσζνλ εκάο 
παλχκλεηε Θενηφθε, βιέςνλ εηο ιαφλ ηφλ ακαξηήζαληα, δείμνλ σο αεί 
ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ, εηο ζέ γάξ ειπίδνληεο, ηφ Υαίξε βνψκέλ ζνη, σο 
πνηέ ν Γαβξηήι, ν ηψλ Αζσκάησλ Αξρηζηξάηεγνο.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

έ ηφλ πεξηβάιινληα ηφλ νπξαλφλ ελ λεθέιαηο, έρνληεο νη Άγηνη 
πεξηβνιήλ ελ ηψ Κφζκσ, ηάο βαζάλνπο ηψλ αλφκσλ ππέκεη λαλ, θαί 
ηήλ πιάλελ ηψλ εηδψισλ θαηήξγεζαλ, απηψλ ηαίο ηθεζίαηο θαί εκάο 
ειεπζέξσζνλ, ηνχ ανξάηνπ ερζξνχ σηήξ, θαί ζψζνλ εκάο.  
 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 



 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Καηαλπθηηθά 

 Ήρνο β' 
Διέεζφλ κε είπελ ν Γαπτδ, θαγψ ζνη θξάδσ, Ήκαξηνλ σηήξ, ηάο 
εκάο ακαξηίαο δηά ηήο κεηαλνίαο εμαιείςαο, ειέεζφλ κε.  
 
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο 
κε. 
 
Διέεζφλ κε ν Θεφο ειέεζφλ κε, επί δπζίλ ακαξηήκαζηλ ν Γαπτδ 
εζξήλεη, επί κπξίνηο εγψ πιεκκειήκαζη βνψ ζνη, εθείλνο ηήλ 
ζηξσκλήλ ηνίο δάθξπζηλ έβξερελ, εγψ δέ ξαλίδα κίαλ νπ θέθηεκαη, 
απέγλσζκαη, θαί δένκαη, Διέεζφλ κε ν Θεφο, θαηά ηφ κέγα ζνπ έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θενηφθε κή παξίδεο κε, δεφκελνλ αληηιήςεσο ηήο ππφ ζνχ, επί ζνί 
γάξ πέπνηζελ ε ςπρή κνπ, Διέεζφλ κε.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Ο θαηδξχλαο ηνχο Αγίνπο ζνπ ππέξ ρξπζφλ, θαί δνμάζαο ηνχο 
Οζίνπο ζνπ σο αγαζφο, ππ' απηψλ δπζσπνχκελνο Υξηζηέ ν Θεφο, 
ηήλ δσήλ εκψλ εηξήλεπζνλ σο θηιάλζξσπνο, θαί ηελ επρήλ 
θαηεχζπλνλ σο ζπκίακα, ν κφλνο ελ αγίνηο αλαπαπφκελνο.  
 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα 

Ήρνο β' 
Απηφκεινλ 

Σφλ δσνπνηφλ ηαπξφλ ηήο ζήο αγαζφηεηνο, φλ εδσξήζσ εκίλ ηνίο 
αλαμίνηο Κχξηε, ζνί πξνζάγνκελ εηο πξεζβείαλ, ψδε ηνχο βαζηιείο 
θαη ηάο πφιεηο ζνπ, ηθεηεχνληαο δηά ηήο Θενηφθνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ 
ηψλ πνδψλ απηνχ. 
 
λ ηξφπνλ ερκαιψηεπζελ ν ερζξφο ηφλ Αδάκ, δηά μχινπ ηήο 



βξψζεσο Κχξηε, σζαχησο ερκαιψηεπζαο θαί απηφο ηφλ ερζξφλ, δηά 
μχινπ ηαπξνχ, θαί ηνχ πάζνπο ζνπ, ελ ηνχησ γάξ παξεγέλνπ ν 
δεχηεξνο Αδάκ, αλαδεηήζαη ηφλ πιαλεζέληα, δσνπνηήζαη ηφλ 
λεθξσζέληα, ν Θεφο δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ Υξηζηέ, επί μχινπ νξψζά ζε λεθξφλ 
επισκέλνλ, θιαίνπζα πηθξψο, Τηέ κνπ έιεγε, ηί ηφ θνβεξφλ ηνχην 
κπζηήξηνλ, ν πάζη δσξνχκελνο, δσήλ ηήλ αηψληνλ, εθνπζίσο ελ 
ηαπξψ, πψο ζλήζθεηο ζάλαηνλ επνλείδηζηνλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Αζινθφξνη Κπξίνπ, καθαξία ε γή, ε πηαλζείζα ηνίο αίκαζηλ πκψλ, θαί 
άγηαη αη ζθελαί, αη δεμάκελαη ηά ζψκαηα πκψλ, ελ ζηαδίσ γάξ ηφλ 
ερζξφλ εζξηακβεχζαηε, θαί Υξηζηφλ κεηά παξξεζίαο εθεξχμαηε, 
απηφλ σο αγαζφλ ηθεηεχζαηε, ζσζήλαη δεφκεζα ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Απνζηνιηθά 

Ήρνο β' 
Ο ζνθίζαο ππέξ ξήηνξαο ηνχο Αιηείο, θαί εθπέκςαο ψζπεξ θήξπθαο 
πάζε ηή γή, ηή αθάησ θηιαλζξσπία ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, δη' απηψλ 
θξαηαίσζνλ ηήλ Δθθιεζίαλ ζνπ, θαί ηνίο πηζηνίο θαηάπεκςνλ ηήλ 
επινγίαλ ζνπ, ν κφλνο ειεήκσλ θαί θηιάλζξσπνο.  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
αγελεχζαληεο ηά έζλε νη Αιηείο, θαί δηδάμαληεο ηά πέξαηα ζέ 
πξνζθπλείλ, ηή αθάησ θηιαλζξσπία ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, δη' απηψλ 
ζηεξέσζνλ ηήλ Δθθιεζίαλ ζνπ, θαί ηνίο πηζηνίο θαηάπεκςνλ ηήλ 
επινγίαλ ζνπ, ν κφλνο ελ Αγίνηο αλαπαπφκελνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
έ κεγαιχλνκελ Θενηφθε βνψληεο, Υαίξε αδχηνπ θσηφο λεθέιε, 
απηφλ βαζηάζαζα ελ θφιπνηο, ηήο δφμεο ηφλ Κχξηνλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 



Μαξηπξηθφλ 
Απφζηνινη Μάξηπξεο, θαί Πξνθήηαη, Ηεξάξραη, ζηνη θαί Γίθαηνη, νη 
θαιψο ηφλ αγψλα ηειέζαληεο, θαί ηήλ Πίζηηλ ηεξήζαληεο, παξξεζίαλ 
έρνληεο πξφο ηφλ σηήξα, ππέξ εκψλ απηφλ σο αγαζφλ ηθεηεχζαηε, 
ζσζήλαη δεφκεζα ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα 

Ζρνο β' 
Απηφκεινλ 

Σήλ άρξαληνλ Δηθφλα ζνπ πξνζθπλνχκελ Αγαζέ, αηηνχκελνη 
ζπγρψξεζηλ ηψλ πηαηζκάησλ εκψλ, Υξηζηέ ν Θεφο, βνπιήζεη γάξ 
επδφθεζαο ζαξθί αλειζείλ ελ ηψ ηαπξψ, ίλα ξχζε νχο έπιαζαο εθ 
ηήο δνπιείαο ηνχ ερζξνχ, φζελ επραξίζησο βνψκέλ ζνη, Υαξάο 
επιήξσζαο ηά πάληα, ν σηήξ ε κψλ παξαγελφκελνο, εηο ηφ ζψζαη 
ηφλ Κφζκνλ.  
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ 
ηψλ πνδψλ απηνχ. 
 
σηεξίαλ εηξγάζσ ελ κέζσ ηήο γήο Υξηζηέ ν Θεφο, επί ηαπξνχ ηάο 
αρξάληνπο ζνπ ρείξαο εμέηεηλαο, επηζπλάγσλ πάληα ηά έζλε, 
θξάδνληα, Κχξηε δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ 
Απηφκεινλ 

Τπεξδεδνμαζκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε πκλνχκέλ ζε, δηά γάξ 
ηνχ ηαπξνχ ηνχ Τηνχ ζνπ, θαηεβιήζε ν Άδεο, θαί ν ζάλαηνο ηέζλεθε, 
λεθξσζέληεο αλέζηεκελ, θαί δσήο εμηψζεκελ, ηφλ Παξάδεηζνλ 
ειάβνκελ, ηήλ αξραίαλ απφιαπζηλ, δηφ επραξηζηνχληεο 
δνμνινγνχκελ, σο θξαηαηφλ Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, θαί κφλνλ 
πνιπέιενλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Δπί ηήλ πέηξαλ ηήλ αζάιεπηνλ, ζεκειηψζαληεο νη Άγηνη, θαηά ηψλ 
ηπξάλλσλ θξαηαηψο ελδξίζαλην, θαί δηά βαζάλσλ ηψλ ζηεθάλσλ 
έηπρνλ, δη' απηψλ ν Θεφο, ζψζνλ εκάο.  



 
ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΔΠΔΡΑ 

 
Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα 

ηηρεξά Μαξηπξηθά 
Ήρνο β' 

Οη ηήλ επίγεηνλ απφιαπζηλ κή πνζήζαληεο, Αζινθφξνη, νπξαλίσλ 
αγαζψλ εμηψζεζαλ, θαί Αγγέισλ ζπκπνιίηαη γεγφλαζη, Κχξηε 
πξεζβείαηο απηψλ, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο.  
 
Σψλ αγίσλ Μαξηχξσλ πξεζβεπφλησλ ππέξ εκψλ, θαί ηφλ Υξηζηφλ 
πκλνχλησλ, πάζα πιάλε πέπαπηαη, θαί ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο, 
πίζηεη δηαζψδεηαη.  
 
Υνξνί Μαξηχξσλ αληέζηεζαλ, ηνίο ηπξάλλνηο ιέγνληεο, Ζκείο 
ζηξαηεπφκεζα ηψ Βαζηιεί ηψλ δπλάκεσλ, εη θαί ππξί θαί βαζάλνηο 
αλαιψζεηε εκάο, νπθ αξλνχκεζα ηήο Σξηάδνο ηήλ δχλακηλ.  
 
Μεγάιε ε δφμα, ήλ εθηήζαζζε Άγηνη, δηά ηήο πίζηεσο, νπ κφλνλ γάξ 
ελ ηψ πάζρεηλ ηφλ ερζξφλ εληθήζαηε, αιιά θαί κεηά ζάλαηνλ 
πλεχκαηα απειαχλεηε, αζζελνχληαο ζεξαπεχεηε, ςπρψλ θαί 
ζσκάησλ ηαηξνί, πξεζβεχζαηε πξφο Κχξηνλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο 
ήκψλ.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
ηνχ Γακαζθελνχ 

Οίκνη νίνλ αγψλα έρεη ε ςπρή, ρσξηδνκέλε εθ ηνχ ζψκαηνο! νίκνη 
πφζα δαθξχεη ηφηε, θαί νπρ ππάξρεη ν ειεψλ απηήλ! πξφο ηνπο 
Αγγέινπο ηά φκκαηα ξέπνπζα, άπξαθηα θαζηθεηεχεη, πξφο ηνχο 
αλζξψπνπο ηάο ρείξαο εθηείλνπζα, νπθ έρεη ηφλ βνεζνχληα, Γηφ 
αγαπεηνί κνπ αδειθνί, ελλνήζαληεο εκψλ ηφ βξαρχ ηήο δσήο, ηνίο 
κεηαζηάζη ηήλ αλάπαπζηλ, παξά Υξηζηνχ αηηεζψκεζα, θαί ηαίο ςπραίο 
εκψλ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παξήιζελ ε ζθηά ηνχ Νφκνπ, ηήο ράξηηνο ειζνχζεο, σο γάξ ε βάηνο 
νπθ εθαίεην θαηαθιεγνκέλε, νχησ παξζέλνο έηεθεο, θαί παξζέλνο 
έκεηλαο, αληί ζηχινπ ππξφο, δηθαηνζχλεο αλέηεηιελ Ήιηνο, αληί 
Μσυζέσο Υξηζηφο, ε ζσηεξία ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 



 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Μαξηπξηθά 

Ήρνο β' 
Ο θαηδξχλαο ηνχο Αγίνπο ζνπ ππέξ ρξπζφλ, θαί δνμάζαο ηνχο 
Οζίνπο ζνπ σο αγαζφο, ππ' απηψλ δπζσπνχκελνο Υξηζηέ ν Θεφο, 
ηήλ δσήλ εκψλ εηξήλεπζνλ σο θηιάλζξσπνο, θαί ηήλ επρήλ 
θαηεχζπλνλ σο ζπκίακα, ν κφλνο ελ Αγίνηο αλαπαπφκελνο.  
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο 
δψζεη δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 
 
Αζινθφξνη Κπξίνπ, καθαξία ε γή, ε πηαλζείζα ηνίο αίκαζηλ πκψλ, θαί 
άγηαη αη ζθελαί, αη δεμάκελαη ηά ζψκαηα πκψλ, ελ ζηαδίσ γάξ ηφλ 
ερζξφλ εζξηακβεχζαηε, θαί Υξηζηφλ κεηά παξξεζίαο εθεξχμαηε απηφλ 
σο αγαζφλ ηθεηεχζαηε, ζσζήλαη δεφκεζα ηάο ςπράο εκψλ.  
 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα 
απηνχ ελ απηνίο. 
 
Απφζηνινη Μάξηπξεο, θαί Πξνθήηαη Ηεξάξραη, ζηνη θαί Γίθαηνη, νη 
θαιψο ηφλ αγψλα ηειέζαληεο, θαί ηήλ πίζηηλ ηεξήζαληεο, παξξεζίαλ 
έρνληεο πξφο ηφλ σηήξα, ππέξ εκψλ απηφλ σο αγαζφλ ηθεηεχζαηε, 
ζσζήλαη δεφκεζα ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
Ζ κλήκε ηψλ θεθνηκεκέλσλ Κχξηε, εηο κλείαλ ηψλ πξνζδνθσκέλσλ 
άγεη κε, θαί θαζνξψλ κνπ ηήλ θαηαδίθελ, πξνζθέξσ ηήλ εθ βαζάλσλ 
θσλήλ, Διεήκνλ ειέεζφλ κε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μήηεξ αγία ε ηνχ αρξάληνπ Φσηφο, Αγγειηθνίο ζε χκλνηο ηηκψληεο, 
επζεβψο κεγαιχλνκελ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο 
ηηρεξά Μαξηπξηθά 

Ήρνο β' 
Τπέξ Υξηζηνχ παζφληεο κέρξη ζαλάηνπ, ψ αζινθφξνη Μάξηπξεο, 
ςπράο κέλ έρεηε εηο νπξαλνχο ελ ρεηξί Θενχ, θαί θαηά Κφζκνλ φινλ 
δνξπθνξείηαη πκψλ ηά ιείςαλα, Ηεξείο θαί βαζηιείο πξνζθπλνχζη, θαί 
ιανί πάληεο επαγαιιφκελνη, ζπλήζσο βνψκελ, Όπλνο ηίκηνο ελαληίνλ 
Κπξίνπ, ν ζάλαηνο ηψλ Οζίσλ απηνχ.  



 
Σφλ ηαπξφλ ηνχ Υξηζηνχ ιαβφληεο νη άγηνη Μάξηπξεο, φπινλ 
αθαηαγψληζηνλ, πάζαλ ηνχ Γηαβφινπ ηήλ ηζρχλ θαηήξγεζαλ, θαί 
ιαβφληεο ζηέθνο νπξάληνλ, ηείρνο εκίλ γεγφλαζηλ, ππέξ εκψλ αεί 
πξεζβεχνληεο.  
 
Σψλ Αγίσλ ζνπ ηά πιήζε, δπζσπνχζί ζε Υξηζηέ, Διέεζνλ εκάο, σο 
θηιάλζξσπνο.  
 
Πάζα πφιηο θαί ρψξα, ηηκά πκψλ ηά ιείςαλα, ψ αζινθφξνη 
Μάξηπξεο, πκείο γάξ λνκίκσο αζιήζαληεο, ζηέθαλνλ νπξάληνλ 
ειάβεηε, δηά ηνχην Ηεξέσλ εζηέ ηφ θαχρεκα, Βαζηιέσλ ηφ λίθνο, 
Δθθιεζηψλ ε εππξέπεηα.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
ηνχ Γακαζθελνχ 

Ήρνο β' 
Δθ γήο πιαζηνπξγήζαο κε, εηο γήλ πάιηλ πνξεχεζζαη, ηή παξαβάζεη 
κε θαηέθξηλαο, έζηεζαο εκέξαλ εηάζεσο, ελ ή ηά θξππηά ηήο εθάζηνπ 
πξάμεσο, θαλεξά παξίζηαληαη ελψπηφλ ζνπ, ηφηε θείζαί κνπ 
αλακάξηεηε, θαί ηψλ εζθαικέλσλ κνη ζπγρψξεζηλ δηδνχο, ηήο 
Βαζηιείαο ζνπ κή ρσξίζεο κε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε Μαξία Θενηφθε, ν λαφο ν αθαηάιπηνο, κάιινλ δέ ν άγηνο, 
θαζψο βνά ν Πξνθήηεο, Άγηνο ν Ναφο ζνπ, ζαπκαζηφο ελ 
δηθαηνζχλε.  
 

Απφζηηρα 
Νεθξψζηκα Πξνζφκνηα 

ηνχ Θενθάλνπο 
Ήρνο β' 

ηε εθ ηνχ μχινπ ζε 
Ρχκελ, ηνχ ζαλάηνπ θαί θζνξάλ, ζνχ ηψ δσεθφξσ ζαλάησ, θαζείιεο 
Γέζπνηα πάζη δέ επήγαζαο δσήλ αηψληνλ, θαί λεθξνίο εμαλάζηαζηλ, 
ζλεηνίο εδσξήζσ, φζελ ζνπ δεφκεζα, ψηεξ άλάπαπζνλ, πίζηεη ηνχο 
πξφο ζέ κεηαζηάληαο, θαί ηήο αθεξάηνπ ζνπ δφμεο, ηνχηνπο 
θαηαμίσζνλ θηιάλζξσπε.  
 
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ θαί πξνζειάβνπ, Κχξηε. 
 
Ίλα, ηνχο αλζξψπνπο θνηλσλνχο ζείαο Βαζηιείαο εξγάζε, ζηαπξφλ 



ππέκεηλαο, ζάλαηνλ εθνχζηνλ θαηαδεμάκελνο, δηά ηνχην δεφκεζα, ηή 
ζή επζπιαγρλία, κεηφρνπο αλάδεημνλ ηήο Βαζηιείαο ζνπ, πίζηεη ηνχο 
πξφο ζέ κεηαζηάληαο, θαί ηήο ατδίνπ ζνπ δφμεο, θαί καθαξηφηεηνο 
αμίσζνλ.  
 
ηίρ. Καί ηφ κλεκφζπλνλ απηψλ εηο γελεάλ θαί γελεάλ. 
 
ψζαη ηφ ζφλ πιάζκα βνπιεζείο, ηήο νηθνλνκίαο ηφ φλησο, βαζχ 
κπζηήξηνλ, ραίξσλ εμεηέιεζαο, σο ππεξάγαζνο, θαί ηηκήο 
εμεγφξαζαο, ηφλ ζχκπαληα Κφζκνλ, Αίκαηη ηηκίσ ζνπ, δηφ δεφκεζα, 
πίζηεη ηνχο πξφο ζέ κεηαζηάληαο, θαί ηνχ γιπθπηάηνπ ζνπ θάιινπο, 
ηνχηνπο θαηαμίσζνλ Φηιάλζξσπε.  

Γφμα... 
Σξφκσ ηψ θξηθηψ θαί θνβεξψ, βήκαηη ηψ ζψ παξεζηψηεο, νη απ' 
αηψλνο λεθξνί, ςήθνλ αλακέλνπζη, ηήλ ζήλ δηθαίαλ σηήξ, θαί ηήλ 
ζείαλ εθδέρνληαη, δηθαηνθξηζίαλ, ηφηε θείζαη Γέζπνηα, ψηεξ ηψλ 
δνχισλ ζνπ, πίζηεη ηνχο πξφο ζέ κεηαζηάληαο, θαί ηήο ατδίνπ ηξπθήο 
ζνπ, θαί καθαξηφηεηνο αμίσζνλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δχαο ηήο πξνκήηνξνο Αγλή, ζχ ηήλ νθεηιήλ ζπιιαβνχζα, Θεφλ 
απήηεζαο, ηφλ ηήλ αθζαξζίαλ ηε, θαί ηήλ αλάζηαζηλ, ηνίο πηζηνίο 
ραξηδφκελνλ, θαί ηή αζαλάησ, δφμε ζηεθαλψζαληα, ηνχο ζε 
δνμάδνληαο, φλ λχλ δπζσπνχζα κή παχζε, ηνχηνπο ελ θσηί 
θαηαηάμαη, ηήο απηνχ ιακπξφηεηνο Θεφλπκθε.  

τοnε 3ηνξ 

ΉΥΟ Γ' 
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΔΠΔΡΑ 

 
Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα 
ηηρεξά Καηαλπθηηθά 

Ήρνο γ' 
Δζπεξηλφλ χκλνλ, πξνζθέξνκέλ ζνη Υξηζηέ, κεηά ζπκηάκαηνο, θαί 
σδψλ πλεπκαηηθψλ, ειέεζνλ σηήξ ηάο ςπράο εκψλ.  
 
ψζφλ κε Κχξηε ν Θεφο κνπ, ζχ γάξ πάλησλ ε ζσηεξία, ν θιχδσλ κε 
ηψλ παζψλ εθηαξάηηεη, θαί ηφ βάξνο ηψλ αλνκηψλ κε βπζίδεη, δφο κνη 
ρείξα βνεζείαο, θαί πξφο θψο αλάγαγέ κε θαηαλχμεσο, σο κφλνο 
εχζπιαγρλνο, θαί θηιάλζξσπνο.  
 
Σφλ δηεζπαξκέλνλ κνπ λνχλ ζπλάγαγε Κχξηε, θαί ηήλ ρεξζσζείζάλ 



κνπ θαξδίαλ θαζάξηζνλ, σο ηψ Πέηξσ δηδνχο κνη κεηάλνηαλ, σο ηψ 
Σειψλε ζηελαγκφλ, θαί σο ηή Πφξλε δάθξπα, ίλα κεγάιε ηή θσλή 
θξαπγάδσ ζνη, ν Θεφο ζψζφλ κε, σο κφλνο εχζπιαγρλνο θαί 
θηιάλζξσπνο.  
 
Πνιιάθηο ηήλ πκλσδίαλ εθηειψλ, επξέζελ ηήλ ακαξηίαλ εθπιεξψλ, ηή 
κέλ γιψηηε άζκαηα θζεγγφκελνο, ηή δέ ςπρή άηνπα ινγηδφκελνο, 
αιι' εθάηεξα δηφξζσζνλ Υξηζηέ ν Θεφο, δηά ηήο κεηαλνίαο, θαί 
ειέεζφλ κε.  
 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Καηαλπθηηθά 

Ήρνο γ' 
Δπί ηήο δίθεο ηήο θνβεξάο, άλεπ θαηεγφξσλ ειέγρνκαη, άλεπ 
καξηχξσλ θαηαθξίλνκαη, αη γάξ βίβινη ηνχ ζπλεηδφηνο 
αλαπηχζζνληαη, θαί ηά έξγα ηά θεθξπκκέλα αλαθαιχπηνληαη, πξίλ νχλ 
ελ εθείλσ ηψ παλδήκσ ζεάηξσ, κέιιεο εξεπλήζαη ηά εκνί 
πεπξαγκέλα, ν Θεφο ηιάζζεηί κνη, θαί ζψζφλ κε.  
 
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο 
κε. 
 
Έσο πφηε ςπρή κνπ επηκέλεηο ηνίο πηαίζκαζηλ, έσο ηίλνο ιακβάλεηο 
κηεηαλνίαο ππέξζεζηλ, ιάβε θαηά λνχλ ηήλ θξίζηλ ηήλ κέιινπζαλ, θαί 
βφεζνλ ηψ Κπξίσ, Ήκαξηνλ αλακάξηεηε, Κχξηε ζψζφλ κε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Έθαζηνο φπνπ ζψδεηαη, εθεί δηθαίσο θαί πξνζηξέρεη, θαί πνία άιιε 
ηνηαχηε θαηαθπγή σο ζχ Θενηφθε, ζθέπνπζα ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Σίο κή ζαπκάζε ηψλ αγίσλ Μαξηχξσλ ηνχο αεηηήηνπο αγψλαο; ηίο κή 
εθπιαγή ηά ηνχησλ αεί θαηνξζψκαηα; φηη ελ ππξί θαί κάζηημη, ζεξζί ηε 
θαί ζθαγαίο, ηφλ αληίδηθνλ ερζξφλ εηξνπψζαλην, βαζηιέσλ θνιαθείαο 
βδειπμάκελνη, θαί ηπξάλλσλ απεηιάο απνζεηζάκελνη, δηφ θαί ηνχο 
ζηεθάλνπο εθνκίζαλην, παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ηνχ παξέρνληνο ηψ 
Κφζκσ ηφ κέγα έιενο.  



 
ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΠΡΧΨ 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Καηαλπθηηθά 

Ήρνο γ' 
Παξνηθνχζα ελ ηή γή, ςπρή κνπ κεηαλφεζνλ, ρνχο ελ ηάθσ νπρ 
πκλεί, πηαηζκάησλ νπ ιπηξνχηαη, βφεζνλ Υξηζηψ ηψ Θεψ, 
Καξδηνγλψζηα ήκαξηνλ, πξίλ θαηαδηθάζεο κε ειέεζφλ κε.  
 
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο 
κε. 
 
Δλ ηή ψξα ηήο πξνζεπρήο, κεηαλνείλ επαγγέιινκαη, θαί ν ερζξφο 
επηκειψο ακαξηάλεηλ, εκβάιιεη κνη άηνπα, αιι' εμ απηνχ κε ξχζαη ν 
Θεφο, θαί ειέεζφλ κε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Καηαθπγή θαί δχλακηο εκψλ Θενηφθε, ε θξαηαηά βνήζεηα ηνχ 
Κφζκνπ, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ ζψδε ηνχο δνχινπο ζνπ, απφ πάζεο 
αλάγθεο, κφλε επινγεκέλε.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Σφ εχςπρνλ ηήο θαξηεξίαο πκψλ, ελίθεζε ηά κεραλήκαηα ηνχ 
αξρεθάθνπ ερζξνχ, Αζινθφξνη παλεχθεκνη, δηά ηνπ ην ηήο αησλίνπ 
θαηεμηψζεηε καθαξηφηεηνο, αιιά πξεζβεχζαηε ηψ Κπξίσ, ηνχ 
θηινρξίζηνπ ιανχ, ζψζαη ηφ πνίκληνλ, κάξηπξεο ππάξρνληεο ηήο 
αιεζείαο.  
 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα 

Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Σφ αλαξίζκεηνλ ηήο εμνπζίαο ζνπ, θαί ηφ εθνχζηνλ ηφ ηήο 
ζηαπξψζεσο, αη ηψλ Αγγέισλ ζηξαηηαί, εμίζηαλην θαζνξψζαη, πψο ν 
αζεψξεηνο, ελ ζαξθί εκαζηίδεην, ζέισλ εθιπηξψζαζζαη εθ θζνξάο ηφ 



αλζξψπηλνλ, δηφ σο Εσνδφηε βνψκέλ ζνη, Γφμα Υξηζηέ ηή Βαζηιεία 
ζνπ.  
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ 
ηψλ πνδψλ απηνχ. 
 
ηαπξφο επάγε επί γήο, θαί ήςαην ηψλ νπξαλψλ, νπρ σο ηνχ μχινπ 
θζάζαληνο ηφ χςνο, αιιά ζνχ ηνχ ελ απηψ πιεξνχληνο ηά 
ζχκπαληα, δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ 
Ράβδνλ δπλάκεσο θεθηεκέλνη, ηφλ ηαπξφλ ηνχ Τηνχ ζνπ Θενηφθε, ελ 
απηψ θαηαβάιινκελ ηψλ ερζξψλ ηά θξπάγκαηα, νη πφζσ ζε 
απαχζησο κεγαιχλνληεο.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Σψλ Αζινθφξσλ ζνπ ηήλ κλήκελ Κχξηε, ππεξεθαίδξπλαο σο 
Παληνδχλακνο, φηη ελίζρπζαο απηνχο ηά πάζε ζνπ κηκήζαζζαη, 
ελίθεζαλ αλδξείσο γάξ ηνχ Βειίαξ ηήλ δχλακηλ, φζελ θαί απέιαβνλ, 
ηακάησλ ραξίζκαηα, απηψλ ηαίο ηθεζίαηο θηιάλζξσπε, εηξήλελ 
παξάζρνπ ηαίο ςπραίο εκψλ.  
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Απνζηνιηθά 

Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Θείνη θήξπθεο ηήο αιεζείαο, θαί δηδάζθαινη ηήο Δθθιεζίαο, 
αλεδείρζεηε απηφπηαη Απφζηνινη, θαί γάξ εηδψισλ ηήλ πιάλελ 
παηήζαληεο, θαί ηήλ Σξηάδα ηξαλψο εθεξχμαηε, ήλ πξεζβεχζαηε 
καθάξηνη, δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Γεχηε άπαληεο ηνχο Απνζηφινπο αλπκλήζσκελ σο θπβεξλήηαο, ηψλ 
εηδψισλ γάξ ηήλ πιάλελ εδίσμαλ, θαί πξφο ηφ θψο ηήο δσήο 
επαλήγαγνλ, θαί ηήλ Σξηάδα δνμάδεηλ εδίδαμαλ, φζελ άπαληεο απηψλ, 



ηήλ ζεβάζκηνλ κλήκελ ηεινχληεο νη πηζηνί, ηφλ σηήξα δνμάδνκελ.  
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Χο αγεψξγεηνο Παξζέλε άκπεινο, ηφλ σξαηφηαηνλ βφηξπλ 
εβιάζηεζαο, αλαπεγάδνληα εκίλ ηφλ νίλνλ ηφλ ζσηήξηνλ, ηφλ πάλησλ 
επθξαίλνληα ηάο ςπράο θαί ηά ζψκαηα, φζελ σο αηηίαλ ζε, ηψλ θαιψλ 
καθαξίδνληεο, αεί ζχλ ηψ Αγγέισ βνψκέλ ζνη, Υαίξε ε θεραξηησκέλε.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Θσξαθηζάκελνη ηήλ παλνπιίαλ Υξηζηνχ, θαί ελδπζάκελνη φπια ηήο 
πίζηεσο, ηάο παξαηάμεηο ηνχ ερζξνχ αζιεηηθψο θαηεβάιεηε, 
πξνζχκσο ηή ειπίδη γάξ, ηήο δσήο ππεκείλαηε, θαί πάζαο ηάο ηψλ 
Σπξάλλσλ, απεηιάο ηε θαί κάζηηγαο, δηφ θαί ηνχο ζηεθάλνπο 
εδέμαζζε, Μάξηπξεο Υξηζηνχ θαξηεξφςπρνη.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα 

Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

ηαπξφλ θαί ζάλαηνλ, παζείλ ειφκελνο, κέζνλ ηήο Κηίζεσο ηνχηνλ 
θαηέπεμαο, φηε επδφθεζαο σηήξ, ηφ ζψκά ζνπ πξνζεισζήλαη, ηφηε 
θαί ν ήιηνο ηάο αθηίλαο απέθξπςε, ηαχηα θαί Λεζηήο Οξψλ, Θεφλ ζε 
σκνιφγεζε, βνψλ ζνη, Μλήζζεηί κνπ Κχξηε, θαί έιαβε πηζηεχζαο ηφλ 
Παξάδεηζνλ.  
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ 
ηψλ πνδψλ απηνχ. 
 
Δλ θππαξίζζσ, θαί πεχθε, θαί θέδξσ, πςψζεο ν Ακλφο ηνχ Θενχ, ίλα 
ζψζεο ηνχο ελ πίζηεη πξνζθπλνχληαο, ηήλ εθνχζηνλ ζνπ ηαχξσζηλ, 
Υξηζηέ ν Θεφο δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ 
Σήλ σξαηφηεηα 

Σφλ επνλείδηζηνλ Οηθηίξκνλ ζάλαηνλ, δηά ζηαπξψζεσο, εθψλ 
ππέκεηλαο, φλ ε ηεθνχζά ζε Υξηζηέ, Οξψζα εηηηξψζθεην, ήο ηαίο 



παξαθιήζεζη, δηά ζπιάγρλα ειένπο ζνπ, κφλε ππεξάγαζε, θαί 
θηιάλζξσπε Κχξηε, νηθηείξεζνλ θαί ζψζνλ ηφλ Κφζκνλ, ν αίξσλ ηήλ 
ηνχηνπ ακαξηίαλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Δθιάκπεηε δηά ηήο πίζηεσο, ππέξιακπξνη θσζηήξεο Άγηνη, 
ζενζεβείαο ηαηξνί, αζινθφξνη παλεχθεκνη, ηψλ ηπξάλλσλ γάξ ηνχο 
αηθηζκνχο κή δεηιαλδξίζαληεο, ηψλ εηδψισλ ηάο δπζθεκίαο 
θαηεδαθίζαηε, ηξφπαηνλ έρνληεο αήηηεηνλ, ηφλ ηαπξφλ ηήο αιεζείαο.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΔΠΔΡΑ 
 

Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα 
ηηρεξά Μαξηπξηθά 

Ήρνο γ' 
Μεγάιε ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ Υξηζηέ ε δχλακηο, ελ κλήκαζη γάξ 
θείληαη, θαί πλεχκαηα δηψθνπζη, θαί θαηήξγεζαλ ερζξνχ ηήλ εμνπζίαλ, 
ηή πίζηεη ηήο Σξηάδνο, αγσληζάκελνη ππέξ ηήο επζεβείαο.  
 
Πξνθήηαη θαί Απφζηνινη Υξηζηνχ, θαί Μάξηπξεο, εδίδαμαλ πκλείζζαη, 
Σξηάδα Οκννχζηνλ, θαί εθψηηζαλ ηά έζλε ηά πεπιαλεκέλα, θαί 
θνηλσλνχο Αγγέισλ επνίεζαλ, ηνχο πηνχο ηψλ αλζξψπσλ.  
 
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, πίζηεη ζηεξηρζέληεο, ειπίδη βεβαησζέληεο, 
ηνχ ερζξνχ ηήλ ηπξαλλίδα έιπζαλ, θαί ηπρφληεο ηψλ ζηεθάλσλ, κεηά 
ηψλ Αζσκάησλ πξεζβεχνπζηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Μεγάιε ηνχ ηαπξνχ ζνπ Κχξηε ε δχλακηο, επάγε γάξ ελ ηφπσ, θαί 
ελεξγεί ελ Κφζκσ, θαί αλέδεημελ εμ αιηέσλ Απνζηφινπο, θαί εμ εζλψλ 
Μάξηπξαο, ίλα πξεζβεχσζηλ ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
ηνχ Γακαζθελνχ 

Πάληα καηαηφηεο ηά αλζξψπηλα, φζα νπρ ππάξρεη κεηά ζάλαηνλ, νπ 
παξακέλεη ν πινχηνο, νπ ζπλνδεχεη ε δφμα, επειζψλ γάξ ν ζάλαηνο, 
ηαχηα πάληα εμεθάληζηαη, Γηφ Υξηζηψ ηψ αζαλάησ βνήζσκελ, Σνχο 
κεηαζηάληαο εμ εκψλ αλάπαπζνλ, έλζα πάλησλ εζηίλ επθξαηλνκέλσλ 
ε θαηνηθία.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Πψο κή ζαπκάζσκελ, ηφλ ζεαλδξηθφλ ζνπ ηφθνλ παλζεβάζκηε; 



Πείξαλ γάξ αλδξφο κή δεμακέλε Παλάκσκε, έηεθεο απάηνξα Τηφλ ελ 
ζαξθί, ηφλ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο γελλεζέληα ακήηνξα, κεδακψο 
ππνκείλαληα ηξνπήλ, ή θπξκφλ, ή δηαίξεζηλ, αιι' εθαηέξαο νπζίαο ηήλ 
ηδηφηεηα ζψαλ θπιάμαληα, Γηφ Μεηξνπάξζελε Γέζπνηλα, απηφλ 
ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο ηψλ νξζνδφμσο, Θενηφθνλ 
νκνινγνχλησλ ζε.  
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Μαξηπξηθά 

Ήρνο γ 
ζνη θηινκάξηπξεο, επθξάλζεηε θαί λχλ, ζπκθψλσο αλακέιπνληεο 
ηήλ πκλσδίαλ ηψ Υξηζηψ, σο γάξ θσζηήξαο ελ Κφζκσ, αλέηεηιελ 
εκίλ ηήλ εηήζηνλ κλήκελ ηψλ Αζινθφξσλ απηνχ, ζαπκάησλ ράξηλ 
εθπέκπνπζαλ, θαί θσηίδνπζαλ ηφλ λνχλ, θαί ηάο ςπράο εκψλ.  
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο 
δψζεη δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 
 
Σφ εχςπρνλ ηήο θαξηεξίαο πκψλ, ελίθεζε ηά κεραλήκαηα ηνχ 
αξρεθάθνπ ερζξνχ, Αζινθφξνη παλεχθεκνη, δηά ηνχην ηήο αησλίνπ 
θαηεμηψζεηε καθαξηφηεηνο, Αιιά πξεζβεχζαηε ηψ Κπξίσ, ηνχ 
θηινρξίζηνπ ιανχ, ζψζαη ηφ πνίκληνλ, Μάξηπξεο ππάξρνληεο ηήο 
αιεζείαο.  
 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα 
απηνχ ελ απηνίο. 
 
Δθιάκπεηε δηά ηήο πίζηεσο, ππέξιακπξνη θσζηήξεο Άγηνη, 
ζενζεβείαο ηαηξνί, αζινθφξνη παλεχθεκνη, ηψλ ηπξάλλσλ γάξ ηνχο 
αηθηζκνχο κή δεηιαλδξίζαληεο, ηψλ εηδψισλ ηάο δπζθεκίαο 
θαηεδαθίζαηε, ηξφπαηνλ έρνληεο αήηηεηνλ, ηφλ ηαπξφλ ηήο αιεζείαο.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
Σήλ σξαηφηεηα 

ηε ηψ ιφγσ ζνπ παξαζηεζφκεζα, ηψ αδεθάζησ ζνπ Βήκαηη Κχξηε, 
κή θαηαθξίλεο ηνχο εηο ζέ, σηήξ εκψλ πεπηζηεπθφηαο, πάληεο γάξ 
εκάξηνκελ, αιιά ζνχ νπθ απέζηεκελ, φζελ δπζσπνχκέλ ζε, ελ 
ζθελαίο ηψλ Γηθαίσλ ζνπ, Υξηζηέ, νχο πξνζειάβνπ θαηάηαμνλ, σο 



κφλνο ππάξρσλ πνιπέιενο.  
Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

έ ηήλ κεζηηεχζαζαλ ηήλ ζσηεξίαλ ηνχ γέλνπο εκψλ, αλπκλνχκελ 
Θενηφθε Παξζέλε, ελ ηή ζαξθί γάξ ηή εθ ζνχ πξνζιεθζείζε, ν Τηφο 
ζνπ θαί Θεφο εκψλ, ηφ δηά ηαπξνχ θαηαδεμάκελνο πάζνο, 
ειπηξψζαην εκάο εθ θζνξάο σο θηιάλζξσπνο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο 
ηηρεξά Μαξηπξηθά 

Ήρνο γ' 
Σψλ αγίσλ Αζινθφξσλ ηήλ κλήκελ, δεχηε ιανί άπαληεο ηηκήζσκελ, 
φηη ζέαηξνλ γελφκελνη Αγγέινηο, θαί αλζξψπνηο, ηφλ ηήο λίθεο 
ζηέθαλνλ, παξά Υξηζηνχ εθνκίζαλην, θαί πξεζβεχνπζηλ ππέξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  
 
Βαζηιέσλ θαί ηπξάλλσλ, ηφλ θφβνλ απψζαλην, νη Υξηζηνχ 
ζηξαηηψηαη, θαί επζαξζψο θαί αλδξείσο, απηφλ σκνιφγεζαλ ηψλ 
απάλησλ Κχξηνλ, Θεφλ θαί Βαζηιέα εκψλ, θαί πξεζβεχνπζηλ ππεξ 
ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Αη δπλάκεηο ηψλ αγίσλ Αγγέισλ, εζαχκαζαλ ηψλ Μαξηχξσλ ηνχο 
άζινπο, φηη ζψκα πεξηθείκελνη, βαζάλσλ θαηεθξφλεζαλ, κηκεηαί 
γελφκελνη, ηνχ πάζνπο ηνχ σηήξνο Υξηζηνχ, θαί πξεζβεχνπζηλ 
ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Χο θσζηήξεο ελ Κφζκσ ιάκπεηε, θαί κεηά ζάλαηνλ άγηνη Μάξηπξεο, 
ηφλ αγψλα ηφλ θαιφλ αγσληζάκελνη, δηφ έρνληεο παξξεζίαλ, Υξηζηφλ 
ηφλ Θεφλ ηθεηεχζαηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
Αλζξσπνη ηί κάηελ ηαξαηηφκεζα; ν δξφκνο βξαρχο εζηηλ, φλ 
ηξέρνκελ, θαπλφο ππάξρεη ν βίνο, θαί αηκίο θαί ηέθξα θαί θφληο, πξφο 
νιίγνλ θαηλφκελνο, θαί ηαρέσο αρξεηνχκελνο, Γηφ Υξηζηψ ηψ 
αζαλάησ βνήζσκελ, Σνχο κεηαζηάληαο εμ εκψλ αλάπαπζνλ, έλζα 
πάλησλ εζηίλ, επθξαηλνκέλσλ ε θαηνηθία ελ ζνί.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θενηφθε ε πξνζηαζία πάλησλ ηψλ δενκέλσλ, εηο ζέ ζαξξνχκελ, εηο 
ζέ θαπρψκεζα, έλ ζνί πάζα ε ειπίο εκψλ εζηη, πξέζβεπε ηψ εθ ζνχ 
ηερζέληη ππέξ αρξείσλ δνχισλ ζνπ.  
 

Απφζηηρα 



Νεθξψζηκα Πξνζφκνηα 
ηνχ Θενθάλνπο 

Ήρνο γ' 
Σψ ηχπσ ηνχ ηαπξνχ 

Γνμάδσ ηφλ ηαπξφλ ζνπ ηφλ ηίκηνλ, δη' νχ δσή δεδψξεηαη, θαί 
ηξπθήο ε απφιαπζηο, ηνίο ελ πίζηεη θαί πφζσ ζε πκλνχζη, κφλε 
Πνιπέιεε, Γηφ βνψκέλ ζνη Υξηζηέ ν Θεφο, Σνχο κεηαζηάληαο εμ εκψλ 
αλάπαπζνλ, έλζα πάλησλ εζηίλ, επθξαηλνκέλσλ ε θαηνηθία ελ ζνί.  
 
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ θαί πξνζειάβνπ, Κχξηε. 
 
Ο κφλνο ειεήκσλ, θαί εχζπιαγρλνο, ν έρσλ αθαηάιεπηνλ 
αγαζφηεηνο πέιαγνο, ν γηλψζθσλ ηήλ θπζηλ ηψλ αλζξψπσλ, ήλ 
εδεκηνχξγεζαο, ζέ ηθεηεχνκελ Υξηζηέ ν Θεφο, Σνχο κεηαζηάληαο εμ 
εκψλ αλάπαπζνλ, έλζα πάλησλ εζηίλ, επθξαηλνκέλσλ ε θαηνηθία ελ 
ζνί.  
 
ηίρ. Καί ηφ κλεκφζπλνλ απηψλ εηο γελεάλ θαί γελεάλ. 
 
Τπλψζαο ελ ηψ ηάθσ σο άλζξσπνο, δπλάκεη αεηηήησ ζνπ, σο Θεφο 
εμαλέζηεζαο, ηνχο ελ ηάθσ πκλνχληαο, αζηγήησο χκλνλ ζνη 
πξνζθέξνληαο, Γηφ βνψκέλ ζνη Υξηζηέ ν Θεφο, Σνχο κεηαζηάληαο εμ 
εκψλ αλάπαπζνλ, έλζα πάλησλ εζηίλ, επθξαηλνκέλσλ ε θαηνηθία ελ 
ζνί.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Λακπάδα λνεηήλ ζε βαζηάδνπζαλ, ηφ θέγγνο ηήο ζεφηεηνο, νκηιήζαλ 
παρχηεηη ηήο αλζξψπσλ νπζίαο, Θενηφθε πάληεο επηζηάκεζα, ηφλ 
ζφλ δπζψπεζνλ Τηφλ θαί Θεφλ, Σνχο κεηαζηάληαο εμ εκψλ 
αλαπαχζαη, έλζα πάλησλ εζηίλ, επθξαηλνκέλσλ ε θαηνηθία ελ ζνί.  

τοnε 4ηνξ 

ΉΥΟ Γ' 
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΔΠΔΡΑ 

 
Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα 
ηηρεξά Καηαλπθηηθά 

Ήρνο δ' 
Ήζεινλ δάθξπζηλ εμαιείςαη, ηψλ εκψλ πηαηζκάησλ Κχξηε, ηφ 
ρεηξφγξαθνλ, θαί ηφ ππφινηπνλ ηήο δσήο κνπ, δηά κεηαλνίαο 
επαξεζηήζαί ζνη, αιι' ν ερζξφο απαηά κε, θαί πνιεκεί ηήλ ςπρήλ 
κνπ, Κχξηε, πξίλ εηο ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.  



 
Σίο ρεηκαδφκελνο θαί πξνζηξέρσλ, ηψ ιηκέλη ηνχησ νπ δηαζψ, δεηαη; ή 
ηίο νδπλψκελνο θαί πξνζπίπησλ, ηψ ηαηξείσ ηνχησ νπ ζεξαπεχεηαη; 
Γεκηνπξγέ ηψλ απάλησλ, θαί ηαηξέ ηψλ λνζνχλησλ, Κχξηε, πξίλ εηο 
ηέινο απφισκαη, ζψζφλ κε.  
 
Πιχλφλ κε ηνίο δάθξπζί κνπ σηήξ, φηη ξεξχπσκαη ελ πνιιαίο 
ακαξηίαηο, δηφ θαί πξνζπίπησ ζνη, Ήκαξηνλ ειέεζφλ κε ν Θεφο, 
ξφβαηνλ εηκί ηήο ινγηθήο ζνπ πνίκλεο, θαί πξφο ζέ θαηαθεχγσ, ηφλ 
πνηκέλα ηφλ θαιφλ, δήηεζφλ κε ηφλ πιαλεζέληα ν Θεφο, θαί ειέεζφλ 
κε.  
 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Καηαλπθηηθά 

Ήρνο δ' 
Σήλ ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ επίζηξεςαη Κχξηε, ηήλ ελ ακαξηίαηο ηφλ βίνλ 
φινλ δαπαλήζαζαλ, φλ ηξφπνλ ηήλ Πφξλελ, δέμαη θακέ, θαί ζψζφλ 
κε.  
 
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο 
κε. 
 
Γηαπιέσλ ηφ πέιαγνο ηήο παξνχζεο δσήο, άβπζζνλ ηψλ πνιιψλ 
κνπ ελζπκνχκαη ηήλ θαθψλ, θαί κή έρσλ ηφλ θπβεξλήηελ ινγηζκφλ, 
ηήλ ηνχ Πέηξνπ ζνη πξνζθζέγγνκαη θσλήλ, ψζφλ κε Υξηζηέ, ζψζφλ 
κε ν Θεφο, σο θηιάλζξσπνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σή άλαηξαθείζε ελ ηψ λαψ, εηο ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ, ηή πεξηβεβιεκέλε 
ηήλ πίζηηλ θαί ηήλ ζνθίαλ, θαί ηήλ άκεκπηνλ παξζελίαλ, ν 
Αξρηζηξάηεγνο Γαβξηήι, πξνζέθεξελ νπξαλφζελ, ηνλ αζπαζκφλ θαί 
ηφ Υαίξε, Υαίξε επινγεκέλε, Υαίξε δεδνμαζκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

ήκεξνλ ηά ηψλ Αγγέισλ ζηξαηεχκαηα, ελ ηή κλήκε ηψλ Αζινθφξσλ 
παξαγέγνλε, ηάο ηψλ πηζηψλ δηαλνίαο θσηίζαη, θαί ηήλ Οηθνπκέλελ ηή 
ράξηηη θαηδξχλαη, δη' απηψλ ν Θεφο δπζσπνχκελνο, δψξεζαη εκίλ ηφ 



κέγα έιενο.  
 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Καηαλπθηηθά 

Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σαρχ ζπλεηζέιζσκελ, εηο ηφλ λπκθψλα Υξηζηνχ, ίλα πάληεο 
αθνχζσκελ ηήο καθαξίαο θσλήο, απηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, Γεχηε νη 
αγαπψληεο, ηήλ νπξάληνλ δφμαλ, ζχκκνξθνη γεγνλφηεο, ηαίο 
θξνλίκνηο Παξζέλνηο, θαηδξχλσκελ ηάο ιακπάδαο εκψλ δηά ηήο 
πίζηεσο.  
 
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο 
κε. 

Καηεπιάγε Ησζήθ 
Αλαιφγηζαη ςπρή, πψο παξαζηψκελ ηψ Κξηηή, ελ ηή ψξα ηή θξηθηή, 
ηίζεληαη ζξφλνη θνβεξνί, θαί εθάζηνπ αη πξάμεηο εμειέγρνληαη, ηφηε ν 
Κξηηήο αδπζψπεηνο, εθεί ηφ πχξ δεηλψο ζνη εηνίκαζηαη, σο πεξ αγξία 
ζάιαζζα θπκαηλνκέλε, σο θαιχςαη ηά ζχκπαληα, χλ πάζη ηνχηνηο, 
βιέπε ςπρή κνπ, ζηέλαμνλ πξφ ηνχ ηέινπο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ζ θπξίσο θαί αιεζψο Θενηφθνο, ε πξεζβεχνπζα σο κήηεξ ελ 
παξξεζία, ηψ Τηψ ζνπ θαί Θεψ εκψλ, δηαθχιαηηε πφιηλ εμαηξέησο, 
ηή ζθέπε ζνπ πξνζηξέρνπζαλ, ελ ζνί ηφ θξάηνο έρνπζαλ, θαί πξφο 
ζέ θαηαθεχγνπζαλ, ηφλ ιηκέλα ηφ ηείρνο, ηήλ κφλελ πξνζηαζίαλ, ηνχ 
γέλνπο ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Σψλ ελ φισ ηψ Κφζκσ Μαξηχξσλ ζνπ, σο πνξθχξαλ θαί βχζζνλ ηά 
αίκαηα, ε Δθθιεζία ζνπ ζηνιηζακέλε, δη' απηψλ βνά ζνη Υξηζηέ ν 
Θεφο, Σψ ιαψ ζνπ ηνχο νηθηηξκνχο ζνπ θαηάπεκςνλ, εηξήλελ ηή 
πνιηηεία ζνπ δψξεζαη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  
 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 



Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα 

Ήρνο δ' 
Δμεγφξαζαο εκάο εθ ηήο θαηάξαο ηνχ λφκνπ, ηψ ηηκίσ ζνπ Αίκαηη, ηψ 
ηαπξψ πξνζεισζείο, θαί ηή ιφγρε θεληεζείο, ηήλ αζαλαζίαλ 
επήγαζαο αλζξψπνηο, σηήξ εκψλ δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ 
ηψλ πνδψλ απηνχ. 

Απηφκεινλ 
Σαρχ πξνθαηάιαβε, πξίλ δνπισζήλαη εκάο, ερζξνίο βιαζθεκνχζί 
ζε, θαί απεηινχζηλ εκίλ, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, άλειε ηψ ηαπξψ ζνπ, 
ηνχο εκάο πνιεκνχληαο, γλψησζαλ πψο ηζρχεη, Οξζνδφμσλ ε Πίζηηο, 
πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  

Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ 
κνηνλ 

Παξζέλε παλάκσκε, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ξνκθαία δηήιζέ ζνπ 
ηήλ παλαγίαλ ςπρήλ, ελίθα ζηαπξνχκελνλ, έβιεςαο εθνπζίσο ηφλ 
Τηφλ θαί Θεφλ ζνπ, φλ πεξ επινγεκέλε, δπζσπνχζα κή παχζε, 
ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ, εκίλ δσξήζαζζαη.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

κνηνλ 
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηψλ, ζηεθάλνπο εθνκίζαλην 
ηήο αθζαξζίαο εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, ζρφληεο γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, 
ηνχο ηπξάλλνπο θαζείινλ, έζξαπζαλ θαί δαηκφλσλ, ηά αλίζρπξα 
ζξάζε, Απηψλ ηαίο ηθεζίαηο Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Απνζηνιηθά 

Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Φσζηήξαο εηο ηά πέξαηα, ηνχο Μαζεηάο ζνπ Υξηζηέ, αλέδεημαο 
εθιάκπνληαο, ελ ηψ θεξχγκαηη ηψ ζψ, θσηίδνληαο εκψλ ηάο ςπράο, 
πιάλελ ηήλ ηψλ εηδψισλ, δη' απηψλ ακαπξψζαο, δφγκαζηλ επζεβείαο, 
θαηαιάκςαο ηψ Κφζκσ, Απηψλ ηαίο ηθεζίαηο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  



 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 
Χο Μσυζήο ηφλ Ηζξαήι εθ δνπιείαο, δηά ζαιάζζεο εξπζξάο 
νδεγήζαο, ηή δεμηά ζνπ Γέζπνηα βπζίζαο Φαξαψ, νχησο ελ ηνίο 
ζαχκαζηλ, νη ζνθνί Μαζεηαί ζνπ, ηήλ ζάιαζζαλ δηέξξεμαλ, ηήο 
πηθξάο αζεταο, θαί ηφλ ιαφλ σδήγεζαλ πξφο ζέ, άλαξρε Λφγε, θαί 
κφλε θηιάλζξσπε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφλ Λφγνλ ηνχ Παηξφο, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, εθ ζνχ ζαξθσζέληα 
έγλσκελ, Θενηφθε Παξζέλε, κφλε αγλή, κφλε επινγεκέλε, δηφ 
απαχζησο, ζέ αλπκλνχληεο κεγαιχλνκελ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Σαρχ πξνθαηάιαβε 
ηαπξψ νπιηζάκελνη νη Αζινθφξνη ζνπ, ελίθεζαλ ηά κεραλήκαηα ηνχ 
αξρεθάθνπ ερζξνχ, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, έιακςαλ σο θσζηήξεο, 
ηνχο βξνηνχο νδεγνχληεο δηδνχζη ηάο ηάζεηο, ηνίο ελ πίζηεη αηηνχζηλ, 
Απηψλ ηαίο ηθεζίαηο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα 

Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

ηαπξψ ζε πξνζήισζαλ, νη Ηνπδαίνη σηήξ, δη' νχ εθ ηψλ εζλψλ 
εκάο, αλεθαιέζσ ηφ πξίλ, θηιάλζξσπε Κχξηε, ήπισζαο ηάο 
παιάκαο, ελ απηψ ηή βνπιήζεη, ιφγρε δέ ηήλ πιεπξάλ ζνπ θαηεδέμσ 
λπγήλαη, ηψ πιήζεη ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, δφμα Μαθξφζπκε.  
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ 
ηψλ πνδψλ απηνχ. 

κνηνλ 
Σφ θψο ηψλ ςπρψλ εκψλ, λχλ θαζνξψληεο Υξηζηέ, ηαπξφλ ζνπ ηφλ 
άρξαληνλ, θαί πξνζθπλνχληεο απηφλ, θαηδξψο εθβνψκέλ ζνη, Γφμα 



ζνη ν ελ ηνχησ, πςσζήλαη ζειήζαο, δφμα ζνη ν θσηίζαο, δη' απηνχ 
πάζαλ θηίζηλ, ελ ψ ζε αθαηαπαχζησο, χκλνηο δνμάδνκελ.  

Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ 
κνηνλ 

ηαπξψ ζε πςνχκελνλ, σο εζεάζαην, ε άρξαληνο Μήηεξ ζνπ, Λφγε 
Θενχ κεηξηθψο, ζξελνχζα εθζέγγεην, Σί ηφ θαηλφλ θαί μέλνλ, ηνχην 
Τηέ κνπ ζαχκα; πψο ε δσή ηψλ φισλ νκηιείο ηψ ζαλάησ; δσψζαη 
ηνχο ηεζλεψηαο, ζέισλ σο εχζπιαγρλνο.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Ζ ζεπηή ηψλ Αζινθφξσλ παλήγπξηο, Οπξαλφλ ηήλ Δθθιεζίαλ έδεημε, 
θαί ηνίο αλζξψπνηο ζπγρνξεχνπζηλ Άγγεινη, ηαίο απηψλ ηθεζίαηο, 
Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΔΠΔΡΑ 
 

Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα 
ηηρεξά Μαξηπξηθά 

Ήρνο δ' 
Ο ελδνμαδφκελνο, ελ ηαίο κλείαηο ηψλ Αγίσλ ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, ππ' 
απηψλ δπζσπνχκελνο, θαηάπεκςνλ εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
 
Ο ηψλ αγίσλ Μαξηχξσλ δεμάκελνο ηήλ ππνκνλήλ, θαί παξ' εκψλ 
δέρνπ ηήλ πκλσδίαλ θηιάλζξσπε, δσξνχκελνο εκίλ, ηαίο απηψλ, 
ηθεζίαηο, ηφ κεγα έιενο.  
 
Έρνληεο παξξεζίαλ, πξφο ηφλ σηήξα Άγηνη, πξεζβεχζαηε 
απαχζησο, ππέξ εκψλ ηψλ ακαξησιψλ, άθεζηλ πηαηζκάησλ 
αηηνχκελνη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  
 
Ηεξεία έκςπρα, νινθαπηψκαηα ινγηθά, Μάξηπξεο Κπξίνπ, ζχκαηα 
ηέιεηα Θενχ, Θεφλ γηλψζθνληα, θαί Θεψ γηλσζθφκελα, πξφβαηα, ψλ ε 
κάλδξα ιχθνηο αλεπίβαηνο, πξεζβεχζαηε θαί εκάο, ζπκπνηκαλζήλαη 
πκίλ, επί χδαηνο αλαπαχζεσο.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
ηνχ Γακαζθελνχ 

Πνχ εζηηλ ε ηνχ Κφζκνπ Πξνζπάζεηα; πνχ εζηηλ ε ηψλ πξνζθαίξσλ 
θαληαζία; πνχ εζηηλ ν ρξπζφο, θαί ν άξγπξνο; πνχ εζηη ηψλ νηθεηψλ 
ε πιεκκχξα, θαί ν ζφξπβνο; πάληα ηέθξα, πάληα θφληο, πάληα ζθηά, 



Αιιά δεχηε βνήζσκελ ηψ αζαλάησ Βαζηιεί, Κχξηε ηψλ αησλίσλ ζνπ 
αγαζψλ αμίσζνλ, ηνχο κεηαζηάληαο εμ εκψλ, θαί αλάπαπζνλ απηνχο, 
ελ ηή αγήξσ καθαξηφηεηη.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο δηά ζέ ζενπάησξ Πξνθήηεο Γαπτδ, κεισδηθψο πεξί ζνχ 
πξναλεθψλεζε, ηψ κεγαιείά ζνη πνηήζαληη, Παξέζηε ε βαζίιηζζα εθ 
δεμηψλ ζνπ, ζέ γάξ Μεηέξα πξφμελνλ δσήο αλέδεημελ, ν απάησξ εθ 
ζνχ ελαλζξσπήζαη επδνθήζαο Θεφο, ίλα ηήλ εαπηνχ αλαπιάζε 
εηθφλα, θζαξείζαλ ηνίο πάζεζη, θαί ηφ πιαλεζέλ νξεηάισηνλ επξψλ, 
πξφβαηνλ ηνίο ψκνηο αλαιαβψλ, ηψ Παηξί πξνζαγάγε, θαί ηψ ηδίσ 
ζειήκαηη ηαίο νπξαλίαηο ζπλάςε Γπλάκεζη, θαί ζψζε Θενηφθε ηφλ 
Κφζκνλ, Υξηζηφο ν έρσλ ηφ κέγα, θαί πινχζηνλ έιενο.  
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Μαξηπξηθά 

Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηψλ, ζηεθάλνπο εθνκίζαλην 
ηήο αθζαξζίαο, εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, ζρφληεο γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, 
ηνχο ηπξάλλνπο θαζείινλ, έζξαπζαλ θαί δαηκφλσλ ηά αλίζρπξα 
ζξάζε, Απηψλ ηαίο ηθεζίαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο 
δψζεη δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 

Απηφκεινλ 
Σψλ ελ φισ ηψ Κφζκσ Μαξηχξσλ ζνπ, σο πνξθχξαλ θαί βχζζνλ ηά 
αίκαηα, ε Δθθιεζία ζνπ ζηνιηζακέλε, δη' απηψλ βνά ζνη Υξηζηέ ν 
Θεφο, ηψ ιαψ ζνπ ηνχο νηθηηξκνχο ζνπ θαηάπεκςνλ, εηξήλελ ηή 
πνιηηεία ζνπ δψξεζαη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα 
απηνχ ελ απηνίο. 

Σαρχ πξνθαηάιαβε 
ηαπξφλ νπιηζάκελνη νη Αζινθφξνη ζνπ, ελίθεζαλ ηά κεραλήκαηα, 
ηνχ αξρεθάθνπ ερζξνχ, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, έιακςαλ σο θσζηήξεο, 
ηνχο βξνηνχο νδεγνχληεο, δηδνχζη ηάο ηάζεηο ηνίο ελ πίζηεη αηηνχζηλ, 
Απηψλ ηαίο ηθεζίαηο, ζψζνλ ηφλ Κφζκνλ ζνπ.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 



κνηνλ 
Φπράο άο κεηέζηεζαο, εθ ηψλ πξνζθαίξσλ πξφο ζέ, αλάπαπζνλ σο 
εχζπιαγρλνο θαί παληνδχλακνο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ζπγρψξεζνλ 
σο νηθηίξκνλ, ηά απηψλ πεπξαγκέλα, ειέεζνλ ειεήκνλ, ηψλ ρεηξψλ 
ζνπ ηφ έξγνλ, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Απηφκεινλ 

Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί Αγγέινηο άγλσζηνλ κπζηήξηνλ, δηά 
ζνχ Θενηφθε ηνίο επη γήο πεθαλέξσηαη, Θεφο ελ αζπγρχησ ελψζεη 
ζαξθνχκελνο, θαί ηαπξφλ εθνπζίσο ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη' 
νχ αλαζηήζαο ηφλ Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο 
ηηρεξά Μαξηπξηθά 

Ήρνο δ' 
Σίο νπθ εμίζηαηαη νξψλ άγηνη Μάξηπξεο, ηφλ αγψλα ηφλ θαιφλ, φλ 
εγσλίζαζζε; πψο ελ ζψκαηη φληεο, ηφλ αζψκαηνλ ερζξφλ εληθήζαηε, 
Υξηζηφλ νκνινγήζαληεο, θαί ηαπξφλ νπιηζάκελνη; φζελ επαμίσο 
αλεδείρζεηε, δαηκφλσλ θπγαδεπηαί, θαί βαξβάξσλ πνιέκηνη, 
απαχζησο πξεζβεχζαηε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Αγγέισλ ζπκκέηνρνη γεγφλαηε, Άγηνη Μάξηπξεο, ελ ζηαδίσ ηφλ 
Υξηζηφλ, αλδξείσο θεξχμαληεο, πάληα γάξ ηά ελ Κφζκσ θαηειίπεηε 
ηεξπλά, σο αλχπαξθηα, ηήλ Πίζηηλ δέ σο άγθπξαλ, αζθαιή 
εθξαηήζαηε, φζελ θαί ηήλ πιάλελ απειάζαληεο, πεγάδεηε ηνίο πηζηνίο 
ηακάησλ ραξίζκαηα, απαχζησο πξεζβεχζαηε, ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  
 
Πψο πκψλ ζαπκάζσκελ, ηνχο αγψλαο άγηνη Μάξηπξεο, φηη ζψκα 
ζλεηφλ πεξηθείκελνη, ηνχο αζσκάηνπο ερζξνχο εηξνπψζαζζε; νπθ 
εθφβεζαλ πκάο, ηψλ ηπξάλλσλ αη απεηιαί; νπ θαηέπηεμαλ πκάο, ηψλ 
βαζάλσλ αη πξνζβνιαί, φλησο αμίσο παξά Υξηζηνχ εδνμάζζεηε, ηνχ 
παξέρνληνο ηαίο ςπραίο εκψλ, ηφ κέγα έιενο.  
 
Σίκηνο ν ζάλαηνο ηψλ Αγίσλ ζνπ Κχξηε, μίθεζη γάξ θαί ππξί, θαί ςχρεη 
ζπληεηξηκκέλνη, εμέρεαλ ηφ αίκα απηψλ, ειπίδα έρνληεο εηο ζέ, 
απνιαβείλ ηνχ θακάηνπ ηφλ κηζζφλ, ππέκεηλαλ θαί έιαβνλ, παξά ζνχ 
σηήξ, ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 



Δηο ηήλ θαηάπαπζίλ ζνπ Κχξηε, φπνπ πάληεο νη Άγηνί ζνπ 
αλαπαχνληαη, αλάπαπζνλ ηνχο δνχινπο ζνπ, φηη κφλνο ππάξρεηο 
θηιάλζξσπνο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Έρνληέο ζε Θενηφθε, ειπίδα θαί πξνζηαζίαλ, ερζξψλ επηβνπιάο νπ 
πηννχκεζα, φηη ζθέπεηο ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Απφζηηρα 
Νεθξψζηκα Πξνζφκνηα 

ηνχ Θενθάλνπο 
Ήρνο δ' 

Έδσθαο ζεκείσζηλ 
λησο θνβεξψηαηνλ, ηφ ηνχ ζαλάηνπ κπζηήξηνλ! πψο ςπρή εθ ηνχ 
ζψκαηνο, βηαίσο ρσξίδεηαη, εθ ηήο αξκνλίαο, θαί ηήο ζπκθπταο, ν 
θπζηθψηαηνο δεζκφο, ζείσ βνπιήκαηη απνηέκλεηαη; Γηφ ζε ηθεηεχνκελ, 
ηνχο κεηαζηάληαο αλάπαπζνλ, ελ ζθελαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ, Εσνδφηα 
θηιάλζξσπε.  
 
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ θαί πξνζειάβνπ, Κχξηε. 
 
Όπλνο αλαδέδεηθηαη, ηψλ πηζηεπφλησλ ν ζάλαηνο, ζνχ ηεζέληνο ελ 
κλήκαηη, ηνχ πάλησλ δεζπφδνληνο, θαί ηφ ηνχ ζαλάηνπ, θξάηνο 
ιειπθφηνο, θαί θαηαξγήζαληνο απηνχ, ηήλ δπλαζηείαλ ηήλ 
πνιπρξφληνλ, Γηφ ζε ηθεηεχνκελ, Σνχο κεηαζηάληαο αλάπαπζνλ, ελ 
ζθελαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ, Εσνδφηα θηιάλζξσπε.  
 
ηίρ. Καί ηφ κλεκφζπλνλ απηψλ εηο γελεάλ θαί γελεάλ. 
 
χ δηθαηνζχλε ηε, αγηαζκφο εκίλ γέγνλαο, θαί ςπρψλ απνιχηξσζηο, 
Παηξί γάξ πξνζήγαγεο, δεδηθαησκέλνπο, θαί ιειπηξσκέλνπο, 
αλαδεμάκελνο εκψλ, ηφ νθεηιφκελνλ επηηίκηνλ, θαί λχλ 
εθδπζσπνχκέλ ζε, ηνχο κεηαζηάληαο αλάπαπζνλ, ελ ραξά θαί 
θαηδξφηεηη, επεξγέηα σηήξ εκψλ.  

Γφμα... 
Γέλνο ηφ αλζξψπηλνλ, πξφο αθζαξζίαλ αλψιεζξνλ, εθ θζνξάο 
αλαθέθιεηαη, ινπζάκελνλ αίκαηη, ηψ εθ ηήο πιεπξάο ζνπ, ψηεξ 
θελσζέληη, ελ ψ απέπιπλαο εκάο, ηήο παξαβάζεσο ηνχ Πξνπάηνξνο, 
Γηφ ζε ηθεηεχνκελ, ηνχο κεηαζηάληαο αλάπαπζνλ, ελ ζθελαίο αησλίνηο 
ζνπ, ελ ρνξνίο ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 



Ρήζεζηλ επφκελνη, ηψλ ζεεγφξσλ παλάκσκε Θενηφθνλ θξνλνχκέλ 
ζε, Θεφλ γάξ εγέλλεζαο, ζεζσκαησκέλνλ, απεξηλνήησο, ηφλ 
ιπηξσζάκελνλ εκάο, ηνχο αηρκαιψηνπο ηνίο παξαπηψκαζηλ, φλ θαί 
λχλ εθδπζψπεζνλ, ηνχο κεηαζηάληαο νηθέηαο ζνπ, ηαίο νηθείαηο 
εθιάκςεζη, θαηαπγάζαη Παλάρξαληε.  

τοnε 5ηνξ 

ΉΥΟ ΠΛ. Α' 
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΔΠΔΡΑ 

 
Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα 
ηηρεξά Καηαλπθηηθά 

Ήρνο πι. α' 
Κχξηε ακαξηάλσλ νπ παχνκαη, θηιαλζξσπίαο αμηνχκελνο νπ 
γηλψζθσ, λίθεζφλ κνπ ηήλ πψξσζηλ, κφλε Αγαζέ, θαί ειέεζφλ κε.  
 
Κχξηε, θαί ηφλ θφβνλ ζνπ πηννχκαη, θαί ηφ πνλεξφλ πνηείλ νπ 
παχνκαη, ηίο ελ δηθαζηεξίσ ηφλ δηθαζηήλ νπ πηνείηαη; ή ηίο ηαζήλαη 
βνπιφκελνο, ηφλ ηαηξφλ παξνξγίδεη σο θαγψ; Μαθξφζπκε Κχξηε, επί 
ηή αζζελεία κνπ ζπιαγρλίζζεηη, θαί ειέεζφλ κε.  
 
Οίκνη! ηί νκνηψζελ εγψ, ηή αθάξπσ ζπθή, θαί πηννχκαη ηήλ θαηάξαλ 
ζχλ ηή εθθνπή, αιι' επνπξάληε γεσξγέ Υξηζηέ ν Θεφο, ηήλ 
ρεξζσζείζάλ κνπ ςπρήλ, θαξπνθφξνλ αλάδεημνλ, θαί σο ηφλ άζσηνλ 
Τηφλ, δέμαη κε θαί ειέεζφλ κε.  
 
Σά πιήζε ηψλ πηαηζκάησλ κνπ πάξηδε Κχξηε, ν εθ Παξζέλνπ ηερζείο, 
θαί πάζαο εμάιεηςνλ ηάο αλνκίαο κνπ, ινγηζκφλ κνη παξέρσλ 
επηζηξνθήο, σο κφλνο θηιάλζξσπνο, δένκαη θαί ειέεζφλ κε.  
 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Καηαλπθηηθά 

Ήρνο πι. α' 
Κξηηνχ θαζεδνκέλνπ, θαί Αγγέισλ εζηψησλ, ζάιπηγγνο ερνχζεο, θαί 
θινγφο θαηνκέλεο, ηί πνηήζεηο ςπρή κνπ απαγνκέλε εηο θξίζηλ, ηφηε, 
γάξ ηά δεηλά ζνπ παξίζηαληαη, ηά θξππηά ζνπ ειέγρνληαη εγθιήκαηα, 
δηφ πξφ ηέινπο βφεζνλ Υξηζηψ ηψ Θεψ, Καξδηνγλψζηα, ήκαξηνλ, 
ειέεζφλ κε.  



 
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο 
κε. 
 
Φπρή ηά ψδε πξφζθαηξα, ηά δέ εθεί αηψληα, νξψ ηφ δηθαζηήξηνλ, θαί 
επί ζξφλνπ ηφλ Κξηηήλ, θαί ηξέκσ ηήλ απφθαζηλ, ινηπφλ ςπρή 
επίζηξεςνλ, ε θξίζηο αζπγρψξεηνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μεηά Αγγέισλ ηά νπξάληα, κεηά αλζξψπσλ ηά επίγεηα, ελ θσλή 
αγαιιηάζεσο Θενηφθε βνψκέλ ζνη, ραίξε πχιε ηψλ νπξαλψλ 
πιαηπηέξα, ραίξε κφλε ηψλ γεγελψλ ζσηεξία, ραίξε ζεκλή, ραίξε 
θεραξηησκέλε, ε ηεθνχζα Θεφλ ζεζαξθσκέλνλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Κχξηε, ηφ πνηήξηνλ ηνχ πάζνπο ζνπ, νη Αζινθφξνη ζνπ δειψζαληεο, 
θαηέιηπνλ ηήλ ηνχ βίνπ ηεξπλφηεηα, θαί γεγφλαζη ηψλ Αγγέισλ 
ζπκκέηνρνη, απηψλ ηαίο παξαθιήζεζη παξάζρνπ ηαίο ςπραίο εκψλ, 
ηιαζκφλ θαί ηφ κέγα έιενο.  
 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Καηαλπθηηθά 

Ήρνο πι. α' 
Δλ θιίλε θαηαθείκελνο, ακαξηεκάησλ πνιιψλ, ζπινχκαη ηήλ ειπίδα 
ηήο ζσηεξίαο κνπ, ν γάξ χπλνο ηήο εκήο ξαζπκίαο, πξνμελεί κνπ ηή 
ςπρή ηηκσξίαλ, Γηφ θείζαί κνπ Υξηζηέ ν Θεφο, σο κφλνο 
θηιάλζξσπνο.  
 
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο 
κε. 
 
Πάληεο αγξππλήζσκελ, θαί Υξηζηψ ππαληήζσκελ πάληεο, κεηά 
πιήζνπο ειένπο θαί ιακπάδσλ θαεηλψλ, φπσο ηνχ λπκθψλνο έλδνλ 
αμησζψκελ, ν γάξ ηήο ζχξαο έμσ θζεγγφκελνο, άπξαθηα ηψ Θεψ 
θέθξαγελ, Διέεζφλ κε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Απηφκεινλ 



Σφ μέλνλ ηήο Παξζέλνπ κπζηήξηνλ, ηψ θφζκσ αλεδείρζε ζσηήξηνλ, εμ 
απηήο γάξ εηέρζε άλεπ ζπνξάο, θαί ζαξθί αλεδείρζε δίρα θζνξάο, ε 
πάλησλ ραξά, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Σά ζαχκαηα ηψλ αγίσλ ζνπ Μαξηχξσλ, ηείρνο αθαηακάρεηνλ, εκίλ 
δσξεζάκελνο, Υξηζηέ ν Θεφο, ηαίο απηψλ ηθεζίαηο, βνπιάο εζλψλ 
δηαζθέδαζνλ, ηήο βαζηιείαο ηά ζθήπηξα θξαηαίσζνλ, σο κφλνο 
αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο.  
 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα 

Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Σφλ ζηαπξσζέληα σηήξα, θαί Λπηξσηήλ εκψλ, εθνπζίσο σο νίδε θαί 
σο επδφθεζελ, αλπκλνχκελ νη πηζηνί, θαί δνμάδνκελ, φηη 
πξνζήισζελ απηφο ηάο ακαξηίαο ηψλ βξνηψλ, ξπζάκελνο εθ ηήο 
πιάλεο, ηφ γέλνο ηφ ηψλ αλζξψπσλ, θαί βαζηιείαο εκάο θαηεμίσζε.  
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ 
ηψλ πνδψλ απηνχ. 

κνηνλ 
Ο ηαπξφλ ππνκείλαο εθνπζία βνπιή, θαί θζνξάο ηνχο αλζξψπνπο 
ειεπζεξψζαο σηήξ, αλπκλνχκελ νη πηζηνί, θαί πξνζθπλνχκέλ ζε, 
φηη εθψηηζαο εκάο, ηή δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ, θαί πάληεο 
δνμνινγνχκελ, θηιάλζξσπε, θαί νηθηίξκνλ, σο δσνδφηελ θαί Κχξηνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ 
Σψ ζηαπξψ ηνχ Κπξίνπ παξηζηακέλε, ζξελσδνχζα εβφα ε Θενηφθνο, 
Οίκνη ψ Σέθλνλ κνπ! νίκνη θψο ηψλ εκψλ νθζαικψλ! πψο εηαλχζεο 
ελ ηαπξψ, ν εθηείλαο ζετθψο ηφλ νπξαλφλ σζεί δέξξηλ, θαί εθ 
ζαιάζζεο αλάγσλ, πεγάο πδάησλ Σψ ζψ πξνζηάγκαηη;  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Σνχο Αζινθφξνπο ζνπ Κχξηε, κεγάινπο αληηιήπηνξαο αλέδεημαο, 
σηήξ ηή Οηθνπκέλε, δη' ψλ ηά πάζε θπγαδεχνληαη, ηαίο απηψλ 



πξεζβείαηο ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Απνζηνιηθά 

Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Χο απηφπηαο ηνχ Λφγνπ, θαί ππεξέηαο Υξηζηνχ, ηνχο ζνθνχο 
Απνζηφινπο εγθσκηάζσκελ, ελ σδαίο πλεπκαηηθαίο, θαί χκλνηο 
πάληεο βξνηνί, ηφλ Υξηζηφλ γάξ εθηελψο ηθεηεχνπζηλ απηνί, ππέξ 
εκψλ ηψλ πκλνχλησλ, ηήλ ηεξάλ απηψλ κλήκελ, θαί πξνζθπλνχλησλ 
ηά ιείςαλα.  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 

κνηνλ 
Σνχο Απνζηφινπο Κπξίνπ, ζπκθψλσο αλεπθεκήζσκελ, σο 
θσζηήξαο θαλέληαο ηή Οηθνπκέλε, ηά γάξ έζλε επζεβψο 
εζαγήλεπζαλ, θαί θσηίζαληεο εκάο, αλαθεξχηηνπζη ηξαλψο, Σξηάδα 
ηή νπζία, δηαηξεηήλ ζέβεηλ αγίαλ, ελσκέλελ κελ δέ ηαίο ππνζηάζεζηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
κνηνλ 

Απεηξφγακε Νχκθε, θαί αεηπάξζελε, ζχλ Αγγέινηο απαχζησο 
αλεπθεκνχκέλ ζε, φηη επνίεζελ εκίλ κεγαιεία δηά ζνχ, ν Τηφο ζνπ θαί 
Θεφο, ν πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο, ελ κήηξα ζνπ ρσξεζήλαη, 
επδνθήζαο, θαί εθ ηήο πιάλεο, ειεπζεξψζαη ηφ γέλνο εκψλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

κνηνλ 
Σψλ αγίσλ Μαξηχξσλ ηά θαηνξζψκαηα, νπξαλψλ αη Γπλάκεηο 
ππεξεζαχκαζαλ, φηη ελ ζψκαηη ζλεηψ, ηφλ αζψκαηνλ ερζξφλ, ηή 
δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ, αγσληζάκελνη θαιψο, ελίθεζαλ ανξάησο, θαί 
πξεζβεχνπζη ηψ Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 



Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα 

Ήρνο πι. α' 
Σφπνο Κξαλίνπ Παξάδεηζνο γέγνλε, κφλνλ γάξ επάγε ηφ μχινλ ηνχ 
ηαπξνχ, επζχο εβιάζηεζε ηφλ βφηξπλ ηήο δσήο, ζέ σηήξ εηο εκψλ 
επθξνζχλελ, δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ 
ηψλ πνδψλ απηνχ. 

Σφ μέλνλ ηήο Παξζέλνπ 
Σφ μχινλ ηνχ ηαπξνχ ζνπ σηήξ εκψλ, ηψ Κφζκσ αλεδείρζε 
ζσηήξηνλ, ελ απηψ γάξ βνπιήζεη πξνζεισζείο, ηήο θαηάξαο εξξχζσ 
ηνχο γεγελείο, ε πάλησλ ραξά, Κχξηε δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Δλ ηαπξψ ζε Οξψζα, Υξηζηέ ε Μήηεξ ζνπ, εθνπζίσο ελ κέζσ 
ιεζηψλ θξεκάκελνλ, θνπηνκέλε κεηξηθψο, ηά ζπιάγρλα έιεγελ, 
Αλακάξηεηε Τηέ, πψο αδίθσο ελ ηαπξψ, σο πεξ θαθνχξγνο επάγεο; 
ηφ γέλνο ηφ ηψλ αλζξψπσλ, δσψζαη ζέισλ, σο ππεξάγαζνο.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Λάκπεη ζήκεξνλ ε κλήκε ηψλ Αζινθφξσλ, έρεη γάξ θαί νπξαλφζελ 
απαχγαζκα, ν Αγγέισλ παλεγπξίδεη, θαί ηψλ αλρνξφο ησλ ζξψπσλ 
ηφ γέλνο ζπλενξηάδεη, Γηφ πξεζβεχνπζη ηψ Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΔΠΔΡΑ 
 

Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα 
ηηρεξά Μαξηπξηθά 

Ήρνο πι. α' 
Σψλ επηγείσλ απάλησλ θαηαθξνλήζαληεο, θαί ηψλ βαζάλσλ 
αλδξείσο θαηαηνικήζαληεο, ηψλ καθαξίσλ ειπίδσλ νπθ εζηνρήζαηε, 
αιι' νπξαλψλ Βαζηιείαο θιεξνλφκνη γεγφλαηε, παλεχθεκνη 
Μάξηπξεο, έρνληεο παξξεζίαλ, πξφο ηφλ θηιάλζξσπνλ Θεφλ, ηψ 
Κφζκσ ηήλ εηξήλελ αηηεζαζζε, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  
 
Σφλ ζπξεφλ ηήο Πίζηεσο πεξηβαιιφκελνη, θαί ηψ ηχπσ ηνχ ηαπξνχ, 
εαπηνχο δηαλαζηήζαληεο, πξφο ηάο βαζάλνπο αλδξείσο 



απεπηνκφιεζαλ, θαί Γηαβφινπ ηήλ πιάλελ, θαί ηφ ζξάζνο 
θαηήξγεζαλ, νη Άγηνί ζνπ Κχξηε, απηψλ ηαίο ηθεζίαηο, σο 
παληνδχλακνο Θεφο, ηψ Κφζκσ ηήλ εηξήλελ θαηάπεκςνλ, θαί ηαίο 
ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  
 
Πξεζβεχζαηε ππέξ εκψλ άγηνη Μάξηπξεο, ίλα ξπζζψκελ ηψλ 
αλνκηψλ εκψλ, πκίλ γάξ εδφζε ράξηο, πξεζβεχεηλ ππέξ εκψλ.  
 
Αθνξέζησ δηαζέζεη ςπρήο, Υξηζηφλ νπθ αξλεζάκελνη, άγηνη 
Μάξηπξεο, νίηηλεο δηαθφξνπο αηθηζκνχο, παζεκάησλ ππνκείλαληεο, 
ηψλ ηπξάλλσλ ηά ζξάζε θαηεδαθίζαηε, αθιηλή θαί άηξσηνλ ηήλ Πίζηηλ 
θπιάμαληεο, εηο Οπξαλνχο κεηέζηεηε, φζελ θαί παξξεζίαο ηπρφληεο 
πξφο απηφλ, αηηήζαζζε δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... 
Νεθξψζηκνλ 

ηνχ Γακαζθελνχ 
Δκλήζζελ ηνχ Πξνθήηνπ βνψληνο, Δγψ εηκη γή θαί ζπνδφο, θαί πάιηλ 
θαηελφεζα ελ ηνίο κλήκαζη, θαί είδνλ ηά νζηά ηά γεγπκλσκέλα, θαί 
είπνλ, Άξα ηίο εζηη βαζηιεχο, ή ζηξαηηψηεο, ή πινχζηνο, ή πέλεο, ή 
δίθαηνο, ή ακαξησιφο; Αιιά αλάπαπζνλ Κχξηε, κεηά Γηθαίσλ ηνχο 
δνχινπο ζνπ, σο θηιάλζξσπνο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δλ ηή Δξπζξά ζαιάζζε, ηήο απεηξνγάκνπ λχκθεο εηθψλ δηεγξάθε 
πνηέ, εθεί Μσυζήο δηαηξέηεο ηνχ χδαηνο, ελζάδε Γαβξηήι ππεξέηεο 
ηνχ ζαχκαηνο, ηφηε ηφλ βπζφλ επέδεπζελ αβξφρσο Ηζξαήι, λχλ δέ ηφλ 
Υξηζηφλ εγελλεζελ, αζπφξσο ε Παξζέλνο, ε ζάιαζζα Ηζξαήι 
έκεηλελ άβαηνο, κεηά ηήλ πάξνδνλ ηνπ ή άκεκπηνο κεηά ηήλ θχεζηλ 
ηνχ Δκκαλνπήι, έκεηλελ άθζνξνο, ν ψλ θαί πξνψλ, θαί θαλείο σο 
άλζξσπνο Θεφο, ειέεζνλ εκάο.  
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Μαξηπξηθά 

Ήρνο πι. α' 
Κχξηε, ηφ πνηήξηνλ ηνχ πάζνπο ζνπ, νη Αζινθφξνη ζνπ δειψζαληεο, 
θαηέιηπνλ ηήλ ηνχ βίνπ ηεξπλφηεηα, θαί γεγφλαζη ηψλ Αγγέισλ 
ζπκκέηνρνη, απηψλ ηαίο παξαθιήζεζηλ, εηξήλελ παξάζρνπ ηαίο 
ςπραίο εκψλ.  



 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο 
δψζεη δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 
 
Σά ζαχκαηα ηψλ αγίσλ ζνπ Μαξηχξσλ, ηείρνο αθαηακάρεηνλ εκίλ 
δσξεζάκελνο, Υξηζηέ ν Θεφο, ηαίο απηψλ ηθεζίαηο βνπιάο εζλψλ 
δηαζθέδαζνλ, ηήο βαζηιείαο ηά ζθήπηξα θξαηαίσζνλ, σο κφλνο 
Αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο.  
 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα 
απηνχ ελ απηνίο. 
 
Γησγκνχο θαί θηλδχλνπο ππεξηδφληεο, θαί ηπξάλλσλ ηά ζξάζε κή 
πηνεζέληεο, παξξεζία ηφλ Υξηζηφλ αλεθήξπηηνλ θαί βαζάλσλ 
αηθηζκνχο ππνκείλαληεο ζηεξξψο, εηδψισλ πιάλελ θαζείινλ, θαί 
θξάηνο ηνχ Γηαβφινπ, νη Αζινθφξνη ζαθψο ληθήζαληεο.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
Αλάπαπζνλ σηήξ εκψλ, κεηά Γηθαίσλ ηνχο δνχινπο ζνπ, θαί 
ηνχηνπο θαηαζθήλσζνλ ελ ηαίο απιαίο ζνπ, θαζψο γέγξαπηαη, 
παξνξψλ σο αγαζφο, ηά πιεκκειήκαηα απηψλ, ηά εθνχζηα θαί ηά 
αθνχζηα, θαί πάληα ηά ελ αγλνία θαί γλψζεη, κφλε θηιάλζξσπε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο εθ Παξζέλνπ αλαηείιαο, ηψ Κφζκσ Υξηζηέ ν Θεφο, πηνχο θσηφο δη' 
απηήο αλαδείμαο, ειέεζνλ εκάο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο 
ηηρεξά Μαξηπξηθά 

Ήρνο πι. α' 
Δπινγεκέλνο ν ζηξαηφο, ηνχ βαζηιέσο ηψλ νπξαλψλ, εη γάξ θαί 
γεγελείο ππήξρνλ νη Αζινθφξνη, αιιά αγγειηθήλ αμίαλ έζπεπδνλ 
θζάζαη, ηψλ ζσκάησλ θαηαθξνλήζαληεο, θαί δηά ηψλ παζεκάησλ, 
ηήο ηψλ αζσκάησλ αμησζέληεο ηηκήο, Γηφ επραίο απηψλ Κχξηε, ζψζνλ 
ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Οη Αζινθφξνη ζνπ Κχξηε, ηάο ηάμεηο ηψλ Αγγέισλ κηκεζάκελνη, σο 
αζψκαηνη ηαίο βαζάλνηο ελεθαξηέξεζαλ, κνλνιφγηζηνλ ειπίδα 
έρνληεο, ηψλ επεγγεικέλσλ αγαζψλ ηήλ απφιαπζηλ, ηαίο απηψλ 
πξεζβείαηο Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ηήλ εηξήλελ δψξεζαη ηψ Κφζκσ 
ζνπ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  
 



Οη άγηνη Μάξηπξεο, επί ηήο γήο εγσλίζαλην, ηψ αέξη ελεθαξηέξεζαλ, 
ηψ ππξί παξεδφζεζαλ, ηφ χδσξ απηνχο ππεδέμαην, εθείλσλ εζηίλ ε 
θσλή ε ιέγνπζα, Γηήιζνκελ δηά ππξφο θαί χδαηνο, θαί εμήγαγεο εκάο 
εηο αλαςπρήλ, Σαίο πξεζβείαηο απηψλ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο.  
 
Δλ ηαίο βαζάλνηο φληεο νη Άγηνη, αγαιιφκελνη εβφσλ, πλαιιάγκαηα 
εκίλ εζηη ηαχηα πξφο ηφλ Γεζπφηελ, αληί ηψλ επαληζηακέλσλ 
κσιψπσλ ηψ ζψκαηη, θσηεηλφλ έλδπκα ελ ηή αλαζηάζεη επαλζήζεη 
εκίλ, αληί ηήο αηηκίαο νη ζηέθαλνη, αληί δεζκσηεξίσλ ν Παξάδεηζνο, 
θαί αληί ηήο κεηά ηψλ θαθνχξγσλ θαηαδίθεο, ε κεη' Αγγέισλ δηαγσγή, 
Γηφ επραίο απηψλ Κχξηε, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
χ έπιαζάο κε Κχξηε, θαί έζεθαο επ' εκέ ηήλ ρείξά ζνπ θαί ελεηείισ 
κνη θαί είπαο, Δηο γήλ πάιηλ πνξεχζε, Οδήγεζφλ κε εηο επζείαλ νδφλ 
ζνπ, ζπγρψξεζφλ κνη ηά πιεκκειήκαηά κνπ, θαί ζψζφλ κε δένκαη 
θηιάλζξσπε. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μαθαξίδνκέλ ζε Θενηφθε Παξζέλε, φηη εθ ζνχ αλέηεηιελ ν Ήιηνο ηήο 
δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν έρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Απφζηηρα 
Νεθξψζηκα Πξνζφκνηα 

ηνχ Θενθάλνπο 
Ήρνο πι. α' 

Υαίξνηο αζθεηηθψλ 
Αίγιε ηνχ ζνχ πξνζψπνπ Υξηζηέ, ηνχο κεηαζηάληαο σο νηθηίξκσλ 
θαηάηαμνλ, ζθελψζαη εηο ηφπνλ ριφεο, επί πδάησλ ηήο ζήο, 
αθξαηθλνχο θαί ζείαο αλαπαχζεσο, ελ ηνίο νξεθηνίο θφιπνηο, Αβξαάκ 
ηνχ πξνπάηνξνο, έλζα ηφ θψο ζνπ, θαζαξφλ επηθαί λεηαη, θαί 
πξνρένπζηλ, αη πεγαί ηήο ρξεζηφηεηνο, έλζα πεξηρνξεχνπζη, ηξαλψο 
αγαιιφκελαη, αη ηψλ Αγίσλ ρνξείαη, πεξί ηήλ ζήλ αγαζφηεηα, κεζ' ψλ 
θαηαηάμαη, ηνχο ηθέηαο ζνπ παξάζρνπ, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ θαί πξνζειάβνπ, Κχξηε. 
 
Φάιιεη παλαξκνλίσ θσλή, δνμνινγνχληαο ηφ ζφλ θξάηνο 
επδφθεζνλ, νηθηίξκνλ, ηνχο κεηαζηάληαο, εθ ηψλ πξνζθαίξσλ πξφο 
ζέ, ηφλ Γεζπφηελ πάλησλ θαί θηιάλζξσπνλ, δηδνχο σξαηφηεηνο, ηνχ 
ζνχ θάιινπο ειιάκπεζζαη, θαί ηήο γιπθείαο, θαί ηεξπλήο κεηνπζίαο 
ζνπ, απνιαχεηλ ηε, θαί ηξπθάλ θαζαξψηεξνλ, έλζα πεξί ηφλ ζξφλνλ 



ζνπ, ρνξεχνπζηλ Άγγεινη, θαί ηψλ Αγίσλ νη δήκνη, ραξκνληθψο 
πεξηέπνπζη, κεζ' ψλ ηνίο ζνίο δνχινηο, ηήλ αλάπαπζηλ παξάζρνπ, θαί 
κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Καί ηφ κλεκφζπλνλ απηψλ εηο γελεάλ θαί γελεάλ. 
 
πνπ ηψλ Πξνθεηψλ ν ρνξφο, ηψλ Απνζηφισλ θαί Μαξηχξσλ ηά 
ηάγκαηα, θαί πάληεο νη απ' αηψλνο, δηθαησζέληεο ηψ ζψ, ζσηεξίσ 
πάζεη θαί ηψ Αίκαηη, δη' νχ εμεγφξαζαο ηφλ αηρκάισηνλ άλζξσπνλ, 
εθεί ηνχο πίζηεη, θνηκεζέληαο αλάπαπζνλ, σο θηιάλζξσπνο, 
ζπγρσξψλ θαί ηά πηαίζκαηα, κφλνο γάξ αλακάξηεηνο, ελ γή 
πεπνιίηεπζαη, Άγηνο κφλνο θαί κφλνο, ελ ηεζλεψζηλ ειεχζεξνο, Γηφ 
ηνίο ζνίο δνχινηο, ηήλ αλάπαπζηλ παξάζρνπ, θαί κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
κνηνλ 

Νφκσ ηήο ακαξηίαο εκάο, δεδνπισκέλνπο ειεπζέξσζαο Πάλαγλε, ελ 
κήηξα ηφλ Ννκνδφηελ, θαί Βαζηιέα Θεφλ, ζπιιαβνχζα κφλε 
Μεηξνπάξζελε, δη' νχ δηθαηνχκεζα, δσξεά ηε θαί ράξηηη, φλ λχλ 
δπζψπεη, ηάο ςπράο ηψλ πκλνχλησλ ζε, Θενκήηνξα, θαηαηάμαη ελ 
βίβισ δσήο, φπσο ηή κεζηηεία ζνπ, ζσζέληεο παλάκσκε, ηήο ηνχ 
Τηνχ ζνπ επθηαίαο, απνιπηξψζεσο ηχρνηκελ, απηφλ πξνζθπλνχληεο, 
ηφλ παξέρνληα ηψ Κφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  

τοnε 6ηνξ 

ΉΥΟ ΠΛ. Β' 
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΔΠΔΡΑ 

 
Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα 
ηηρεξά Καηαλπθηηθά 

Ζρνο πι. β' 
Μεηάλνηαλ νπ θέθηεκαη, αιι' νπδέ πάιηλ δάθξπα, δηά ηνχην ηθεηεχσ ζε 
σηήξ, πξφ ηέινπο επηζηξέςαη, θαί δνχλαί κνη θαηάλπμηλ, φπσο 
ξπζζήζσκαη ηήο θνιάζεσο.  
 
Δλ ηή θξηθηή παξνπζία ζνπ Υξηζηέ, κή αθνχζσκελ, νπθ νίδα πκάο, 
ηήλ γάξ ειπίδα επί ζνί ηψ σηήξη εζέκεζα, εη θαί ηά ζά πξνζηάγκαηα 
νπ πξάηηνκελ, δηά ηήλ ακέιεηαλ εκψλ, αιιά θείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ 
δεφκεζα.  
 
Σά ηήο θαξδίαο κνπ ηξαχκαηα, εθ πνιιψλ ακαξηεκάησλ θπέληα κνη, 
ηάηξεπζνλ σηήξ, ν ηψλ ςπρψλ, θαί ηψλ ζσκάησλ ηαηξφο, ν, 



παξέρσλ ηνίο αηηνχζη, πηαηζκάησλ ηήλ ζπγρψξεζηλ αεί, παξάζρνπ 
κνη δάθξπα κεηαλνίαο, δηδνχο κνη ηήλ ιχζηλ ηψλ νθιεκάησλ Κχξηε, 
θαί ειέεζφλ κε.  
 
Γπκλφλ κε επξψλ ηψλ αξεηψλ ν ερζξφο, ηψ βέιεη ηήο ακαξηίαο 
έηξσζελ, αιιά ζχ σο ηαηξφο ςπρψλ ηε θαί ζσκάησλ, ηά ηξαχκαηα ηήο 
ςπρήο κνπ ζεξάπεπζνλ, ν Θεφο, θαί ειέεζφλ κε.  
 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Καηαλπθηηθά 

Ήρνο πι. β' 
Δλλνψ ηήλ εκέξαλ ηήλ θνβεξάλ, θαί ζξελψ κνπ ηάο πξάμεηο ηάο 
πνλεξάο, πψο απνινγήζνκαη ηψ αζαλάησ Βαζηιεί; πνία δέ 
παξξεζία αηελίζσ ηψ Κξηηή, ν άζσηνο εγψ; Δχζπιαγρλε Πάηεξ, Τηέ 
κνλνγελέο, ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ ειέεζφλ κε.  
 
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο 
κε. 
 
Δηο ηήλ θνηιάδα ηνχ θιαπζκψλνο, εηο ηφλ ηφπνλ φλ δηέζνπ, φηαλ 
θαζίζεο Διεήκνλ πνηήζαη δηθαίαλ θξίζηλ, κή δεκνζηεχζεο κνπ ηά 
θεθξπκκέλα, κεδέ θαηαθξίλεο κε ελψπηνλ ηψλ Αγγέισλ, αιιά θείζαί 
κνπ ν Θεφο, θαί ειέεζφλ κε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ ππεξέλδνμνλ ηνχ Θενχ Μεηέξα, θαί ηψλ αγίσλ Αγγέισλ 
αγησηέξαλ, αζηγήησο πκλήζσκελ, θαξδία θαί ζηφκαηη, Θενηφθνλ 
απηήλ νκνινγνχληεο, σο θπξίσο γελλήζαζαλ, Θεφλ ζεζαξθσκέλνλ, 
θαί πξεζβεχνπζαλ απαχζησο, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Φψο Γηθαίνηο δηαπαληφο, νη γάξ Άγηνη ελ ζνί θσηηζζέληεο, 
θαηαιάκπνπζηλ αεί σο θσζηήξεο, ιχρλνλ αζεβψλ ζβέζαληεο, ψλ 
ηαίο επραίο σηήξ εκψλ, ζχ θσηηείο ιχρλνλ κνπ Κχξηε, θαί ζψζφλ κε.  
 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 



 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Καηαλπθηηθά 

Ήρνο πι. β' 
Σψλ θξνλίκσλ Παξζέλσλ ηφ άγξππλνλ, δψξεζαί κνη Κχξηε, θαί ηήο 
ςπρήο κνπ ηήλ ιακπάδα θαίδξπλνλ, ελ ειαίσ ηψλ ζψλ νηθηηξκψλ ίλα 
ηψλ Αγγέισλ ηφλ χκλνλ βνψ ζνη, ηφ, Αιιεινχτα.  
 
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο 
κε. 
 
Διέεζνλ εκάο, Κχξηε ειέεζνλ εκάο, πάζεο γάξ απνινγίαο 
απνξνχληεο, ηαχηελ ζνη ηήλ ηθεζίαλ σο Γεζπφηε, νη ακαξησινί 
πξνζθέξνκελ, Διέεζνλ εκάο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήο επζπιαγρλίαο ηήλ πχιελ, άλνημνλ εκίλ επινγεκέλε Θενηφθε, 
ειπίδνληεο εηο ζέ κή αζηνρήζσκελ, ξπζζείεκελ δηά ζνχ ηψλ 
πεξηζηάζεσλ, ζχ γάξ εί ε ζσηεξία ηνχ γέλνπο ηψλ Υξηζηηαλψλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Αζιεηηθφλ αγψλα ππνκείλαληεο νη Άγηνη, θαί ηά βξαβεία ηήο λίθεο 
παξά ζνχ θνκηζάκελνη θαηήξγεζαλ ηάο επηλνίαο ηψλ παξαλφκσλ, 
εδέμαλην ζηεθάλνπο ηήο αθζαξζίαο, δη' απηψλ ν Θεφο, 
δπζσπνχκελνο, δψξεζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα 

Ήρνο πι. β' 
ήκεξνλ ηφ πξνθεηηθφλ πεπιήξσηαη ιφγηνλ, Ηδνχ γάξ πξνζθπλνχκελ 
εηο ηφλ ηφπνλ, νχ έζηεζαλ νη πφδεο ζνπ Κχξηε, θαί μχινπ ζσηεξίαο 
γεπζάκελνη, ηψλ εμ ακαξηίαο παζψλ, ειεπζεξίαο εηχρνκελ, 
πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ κφλε θηιάλζξσπε.  
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ 
ηψλ πνδψλ απηνχ. 
 



Ο ηαπξφο ζνπ Κχξηε εγίαζηαη, ελ απηψ γάξ γίλνληαη ηάκαηα, ηνίο 
αζζελνχζηλ ελ ακαξηίαηο, Γη' απηνχ ζνη πξνζπίπηνκελ, Διέεζνλ 
εκάο.  

Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ ζέ θπήζαζα Υξηζηέ, αεηπάξζελνο Κφξε, ελ ηψ ηαπξψ ζε δη' εκάο, 
πςσζέληα νξψζα, εηέηξσην ιχπεο ξνκθαία ηήλ ςπρήλ, θαί έθιαηε 
ζξελσδνχζα κεηξηθψο, Απηήο ηαίο παξαθιήζεζηλ, ειέεζνλ εκάο, 
Κχξηε ηνχ ειένπο.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Αζιεηηθαί ελζηάζεηο επί ηψ ζθάκκαηη, ηπξαλληθνί αηθηζκνί επί ηνχο 
Μάξηπξαο, θαί ίζηαλην ρνξνί ηψλ Αζσκάησλ, βξαβεία θαηέρνληεο ηήο 
λίθεο, εμέζηεζαλ ηπξάλλνπο, θαί βαζηιείο νη ζνθνί, θαζείινλ ηφλ 
Βειίαξ νκνινγία Υξηζηνχ, ν εληζρχζαο απηνχο, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Απνζηνιηθά 

Ήρνο πι. β' 
Χο ελ κέζσ ηψλ Μαζεηψλ ζνπ παξεγέλνπ σηήξ, ηήλ εηξήλελ δηδνχο 
απηνίο, ειζέ θαί κεζ' εκψλ, θαί ζψζνλ εκάο.  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Οη Μαζεηαί ζνπ Ηεζνχ, επί ηά πέξαηα ηήο γήο ζηειιφκελνη, ηά έζλε 
επζεβψο, σο ηρζχαο δσγξήζαληεο, πξνζήλεγθαλ ηή ζή αγαζφηεηη 
Κχξηε, θαί δη' απηψλ βνψκέλ ζνη θηιάλζξσπε, Σψ ιαψ ζνπ 
παξάζρνπ, ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Διπίο ηνχ Κφζκνπ αγαζή 

Αγία Γέζπνηλα Υξηζηνχ, ηνχ Θενχ εκψλ Μήηεξ, σο ηψλ απάλησλ 
Πνηεηήλ, απνξξήησο ηεθνχζα, ηθέηεπε ζχλ Απνζηφινηο Ηεξνίο, 
εθάζηνηε ηήλ αγαζφηεηα απηνχ, παζψλ εκάο ιπηξψζαζζαη, θαί 
άθεζηλ εκίλ δνχλαη ακαξηεκάησλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 



Μαξηπξηθφλ 
Σψλ Αζινθφξσλ ζνπ ε κλήκε Κχξηε, αλεδείρζε σο Παξάδεηζνο ν ελ 
Δδέκ, ελ απηή γάξ αγάιιεηαη πάζα ε Κηίζηο, Γηφ παξάζρνπ εκίλ, ηή 
απηψλ παξαθιήζεη, εηξήλελ θαί ηφ κέγα έιενο.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα 

Ήρνο πι. β' 
Μφλνλ επάγε ην μχινλ Υξηζηέ ηνχ ηαπξνχ ζνπ, ηά ζεκέιηα εζαιεχζε 
ηνχ ζαλάηνπ Κχξηε, φλ γάξ θαηέπηε πφζσ ν Άδεο, απέιπζε ηξφκσ, 
έδεημαο εκίλ ηφ ζσηήξηφλ ζνπ Άγηε, θαί δνμνινγνχκέλ ζε Τηέ Θενχ, 
Διέεζνλ εκάο.  
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ 
ηψλ πνδψλ απηνχ. 
 
Κχξηε θαηέθξηλάλ ζε Ηνπδαίνη, ζαλάησ ηήλ δσήλ ηψλ απάλησλ, νη ηήλ 
Δξπζξάλ ξάβδσ πεδεχζαληεο, ηαπξψ ζε πξνζήισζαλ, θαί νη εθ 
πέηξαο κέιη ζειάζαληεο, ρνιήλ ζνη πξνζήλεγθαλ, αιι' εθψλ 
ππέκεηλαο, ίλα εκάο ειεπζεξψζεο ηήο δνπιείαο ηνχ ερζξνχ, Υξηζηέ ν 
Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ 
Θενηφθε Παξζέλε, ηθέηεπε ηφλ Τηφλ ζνπ, ηφλ εθνπζίσο πξνζπαγέληα 
ελ ηαπξψ, θαί αλαζηάληα εθ λεθξψλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Σνχο ελ ζηαδίσ ηφλ Υξηζηφλ θεξχμαληαο, θαί ηψλ αλφκσλ απεηιάο κή 
πηήμαληαο, εζαπκάζησζελ ν Κχξηνο, θαζείινλ γάξ αζιεηηθή 
θαξηεξία, ηά ζξάζε ηψλ παξαλφκσλ, έιαβνλ παξά Υξηζηνχ επαμίσο 
ηήλ ράξηλ ηψλ ηακάησλ, απαχζησο δεφκελνη, ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΔΠΔΡΑ 
 

Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα 



ηηρεξά Μαξηπξηθά 
Ήρνο πι. β 

Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, νπθ εξλήζαληφ ζε, νπθ απέζηεζαλ απφ ηψλ 
εληνιψλ ζνπ, ηαίο απηψλ πξεζβείαηο ειέεζνλ εκάο.  
 
Οη καξηπξήζαληεο δηά ζέ Υξηζηέ, πνιιάο βαζάλνπο ππέκεηλαλ, 
πξεζβείαηο Κχξηε, θαί επραίο απηψλ, πάληαο εκάο δηαθχιαμνλ. 
 
Οη αζινθφξνη Μάξηπξεο, θαί νπξαλνπνιίηαη, επί γήο αζιήζαληεο, 
πνιιάο βαζάλνπο ππέκεηλαλ, θαί ηέιεηνλ απέιαβνλ ηφλ ζηέθαλνλ ελ 
νπξαλνίο, ίλα πξεζβεχσζηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Ο ηαπξφο ζνπ Κχξηε, ηνίο Μάξηπζη γέγνλελ φπινλ αήηηεηνλ, 
έβιεπνλ γάξ ηφλ πξνθείκελνλ ζάλαηνλ, θαί πξνβιέπνληεο ηήλ 
κέιινπζαλ δσήλ, ηή ειπίδη ηή εηο ζέ ελεδπλακνχλην, απηψλ ηαίο 
παξαθιήζεζηλ, ειέεζνλ εκάο.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
ηνχ Γακαζθελνχ 

Αξρή κνη θαί ππφζηαζηο, ηφ πιαζηνπξγφλ ζνπ γέγνλε πξφζηαγκα 
βνπιεζείο γάξ εμ ανξάηνπ ηε, θαί φξαηήο κε, δψνλ ζπκπήμαη θχζεσο, 
γήζέλ κνπ ηφ ζψκα δηέπιαζαο, δέδσθαο δέ κνη ςπρήλ, ηή ζεία ζνπ 
θαί δσνπνηψ εκπλεχζεη, Γηφ σηήξ ηνχο δνχινπο ζνπ, ελ ρψξα 
δψλησλ, ελ ζθελαίο Γηθαίσλ αλάπαπζνλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σίο κή καθαξίζεη ζε, Παλαγία Παξζέλε; ηίο κνη αλπκλήζεη ζνπ, ηφλ 
αιφγρεπηνλ ηφθνλ, ν γάξ αρξφλσο, εθ Παηξφο εθιάκςαο, Τηφο 
κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ ηήο αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο 
ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ, θαί θχζεη γελφκελνο άλζξσπνο δη' 
εκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ δπάδη θχζεσλ 
αζπγρχησο γλσξηδφκελνο, Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή πακκαθάξηζηε, 
ειεεζήλαη ηαο ςπράο εκψλ.  
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Μαξηπξηθά 

Ήρνο πι. β' 
Αζιεηηθφλ αγψλα ππνκείλαληεο νη Άγηνη, θαί ηά βξαβεία ηήο λίθεο 
παξά ζνχ θνκηζάκελνη, θαηήξγεζαλ ηάο επηλνίαο ηψλ παξαλφκσλ, 



εδέμαλην ζηεθάλνπο ηήο αθζαξζίαο, δη' απηψλ ν Θεφο, δψξεζαη εκίλ 
ηφ κεγα έιενο.  
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο 
δψζεη δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 
 
Αζιεηηθαί ελζηάζεηο επί ηψ ζθάκκα ηη, ηπξαλληθνί αηθηζκνί επί ηνχο 
Μάξηπξαο, θαί ίζηαλην ρνξνί ηψλ Αζσκάησλ, βξαβεία θαηέρνληεο ηήο 
λίθεο, εμέζηεζαλ ηπξάλλνπο, θαί βαζηιείο νη ζνθνί, θαζείινλ ηφλ 
Βειίαξ νκνινγία Υξηζηνχ, ν εληζρχζαο απηνχο, Κχξηε δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα 
απηνχ ελ απηνίο. 
 
Σψλ Αγίσλ ζνπ ε κλήκε Κχξηε, ζήκεξνλ αλεδείρζε, σο Παξάδεηζνο ν 
ελ Δδέκ, ελ απηή γάξ αγάιιεηαη πάζα ε Κηίζηο, Γηφ παξάζρνπ εκίλ, 
ηή απηψλ παξαθιήζε, εηξήλελ θαί ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
Αιεζψο καηαηφηεο ηά ζχκπαληα, ν δέ βίνο ζθηά θαί ελχπληνλ, θαί γάξ 
κάηελ ηαξάηηεηαη πάο γεγελήο, σο είπελ ε Γξαθή, φηε ηφλ Κφζκνλ 
θεξδήζσκελ, ηφηε ηψ ηάθσ νηθήζσκελ, φπνπ νκνχ βαζηιείο θαί 
πησρνί, Γηφ Υξηζηέ ν Θεφο, ηνχο κεηαζηάληαο δνχινπο ζνπ 
αλάπαπζνλ, σο θηιάλζξσπνο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Διπίο ηνχ Κφζκνπ αγαζή, Θενηφθε Παξζέλε, ηήλ ζήλ θαί κφλελ 
θνβεξάλ πξνζηαζίαλ αηηνχκελ, πιαγρλίζζεηη εηο εππεξίζηαηνλ 
ιαφλ, δπζψπεζνλ ηφλ ειεήκνλα Θεφλ, ξπζζήλαη ηάο ςπράο εκψλ, εθ 
πάζεο απεηιήο, κφλε επινγεκέλε.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο 
ηηρεξά Μαξηπξηθά 

Ήρνο πι. β' 
Κχξηε έλ ηή κλήκε ηψλ Αγίσλ ζνπ, πάζα ή Κηίζηο ενξηάδεη, νη νπξαλνί 
αγάιινληαη ζχλ ηνίο Αγγέινηο, θαί ε γή επθξαίλεηαη ζχλ ηνίο 
αλζξψπνηο απηψλ ηαίο παξαθιήζεζηλ, ειέεζνλ εκάο.  
 
Κχξηε εη κή ηνχο Αγίνπο ζνπ είρνκελ πξεζβεπηάο, θαί ηήλ αγαζφηεηά 
ζνπ ζπκπαζνχζαλ εκίλ, πψο εηνικψκελ σηήξ πκλήζαί ζε, φλ 
επινγνχζηλ απαχζησο Άγγεινη; Καξδηνγλψζηα θείζαη ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  



 
Μλήκε Μαξηχξσλ, αγαιιίακα ηνίο θνβνπκέλνηο ηφλ Κχξηνλ, 
αζιήζαληεο γαξ δηά Υξηζηφλ, ζηεθάλνπο παξ' απηνχ εθνκίζαλην, θαί 
λχλ ελ παξξεζία πξεζβεχνπζηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Σνχο εθιεθηνχο εζαπκάζησζε, θαί Αγίνπο ν Θεφο εκψλ, αγαιιηάζζε 
θαί επθξαίλεζζε πάληεο νη δνχινη απηνχ, πκίλ γάξ εηνίκαζε ηφλ 
ζηέθαλνλ, θαί ηήλ Βαζηιείαλ απηνχ, αιι' αηηνχκελ, θαί εκψλ κή 
επηιάζεζζε.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
Άιγνο ηψ Αδάκ ερξεκάηηζελ, ε ηνχ μχινπ απφγεπζηο, πάιαη έλ Δδέκ, 
φηε φθηο ηφλ εμεξεχμαην, δη' απηνχ γάξ εηζήιζελ ν ζάλαηνο, παγγελή 
θαηεζζίσλ ηφλ άλζξσπνλ, αιι' ειζψλ ν Γεζπφηεο θαζείιελ ηφλ 
δξάθνληα, θαί αλάζηαζηλ εκίλ εδσξήζαην, Πξφο απηφλ νχλ 
βνήζσκελ, Φείζαη σηήξ, θαί νχο πξνζειάβνπ, αλάπαπζνλ, σο 
θηιάλζξσπνο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Πξεζβείαηο ηήο ηεθνχζεο ζε, Υξηζηέ θαί ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ, 
Απνζηφισλ, Πξνθεηψλ, Ηεξαξρψλ, Οζίσλ θαί Γηθαίσλ, θαί πάλησλ 
ηψλ Αγίσλ, ηνχο θνηκεζέληαο δνχινπο ζνπ αλάπαπζνλ.  
 

Απφζηηρα 
Νεθξψζηκα Πξνζφκνηα 

ηνχ Θενθάλνπο 
Ήρνο πι. β' 

ιελ απνζέκελνη 
Έρσλ αθαηάιεπηνλ, ηήλ εηο εκάο επζπιαγρλίαλ, θαί πεγήλ αθέλσηνλ, 
ζετθήο ρξεζηφηεηνο πνιπέιεε, ηνχο πξφο ζέ Γέζπνηα, 
κεηαβεβεθφηαο, ελ γή δψλησλ θαηαζθήλσζνλ, εηο ηά ζθελψκαηα, ηά 
αγαπεηά θαη πνζνχκελα, θαηάζρεζηλ δσξνχκελνο, ηήλ δηελεθψο 
δηακέλνπζαλ, ζχ γάξ ππέξ πάλησλ, εμέρεαο ηφ αίκά ζνπ Υξηζηέ, θαί 
δσεθφξσ ηηκήκαηη, Κφζκνλ εμεγφξαζαο.  
 
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ θαί πξνζειάβνπ, Κχξηε. 
 
Νέθξσζηλ ππέκεηλαο, δσνπνηφλ εθνπζίσο, θαί δσήλ επήγαζαο, θαί 
ηξπθήλ ατδηνλ, πηζηνίο δέδσθαο, ελ ή θαηάηαμνλ, ηνχο θεθνηκεκέλνπο, 
επ' ειπίδη αλαζηάζεσο, ηά ηνχησλ πηαίζκαηα, πάληα ζπγρσξψλ 
αγαζφηεηη, σο κφλνο αλακάξηεηνο, κφλνο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο, 
ίλα δηά πάλησλ, πκλήηαί ζνπ ηφ φλνκα Υξηζηέ, θαί ζεζσζκέλνη 



δνμάδσκελ, ηήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ.  
 
ηίρ. Καί ηφ κλεκφζπλνλ απηψλ εηο γελεάλ θαί γελεάλ. 
 
Εψλησλ θπξηεχνληα, ζεαξρηθή εμνπζία, θαί λεθξψλ δεζπφδνληα, ζέ 
Υξηζηέ γηλψζθνκελ πνιπέιεε ηνχο πηζηνχο δνχινπο ζνπ, ηνχο πξφο 
ζέ ηφλ κφλνλ, επεξγέηελ εθδεκήζαληαο, απηφο αλάπαπζνλ, ζχλ ηνίο 
εθιεθηνίο ζνπ θηιάλζξσπε, ελ ηφπνηο αλαςχμεσο, ελ ηαίο ηψλ Αγίσλ 
ιακπξφηεζη, ζειεηήο ειένπο, ππάξρεηο γάξ θαί ζψδεηο σο Θεφο, νχο 
θαη' εηθφλα ζνπ έπιαζαο, κφλε Πνιπέιεε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
κνηνλ 

θζεο ελδηαίηεκα, ζενπξεπέο Παλαγία, θαί Θεφλ ερψξεζαο, θαί 
Θεφλ εγέλλεζαο απεηξφγακε, ελ, δπζί θχζεζηλ, ελ δπζίλ νπζίαηο, ελ 
κηά δέ ππνζηάζεη Αγλή, απηφλ ηθέηεπε, ηφλ κνλνγελή θαί πξσηφηνθνλ, 
ηφλ ζέ παξζέλνλ άκσκνλ, θαί κεηά ηφλ ηφθνλ θπιάμαληα, ςπράο 
αλαπαχζαη, ηψλ πίζηεη θνηκεζέλησλ επζεβψο, ελ αθεξάησ 
θαηδξφηεηη, θαί καθαξηφηεηη.  

τοnε 7ηνξ 

ΉΥΟ ΒΑΡΤ 
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΔΠΔΡΑ 

 
Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα 
ηηρεξά Καηαλπθηηθά 

Ήρνο βαξχο 
Χο ν άζσηνο Τηφο, ήιζνλ θαγψ νηθηίξκνλ, δέμαη κε πξνζπίπηνληα, σο 
έλα ηψλ κηζζίσλ ζνπ, ν Θεφο θαί ειέεζφλ κε.  
 
Χο ν πεξηπεζψλ εηο ηνχο ιεζηάο, θαί ηεηξαπκαηηζκέλνο, νχησ θαγψ 
πεξηέπεζα, εμ εκψλ ακαξηηψλ, θαί ηεηξαπκαηηζκέλε, ππάξρεη κνπ ε 
ςπρή, πξφο ηίλα θαηαθχγσ ν ππεχζπλνο εγψ, εηκή πξφο ζέ ηφλ 
εχζπιαγρλνλ, ηψλ ςπρψλ ηφλ ηαηξφλ; επίρεε επ' εκέ ν Θεφο, ηφ κέγα 
ζνπ έιενο. 
 
Χο ηήλ ζπθήλ ηήλ άθαξπνλ, κή εθθφςεο κε σηήξ ηφλ ακαξησιφλ, 
αιι' επί πνιιψ ηψ έηεη, ζπγρψξεζίλ κνη δψξεζαη, αξδεχσλ κνπ ηήλ 
ςπρήλ, ηνίο δάθξπζη ηήο κεηαλνίαο, ίλα θαξπφλ πξνζελέγθσ ζνη 
ειεεκνζχλεο.  
 
Χο Ήιηνο ππάξρσλ δηθαηνζχλεο, θσηαγψγεζνλ ηάο θαξδίαο, ηψλ ζέ 



πκλνχλησλ, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Καηαλπθηηθά 

Ζρνο βαξχο 
Έρνπζα ςπρή κνπ, ηφ ηαηξείνλ ηήο κεηαλνίαο, πξφζειζε δαθξχνπζα 
ελ ζηελαγκνίο, θξαπγάδνπζα ηψ ηαηξψ, ςπρψλ ηε θαί ζσκάησλ, 
Διεπζέξσζφλ κε Φηιάλζξσπε, εθ ηψλ εκψλ πιεκκειεκάησλ, 
ζπλαξίζκεζφλ κε ηή Πφξλε, θαί ηψ Λεζηή, θαί ηψ Σειψλε, θαί 
δψξεζαί κνη ν Θεφο, ηψλ αλνκηψλ κνπ ηήλ ζπγρψξεζηλ, θαί ζψζφλ 
κε.  
 
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο 
κε. 
 
Σνχ Σειψλνπ ηήλ κεηάλνηαλ νπθ εδήισζα, θαί ηήο Πφξλεο ηά δάθξπα 
νπ θέθηεκαη, απνξψ γάξ εθ πσξψζεσο ηήο ηνηαχηεο δηνξζψζεσο, 
αιιά ηή ζή επζπιαγρλία, ν Θεφο ζψζφλ κε σο θηιάλζξσπνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σηκησηέξα ηψλ ελδφμσλ Υεξνπβίκ, ππάξρεηο Παλαγία Παξζέλε, εθείλα 
γάξ ηήλ ζείαλ κή θέξνληα έιιακςηλ, πηέξπμη θεθαιπκκέλσ 
πξνζψπσ, ηήλ ιεηηνπξγίαλ επηηεινχζηλ, απηή δέ ζεζαξθσκέλνλ ηφλ 
Λφγνλ, απηφπησο νξψζα θέξεηο, φλ απαχζησο ηθέηεπε, ππέξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Οη Αγηνί ζνπ Κχξηε, επί ηήο γήο αγσληζάκελνη, ηφλ ερζξφλ 
θαηεπάηεζαλ, θαί ηψλ εηδψισλ ηήλ πιάλελ θαηήξγεζαλ, δηφ θαί ηνχο 
ζηεθάλνπο, παξά ζνπ εθνκίζαλην, ηνχ θηιαλζξψπνπ Γεζπφηνπ, θαί 
ειεήκνλνο Θενχ, ηνχ παξέρνληνο εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Καηαλπθηηθά 



Ήρνο βαξχο 
Ο ηήο Πφξλεο ηά δάθξπα, θαί ηνχ Πέηξνπ πξνζδεμάκελνο, θαί 
Σειψλελ δηθαηψζαο εθ βάζνπο ζηελάμαληα, θακέ απεγλσζκέλνλ εμ 
έξγσλ, νίθηεηξνλ σηήξ, θαί ζψζφλ κε.  
 
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο 
κε. 
 
Ο ηνχ Πέηξνπ ηήλ άξλεζηλ, ηνίο δάθξπζη θαζαξίζαο, θαί ηνχ Σειψλνπ 
ηά πηαίζκαηα, ηψ ζηελαγκψ ζπγρσξήζαο, Φηιάλζξσπε δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Τπεξέβεο ηάο Γπλάκεηο ηψλ νπξαλψλ, φηη λαφο εδείρζεο ζετθφο, 
επινγεκέλε Θενηφθε, σο ηεθνχζα Υξηζηφλ, ηφλ σηήξα ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Αγαιιηάζζε Γίθαηνη, επθξαηλέζζσ ηά Οπξάληα, επί γήο γάξ νη 
Μάξηπξεο αγσληζάκελνη, ηήλ πιάλελ θαηήξγεζαλ, ζθηξηάησ ε 
Δθθιεζία, ηά ληθεηήξηα ενξηάδνπζα, ηψ αζινζέηε θαί κφλσ ληθνπνηψ, 
Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ παξέρνληη ηψ Κφζκσ ηφ κέγα έιενο.  
 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα 

Ήρνο βαξχο 
Ζ Δθθιεζία βνά ζνη Υξηζηέ ν Θεφο, ελ θέδξσ θαί πεχθε, θαί 
θππαξίζζσ πξνζθπλνχζά ζε, Νίθαο ηνίο Βαζηιεχζηλ εκψλ, δηά ηήο 
Θενηφθνπ δσξνχκελνο, ειέεζνλ εκάο.  
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ 
ηψλ πνδψλ απηνχ. 
 
Ο δη' εκέ αλαζρφκελνο, ηήο ελ ηαπξψ πξνζειψζεσο, δέμαη κνπ ηήλ 
άγξππλνλ αίλεζηλ, Υξηζηέ ν Θεφο σο θηιάλζξσπνο.  

Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ζηαπξσζέληα ππέξ εκψλ Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, θαί θαζειφληα ηνχ 
ζαλάηνπ ηφ θξάηνο, απαχζησο ηθέηεπε Θενηφθε, ίλα ζψζε ηάο ςπράο 



εκψλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Σήο αζεφηεηνο ηψλ ηπξάλλσλ θαηαθξνλήζαληεο, θαί ηψλ βαζάλσλ ηφ 
άιγνο παξαβιεςάκελνη Άγηνη, ηήλ πίζηηλ ηήλ εηο Υξηζηφλ νπθ 
εξλήζαζζε, δηφ ηθεηεχζαηε ηφλ θηιάλζξσπνλ Θεφλ, ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Απνζηνιηθά 

Ήρνο βαξχο 
Γεσξγνχο ηνχ αγξνχ ζνπ αλέδεημαο, ηνχο Απνζηφινπο ζνπ Λφγε, 
εθηέκλνληαο ηά είδσια, δηφ ζε ηφλ Γεζπφηελ, εηο ηά έζλε θεξχμαληεο, 
επζεβψο εκεγάιπλαλ.  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Σψλ παλεπθήκσλ Απνζηφισλ κλεκφζπλα, ηήο Δθθιεζίαο νη ηξφθηκνη 
πνηνχκελνη, σδαίο αζκάησλ πκλήζσκελ Υξηζηφλ, απηνί γάξ ηνχο 
ππεπζχλνπο ηή ακαξηία έζσζαλ, θεξχμεη ηήο κεηαλνίαο, νη ηήο 
πιάλεο δηψθηαη, θαί ηνχ Κφζκνπ ιακπηήξεο, θαη πξεζβεπηαί ηήο 
Οηθνπκέλεο.  

Γφμα... Καη λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε εμ ήο αηξέπησο ν Λφγνο ζάξμ εγέλεην, θαί εζθήλσζελ ελ εκίλ, 
ραίξε ζεκλή, ηψλ Απνζηφισλ θαί Μαξηχξσλ ηφ αγαιιίακα, θαί 
πηζηψλ ζσηεξία, ραίξε Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Άγηνη πξεζβεχζαηε, άθεζηλ δνζήλαη εκίλ, ηψλ πιεκκειεκάησλ εκψλ, 
θαί ηψλ πξνζδνθσκέλσλ δεηλψλ ξπζζήλαη εκάο, θαί πηθξνχ ζαλάηνπ 
δεφκεζα.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 



 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα 

Ήρνο βαξχο 
Ππξφο θσηεηλφηεξνλ, θινγφο ελαξγέζηεξνλ, ηφ μχινλ αλέδεημαο ην 
ηνχ ηαπξνχ ζνπ, θαηαθιέγνλ ακαξηίαο ηψλ λνζνχλησλ, θαί θσηίδνλ 
ηάο θαξδίαο ηψλ πκλνχλησλ, ηήλ εθνχζηφλ ζνπ ηαχξσζηλ, Υξηζηέ ν 
Θεφο δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ 
ηψλ πνδψλ απηνχ. 
 
Ο δεζπφδσλ ηψλ αζσκάησλ Γπλάκεσλ, θαί γηλσζθσλ ηήο ςπρήο 
κνπ ηφ ξάζπκνλ, ηψ ηαπξψ ζνπ ζψζφλ κε Υξηζηέ ν Θεφο, σο 
θηιάλζξσπνο.  

Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ζηαπξσζέληα ππέξ εκψλ Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, θαί θαζειφληα ηνχ 
ζαλάηνπ ηφ θξάηνο, απαχζησο ηθέηεπε Θενηφθε Παξζέλε, ίλα ζψζε 
ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, ηφλ ερζξφλ εηξνπψζαλην, θαί ηήλ πιάλελ 
ηψλ εηδψισλ θαηήζρπλαλ, θαζσπιηζάκελνη ηνχ ηαπξνχ ηήλ δχλακηλ, 
δηφ θαί ζχλ Αγγέινηο αλπκλνχληεο θξαπγάδνπζη, ηφλ επηλίθηνλ χκλνλ, 
δνμνινγνχληέο ζε Υξηζηέ, δη' απηψλ ζε δπζσπνχκελ, ψζνλ εκάο.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΔΠΔΡΑ 
 

Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα 
ηηρεξά Μαξηπξηθά 

Ήρνο βαξχο 
Γφμα ζνη Υξηζηέ ν Θεφο, Απνζηφισλ θαχρεκα, Μαξηχξσλ 
αγαιιίακα, ψλ ηφ θήξπγκα, Σξηάο ε νκννχζηνο.  
 
Άγηνη Μάξηπξεο, νη θαιψο αζιήζαληεο, θαί ζηεθαλσζέληεο, 
πξεζβεχζαηε πξφο Κχξηνλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Καηαθξνλήζαληεο πάλησλ ηψλ επί γήο, άγηνη Μάξηπξεο, θαί ελ 
ζηαδίσ ηφλ Υξηζηφλ, αλδξείσο θεξχμαληεο, ακνηβάο ηψλ βαζάλσλ 



παξ' απηνχ εθνκίζαζζε, αιι' σο έρνληεο παξξεζίαλ, απηφλ 
ηθεηεχζαηε, σο Θεφλ παληνδχλακνλ, ηάο ςπράο εκψλ ζψζαη, ηψλ εηο 
πκάο πξνζηξερφλησλ δεφκεζα.  
 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο, ζξέκκαηα πλεπκαηηθά, νινθαπηψκαηα ινγηθά, 
ζπζία δεθηή, επάξεζηνο ηψ Υξηζηψ πκάο νπρ ε γή θαηέθξπςελ, αιι' 
Οπξαλφο ππεδέμαην, Αγγέισλ ζπκκέηνρνη γεγφλαηε, κεζ' ψλ 
ηθεηεχζαηε δεφκεζα, ηψ σηήξη θαί Θεψ εκψλ, εηξελεχζαη ηφλ 
Κφζκνλ, θαί ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
ηνχ Γακαζθελνχ 

Αλάπαπζνλ σηήξ εκψλ δσνδφηα, νχο κεηέζηεζαο αδειθνχο εκψλ, 
εθ ηψλ πξνζθαίξσλ, θξάδνληαο, Κχξηε δφμα ζνη.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μήηεξ κέλ εγλψζζεο, ππέξ θχζηλ Θενηφθε, έκεηλαο δέ παξζέλνο, 
ππέξ ιφγνλ θαί έλλνηαλ, θαί ηφ ζαχκα ηνχ ηφθνπ ζνπ, εξκελεχζαη 
γιψζζα νπ δχλαηαη, παξαδφμνπ γάξ νχζεο ηήο ζπιιήςεσο Αγλή, 
αθαηάιεπηφο εζηηλ ν ηξφπνο ηήο θπεζεσο, φπνπ γάξ βνχιεηαη Θεφο, 
ληθάηαη θχζεσο ηάμηο, Γηφ ζε πάληεο Μεηέξα ηνχ Θενχ γηλψζθνληεο, 
δεφκεζά ζνπ εθηελψο, Πξέζβεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηφλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Μαξηπξηθά 

Ήρνο βαξχο 
Αγαιιηάζζε Γίθαηνη, επθξαηλέζζσ ηά νπξάληα, επί γήο γάξ νη 
Μάξηπξεο αγσληζάκελνη, ηήλ πιάλελ θαηήξγεζαλ, ζθηξηάησ ε 
Δθθιεζία, ηά ληθεηήξηα ενξηάδνπζα, ηψ αζινζέηε, θαί κφλσ 
ληθνπνηψ, Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ παξέρνληη ηψ Κφζκσ ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο 
δψζεη δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 
 
Σήο αζεφηεηνο ηψλ ηπξάλλσλ θαηαθξνλήζαληεο, θαί ηψλ βαζάλσλ ηφ 
άιγνο παξαβιεςάκελνη Άγηνη, ηήλ πίζηηλ ηήλ εηο Υξηζηφλ νπθ 
εξλήζαζζε, Γηφ ηθεηεχζαηε ηφλ θηιάλζξσπνλ Θεφλ, ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  
 



ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα 
απηνχ ελ απηνίο. 
 
Άγηνη πξεζβεχζαηε, άθεζηλ δνζήλαη εκίλ ηψλ πιεκκειεκάησλ εκψλ, 
θαί ηψλ πξνζδνθσκέλσλ δεηλψλ, ξπζζήλαη εκάο, θαί πηθξνχ ζαλάηνπ 
δεφκεζα.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
Δλ ρψξα δψλησλ Κχξηε, θαί ελ ζθελαίο ηψλ Γηθαίσλ ζνπ, αλάπαπζνλ 
ηνχο δνχινπο ζνπ, ψλ ηεινχκελ ηήλ κλήκελ θηιάλζξσπε, θαί είηη 
επιεκκέιεζαλ ελ ηψ βίσ ππάξρνληεο, σο ειεήκσλ ζπγρψξεζνλ, θαί 
επδηάιιαθηνο Θεφο, παξέρσλ ηψ Κφζκσ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο ηήο εκψλ αλαζηάζεσο ζεζαχξηζκα, ηνχο επί ζνί πεπνηζφηαο 
Παλχκλεηε, εθ ιάθθνπ θαί βπζνχ πηαηζκάησλ αλάγαγε, ζχ γάξ ηνχο 
ππεπζχλνπο ηή ακαξηία έζσζαο, ηεθνχζα ηήλ ζσηεξίαλ εκψλ, ε πξφ 
ηφθνπ παξζέλνο, θαί ελ ηφθσ παξζέλνο, θαί κεηά ηφθνλ παξζέλνο 
κείλαζα.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο 
ηηρεξά Μαξηπξηθά 

Ήρνο βαξχο 
Σήλ κλήκελ ηψλ αγίσλ ζνπ Αζινθφξσλ, ενξηάδνληεο ζέ αλπκλνχκελ, 
Υξηζηέ βνψληεο, Κχξηε δφμα ζνη.  
 
Δλ κέζσ ηνχ ζηαδίνπ ηψλ παξαλφκσλ, αγαιιφκελνη αλεβφσλ νη 
Αζινθφξνη, Υξηζηψ βνψληεο, Κχξηε δφμα ζνη.  
 
Φσζηήξεο αλεδείρζεζαλ Οηθνπκέλεο, νη παλεχθεκνη Αζινθφξνη, 
Υξηζηψ βνψληεο, Κχξηε δφμα ζνη.  
 
Δλ πλένληεο, πξφο έλ βιέπνληεο νη αζινθφξνη Μάξηπξεο, κίαλ νδφλ 
δσήο επξάκελνη, ηφλ ππέξ Υξηζηνχ ζάλαηνλ, δεινηππνχληεο 
αιιήινπο ηήο ηειεπηήο, ψ ηνπ ζαχκαηνο! ψζπεξ ζεζαπξνχο ηάο 
βαζάλνπο πξναξπάδνληεο, πξφο αιιήινπο έιεγνλ, ηη θάλ κή λχλ 
απνζάλσκελ, ηεζλεμφκεζα πάλησο, θαί ηή γελλήζεη ηά νθεηιφκελα 
ιεηηνπξγήζσκελ, πνηήζσκελ ηήλ αλάγθελ θηινηηκίαλ, ηφ θνηλφλ ίδηνλ 
εγεζψκεζα, ζαλάησ δσήλ σλεζάκελνη, ηαίο πξεζβείαηο απηψλ ν 
Θεφο, ειέεζνλ εκάο.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
Φπράο άο πξνζειάβνπ, σηήξ ηνχ Κφζκνπ, ελ ζθελαίο ηψλ Γηθαίσλ 



θαί εθιεθηψλ ζνπ, αλάπαπζνλ Κχξηε.  
Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Σφ Υαίξέ ζνη θξαπγάδνκελ ζχλ ηψ Αγγέισ Θεφλπκθε, παζηάδα θαί 
πχιελ, θαί ζξφλνλ πχξηλνλ απνθαινχληέο ζε, θαί αιαηφκεηνλ φξνο, 
θαί βάηνλ αθαηάθιεθηνλ.  
 

Απφζηηρα 
Νεθξψζηκα Πξνζνκνηα 

ηνχ Θενθάλνπο 
Ήρνο βαξχο 

Καηαθξνλήζαληεο 
Νελεθξσκέλνο σξάζεο, επί ηαπξνψ κφλε αζάλαηε, θαί ελ ηάθσ σο 
ζλεηφο εηέζεο, λεθξψζεσο θαί θζνξάο θαί ζαλάηνπ, ηνχο αλζξψπνπο 
ιπηξσζάκελνο, αιι' σο πέιαγνο επζπιαγρλίαο ππάξρσλ αθέλσηνλ, 
θαί πεγή αγαζφηεηνο, ηάο ςπράο ηψλ ζψλ δνχισλ, ηψλ εμ εκψλ 
κεηαζηάλησλ αλάπαπζνλ.  
 
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ θαί πξνζειάβνπ, Κχξηε. 
 
Σψ αθεξάησ ζνπ θάιιεη, θαί γιπθαζκψ ηήο σξαηφηεηνο, θαί ηαίο, ηνχ 
ζείνπ ζνπ θσηφο, αθηίζηλ εθιάκπεζζαη, ηνχο πξφο ζέ κεηαζηάληαο, 
Αγαζέ θαηαμίσζνλ, ελ αυισ θσηνρπζία ηήο θσηνθαλείαο ζνπ, ζχλ 
Αγγέινηο ρνξεχνληαο πεξί ζέ ηφλ Γεζπφηελ, θαί Βαζηιέα ηήο δφμεο 
θαί Κχξηνλ.  
 
ηίρ. Καί ηφ κλεκφζπλνλ απηψλ εηο γελεάλ θαί γελεάλ. 
 
Χο αδαπάλε ηνλ έρσλ, ηψλ δσξεψλ ηήλ κεγαινπξέπεηαλ, σο 
ζεζαπξφο αλειιηπήο πινπζίαο ρξεζηφηεηνο, ηνχο πξφο ζέ 
κεηαζηάληαο, σο Θεφο θαηαζθήλσζνλ, ελ ηή ρψξα ηψλ εθιεθηψλ 
ζνπ, ελ ηφπσ αλέζεσο, ελ ηψ νίθσ ηήο δφμεο ζνπ, ελ ηξπθή 
Παξαδείζνπ, ελ ηψ ηψλ Παξζέλσλ λπκθψλη, σο εχζπιαγρλνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
κνηνλ 

Νφκνπ ηφ πιήξσκα ηίθηεηο, ηφλ Λπηξσηήλ ζάξθα γελφκελνλ, νπ γάξ 
εγέλεην ηνίο πξίλ, ελ λφκσ δηθαίσζηο, δη' εκάο γάξ ν Υξηζηφο, 
ζηαπξσζείο εδηθαίσζελ, σο νχλ έρνπζα παξξεζίαλ, σο Μήηεξ 
ηθέηεπε, ηφλ Τηφλ ζνπ ηφλ εχζπιαγρλνλ, ηάο ςπράο αλαπαχζαη, ηψλ 
επζεβψο κεηαζηάλησλ Παλχκλεηε.  

τοnε 8ηνξ 



ΉΥΟ ΠΛ. Γ' 
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΔΠΔΡΑ 

 
Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα 
ηηρεξά Καηαλπθηηθά 

Ήρνο πι. δ 
έ ηφλ Βαζηιέα θαί Γεζπφηελ, Άγγεινη απαχζησο αλπκλνχζηλ, εγψ δέ 
ζνη πξνζπίπησ σο ν Σειψλεο θξάδσλ, ν Θεφο ηιάζζεηί κνη, θαί 
ζψζφλ κε.  
 
Αζάλαηνο ππάξρνπζα ςπρή κνπ, ηνίο θχκαζη ηνχ βίνπ κή θαιχπηνπ, 
αλάλεςνλ βνψζα, πξφο ηφλ ζφλ Δπεξγέηελ ν Θεφο ηιάζζεηί κνη, θαί 
ζψζφλ κε.  
 
Γάθξπά κνη δφο ν Θεφο, σο πνηέ ηή γπλαηθί ηή ακαξησιψ, θαί 
αμίσζφλ κε βξέρεηλ ηνχο πφδαο ζνπ, ηνχο εκέ εθ ηήο νδνχ ηήο 
πιάλεο ειεπζεξψζαληαο, θαί κχξνλ επσδίαο ζνη πξνζθέξεηλ, βίνλ 
θαζαξφλ, ελ κεηαλνία κνη θηηζζέληα, ίλα αθνχζσ θαγψ ηήο επθηαίαο 
ζνπ θσλήο, Ζ πίζηηο ζνπ ζέζσθέ ζε, πνξεχνπ εηο εηξήλελ.  
 
ηαλ ιάβσ θαηά λνχλ, ηά πιήζε ηψλ πεπξαγκέλσλ κνη δεηλψλ, θαί 
εηο έλλνηαλ έιζσ, ηήο θνβεξάο εθείλεο εηάζεσο, ηξφκσ ζπλερφκελνο, 
πξφο ζέ θαηαθεχγσ, ηφλ θηιάλζξσπνλ Θεφλ, Γηφ κή κε παξίδεο, 
ηθεηεχσ ζε κφλε αλακάξηεηε, δψξεζαη θαηάλπμηλ, ηή ηαπεηλή κνπ 
ςπρή, πξφ ηειεπηήο θαί ζψζφλ ζε.  
 

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Καηαλπθηηθά 

Ζρνο πι. δ' 
κκαηη επζπιάγρλσ Κχξηε, ίδε ηήλ εκήλ ηα θαηά κηθξφλ ε δσή κνπ 
δαπείλσζηλ, νηη παλάηαη, θαί εμ έξγσλ ελ εκνί νπρ ππάξρεη ζσηεξία 
δηά ηνχην δένκαη, κκαηη επζπιάγρλσ Κχξηε, ίδε ηήλ εκήλ 
ηαπείλσζηλ, θαί ζψζφλ κε.  
 
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο 
κε. 
 



Χο ηνχ θξηηνχ παξφληνο, κεξίκλεζνλ ςπρή, θαί ηήο θξηθηήο εκέξαο 
ηήλ ψξαλ ελλννχ ε γάξ θξίζηο αλίιεψο εζηη ηνίο κή πξάμαζηλ έιενο, 
Γηφ θείζαί κνπ σηήξ, κφλνο γάξ ππάξρεηο θηιάλζξσπνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ζ λνεηή πχιε ηήο δσήο εκψλ, άρξαληε Θενηφθε, ηνχο 
πξνζηξέρνληάο ζνη πηζηψο, ιχηξσζαη ηψλ θηλδχλσλ, ίλα δνμάδσκελ 
ηφλ παλάγηνλ ηφθνλ ζνπ, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Φσζηήξεο λνεξνί, αλεδείρζεηε άγηνη Μάξηπξεο, ηήλ γάξ αριχλ ηήο 
πιάλεο, θαηεξγήζαηε δηά ηήο πίζηεσο, ηάο ςπρηθάο εκψλ ιακπάδαο 
εθαηδξχλαηε, θαί ηψ Νπκθίσ κεηά δφμεο ζπλεηζήιζεηε, εηο ηφλ 
νπξάληνλ λπκθψλα θαί λχλ ηθεηεχζαηε, ζσζήλαη δεφκεζα ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 

ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Καηαλπθηηθά 

Ήρνο πι. δ' 
Χο ε Πφξλε ζνη πξνζπίπησ, ίλα ιάβσ ηήλ άθεζηλ, θαί αληί κχξνπ ηά 
δάθξπα εθ θαξδίαο, πξνζθέξσ ζνη Υξηζηέ ν Θεφο, ίλα σο εθείλελ 
νηθηεηξήζεο κε σηήξ, θαί παξάζρεο ίιαζκφλ ακαξηηψλ, σο απηή γάξ 
θξαπγάδσ ζνη, Λχηξσζαί κε ηνχ βνξβφξνπ ηψλ έξγσλ κνπ.  
 
ηίρ. Κχξηε, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε κεδέ ηή νξγή ζνπ παηδεχζεο 
κε. 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Σήλ εκέξαλ εθείλελ ηήλ θνβεξάλ, ελλννχζα ςπρή κνπ γξεγφξεζνλ, 
αλάπηνπζα ιακπάδα ζνπ, ελ ειέσ θαηδξχλνπζα, νπ γάξ νίδαο πφηε, 
πξφο ζέ επειεχζεηαη, ε θσλή ε ιέγνπζα, Ηδνχ ν Νπκθίνο ζνπ, Βιέπε 
νχλ ςπρή κνπ, κή λπζηάμεο, θαί κείλεο, έμσζελ θξνχνπζα, σο αη 
πέληε Παξζέλνη, αιιά αγξχπλσο θαξηέξεζνλ, ίλα ππαληήζεο Υξηζηψ 
ηψ Θεψ, ελ ειέσ πίνλη θαί δψε ζνη ηφλ λπκθψλα, ηφλ ζείνλ ηήο δφμεο 
απηνχ.  

Γφμα Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφ αζάιεπηνλ ζηήξηγκα ηφ ηήο Πίζηεσο, θαί ζεβάζκηνλ δψξεκα ηψλ 
ςπρψλ εκψλ, ηήλ Θενηφθνλ ελ χκλνηο κεγαιχλσκελ πηζηνί, ραίξε ε 



ηήλ πέηξαλ ηήο δσήο, ελ γαζηξί ζνπ ρσξήζαζα, ραίξε ηψλ πεξάησλ ε 
ειπίο, ζιηβνκέλσλ αληίιεςηο, ραίξε Νχκθε αλχκθεπηε. 
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Φσηί νπξαλίσ, θαηαιάκπεηαη ζήκεξνλ, αχηε ε ζθελή ελ ηαχηε γάξ 
ζηξαηηαί Αγγέισλ αγάιινληαη, ζχλ απηνίο θαί Μαξηχξσλ ρνξνί 
επθξαίλνληαη, επί ηή κλήκε ηψλ Αζινθφξσλ, απηψλ ηαίο 
παξαθιήζεζη, θαηάπεκςνλ ηψ Κφζκσ ζνπ ηήλ εηξήλελ Υξηζηέ, θαί ηφ 
κέγα έιενο.  
 

ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα 

Ήρνο πι. δ' 
Βιέπσλ ν Λεζηήο, ηφλ Αξρεγφλ ηήο δσήο, επί ηαπξνχ θξεκάκελνλ 
έιεγελ, Δηκή Θεφο ππήξρε ζαξθσζείο, ν ζχλ εκίλ ζηαπξσζείο, νπθ άλ 
ν ήιηνο ηάο αθηίλαο ελαπέθξπςελ, νπδέ ε γή ζεηνκέλε εθπκαίλεην αιι' 
ν πάλησλ αλερφκελνο, κλήζζεηί κνπ Κχξηε ελ ηή Βαζηιεία ζνπ.  
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ 
ηψλ πνδψλ απηνχ. 
 
Δλ κέζσ δχν ιεζηψλ, δπγφο δηθαηνζχλεο, επξέζε ν ηαπξφο ζνπ, ηνχ 
κελ θαηαγνκέλνπ εηο Άδελ, ηψ βάξεη ηήο βιαζθεκίαο, ηνχ δέ 
θνπθηδνκέλνπ πηαηζκάησλ, πξφο γλψζηλ ζενινγίαο, Υξηζηέ ν Θεφο 
δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα, θαί σηήξα ηνχ Κφζκνπ, ελ ηψ ηαπξψ 
ζεσξνχζα, ε ηεθνχζα έιεγε δαθξχνπζα. Ο κελ Κφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο 
ζνπ ηήλ ζηαχξσζηλ, ήλ ππέξ πάλησλ ππνκέλεηο, ν Τηφο θαί Θεφο κνπ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Σήο ζηελήο θαί ηεζιηκκέλεο νδνχ, αθιηλείο νδνηπφξνη γεγφλαηε, άγηνη 
Μάξηπξεο, ηψλ γάξ πεηξαζκψλ ηήλ ηξηθπκίαλ ππεκείλαηε, θαί ηψλ 
αζσκάησλ Λεηηνπξγψλ ηήλ πνιηηείαλ αλειάβεηε, πέηξα ππνκνλήο, 



θαί ζεκέιηνη επζεβείαο αλεδείρζεηε, πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, 
ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Απνζηνιηθά 

Ήρνο πι. δ' 
Δπινγεηφο εί Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν παλζφθνπο ηνχο Αιηείο 
αλαδείμαο, θαηαπέκςαο απηνίο ηφ Πλεχκα ηφ άγηνλ, θαί δη' απηψλ ηήλ 
Οηθνπκέλελ ζαγελεχζαο, θηιάλζξσπε δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα 
ηήο νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Σνχο θσζηήξαο ηνχ Κφζκνπ θαί Οδεγνχο, ηήο εκψλ ζσηεξίαο ηήλ 
απαξρήλ, ηνχο ζείνπο πκλήζσκελ, Μαζεηάο ηνχ Θενχ εκψλ, φηη θψο 
ηνίο ελ ζθφηεη, εκίλ εμαλέηεηιαλ, θαί ηφλ Ήιηνλ πάζη, ηήο δφμεο 
εγλψξηζαλ, φζελ θαί ηήλ πιάλελ, ηψλ εηδψισλ θαζείινλ, Σξηάδα 
θεξχμαληεο, ελ κηά ηή ζεφηεηη, Γηά ηνχην δεφκεζα, Απφζηνινη Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη 
πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε ε δη' Αγγέινπ ηήλ ραξάλ ηνχ Κφζκνπ δεμακέλε, ραίξε ε 
ηεθνχζα ηφλ Πνηεηήλ ζνπ θαί Κχξηνλ, ραίξε ε αμησζείζα γελέζζαη 
Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

Γελλαίσο ηφλ δξφκνλ ηειέζαληεο, ηπξάλλνηο αληέζηεηε Μάξηπξεο, ηά 
γάξ ζψκαηα λεθξψζαληεο ελ γή, απειάβεηε νπξάληνλ δσήλ Άγηνη.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα ηαπξψζηκα 

Ζρνο πι. δ' 
Δλ κέζσ ηήο Δδέκ, μχινλ ήλζεζε ηφλ ζάλαηνλ, ελ κέζσ πάζεο γήο, 



μχινλ εβιάζηεζε ηήλ δσήλ, γεπζάκελνη γάξ ηνχ πξψηνπ, άθζαξηνη 
φληεο, θζαξηνί γεγφλακελ, ηπρφληεο δέ ηνχ δεπηέξνπ, ηήο αθζαξζίαο 
θαηεηξπθήζακελ, ελ ηψ ηαπξψ γάξ ζψδεηο σο Θεφο, ηφ γέλνο ηψλ 
αλζξψπσλ.  
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ 
ηψλ πνδψλ απηνχ. 

Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 
Δλ Παξαδείζσ κελ ηφ πξίλ, μχισ εγχκλσζελ, επί ηή γεχζεη ν ερζξφο, 
εηζθέξσλ λέθξσζηλ, ηνπ ηαπξνχ δε ηφ μχινλ ηήο δσήο ηφ έλδπκα, 
αλζξψπνηο θέξνλ επάγε επί ηήο γήο, θαί Κφζκνο φινο επιήζζε 
πάζεο ραξάο, φλ νξψληεο πςνχκελνλ, Θεψ ελ πίζηεη ιανί, 
ζπκθψλσο αλαθξάμσκελ, Πιήξεο δφμεο ν νίθνο απηνχ.  

Γφμα... Καί λχλ... ηαπξνζενηνθίνλ 
κνηνλ 

Σφλ εμ αηκάησλ ζνπ αγλψλ ζσκαησζέληα, θαί ππέξ έλλνηαλ εθ ζνχ 
εκλή ηερζέληα, επί μχινπ θξεκάκελνλ κέζνλ ηψλ θαθνχξγσλ, 
νξψζα ηά ζπιάγρλα ήιγεηο, θαί κεηξηθψο, ζξελνχζα εβφαο, Οίκνη 
Σέθλνλ εκφλ! ηίο ε ζεία θαί άθαηνο, Οηθνλνκία ζνπ, δη' ήο, εδψσζαο 
ηφ πιάζκα ζνπ; Αλπκλψ ζνπ ηφ εχζπιαγρλνλ.  
 

Δηο ηήλ δ' Χδήλ 
Μαξηπξηθφλ 

κνηνλ 
Γη' εγθξαηείαο ηψλ παζψλ ηάο ππξηθιέθηνπο, απνλεθξψζαληεο 
κνξθάο, θαί ηάο θηλήζεηο, ηνχ Υξηζηνχ νη Μάξηπξεο έιαβνλ ηήλ ράξηλ, 
ηάο λφζνπο απνδηψθεηλ ηψλ αζζελψλ, θαί δψληεο, θαί κεηά ηέινο 
ζαπκαηνπξγείλ, φλησο ζαχκα παξάδνμνλ! φηη νζηέα γπκλά, 
εθβιχδνπζηλ ηάκαηα, Γφμα ηψ κφλσ ζνθψ, θαί θηίζηε Θεψ.  
 

ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΔΠΔΡΑ 
 

Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα 
ηηρεξά Μαξηπξηθά 

Ζρνο πι. δ' 
Μάξηπξεο Κπξίνπ, πάληα ηφπνλ αγηάδεηε, θαί πάζαλ λφζνλ 
ζεξαπεχεηε, θαί λχλ πξεζβεχζαηε, ξπζζήλαη ηψλ παγίδσλ ηνχ 
ερζξνχ, ηάο ςπράο εκψλ δεφκεζα.  
 
Μάξηπξεο Κπξίνπ, ηθεηεχζαηε ηφλ Θεφλ εκψλ, θαί αηηήζαζζε ηαίο 



ςπραίο εκψλ, πιήζνο νηθηηξκψλ, θαί ηφλ ηιαζκφλ, ηψλ πνιιψλ 
παξαπησκάησλ δεφκεζα.  
 
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, επηιαζφκελνη ηψλ ελ ηψ βίσ, 
θαηαθξνλήζαληεο θαί ηψλ βαζάλσλ, δηά ηήλ κέιινπζαλ δσήλ, ηαχηεο 
θιεξνλφκνη αλεδείρζεζαλ, φζελ θαί Αγγέινηο ζπλαγάιινληαη, Απηψλ 
ηαίο ηθεζίαηο, δψξεζαη ηψ ιαψ ζνπ ηφ κέγα έιενο.  
 
Δί ηηο αξεηή, θαί είηηο έπαηλνο, πξέπεη ηνίο Αγίνηο, μίθεζη γάξ έθιηλαλ 
ηνχο απρέλαο, δηά ζέ ηφλ θιίλαληα νπξαλνχο θαί θαηαβάληα, εμέρεαλ 
ηφ αίκα απηψλ, δηά ζέ ηφλ θελψζαληα εαπηφλ, θαί κνξθήλ δνχινπ 
ιαβφληα, εηαπεηλψζεζαλ έσο ζαλάηνπ, ηήλ πησρείαλ ζνπ κηκνχκελνη, 
Χλ ηαίο επραίο, θαηά ηφ πιήζνο ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, ν Θεφο ειέεζνλ 
εκάο.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
ηνχ Γακαζθελνχ 

Θξελψ θαί νδχξνκαη, φηαλ ελλνήζσ ηφλ ζάλαηνλ, θαί ίδσ ελ ηνίο 
ηάθνηο θεηκέλελ ηήλ θαη' εηθφλα Θενχ, πιαζζείζαλ εκίλ σξαηφηεηα, 
άκνξθνλ, άδνμνλ, κή έρνπζαλ είδνο, ψ ηνχ ζαχκαηνο! ηί ηφ πεξί εκάο 
ηνχην γέγνλελ κπζηήξηνλ, Πψο παξεδφζεκελ ηή θζνξά; Πψο 
ζπλεδεχρζεκελ ηψ ζαλάησ; φλησο Θενχ πξνζηάμεη, σο γέγξαπηαη.  
ηνχ παξέρνληνο ηνίο κεηαζηάζη ηήλ αλάπαπζηλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο Βαζηιεχο ηψλ νπξαλψλ δηά θηιαλζξσπίαλ, επί ηήο γήο ψθζε, θαί 
ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε, εθ Παξζέλνπ γάξ αγλήο, ζάξθα 
πξνζιαβφκελνο, θαί εθ ηαχηεο πξνειζψλ κεηά ηήο πξνζιήςεσο, είο 
εζηηλ Τηφο, δηπινχο ηήλ θχζηλ, αιι' νπ ηήλ ππφζηαζηλ, Γηφ ηέιεηνλ 
απηφλ Θεφλ, θαί ηέιεηνλ άλζξσπνλ, αιεζψο θεξχηηνληεο, 
νκνινγνχκελ Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, φλ ηθέηεπε Μήηεξ αλχκθεπηε, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΣΧ ΑΒΒΑΣΧ ΠΡΧΨ 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ 
Καζίζκαηα Μαξηπξηθά 

Ήρνο πι. δ 
Φσζηήξεο λνεξνί, αλεδείρζεηε άγηνη Μάξηπξεο ηελ γάξ αριχλ ηήο 
πιάλεο θαηεξγήζαηε δηά ηήο πίζηεσο, ηάο ςπρηθαο πκψλ ιακπάδαο 
εθαηδξχλαηε, θαί ηψ Νπκθίσ κεηά δφμεο ζπλεηζήιζεηε, εηο ηφλ 



νπξάληνλ λπκθψλα, θαί λχλ ηθεηεχζαηε δεφκεζα, ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο 
δψζεη δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Οηθνπκέλεο θσζηήξεο αεηιακπείο, αλεδείρζεηε πίζηεη καξηπξηθή, 
φιελ αλαζέκελνη, ηήλ ειπίδα πξφο Κχξηνλ, θαί λνεηψ ειαίσ, ηνχ 
Πλεχκαηνο Άγηνη, ηάο ςπρηθάο ιακπάδαο πκψλ εθαηδξχλαηε, φζελ θαί 
θξαηήξεο λνεξνί, πξνρένληεο ηά αίκαηα, σο λάκαηα, ηή Δθθιεζία 
εθάλεηε, Αζινθφξνη παλεχθεκνη, πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ ηήλ αγίαλ 
κλήκελ πκψλ.  
 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα 
απηνχ ελ απηνίο. 

Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 
Γη' εγθξαηείαο ηψλ παζψλ ηάο ππξηθιέθηνπο, απνλεθξψζαληεο 
κνξθάο θαί ηάο θηλήζεηο, ηνχ Υξηζηνχ νη Μάξηπξεο έιαβνλ ηήλ ράξηλ, 
ηάο λφζνπο απνδηψθεηλ ηψλ αζζελψλ, θαί δψληεο θαί κεηά ηέινο 
ζαπκαηνπξγείλ, φλησο ζαχκα παξάδνμνλ! φηη νζηέα γπκλά, 
εθβιχδνπζηλ ηάκαηα, Γφμα ηψ κφλσ ζνθψ, θαί θηίζηε Θεψ.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
Ο βάζεη ζνθίαο θηιαλζξψπσο, πάληα νηθνλνκψλ, θαί ηφ ζπκθέξνλ 
πάζηλ απνλέκσλ, κφλε δεκηνπξγέ, αλάπαπζνλ Κχξηε ηάο ςπράο ηψλ 
δνχισλ ζνπ, ελ ζνί γάξ ηήλ ειπίδα αλέζελην, ηψ πιάζηε, θαί Θεψ 
πνηεηή, θαη εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
έ θαί ηείρνο θαί ιηκέλα έρνκελ, θαί πξέζβηλ εππξφζδεθηνλ, πξφο φλ 
έηεθεο Θεφλ, Θενηφθε αλχκθεπηε, ηψλ πηζηψλ ε ζσηεξία.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο 
ηηρεξά Μαξηπξηθά 

Ζρνο πι. δ 
Σί πκάο θαιέζσκελ Άγηνη; Υεξνπβίκ; φηη πκίλ επαλεπαχζαην Υξηζηφο, 
εξαθίκ; φηη απαχζησο εδνμάζαηε απηφλ, Αγγέινπο; ηφ γάξ ζψκα 
απεζηξάθεηε, Γπλάκεηο; ελεξγείηε ελ ηνίο ζαχκαζη, πνιιά πκψλ ηά 
νλφκαηα, θαί κείδνλα ηά ραξίζκαηα! πξεζβεχζαηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  
 



Μεγάισο εγσλίζαζζε Άγηνη, ηάο βαζάλνπο ηψλ αλφκσλ, 
ππνκείλαληεο γελλαίσο, ηφλ Υξηζηφλ νκνινγνχληεο, ελαληίνλ 
βαζηιέσλ, θαί πάιηλ κεηαζηάληεο εθ ηνχ βίνπ, δπλάκεηο ελεξγείηε ελ 
ηψ Κφζκσ, θαί αζζελείο ζεξαπεχεηε, εθ ηψλ παζψλ απηψλ Άγηνη, 
πξεζβεχζαηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Μάξηπξεο Υξηζηνχ νη αήηηεηνη, νη ληθήζαληεο ηήλ πιάλελ, ηή δπλάκεη 
ηνχ ηαπξνχ, απειάβεηε ηήλ ράξηλ, ηήο αησλίνπ δσήο, ηπξάλλσλ, 
απεηιάο νπθ επηνήζεηε, βαζάλνηο, αηθηδφκελνη επθξαίλεζζε, θαί λχλ 
ηά αίκαηα πκψλ, γέγνλελ ηάκαηα ηαίο ςπραίο εκψλ, πξεζβεχζαηε, ηνχ 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Σφλ ζψξαθα ηήο Πίζηεσο, ελδπζάκελνη θαιψο, θαί ηψ ηχπσ ηνχ 
ηαπξνχ θαζνπιίζαληεο εαπηνχο, ζηξαηηψηαη επζζελείο αλεδείρζεηε, 
ηνίο ηπξάλλνηο αλδξείσο αληηθαηέζηεηε, θαί δηαβφινπ ηήλ πιάλελ 
θαηεδαθίζαηε, ληθεηαί γελφκελνη, ηψλ ζηεθάλσλ εμηψζεηε, 
πξεζβεχζαηε ππέξ εκψλ, εηο ηφ ζσζήλαη εκάο.  

Γφμα... Νεθξψζηκνλ 
Ο ζάλαηφο ζνπ Κχξηε, αζαλαζίαο γέγνλε πξφμελνο, εη κή γάξ ελ 
κλήκαηη θαηεηέζεο, νπθ άλ ν Παξάδεηζνο ελέσθηαη, Γηφ ηνχο 
κεηαζηάληαο αλάπαπζνλ, σο εχζπιαγρλνο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ζ ζθέπε ζνπ Θενηφθε Παξζέλε, ηαηξείνλ ππάξρεη πλεπκαηηθφλ, ελ 
απηή γάξ θαηαθεχγνληεο, ςπρηθψλ λνζεκάησλ ιπηξνχκεζα.  
 

Απφζηηρα 
Νεθξψζηκα Πξνζφκνηα 

ηνχ Θενθάλνπο 
Ήρνο πι. δ' 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Βαζηιηθψο κνη ππέγξαςαο, ειεπζεξίαλ βαθαίο, εξπζξαίο ηνχο 
δαθηχινπο ζνπ, αηκαηψζαο Γέζπνηα, θαί θνηλίμαο ηψ αίκαηη, θαί λχλ 
ελ πίζηεη θαζηθεηεχσ ζε, ηνίο πξσηνηφθνηο ζνπ ζπλαξίζκεζνλ, θαί 
ηψλ Γηθαίσλ ζνπ, ηήο ραξάο αμίσζνλ επηηπρείλ, ηνχο 
κεηαθνηηήζαληαο, πξφο ζέ ηφλ εχζπιαγρλνλ.  
 
ηίρ. Μαθάξηνη, νχο εμειέμσ θαί πξνζειάβνπ, Κχξηε. 
 
Ηεξαξρήζαο σο άλζξσπνο, ζθαγηαζζείο σο ακλφο, πξνζθνξάλ 
πξνζελήλνραο, ηψ Παηξί ηφλ άλζξσπνλ, ηήο θζνξάο εμσλνχκελνο, 



ηνχο κεηαζηάληαο νχλ σο θηιάλζξσπνο, ελ ηή ηψλ δψλησλ ρψξα 
θαηάηαμνλ, έλζα νη ρείκαξξνη, ηήο ηξπθήο πξνέξρνληαη, έλζα πεγαί, 
ηήο ατδηφηεηνο, αλαβιπζηάλνπζηλ.  
 
ηίρ. Καί ηφ κλεκφζπλνλ απηψλ εηο γελεάλ θαί γελεάλ. 
 
Βάζεη ζνθίαο αξξήηνπ ζνπ, νξνζεηείο ηήλ δσήλ, θαί πξνβιέπεηο ηά 
κέιινληα, θαί πξφο βίνλ έηεξνλ, κεηνηθίδεηο ηνχο δνχινπο ζνπ, νχο 
πξνζειάβνπ ηνίλπλ θαηάηαμνλ, επί πδάησλ ηήο αλαπαχζεσο, ελ ηή 
ιακπξφηεηη, ηψλ Αγίσλ Κχξηε, έλζα θσλή, ηήο αγαιιηάζεσο, θαη ηήο 
αηλέζεσο.  

Γφμα... κνηνλ 
Λφγνο ππάξρσλ αφξαηνο, Οκνθπήο ηψ Παηξί, θαί ηψ Πλεχκαηη 
ζχλζξνλνο, δη' εκέ ηφλ άλζξσπνλ, έλ ζαξθί πεθαλέξσζαη, σο 
ειεήκσλ νχλ θαί θηιάλζξσπνο, ηνχο εθ ηνχ βίνπ κεηαθνηηήζαληαο, 
ηήο εππξεπείαο ζνπ, θαί ηήο σξαηφηεηνο, ηαίο θαιινλαίο, ηνχηνπο 
θαηαιάκπξπλνλ, Εσαξρηθψηαηε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
κνηνλ 

Χο ζπιιαβνχζα ηφλ άλαξρνλ, Λφγνλ Θενχ θαί Παηξφο, κεηξηθή 
παξξεζία ζνπ, εθηελψο ηθέηεπε, θαηαηάμαη ηνχο δνχινπο ζνπ, έλζα 
ρνξεία ε αθαηάιπηνο, επθξαηλνκέλσλ, θαί επθεκνχλησλ ζε, έλζα 
ιακπξφηεηεο, αη δηαησλίδνπζαη, θαί ν γιπθχο, ήρνο ενξηάδνληνο, 
Θενγελλήηξηα.  

Τrιαdικοιηνξ 

ΤΜΝΟΗ ΣΡΗΑΓΗΚΟΗ 
ΚΑΣ' ΖΥΟΝ 

 
Φαιιφκελνη ελ ηαίο λεζηίκνηο εκέξαηο, φηε εζηηλ  Αιιεφπτα. 

 
ΖΥΟ Α' 

σκαηηθαίο κνξθψζεζη, ηψλ αζσκάησλ δπλάκεσλ, πξφο λνεξάλ θαί 
άυινλ αλαγφκελνη έλλνηαλ, θαί ηξηζαγίσ κεισδήκαηη, ηξηζππνζηάηνπ 
ζεφηεηνο, εθδερφκελνη έιιακςηλ, ρεξνπβηθψο βνήζσκελ, Άγηνο, 
Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο. 

Γφμα... 
Μεηά παζψλ ηψλ νπξαλίσλ Γπλάκεσλ, ρεξνπβηθψο ηψ ελ πςίζηνηο 
βνήζσκελ, ηφλ Σξηζάγηνλ αλαπέκπνληεο αίλνλ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί 
ν Θεφο. 

Καί λχλ... 



Δμεγεξζέληεο ηνχ χπλνπ, πξνζπίπηνκέλ ζνη Αγαζέ, θαί ηψλ Αγγέισλ 
ηφλ χκλνλ, βνψκέλ ζνη Γπλαηέ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο, δηά ηήο 
Θενηφθνπ ειέεζνλ εκάο. 
 

ΖΥΟ Β' 
Άθηηζε θχζηο, ε ηψλ φισλ δεκηνπξγφο ηά ρείιε εκψλ άλνημνλ, φπσο 
αλαγγέιισκελ ηήλ αίλεζίλ ζνπ βνψληεο, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν 
Θεφο. 

Γφμα... 
Σάο άλσ δπλάκεηο κηκνχκελνη νη επί γήο, επηλίθηνλ χκλνλ 
πξνζθέξνκέλ ζνη Αγαζέ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο. 

Καί λχλ... 
Σήο θιίλεο θαί ηνχ χπλνπ, εμεγείξαο κε Κχξηε, ηφλ λνχλ κνπ θψηηζνλ, 
θαί ηήλ θαξδίαλ θαί ηά ρείιε κνπ άλνημνλ, εηο ηφ πκλείλ ζε, Αγία Σξηά, 
Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο, δηά ηήο Θενηφθνπ ειέεζνλ εκάο. 
 

ΖΥΟ Γ' 
Παηέξα άλαξρνλ, Τηφλ ζπλάλαξζπλατδηνλ, ζεφηεηα κίαλ ρεξνπβηθψο 
δνμάζσκελ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο. 

Γφμα... 
Σξηάο νκννχζηε θαί αδηαίξεηε, Μνλάο ηξηζππφζηαηε θαί ζπλατδηε, ζνί 
σο Θεψ ηψλ Αγγέισλ ηφλ χκλνλ θξαπγάδνκελ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί 
ν Θεφο. 

Καί λχλ... 
Αζξφνλ ν Κξηηήο επειεχζεηαη, θαί εθάζηνπ αη πξάμεηο 
γπκλσζήζνληαη, αιιά θφβσ θξάμσκελ ελ ηψ κέζσ ηήο λπθηφο, Άγηνο, 
Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο, δηά ηήο Θενηφθνπ ειέεζνλ εκάο. 
 

ΖΥΟ Γ' 
Σφλ άλαξρφλ ζνπ Παηέξα, θαί ζέ, Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ηφ παλάγηφλ ζνπ 
Πλεχκα, ρεξνπβηθψο δνμνινγείλ ηνικψληεο, ιέγνκελ, Άγηνο, Άγηνο, 
Άγηνο εί ν Θεφο. 

Γφμα... 
Χο αη ηάμεηο λχλ ηψλ Αγγέισλ ελ νπξαλψ, θαί ζηάζεηο θφβσ 
αλζξψπσλ επί ηήο γήο, επηλίθηνλ χκλνλ πξνζθέξνκέλ ζνη Αγαζέ, 
Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο. 

Καί λχλ... 
Σψλ λνεξψλ ζνπ ιεηηνπξγψλ, πξνζθέξεηλ, νη ζλεηνί ηφλ χκλνλ 
ηνικψληεο, ιέγνκελ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο, δηά ηήο Θενηφθνπ 
ειέεζνλ εκάο. 



 
ΖΥΟ ΠΛ. Α' 

Τκλσδίαο ν θαηξφο, θαί δεήζεσο ψξα, εθηελψο βνήζσκέλ ζνη ηψ 
κφλσ Θεψ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο. 

Γφμα... 
Δηθνλίδεηλ ηνικψληεο, ηά λνεξά ζνπ ζηξαηεχκαηα, Σξηάο άλαξρε, 
ζηφκαζηλ αλαμίνηο βνψκέλ ζνη, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο. 

Καί λχλ... 
Ο ελ κήηξα παξζεληθή ρσξεζείο, θαί ηψλ θφιπσλ ηνχ Παηξφο κε 
ρσξηζζείο, ζχλ Αγγέινηο θαί εκάο πξφζδεμαη, Υξηζηέ ν Θεφο, 
βνψληάο ζνη, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο, δηά ηήο Θενηφθνπ 
ειέεζνλ εκάο. 
 

ΖΥΟ ΠΛ. Β' 
Αζσκάηνηο ζηφκαζηλ, αζηγήηνηο ηά Δμαπηέξπγα άδνπζί ζνη ηφλ 
ηξηζάγηνλ χκλνλ, ν Θεφο εκψλ, θαί εκείο νη επί γήο, αλαμίνηο ρείιεζηλ 
αίλφλ ζνη αλαπέκπνκελ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο. 

Γφμα... 
Παξηζηάκελα θφβσ ηά Υεξνπβείκ, εμηζηάκελα ηξφκσ ηά εξαθείκ, 
ηφλ ηξηζάγηνλ χκλνλ πξνζθέξεη, αζηγήησ θσλή, κεζ' ψλ θαί εκείο 
βνψκελ νη ακαξησινί, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο. 

Καί λχλ... 
Σξηαδηθήο κνλάδνο ζεφηεηα, αζπγρχησ ελψζεη δνμάζσκελ, θαί ηψλ 
Αγγέισλ ηφλ χκλνλ βνήζσκελ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο, δηά ηήο 
Θενηφθνπ ειέεζνλ εκάο. 
 

ΖΥΟ ΒΑΡΤ 
Ο πςίζηε δπλάκεη ρεξνπβηθψο αλπκλνχκελνο, θαί ζετθή δφμε 
αγγειηθψο πξνζθπλνχκελνο, πξφζδεμαη θαί εκάο ηνχο ακαξησινχο, 
αλαμίσο ηνικψληαο θξαπγάδεηλ ζνη, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο. 

Γφμα... 
Σή απξνζίησ Θεφηεηη, ηή ελ Μνλάδη Σξηάδη, ηψλ εξαθείκ ηφλ 
Σξηζάγηνλ αλαπέκπνληεο αίλνλ, κεηά θφβνπ βνήζσκελ, Άγηνο, Άγηνο, 
Άγηνο εί ν Θεφο.  

Καί λχλ... 
Χο χπλνλ ηφλ φθλνλ, απνζεκέλε ςπρή, δηφξζσζηλ πξφο έγεξζηλ, 
δείμνλ ηψ Κξηηή, θαί ελ θφβσ βφεζνλ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο, 
δηά ηήο Θενηφθνπ ειέεζνλ εκάο. 
 

ΖΥΟ ΠΛ. Γ' 



Οξάλ ζε κή ηνικψληα ηά Υεξνπβείκ, ηπηάκελα θξαπγάδεη αιαιαγκψ, 
ηφ έλζενλ κέινο ηήο Σξηζαγίαο θσλήο, κεζ' ψλ θαί εκείο βνψκελ νη 
ακαξησινί, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο. 

Γφμα... 
Δηο νπξαλφλ ηάο θαξδίαο έρνληεο, Αγγειηθήλ κηκεζψκεζα ηάμηλ, θαί ελ 
θφβσ ηψ αδεθάζησ πξνζπέζσκελ, επηλίθηνλ αλαθξάδνληεο αίλνλ, 
Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο. 

Καί λχλ... 
Καηαθακπηφκελνη ηψ πιήζεη, ηψλ εκψλ, θαί κή ηνικψληεο αηελίζαη 
ηψ χςεη ζνπ, ηήλ ςπρήλ ζχλ ηψ ζψκαηη θιίλαληεο, κεηά Αγγέισλ ηφλ 
χκλνλ βνψκέλ ζνη, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί ν Θεφο, δηά ηήο Θενηφθνπ 
ειέεζνλ εκάο. 

Ρhοταgοgικαηνξ 
ΦΧΣΑΓΧΓΗΚΑ ΚΑΣ' ΖΥΟΝ 

 
Δθ ηξίηνπ ςαιιφκελα 

 
ΖΥΟ Α' 

Ο ηφ θψο αλαηέιισλ Κχξηε, ηήλ ςπρήλ κνπ θαζάξηζνλ απφ πάζεο 
ακαξηίαο, πξνζηαζίαηο ηψλ Αζσκάησλ, θαί ζψζφλ κε. 
 

ΖΥΟ Β' 
Σφ θψο ζνπ ηφ ατδηνλ, εμαπφζηεηινλ Κχξηε, θαί θψηηζνλ ηά φκκαηα ηά 
θξππηά ηήο θαξδίαο κνπ, πξνζηαζίαηο ηψλ Αζσκάησλ, θαί ζψζφλ κε. 
 

ΖΥΟ Γ' 
Δμαπφζηεηινλ ηφ θψο ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, θαί θψηηζνλ ηήλ θαξδίαλ 
κνπ, πξνζηαζίαηο ηψλ Αζσκάησλ, θαί ζψζφλ κε. 
 

ΖΥΟ Γ' 
Ο ηφ θψο αλαηέιισλ ηψ θφζκσ ζνπ, ηήλ ελ ζθφηεη ςπρήλ κνπ 
ππάξρνπζαλ, απφ πάζεο ακαξηίαο θαζάξηζνλ, πξνζηαζίαηο ηψλ 
Αζσκάησλ, θαί ζψζφλ κε. 
 

ΖΥΟ ΠΛ. Α' 
Φσηνδφηα Κχξηε, εμαπφζηεηινλ ηφ θψο ζνπ, θαί θψηηζνλ ηήλ θαξδίαλ 
κνπ, πξνζηαζίαηο ηψλ Αζσκάησλ, θαί ζψζφλ κε. 
 

ΖΥΟ ΠΛ. Β' 
Πξνζηαζίαηο Κχξηε ηψλ Αζσκάησλ, θαηάπεκςνλ ηαίο ςπραίο εκψλ, 



ηφ θψο ζνπ ηφ ατδηνλ. 
 

ΖΥΟ ΒΑΡΤ 
Πξνζηαζίαηο Κχξηε ηψλ Αζσκάησλ, θψο θαηάπεκςνλ ηαίο ςπραίο 
εκψλ, δηά ηφ κέγα ζνπ έιενο. 
 

ΖΥΟ ΠΛ. Γ' 
Φψο ππάξρσλ Υξηζηέ, θψηηζφλ κε ελ ζνί, πξνζηαζίαηο ηψλ 
Αζσκάησλ, θαί ζψζφλ κε. 

ηνξ 


