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ΜΕΓΑ  ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΜΕΓΑΛΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΒΡΑ∆Υ 

Ο  ΟΡΘΡΟΣ  ΤΟΥ  ΜΕΓΑΛΟΥ  ΣΑΒΒΑ-

ΤΟΥ 

Ἑξάψαλµο̋.  
Τό «Θεό̋ Κύριο̋» εἰ̋ ἦχον πλ. β΄. 
 

Τροπάρια.  Ἦχο̋ β΄. 
Ὁ εὐσχήµων Ἰωσήφ  
ἀπό τοῦ ξύλου καθελών  
τό ἄχραντόν Σου σῶµα, 
σινδόνι καθαρᾷ εἰλήσα̋ καί 
ἀρώµασιν, 
ἐν µνήµατι καινῷ κηδεύσα̋ ἀπέθετο. 

∆όξα. 
Ὅτε κατῆλθε̋ πρό̋ τόν θάνατον, 
ἡ ζωή ἡ ἀθάνατο̋,  
τότε τόν ἅδην ἐνέκρωσα̋  
τῇ ἀστραπῇ τῆ̋ Θεότητο̋· 
ὅτε δέ καί τού̋ τεθνεῶτα̋ 
ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησα̋, 
πᾶσαι αἱ δυνάµει̋  
τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· 
Ζωοδότα Χριστέ, ὁ Θεό̋ ἡµῶν,  
δόξα Σοι. 
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Καί νῦν. 
Ταῖ̋ µυροφόροι̋ γυναιξί  
παρά τό µνῆµα ἐπιστά̋  
ὁ ἄγγελο̋ ἐβόα· 
Τά µύρα τοῖ̋ θνητοῖ̋ ὑπάρχει 
ἁρµόδια, 
Χριστό̋ δέ διαφθορᾶ̋  
ἐδείχθη ἀλλότριο̋. 

Μικρά Συναπτή καί ἡ ἐκφώνησι̋. 
Ὅτι Σόν τό κράτο̋ ... 

Καθίσµατα.  

Ἦχο̋ α΄.  Τόν τάφον Σου Σωτήρ. 
Σινδόνι καθαρᾷ καί ἀρώµασι θείοι̋ 
τό Σῶµα τό σεπτόν,  
ἐξαιτήσα̋ Πιλάτῳ, 
µυρίζει καί τίθησιν  
Ἰωσήφ καινῷ µνήµατι· 
ὅθεν ὄρθριαι αἱ µυροφόροι γυναῖκε̋ 
ἀνεβόησαν· δεῖξον ἡµῖν, ὡ̋ προεῖπα̋, 
Χριστέ, τήν Ἀνάστασιν. 

∆όξα. 
∆εῖξον ἡµῖν, ὡ̋ προεῖπα̋, 
Χριστέ, τήν Ἀνάστασιν. 

Καί νῦν. 
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Ἐξέστησαν χοροί  
τῶν Ἀγγέλων ὁρῶντε̋ 
τόν ἐν τοῖ̋ τοῦ Πατρό̋  
καθεζόµενον κόλποι̋, 
πῶ̋ τάφῳ κατατίθεται,  
ὡ̋ νεκρό̋ ὁ ἀθάνατο̋. 
Ὅν τά τάγµατα  
τά τῶν Ἀγγέλων κυκλοῦσι·  
καί δοξάζουσι  
σύν τοῖ̋ νεκροῖ̋ ἐν τῷ ᾍδῃ 
ὡ̋ Κτίστην καί Κύριον. 

ΨΑΛΜΟΣ  Ν' 50    [51] 

Ἐλέησόν µε, ὁ Θεό̋,  
3 κατά τό µέγα ἔλεό̋ Σου 
 καί κατά τό πλῆθο̋  

τῶν οἰκτιρµῶν Σου  
 ἐξάλειψον τό ἀνόµηµά µου.  
4 Ἐπί πλεῖον πλῦνόν µε  

ἀπό τῆ̋ ἀνοµία̋ µου  
 καί ἀπό τῆ̋ ἁµαρτία̋ µου  

καθάρισόν µε. 
5 Ὅτι τήν ἀνοµίαν µου ἐγώ γινώσκω  
 καί ἡ ἁµαρτία µου  
 ἐνώπιόν µού ἐστι διά παντό̋.  
6 Σοί µόνῳ ἤµαρτον  
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 καί τό πονηρόν ἐνώπιον Σου 
ἐποίησα,  

 ὅπω̋ ἄν δικαιωθῇ̋ ἐν τοῖ̋ λόγοι̋ Σου  
 καί νικήσῃ̋ ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε.  
7 Ἰδού γάρ ἐν ἀνοµίαι̋ συνελήφθην   

 καί ἐν ἁµαρτίαι̋  
ἐκίσσησέ µε ἡ µήτηρ µου.  

8 Ἰδού γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησα̋,   

 τά ἄδηλα καί τά κρύφια  
 τῆ̋ σοφία̋ Σου ἐδήλωσά̋ µοι.   
9 Ραντιεῖ̋ µε ὑσσώπῳ  

καί καθαρισθήσοµαι,  

 πλυνεῖ̋ µε  
καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσοµαι.  

10 Ἀκουτιεῖ̋ µοι ἀγαλλίασιν  
καί εὐφροσύνην,   

 ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωµένα.  
11 Ἀπόστρεψον τό πρόσωπόν Σου   

 ἀπό τῶν ἁµαρτιῶν µου  
 καί πάσα̋ τά̋ ἀνοµία̋ µου 

ἐξάλειψον.  
12 Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐµοί,  

ὁ Θεό̋,   

 καί πνεῦµα εὐθέ̋ ἐγκαίνισον  
 ἐν τοῖ̋ ἐγκάτοι̋ µου.  
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13 Μή ἀπορρίψῃ̋ µε  
ἀπό τοῦ προσώπου Σου  

 καί τό Πνεῦµα Σου τό ἅγιον  
 µή ἀντανέλῃ̋ ἀπ᾿  ἐµοῦ.  
14 Ἀπόδο̋ µοι τήν ἀγαλλίασιν  
 τοῦ σωτηρίου Σου  

 καί πνεύµατι ἡγεµονικῷ στήριξόν 
µε.  

15 ∆ιδάξω ἀνόµου̋ τά̋ ὁδού̋ Σου  
 καί ἀσεβεῖ̋ ἐπί Σέ ἐπιστρέψουσιν.   
16 Ρῦσαι µε ἐξ αἱµάτων, ὁ Θεό̋,  
 ὁ Θεό̋ τῆ̋ σωτηρία̋ µου·  
 ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα µου  
 τήν δικαιοσύνην Σου.  
17 Κύριε, τά χείλη µου ἀνοίξει̋  
 καί τό στόµα µου ἀναγγελεῖ  

τήν αἴνεσίν Σου.  
18 Ὅτι εἰ ἠθέλησα̋ θυσίαν, ἔδωκα ἄν·  
 ὁλοκαυτώµατα οὐκ εὐδοκήσει̋.  
19 Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦµα συντετριµµέ-

νον·   

 Καρδίαν συντετριµµένην  
καί τεταπεινωµένην  

 ὁ Θεό̋ οὐκ ἐξουδενώσει.  
20 Ἀγάθυνον, Κύριε,  
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 ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τήν Σιών  

καί οἰκοδοµηθήτω τά τείχη 
Ἱερουσαλήµ.  

21 Τότε εὐδοκήσει̋ θυσίαν δικαιοσύ-
νη̋,   

 ἀναφοράν καί ὁλοκαυτώµατα·  
 Τότε ἀνοίσουσιν  

ἐπί τό θυσιαστήριόν Σου µόσχου̋. 

Ὠδή α΄ .  Ὁ εἱρµό̋. Ἦχο̋ πλ. β΄. 
Κύµατι θαλάσση̋, 
τόν κρύψαντα πάλαι  
διώκτην τύραννον 
ὑπό γῆ̋ ἔκρυψαν  
τῶν σεσωσµένων οἱ παῖδε̋· 
ἀλλ᾿ ἡµεῖ̋ ὡ̋ αἱ νεάνιδε̋  
τῷ Κυρίῳ ᾄσωµεν, 
ἐνδόξω̋ γάρ δεδόξασται. 

∆όξα Σοι ὁ Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι. 

Τροπάρια. 
Κύριε, Θεέ µου, 
ἐξόδιον ὕµνον καί ἐπιτάφιον 
ᾠδήν Σοι ᾄσοµαι,  
τῷ τῆ Ταφῇ Σου ζωῆ̋ µοι 
τά̋ εἰσόδου̋ διανοίξαντι  
καί θανάτῳ θάνατον 
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καί ᾍδην θανατώσαντι. 

∆όξα. 
Ἄνω Σε ἐν θρόνῳ 
καί κάτω ἐν τάφῳ τά ὑπερκόσµια 
καί ὑποχθόνια  
κατανοοῦντα, Σωτήρ µου, 
ἐδονεῖτο τῇ νεκρώσει Σου·  
ὑπέρ νοῦν ὡράθη̋ γάρ  
νεκρό̋ ζωαρχικώτατο̋. 

Καί νῦν. 
Ἵνα Σοῦ τῆ̋ δόξη̋ 
τά πάντα πληρώση̋,  
καταπεφοίτηκα̋ 
ἐν κατωτάτοι̋ τῆ̋ γῆ̋·  
ἀπό γάρ Σοῦ οὐκ ἐκρύβη 
ἡ ὑπόστασί̋ µου ἡ ἐν Ἀδάµ  
καί ταφεί̋ φθαρέντα µε  
καινοποιεῖ̋, Φιλάνθρωπε. 

Καταβασία.  
Κύµατι θαλάσση̋, 
τόν κρύψαντα πάλαι  
διώκτην τύραννον 
ὑπό γῆ̋ ἔκρυψαν  
τῶν σεσωσµένων οἱ παῖδε̋· 
ἀλλ᾿ ἡµεῖ̋ ὡ̋ αἱ νεάνιδε̋  
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τῷ Κυρίῳ ᾄσωµεν, 
ἐνδόξω̋ γάρ δεδόξασται. 

Ὠδή γ΄ .  Ὁ εἱρµό̋. 
Σέ, τόν ἐπί ὑδάτων 
κρεµάσαντα  
πᾶσαν τήν γῆν ἀσχέτω̋, 
ἡ κτίσι̋ κατιδοῦσα  
ἐν τῷ Κρανίῳ κρεµάµενον, 
θάµβει πολλῷ συνείχετο, 
οὐκ ἔστιν Ἅγιο̋  
πλήν Σοῦ, Κύριε, κραυγάζουσα. 

∆όξα Σοι ὁ Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι. 

Τροπάρια. 
Σύµβολα τῆ̋ ταφῆ̋ Σου 
παρέδειξα̋ τά̋ ὁράσει̋ πληθύνα̋· 
νῦν δέ τά κρύφιά Σου  
θεανδρικῶ̋ διετράνωσα̋ 
καί τοῖ̋ ἐν ᾍδη, ∆έσποτα, 
οὐκ ἔστιν ἅγιο̋  
πλήν Σοῦ, Κύριε, κραυγάζουσιν. 

∆όξα. 
Ἥπλωσα̋ τά̋ παλάµα̋ 
καί ἥνωσα̋ τά τό πρίν διεστῶτα· 
καταστολῆ δέ Σῶτερ,  
τῇ ἐν σινδόνι καί µνήµατι,  
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πεπεδηµένου̋ ἔλυσα̋, 
οὐκ ἔστιν ἅγιο̋  
πλήν Σοῦ, Κύριε, κραυγάζοντα̋. 

Καί νῦν. 
Μνήµατι καί σφραγῖσιν,  
Ἀχώρητε, συνεσχέθη̋ βουλήσει· 
καί γάρ τήν δύναµίν Σου  
ταῖ̋ ἐνεργείαι̋ ἐγνώρισα̋ 
θεουργικῶ̋ τοῖ̋ µέλπουσιν· 
οὐκ ἔστιν ἅγιο̋  
πλήν Σου, Κύριε Φιλάνθρωπε. 

Καταβασία.  
Σέ, τόν ἐπί ὑδάτων 
κρεµάσαντα  
πᾶσαν τήν γῆν ἀσχέτω̋, 
ἡ κτίσι̋ κατιδοῦσα  
ἐν τῷ Κρανίῳ κρεµάµενον, 
θάµβει πολλῷ συνείχετο· 
οὐκ ἔστιν ἅγιο̋  
πλήν Σοῦ, Κύριε, κραυγάζουσα. 

Μικρά Συναπτή καί ἡ ἐκφώνησι̋. 
Ὅτι Σύ εἶ ὁ Θεό̋ ἡµῶν ... 

Κάθισµα αὐτόµελον.  Ἦχο̋ α΄. 
Τόν τάφον Σου, Σωτήρ,  
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στρατιῶται τηροῦντε̋, 
νεκροί τῇ ἀστραπῇ  
τοῦ ὀφθέντο̋ Ἀγγέλου, 
ἐγένοντο, κηρύττοντο̋  
γυναιξί τήν Ἀνάστασιν. 
Σέ δοξάζοµεν  
τόν τῆ̋ φθορᾶ̋ καθαιρέτην· 
Σοί προσπίπτοµεν,  
τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου 
καί µόνῳ Θεῷ ἡµῶν. 

∆όξα.  Καί νῦν.  Τό αὐτό. 
Ὠδή δ ΄ .   Ὁ εἱρµό̋. 

Τήν ἐν Σταυρῷ Σου θείαν κένωσιν 
προορῶν Ἀββακούµ ἐξεστηκώ̋ ἐβόα· 
Σύ δυναστῶν διέκοψα̋ κράτο̋, 
Ἀγαθέ, 
ὁµιλῶν τοῖ̋ ἐν ᾍδη, ὡ̋ παντοδύναµο̋. 

∆όξα Σοι ὁ Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι. 

Τροπάρια. 
Ἑβδόµην σήµερον ἡγίασα̋, 
ἥν εὐλόγησα̋ πρίν,  
καταπαύσει τῶν ἔργων· 
παράγει̋ γάρ τά σύµπαντα  
καί καινοποιεῖ̋, 
σαββατίζων, Σωτήρ µου  
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καί ἀνακτώµενο̋. 

∆όξα. 
Ρωµαλαιότητι τοῦ κρείττονο̋, 
ἐκνικήσαντό̋ Σου,  
τῆ̋ σαρκό̋ ἡ ψυχή Σου 
διῄρηται· σπαράττουσιν  
ἄµφω γάρ δεσµού̋ 
τοῦ θανάτου καί ᾍδου,  
Λόγε, τῷ κράτει Σου. 

Μέ τή ρωµαλαιότητα πού ἔχει̋  
ὡ̋ «Ἰσχυρό̋» Θεό̋ Λόγο̋,  
τήν ὥρα πού κατενίκησε̋ τόν θάνατο 
χωρίστηκε ἡ ψυχή Σου ἀπό τό σῶµα! 
Καί τά δύο  
καί ἡ ψυχή καί τό σῶµα Σου, Λόγε, 
µέ τή δύναµή Σου κατασπαράττουν 
καί διαλύουν τά δεσµά  
τοῦ θανάτου καί τοῦ Ἅδη!    

 
Καί νῦν. 

Ὁ ᾍδη̋, Λόγε, συναντήσα̋ Σοι, 
ἐπικράνθη, βροτόν ὁρῶν τεθεωµένον, 
κατάστικτον τοῖ̋ µώλωψι  
καί πανσθενουργόν, 
τῷ φρικτῷ τῆ̋ µορφῆ̋ δέ 
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διαπεφώνηκεν. 

Καταβασία.  
Τήν ἐν Σταυρῷ Σου θείαν κένωσιν 
προορῶν Ἀββακούµ ἐξεστηκώ̋ ἐβόα· 
Σύ δυναστῶν διέκοψα̋ κράτο̋, 
Ἀγαθέ, 
ὁµιλῶν τοῖ̋ ἐν ᾍδη, ὡ̋ παντοδύναµο̋. 

Ὠδή ε ΄ .   Ὁ εἱρµό̋. 
Θεοφανεία̋ Σου, Χριστέ, 
τῆ̋ πρό̋ ἡµᾶ̋ συµπαθῶ̋ γενοµένη̋ 
Ἡσα˙α̋ φῶ̋ ἰδών ἀνέσπερον 
ἐκ νυκτό̋ ὀρθρίσα̋ ἐκραύγαζεν· 
Ἀναστήσονται οἱ νεκροί 
καί ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖ̋ µνηµείοι̋ 
καί πάντε̋ οἱ ἐν τῇ γῇ ἀγαλλιάσονται. 

∆όξα Σοι ὁ Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι. 

Τροπάρια. 
Νεοποιεῖ̋ τού̋ γηγενεῖ̋, 
ὁ Πλαστουργό̋, χὀκό̋ χρηµατίσα̋ 
καί σινδών καί τάφο̋ ὑπεµφαίνουσι 
τό συνόν Σοι, Λόγε, µυστήριον· 
ὁ εὐσχήµων γάρ βουλευτή̋ 
τήν τοῦ Σέ φύσαντο̋ βουλήν σχηµατίζει 
ἐν Σοί µεγαλοπρεπῶ̋ καινοποιοῦντο̋ 
µε. 
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∆όξα. 
∆ιά θανάτου τό θνητόν, 
διά ταφῆ̋ τό φθαρτόν µεταβάλλει̋· 
ἀφθαρτίζει̋ γάρ θεοπρεπέστατα 
ἀπαθανατίζων τό πρόσληµµα· 
ἡ γάρ σάρξ Σου διαφθοράν 
οὐκ εἶδε, ∆έσποτα, οὐδέ ἡ ψυχή Σου 
εἰ̋ ᾍδου ξενοπρεπῶ̋ 
ἐγκαταλέλειπται. 

Καί νῦν. 
Ἐξ ἀλοχεύτου προελθών 
καί λογχευθεί̋  
τήν πλευράν, Πλαστουργέ µου, 
ἐξ αὐτῆ̋ εἰργάσω τήν ἀνάπλασιν, 
τήν τῆ̋ Εὔα̋ Ἀδάµ γενόµενο̋, 
ἀφυπνώσα̋ ὑπερφυῶ̋ 
ὕπνον φυσίζωον καί ζωήν ἐγείρα̋ 
ἐξ ὕπνου καί τῆ̋ φθορᾶ̋  
ὡ̋ παντοδύναµο̋. 

Καταβασία.  
Θεοφανεία̋ Σου, Χριστέ, 
τῆ̋ πρό̋ ἡµᾶ̋ συµπαθῶ̋ γενοµένη̋ 
Ἡσα˙α̋ φῶ̋ ἰδών ἀνέσπερον 
ἐκ νυκτό̋ ὀρθρίσα̋ ἐκραύγαζεν· 
Ἀναστήσονται οἱ νεκροί 
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καί ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖ̋ µνηµείοι̋ 
καί πάντε̋ οἱ ἐν τῇ γῇ ἀγαλλιάσονται. 

Ὠδή στ ΄ .   Ὁ εἱρµό̋. 
Συνεσχέθη, ἀλλ᾿ οὐ κατεσχέθη 
στέρνοι̋ κητῴοι̋ Ἰωνᾶ̋· 
Σοῦ γάρ τόν τύπον φέρων 
τοῦ παθόντο̋ καί ταφῇ δοθέντο̋, 
ὡ̋ ἐκ θαλάµου τοῦ θηρό̋ ἀνέθορε, 
προσεφώνει δέ τῇ κουστωδία· 
οἱ φυλασσόµενοι  
µάταια καί ψευδῆ 
ἔλεον αὐτοῖ̋ ἐγκατελίπετε. 

Κλείστηκε, µά δέν ὑποτάχτηκε,  
µέσα στά πάγχνα τοῦ κήτου̋  
ὁ Ἰωνα̋!  
Γιατί ὁ Ἰωνᾶ̋  
καθώ̋ ἦταν προτύπωση  
καί συµβόλιζε τό Πάθο̋  
καί τήν ταφή Σου, 
ἀναδύθηκε ἀπό τό θηρίο  
σά νά πρόβαλλε  
µέσα ἀπό νυµφικό θάλαµο 
κια ἔψαλλε προφητικά  
στήν κουστωδία  
πού φρουροῦσε τόν τάφο Σου: 
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Ἐσεῖ̋ πού φρουρεῖτε τή µαταιότητα 
καί τά ψεύδη 
χάνετε τό ἔλεο̋ τοῦ Θεοῦ  
καί φεύγετε µακρυά Tου. 
 

Τροπάρια. 

∆όξα Σοι ὁ Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι. 
Ἀνῃρέθη̋, ἀλλ᾿ οὐ διῃρέθη̋,  
Λόγε, ἧ̋ µετέσχε̋ σαρκό̋ 
εἰ γάρ καί λέλυταί Σου 
ὁ ναό̋ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πάθου̋, 
ἀλλά καί οὕτω µία ἦν ὑπόστασι̋ 
τῆ̋ Θεότητο̋ καί τῆ̋ σαρκό̋ Σου· 
ἐν ἀµφοτέροι̋ γάρ  
εἷ̋ ὑπάρχει̋ Υἱό̋, 
Λόγο̋ τοῦ Θεοῦ, Θεό̋ καί Ἄνθρωπο̋. 

Θανατώθηκε̋, µά δέ χωρίστηκε̋, 
Λόγε Θεοῦ,  
ἀπό τό ἀνθρώπινο σῶµα  
πού προσέλαβε̋ 
µέ τήν ἐνανθρώπησή Σου!  
Καταλύθηκε βέβαια  
ὁ Ναό̋ τοῦ σώµατο̋ 
τόν καιρό τοῦ Παθου̋ Σου,  
καί παρέµενε  
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τρεῖ̋ µέρε̋ τό σῶµα Σου στόν τάφο  
καί ἡ ψυχή Σου στόν Ἅδη,  
Ἀλλά καί ἔτσι  
παρέµενε Μία ἡ ὑπόσταση  
τῆ̋ Θεότητο̋  
καί τῆ̋ ἀνθρωπότητό̋ Σου, 
γιατί καί µέ τά δύο, καί µέ τή Θεία 
καί µέ τήν ἀνθρώπινη φύση,  
Ἕνα̋ ὑπάρχει̋ Υἱό̋,  
ὁ Υἱό̋ καί Λόγο̋ τοῦ Θεοῦ,  
Θεό̋ καί ἄνθρωπο̋!  
 

∆όξα. 
Βροτοκτόνον, ἀλλ᾿ οὐ θεοκτόνον, 
ἔφυ τό πταῖσµα τοῦ Ἀδάµ· 
εἰ γάρ καί πέπονθέ Σου 
τῆ̋ σαρκό̋ ἡ χὀκή οὐσία, 
ἀλλ᾿ ἡ Θεότη̋ ἀπαθή̋ διέµεινε· 
τό φθαρτόν δέ Σου πρό̋ ἀφθαρσίαν  
µετεστοιχείωσα̋  
καί ἀφθάρτου ζωῆ̋  
ἔδειξα̋ πηγήν ἐξ ἀναστάσεω̋. 

Τόν ἄνθρωπο, καί ὄχι τό Θεό,  
θανάτωσε  ἡ ἁµαρτία τοῦ Ἀδάµ! 
Γιαυτό καί παρ’ ὅτι πέθανε  
ἡ χὀκή οὐσία τοῦ ἀνθρώπου,  
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ὅµω̋ ἡ Θεότητα ἀπαθή̋ παρέµεινε!  
καί τό φθαρτό στοιχεῖο  
τοῦ σώµατό̋ Σου 
τό ἔκαµε̋ ἄφθαρτο  
καί µέ τήν ἀνάσταση φανέρωσε̋ 
πηγή ἄφθαρτη̋ καί αἰώνια̋ ζωῆ̋! 

Καί νῦν. 
Βασιλεύει, ἀλλ᾿ οὐκ αἰωνίζει 
ᾍδη̋ τοῦ γένου̋ τῶν βροτῶν· 
Σύ γάρ τεθεί̋ ἐν τάφῳ, 
Κραταιέ, ζωαρχικῇ παλάµῃ 
τά τοῦ θανάτου κλεῖθρα διεσπάρα-
ξα̋ 
καί ἐκήρυξα̋ τοῖ̋ ἀπ᾿ αἰῶνο̋ 
ἐκεῖ καθεύδουσι  
λύτρωσιν ἀψευδῆ, 
Σῶτερ, γεγονώ̋ νεκρῶν πρωτότοκο̋. 

Βασιλεύει, ἀλλά ὄχι αἰωνίω̋  
ὁ Ἅδη̋ στό γένο̋ τῶν θνητῶν!  
Αὐτό βεβαιώνει̋ µέ τό θάνατό Σου, 
Κύριε, 
Γιατί  ὅταν,  Ἐσύ ∆υνατέ, 
ἐθάφτηκε̋ στόν τάφο,  
µέ τήν παλάµη  
τῆ̋ ζωαρχικῆ̋ χειρό̋ Σου, 
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συνέτριψε̋ τί̋ ἀµπάρε̋ τοῦ θανάτου  
καί σέ κείνου̋,  
πού ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἀδάµ 
κείτονταν µέσα σ’ αὐτόν,  
κήρυξε̋ ἀληθινή λύτρωση, 
καί ἔγινε̋ πρωτότοκο̋  
ἐκ τῶν νεκρῶν! 
 

Καταβασία.  
Συνεσχέθη, ἀλλ᾿ οὐ κατεσχέθη 
στέρνοι̋ κητῴοι̋ Ἰωνᾶ̋· 
Σοῦ γάρ τόν τύπον φέρων 
τοῦ παθόντο̋ καί ταφῇ δοθέντο̋, 
ὡ̋ ἐκ θαλάµου τοῦ θηρό̋ ἀνέθορε, 
προσεφώνει δέ τῇ κουστωδία· 
οἱ φυλασσόµενοι  
µάταια καί ψευδῆ 
ἔλεον αὐτοῖ̋ ἐγκατελίπετε. 

Μικρά Συναπτή καί ἡ ἐκφώνησι̋. 

Σύ γάρ εἶ ὁ βασιλεύ̋ τῆ̋ εἰρήνη̋ ... 

Κοντάκιον .  Ἦχο̋ β΄. 
Τήν ἄβυσσον ὁ κλείσα̋ νεκρό̋ ὁρᾶται 
καί, σµύρνῃ καί σινδόνι ἐνειληµµένο̋, 
ἐν µνηµείῳ κατατίθεται,  
ὡ̋ θνητό̋, ὁ Ἀθάνατο̋. 
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Γυναῖκε̋ δέ Αὐτόν ἦλθον µυρίσαι,  
κλαίουσαι πικρῶ̋ καί ἐκβοῶσαι· 
τοῦτο Σάββατον ἐστι  
τό ὑπερευλογηµένον, 
ἐν ᾧ Χριστό̋ ἀφυπνώσα̋  
ἀναστήσεται τριήµερο̋. 

Οἶκο̋ .  
Ὁ συνέχων τά πάντα  
ἐπί Σταυροῦ ἀνυψώθη 
καί θρηνεῖ πᾶσα ἡ κτίσι̋ 
Τοῦτον βλέπουσα κρεµάµενον 
γυµνόν ἐπί τοῦ ξύλου· 
ὁ ἥλιο̋ τά̋ ἀκτῖνα̋ ἀπέκρυψε 
καί τό φέγγο̋ οἱ ἀστέρε̋ ἀπεβάλλοντο· 
ἡ γῆ δέ σύν πολλῷ τῷ φόβῳ 
συνεκλονεῖτο· 
ἡ θάλασσα ἔφυγε  
καί αἱ πέτραι διεῤῥήγνυντο· 
µνηµεῖα δέ πολλά ἠνεῴχθησαν 
καί σώµατα ἠγέρθησαν ἁγίων 
ἀνδρῶν. 
ᾍδη̋ κάτω στενάζει  
καί Ἰουδαῖοι σκέπτονται 
συκοφαντῆσαι Χριστοῦ τήν ἀνάστασιν, 
τά δέ γύναια κράζουσι· 



Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ 21

τοῦτο Σάββατον ἐστι  
τό ὑπερευλογηµένον, 
ἐν ᾧ Χριστό̋ ἀφυπνώσα̋  
ἀναστήσεται τριήµερο̋. 

Συναξάριον  τοῦ Μηναίου καί τό παρόν. 
Τῷ ἁγίῳ καί µεγάλῳ Σαββάτῳ  
τήν θεόσωµον ταφήν  
καί τήν εἰ̋ ᾍδου κάθοδον 
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ  
καί Σωτῆρο̋ ἡµῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζοµεν,  
δι᾿ ὧν τῆ̋ φθορᾶ̋  
τό ἡµέτερον γένο̋ ἀνακληθέν  
πρό̋ αἰωνίαν ζωήν µεταβέβηκε.  

Μάτην φυλάττει̋ τόν τάφον,  
κουστωδία· 
οὐ γάρ καθέξει τύµβο̋ Αὐτοζω˙αν. 

Τῇ ἀνεκφράστῳ Σου συγκαταβάσει,  
Χριστέ ὁ Θεό̋ ἡµῶν, ἐλέησον ἡµᾶ̋. 
Ἀµήν. 

Ὠδή ζ ΄ .   Ὁ εἱρµό̋. 
Ἄφραστον θαῦµα!  
Ὁ ἐν καµίνῳ ῥυσάµενο̋ 
τού̋ ὁσίου̋ Παῖδα̋ ἐκ φλογό̋ 
ἐν τάφῳ νεκρό̋, ἄπνου̋ κατατίθεται 
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εἰ̋ σωτηρίαν ἡµῶν τῶν µελωδούντων· 
Λυτρωτά, ὁ Θεό̋, εὐλογητό̋ εἶ. 

∆όξα Σοι ὁ Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι. 

Τροπάρια. 
Τέτρωται ᾍδη̋  
ἐν τῇ καρδίᾳ δεξάµενο̋ 
τόν τρωθέντα λόγχῃ τήν πλευράν 
καί στένει πυρί θείῳ δαπανώµενο̋ 
εἰ̋ σωτηρίαν ἡµῶν τῶν µελωδούντων· 
Λυτρωτά, ὁ Θεό̋, εὐλογητό̋ εἶ. 

∆όξα Σοι ὁ Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι. 

Ὄλβιο̋ τάφο̋!  
Ἐν ἑαυτῷ γάρ δεξάµενο̋ 
ὡ̋ ὑπνοῦντα τόν ∆ηµιουργόν, 
ζωῆ̋ θησαυρό̋ θεῖο̋ ἀναδέδεικται 
εἰ̋ σωτηρίαν ἡµῶν τῶν µελωδούντων· 
Λυτρωτά, ὁ Θεό̋, εὐλογητό̋ εἶ. 

∆όξα. 
Νόµῳ θανόντων  
τήν ἐν τῷ τάφῳ κατάθεσιν 
ἡ τῶν ὅλων δέχεται Ζωή 
καί τοῦτον πηγήν δείκνυσιν ἐγέρσεω̋, 
εἰ̋ σωτηρίαν ἡµῶν τῶν µελωδούντων· 
Λυτρωτά, ὁ Θεό̋, εὐλογητό̋ εἶ. 
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Καί νῦν. 
Μία ὑπῆρχεν  
ἡ ἐν τῷ ᾍδῃ ἀχώριστο̋ 
καί ἐν τάφῳ καί ἐν τῇ Ἐδέµ 
Θεότη̋ Χριστοῦ  
σύν Πατρί καί Πνεύµατι 
εἰ̋ σωτηρίαν ἡµῶν τῶν µελωδούντων· 
Λυτρωτά, ὁ Θεό̋, εὐλογητό̋ εἶ. 

Καταβασία.  
Ἄφραστον θαῦµα!  
Ὁ ἐν καµίνῳ ῥυσάµενο̋ 
τού̋ ὁσίου̋ παῖδα̋ ἐκ φλογό̋ 
ἐν τάφῳ νεκρό̋, ἄπνου̋ κατατίθεται 
εἰ̋ σωτηρίαν ἡµῶν τῶν µελωδούντων· 
Λυτρωτά, ὁ Θεό̋, εὐλογητό̋ εἶ. 

Ὠδή η΄ .   Ὁ εἱρµό̋. 
Ἔκστηθι φρίττων, οὐρανέ 
καί σαλευθήτωσαν  
τά θεµέλια τῆ̋ γῆ̋· 
ἰδού γάρ ἐν νεκροῖ̋ λογίζεται 
ὁ ἐν ὑψίστοι̋ οἰκῶν 
καί τάφῳ σµικρῷ ξενοδοχεῖται· 
Ὅν παῖδε̋ εὐλογεῖτε, ἱερεῖ̋ ἀνυµνεῖτε, 
λαό̋ ὑπερυψοῦτε  
εἰ̋ πάντα̋ τού̋ αἰῶνα̋. 
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∆όξα Σοι ὁ Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι. 

Τροπάρια. 
Λέλυται ἄχραντο̋ Ναό̋, 
τήν πεπτωκυ˙αν δέ  
συνανίστησι σκηνήν· 
Ἀδάµ γάρ τῷ προτέρῳ δεύτερο̋, 
ὁ ἐν ὑψίστοι̋ οἰκῶν, 
κατῆλθεν µέχρι̋ ᾍδου ταµείων· 
Ὅν παῖδε̋ εὐλογεῖτε, ἱερεῖ̋ ἀνυµνεῖτε, 
λαό̋ ὑπερυψοῦτε  
εἰ̋ πάντα̋ τού̋ αἰῶνα̋. 

Εὐλογοῦµεν Πατέρα, Υἱόν 
 καί Ἅγιον Πνεῦµα, τόν Κύριον. 

Πέπαυται τόλµα Μαθητῶν, 
Ἀριµαθαῖο̋ δέ ἀριστεύει Ἰωσήφ· 
νεκρόν γάρ καί γυµνόν θεώµενο̋ 
τόν ἐπί πάντων Θεόν 
αἰτεῖται καί κηδεύει κραυγάζων· 
οἱ παῖδε̋ εὐλογεῖτε, ἱερεῖ̋ ἀνυµνεῖτε, 
λαό̋ ὑπερυψοῦτε  
εἰ̋ πάντα̋ τού̋ αἰῶνα̋. 

Καί νῦν. 
Ὤ τῶν θαυµάτων τῶν καινῶν! 
Ὤ ἀγαθότητο̋! Ὤ ἀφράστου ἀνοχῆ̋! 
ἑκών γάρ ὑπό γῆ̋ σφραγίζεται 
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ὁ ἐν ὑψίστοι̋ οἰκῶν 
καί πλάνο̋ Θεό̋ συκοφαντεῖται· 
Ὅν παῖδε̋ εὐλογεῖτε, ἱερεῖ̋ ἀνυµνεῖτε, 
λαό̋ ὑπερυψοῦτε  
εἰ̋ πάντα̋ τού̋ αἰῶνα̋. 

Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν  
καί προσκυνοῦµεν τόν Κύριον. 

Καταβασία.  
Ἔκστηθι φρίττων, οὐρανέ 
καί σαλευθήτωσαν  
τά θεµέλια τῆ̋ γῆ̋· 
ἰδού γάρ ἐν νεκροῖ̋ λογίζεται 
ὁ ἐν ὑψίστοι̋ οἰκῶν 
καί τάφῳ σµικρῷ ξενοδοχεῖται· 
Ὅν παῖδε̋ εὐλογεῖτε, ἱερεῖ̋ ἀνυµνεῖτε, 
λαό̋ ὑπερυψοῦτε  
εἰ̋ πάντα̋ τού̋ αἰῶνα̋. 

Ὠδή θ ΄ .   Ὁ εἱρµό̋. 
Μή ἐποδύρου µου, Μῆτερ,  
καθορῶσα ἐν τάφῳ 
Ὅν ἐν γαστρί ἄνευ σπορᾶ̋ 
συνέλαβε̋ Υἱόν· 
ἀναστήσοµαι γάρ καί δοξασθήσοµαι 
καί ὑψώσω ἐν δόξῃ  
ἀπαύστω̋, ὡ̋ Θεό̋, 
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τού̋ ἐν πίστει καί πόθῳ  
Σέ µεγαλύνοντα̋. 

∆όξα Σοι ὁ Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι. 

Τροπάρια. 
Ἐπί τῷ ξένῳ Σου τόκῳ  
τά̋ ὀδύνα̋ φυγοῦσα 
ὑπερφυῶ̋ ἐµακαρίσθην,  
ἄναρχε Υἱέ· 
νῦν δέ Σε, Θεέ µου,  
ἄπνουν ὁρῶσα νεκρόν 
τῇ ῥοµφαίᾳ τῆ̋ λύπη̋  
σπαράττοµαι δεινῶ̋· 
ἀλλ᾿ ἀνάστηθι,  
ὅπω̋ µεγαλυνθήσοµαι. 

∆όξα. 
Γῆ µέ καλύπτει ἑκόντα  
ἀλλά φρίτουσιν ᾍδου οἱ πυλωροί  
ἠµφιεσµένον βλέποντε̋ στολήν 
ᾑµαγµένην, Μῆτερ, τῆ̋ ἐκδικήσεω̋· 
τού̋ ἐχθρού̋ ἐν Σταυρῷ γάρ  
πατάξα̋, ὡ̋ Θεό̋, 
ἀναστήσοµαι αὖθι̋ καί µεγαλύνω Σε. 

Καί νῦν. 
Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσι̋·  
εὐφραινέσθωσαν πάντε̋ οἱ γηγενεῖ̋·  
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ὁ γάρ ἐχθρό̋ ἐσκύλευται ᾍδη̋· 
µετά µύρων γυναῖκε̋  
προσυπαντάτωσαν· 
τόν Ἀδάµ σύν τῇ Εὔᾳ  
λυτροῦµαι παγγενῆ 
καί τῆ τρίτῃ ἡµέρᾳ  
ἐξαναστήσοµαι. 

Καταβασία.  
Μή ἐποδύρου µου, Μῆτερ,  
καθορῶσα ἐν τάφῳ 
Ὅν ἐν γαστρί ἄνευ σπορᾶ̋  
συνέλαβε̋ Υἱόν· 
ἀναστήσοµαι γάρ καί δοξασθήσοµαι 
καί ὑψώσω ἐν δόξῃ  
ἀπαύστω̋, ὡ̋ Θεό̋, 
τού̋ ἐν πίστει καί πόθῳ  
Σέ µεγαλύνοντα̋. 
 

ΤΑ  ΕΓΚΩΜΙΑ 

ΣΤΑΣΙΣ  ΠΡΩΤΗ 

Τό πρῶτον τροπάριον ψάλλεται ὑπό µόνων  
τῶν Ἱερέων, τά δέ λοιπά ὑπό τῶν χορῶν. 

Ἦχο̋ πλ. α΄. 
1 Ἡ ζωή ἐν τάφῳ  

κατετέθη̋, Χριστέ 
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καί Ἀγγέλων στρατιαί ἐξεπλήττοντο  

συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν Σήν.  

2 Ἡ ζωή πῶ̋ θνήσκει̋;  
πῶ̋ καί τάφῳ οἰκεῖ̋; 

τοῦ θανάτου τό βασίλειον λύει̋ δέ 
καί τοῦ ᾍδου τού̋ νεκρού̋ ἐξανιστᾷ̋. 

3 Μεγαλύνοµέν Σε,  
Ἰησοῦ Βασιλεῦ, 

καί τιµῶµεν τήν Ταφήν καί τά Πάθη Σου 
δι᾿ ὧν ἔσωσα̋ ἡµᾶ̋ ἐκ τῆ̋ φθορᾶ̋. 

4 Νεκρωθέντα πάλαι  
τόν Ἀδάµ φθονερῶ̋ 

ἐπανάγει̋ πρό̋ ζωήν τῇ νεκρώσει Σου 
νέο̋, Σῶτερ, ἐν σαρκί φανεί̋ Ἀδάµ.  

5 Ὁ ὡραῖο̋ κάλλει  
παρά πάντα̋ βροτού̋, 

ὡ̋ ἀνείδεο̋ νεκρό̋ καταφαίνεται, 
ὁ τήν φύσιν ὡρα˙σα̋ τοῦ παντό̋.  

6 Οἴµοι φῶ̋ τοῦ κόσµου!  
οἴµοι φῶ̋ τό ἐµόν! 

Ἰησοῦ µου ποθεινότατε, ἔκραζεν 
ἡ Παρθένο̋ θρηνῳδοῦσα γοερῶ̋.  

7 Ὁ ∆εσπότη̋ πάντων  
καθορᾶται νεκρό̋ 
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καί ἐν µνήµατι καινῷ κατατίθεται 
ὁ κενώσα̋ τά µνηµεῖα τῶν νεκρῶν.  

8 Μέτρα γῆ̋ ὁ στήσα̋  
ἐν σµικρῷ κατοικεῖ̋, 

Ἰησοῦ παµβασιλεῦ, τάφῳ σήµερον, 
ἐκ µνηµάτων τού̋ θανόντα̋ ἀνιστῶν. 

9 Καί ἐν τάφῳ ἔδυ̋  
καί τῶν κόλπων, Χριστέ, 

τῶν πατρῴων οὐδαµῶ̋ ἀπεφοίτησα̋ 
τοῦτο ξένον καί παράδοξον ὁµοῦ.  

10 Ἐπί γῆ̋ κατῆλθε̋,  
ἵνα σώσῃ̋ Ἀδάµ 

καί ἐν γῇ µή εὑρηκώ̋ τοῦτον, ∆έσποτα, 
µέχρι̋ ᾍδου κατελήλυθα̋ ζητῶν.  

11 Ὑπακούσα̋, Λόγε,  
τῷ ἰδίῳ Πατρί, 

µέχρι̋ ᾍδου τοῦ δεινοῦ καταβέβηκα̋ 
καί ἀνέστησα̋ τό γένο̋ τῶν βροτῶν.  

12 Προσκυνῶ τό Πάθο̋,  
ἀνυµνῶ τήν Ταφήν, 

µεγαλύνω Σου τό κράτο̋, Φιλάνθρωπε, 
δι᾿ ὧν λέλυµαι παθῶν φθοροποιῶν. 

∆όξα.  Τριαδικόν. 
13 Ἀνυµνοῦµεν, Λόγε,  
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Σέ τῶν πάντων Θεόν, 

σύν Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ Σου Πνεύµατι 
καί δοξάζοµεν τήν θείαν Σου Ταφήν.   

Καί νῦν.  Θεοτοκίον. 
14 Μακαρίζοµέν Σε,  

Θεοτόκε Ἁγνή, 

καί τιµῶµεν τήν Ταφήν τήν τριήµερον 
τοῦ Υἱοῦ Σου καί Θεοῦ ἡµῶν πιστῶ̋. 

Καί πάλιν τό α΄ τροπάριον. 
15 Ἡ ζωή ἐν τάφῳ  

κατετέθη̋, Χριστέ 

καί Ἀγγέλων στρατιαί ἐξεπλήττοντο  

συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν Σήν.  

Συναπτή µικρά καί ἡ ἐκφώνηση:  
Ὅτι ηὐλόγηταί Σου τό ὄνοµα ... 

 

ΣΤΑΣΙΣ  ∆ΕΥΤΕΡΑ 

Ἦχο̋ πλ. α΄. 
1 Ἄξιόν ἐστι  

µεγαλύνειν Σε τόν Ζωοδότην, 

τόν ἐν τῷ Σταυρῷ τά̋ χεῖρα̋ ἐκτείναντα 
καί συντρίψαντα τό κράτο̋ τοῦ ἐχθροῦ.  

2 Ἄξιόν ἐστι  

µεγαλύνειν Σε τόν πάντων Κτίστην· 
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τοῖ̋ Σοῖ̋ γάρ παθήµασιν ἔχοµεν 
τήν ἀπάθειαν ῥυσθέντε̋ τῆ̋ φθορᾶ̋. 

3 Ἔκλαιε πικρῶ̋  

ἡ πανάµωµο̋ Μήτηρ Σου, Λόγε, 

ὅτε ἐν τῷ τάφῳ ἑώρακε, 
Σέ τόν ἄφραστον καί ἄναρχον Θεόν.  

4 Μόνη γυναικῶν  

χωρί̋ πόνων ἔτεκόν Σε, Τέκνον, 

πόνου̋ δέ νῦν φέρω τῷ πάθει Σου 
ἀφορήτου̋, ἀνεβόα ἡ Σεµνή. 

5 Ἴδε Μαθητήν,  

ὅν ἠγάπησα̋ καί Σήν Μητέρα, 

Τέκνον, καί φθογγήν δό̋, γλυκύτατον, 
ἀνεβόα θρηνῳδοῦσα ἡ Ἁγνή. 

6 Μύρον ἀληθῶ̋  

Σύ ἀκένωτον ὑπάρχει̋, Λόγε· 

ὅθεν Σοι καί µύρα προσέφερον 
Μυροφόροι Σοι τῷ ζῶντι ὡ̋ νεκρῷ.   

7 Ἅδη̋ ὁ δεινό̋  

συνετρόµαξεν, ὅτε Σε εἶδεν, 

Ἥλιε τῆ̋ δόξη̋ ἀθάνατε 
καί ἐδίδου τού̋ δεσµίου̋ ἐν σπουδῇ.  

8 Ὕπνωσεν Ἀδάµ,  
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ἀλλά θάνατον πλευρᾶ̋ ἐξάγει· 

Σύ δέ νῦν ὑπνώσα̋, Λόγε Θεοῦ, 
βρύει̋ ἐκ πλευρᾶ̋ Σου κόσµῳ ζωήν.  

9 Ὥσπερ πελεκάν  
τετρωµένο̋ τήν πλευράν Σου, Λόγε, 

Σού̋ θανόντα̋ παῖδα̋ ἐζώωσα̋, 
ἐπιστάξα̋ ζωτικού̋ αὐτοῖ̋ κρουνού̋.  

10 Ὕπνωσα̋ µικρόν  
καί ἐζώωσα̋ τού̋ τεθνεῶτα̋ 

καί ἐξαναστά̋ ἐξανέστησα̋ 
τού̋ ὑπνοῦντα̋ ἐξ αἰῶνο̋, Ἀγαθέ. 

11 Κάλλο̋, Λόγε, πρίν  
οὐδέ εἶδο̋ ἐν τῷ πάσχειν ἔσχε̋, 

ἀλλ᾿ ἐξαναστά̋ ὑπερέλαµψα̋ 
καλλωπίσα̋ τού̋ βροτού̋ θείαι̋ αὐγαῖ̋. 

12 Ὕµνοι̋ Σου, Χριστέ,  
νῦν τήν Σταύρωσιν καί τήν Ταφήν τε 

ἅπαντε̋ πιστοί ἐκθειάζοµεν, 
οἱ θανάτου λυτρωθέντε̋ Σῇ ταφῇ. 

∆όξα.  Τριαδικόν. 
13 Ἄναρχε Θεέ,  

συνα˙διε Λόγε καί Πνεῦµα, 

σκῆπτρα τῶν Ἀνάκτων κραταίωσον 
κατά πολεµίων ὡ̋ ἀγαθό̋. 
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Καί νῦν.  Θεοτοκίον. 
14 Τέξασα ζωήν,  

Παναµώµητε Ἁγνή Παρθένε, 

παῦσον Ἐκκλησία̋ τά σκάνδαλα,  
καί βράβευσον εἰρήνην ὡ̋ ἀγαθή.   

Καί πάλιν τό α΄ τροπάριον. 
15 Ἄξιόν ἐστι  

µεγαλύνειν Σε τόν Ζωοδότην, 

τόν ἐν τῷ Σταυρῷ τά̋ χεῖρα̋ ἐκτείναντα 
καί συντρίψαντα τό κράτο̋ τοῦ ἐχθροῦ.  

Συναπτή µικρά καί ἡ ἐκφώνηση:  
Ὅτι ἅγιο̋ εἶ ὁ Θεό̋ ἡµῶν ... 

ΣΤΑΣΙΣ  ΤΡΙΤΗ 

Ἦχο̋ γ΄. 
1 Αἱ γενεαί πᾶσαι  

ὕµνον τῇ Ταφῇ Σου 
προσφέρουσι, Χριστέ µου.  

2 Οὕ̋ ἔθρεψε τό µάννα  

ἐκίνησαν τήν πτέρναν 
κατά τοῦ Εὐεργέτου. 

3 Οὐράνιοι ∆υνάµει̋  

ἐξέστησαν τῷ φόβῳ 
νεκρόν Σε καθορῶσαι. 
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4 Καθελών τοῦ ξύλου  

ὁ Ἀριµαθαῖο̋ 
ἐν τάφῳ Σε κηδεύει. 

5 Ἰωσήφ κηδεύει  

σύν τῷ Νικοδήµῳ 
νεκροπρεπῶ̋ τόν Κτίστην.  

6 Ὦ γλυκύ µου Ἔαρ,  

γλυκύτατόν µου Τέκνον, 
ποῦ ἔδυ Σου τό κάλλο̋; 

7 ∆οξάζω Σου, Υἱέ µου,  

τήν ἄκραν εὐσπλαγχνίαν, 
ἧ̋ χάριν ταῦτα πάσχει̋. 

8 Μυροφόροι ἦλθον  

µύρα Σοι, Χριστέ µου, 
κοµίζουσαι προφρόνω̋. 

9 Ἔρραναν τόν τάφον  

αἱ Μυροφόροι µύρα 
λίαν πρωί ἐλθοῦσαι. 

10 Ὡ̋ νεκρόν τόν ζῶντα,  

σύν Μυροφόροι̋ πάντε̋, 
µυρίσωµεν ἐµφρόνω̋. 

11 ∆εῦρο πᾶσα κτίσι̋,  

ὕµνου̋ ἐξοδίου̋ 
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προσοίσωµεν τῷ Κτίστῃ. 

12 Εἰρήνην Ἐκκλησίᾳ,  

λαῷ Σου σωτηρίαν, 
δώρησαι Σῇ Ἐγέρσει.  

∆όξα.  Τριαδικόν. 
13 Ὦ Τριά̋ Θεέ µου,  

Πατήρ, Υἱό̋ καί Πνεῦµα, 
ἐλέησον τόν κόσµον. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον. 
14 Ἰδεῖν τήν τοῦ Υἱοῦ Σου,  

Ἀνάστασιν Παρθένε, 
ἀξίωσον Σού̋ δούλου̋. 

Καί πάλιν τό α΄ τροπάριον. 
15 Αἱ γενεαί πᾶσαι  

ὕµνον τῇ Ταφῇ Σου 

προσφέρουσι, Χριστέ µου.  

Συναπτή µικρά καί ἡ ἐκφώνησι̋:  

Ὅτι Σέ αἰνοῦσι ... 
 

ΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ 

Ἦχο̋ πλ. α΄. 

Εὐλογητό̋ εἶ, Κύριε,  
δίδαξόν µε τά δικαιώµατά Σου. 
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Τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆµο̋  
κατεπλάγη ὁρῶν Σε  
ἐν νεκροῖ̋ λογισθέντα,  
τοῦ θανάτου δέ, Σωτήρ,  
τήν ἰσχύν καθελόντα  
καί σύν Ἑαυτῷ τόν Ἀδάµ ἐγείραντα  
καί ἐξ ᾍδου πάντα̋ ἐλευθερώσαντα. 

Εὐλογητό̋ εἶ, Κύριε,  
δίδαξόν µε τά δικαιώµατά Σου. 

Τί τά µύρα συµπαθῶ̋ τοῖ̋ δάκρυσιν,  
ὦ µαθήτριαι, κιρνᾶτε;  
ὁ ἀστράπτων ἐν τῷ τάφῳ ἄγγελο̋  
προσεφθέγγετο ταῖ̋ Μυροφόροι̋·  
ἴδετε ὑµεῖ̋ τόν τάφον καί ἤσθητε·  
ὁ Σωτήρ γάρ ἐξανέστη τοῦ µνήµατο̋.  

Εὐλογητό̋ εἶ, Κύριε,  
δίδαξόν µε τά δικαιώµατά Σου. 

Λίαν πρω˙ µυροφόροι ἔδραµον  
πρό̋ τό µνῆµα Σου θρηνολογοῦσαι·  
ἀλλ᾿ ἐπέστη πρό̋ αὐτά̋  
ὁ Ἄγγελο̋ καί εἶπε·  
θρήνου ὁ καιρό̋ πέπαυται· µή κλαίετε·  
τήν Ἀνάστασιν δέ Ἀποστόλοι̋ εἴπατε. 

Εὐλογητό̋ εἶ, Κύριε,  
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δίδαξόν µε τά δικαιώµατά Σου. 

Μυροφόροι γυναῖκε̋  
µετά µύρων ἐλθοῦσαι  
πρό̋ τό µνῆµα Σου, Σῶτερ, ἐνηχοῦντο 
Ἀγγέλου πρό̋ αὐτά̋ φθεγγοµένου·  
τί µετά νεκρῶν τόν Ζῶντα λογίζεσθε;  
ὡ̋ Θεό̋ γάρ ἐξανέστη τοῦ µνήµατο̋. 

∆όξα.  Τριαδικόν. 
Προσκυνοῦµεν Πατέρα  
καί τόν τούτου Υἱόν τε  
καί τό Ἅγιον Πνεῦµα·  
τήν Ἁγία Τριάδα ἐν µιᾷ τῇ οὐσίᾳ,  
σύν τοῖ̋ Σεραφείµ κράζοντε̋ τό ἅγιο̋,  
ἅγιο̋, ἅγιο̋ εἶ, Κύριε. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον. 
Ζωοδότην τεκοῦσα  
ἐλυτρώσω Παρθένε,  
τόν Ἀδάµ ἁµαρτία̋  
χαρµονήν δέ τῇ Εὔα  
ἀντί λύπη̋ παρέσχε̋·  
ρεύσαντα ζωῆ̋ ἴθυνε πρό̋ ταύτην δέ  
ὁ ἐκ Σοῦ σαρκωθεί̋  
Θεό̋ καί ἄνθρωπο̋.  
Ἀλληλού̓α, Ἀλληλού̓α, Ἀλληλού̓α.  
∆όξα Σοι, ὁ Θεό̋ (γ΄). 
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Συναπτή µικρά καί ἡ ἐκφώνησι̋:  
Ὅτι Σέ αἰνοῦσι ... 

Ἐξαποστειλάριον .  Ἦχο̋ β΄. 
Ἅγιο̋ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ ἡµῶν.  (γ΄) 

Εἰ̋ τού̋ Αἴνου̋ .  
Ἦχο̋ β΄. 

Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον. 
Αἰνεῖτε τόν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, 
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τοῖ̋ ὑψίστοι̋. 
Σοί πρέπει ὕµνο̋ τῷ Θεῷ. 

Αἰνεῖτε Αὐτόν  
πάντε̋ οἱ ἄγγελοι Αὐτοῦ, 
αἰνεῖτε Αὐτόν  
πᾶσαι αἱ δυνάµει̋ Αὐτοῦ. 
Σοί πρέπει ὕµνο̋ τῷ Θεῷ. 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐπί ταῖ̋ δυναστείαι̋ 
Αὐτοῦ, 
αἰνεῖτε Αὐτόν κατά τό πλῆθο̋  
τῆ̋ µεγαλωσύνη̋ Αὐτοῦ. 

Σήµερον συνέχει τάφο̋ 
τόν συνέχοντα παλάµῃ τήν κτίσιν· 
καλύπτει λίθο̋  
τόν καλύψαντα ἀρετῇ τού̋ οὐρανού̋· 
ὑπνοῖ ἡ Ζωή καί ᾍδη̋ τρέµει 
καί Ἀδάµ τῶν δεσµῶν ἀπολύεται. 
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∆όξα τῇ Σῇ οἰκονοµίᾳ, 
δι᾿ ἧ̋ τελέσα̋  
πάντα σαββατισµόν αἰώνιον 
ἐδωρήσω ἡµῖν  
τήν παναγίαν  
ἐκ νεκρῶν Σου Ἀνάστασιν. 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ἤχῳ σάλπιγγο̋· 
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ψαλτηρίῳ καί κιθάρᾳ. 

Τί τό ὁρώµενον θέαµα;  
τί̋ ἡ παροῦσα κατάπαυσι̋; 
ὁ Βασιλεύ̋ τῶν αἰώνων, 
τήν διά πάθου̋ τελέσα̋ οἰκονοµίαν, 
ἐν τάφῳ σαββατίζει  
καινόν ἡµῖν παρέχων σαββατισµόν. 
Αὐτῷ βοήσωµεν·  
Ἀνάστα, ὁ Θεό̋, κρίνων τήν γῆν, 
ὅτι Σύ βασιλεύει̋ εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋,  
ὁ ἀµέτρητον ἔχων τό µέγα ἔλεο̋. 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τυµπάνῳ καί χορῷ· 
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν χορδαῖ̋ καί ὀργάνῳ. 

∆εῦτε ἴδωµεν τήν Ζωήν ἡµῶν  
ἐν τάφῳ κειµένην, 
ἵνα τού̋ ἐν τάφοι̋ κειµένου̋ 
ζωοποιήσῃ· 
δεῦτε σήµερον,  
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τόν ἐξ Ἰούδα ὑπνοῦντα θεώµενοι, 
προφητικῶ̋ Αὐτῷ ἐκβοήσωµεν· 
Ἀναπεσών κεκοίµησαι ὡ̋ λέων·  
τί̋ ἐγερεῖ Σε, Βασιλεῦ; 
Ἀλλ᾿ ἀνάστηθι αὐτεξουσίω̋, 
ὁ δού̋ Σεαυτόν ὑπέρ ἡµῶν ἑκουσίω̋·  
Κύριε δόξα Σοι. 

Ἦχο̋ πλ. β΄. 
Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυµβάλοι̋ εὐήχοι̋· 
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυµβάλοι̋ ἀλαλαγµοῦ 
πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον. 

Ἠτήσατο Ἰωσήφ τό σῶµα τοῦ Ἰησοῦ  
καί ἀπέθετο  
ἐν τῷ καινῷ Αὐτοῦ µνηµείῳ· 
ἔδει γάρ Αὐτόν ἐκ τάφου  
ὡ̋ ἐκ παστάδο̋ προελθεῖν. 
Ὁ συντρίψα̋ κράτο̋ θανάτου 
καί ἀνοίξα̋ πύλα̋ Παραδείσου  
ἀνθρώποι̋, δόξα Σοι. 

∆όξα.  Ἦχο̋ πλ. β΄. 
Τήν σήµερον µυστικῶ̋ 
ὁ µέγα̋ Μὡσῆ̋  
προδιετυποῦτο λέγων· 
καί εὐλόγησεν ὁ Θεό̋  
τήν ἡµέραν τήν ἑβδόµην. 
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Τοῦτο γάρ ἐστι  
τό εὐλογηµένον Σάββατον· 
αὕτη ἐστίν ἡ τῆ̋ καταπαύσεω̋ ἡµέρα, 
ἐν ᾗ κατέπαυσεν  
ἀπό πάντων τῶν ἔργων Αὐτοῦ  
ὁ Μονογενή̋ Υἱό̋ τοῦ Θεοῦ, 
διά τῆ̋ κατά τόν θάνατον οἰκονοµία̋,  
τῇ σαρκί σαββατίσα̋· 
καί εἰ̋ ὅ ἥν πάλιν ἐπανελθών  
διά τῆ̋ Ἀναστάσεω̋, 
ἐδωρήσατο ἡµῖν ζωήν τήν αἰώνιον 
ὡ̋ µόνο̋ ἀγαθό̋ καί φιλάνθρωπο̋. 

Καί νῦν. 
Ὑπερευλογηµένη ὑπάρχει̋,  
Θεοτόκε Παρθένε· 
διά γάρ τοῦ ἐκ Σοῦ σαρκωθέντο̋  
ὁ ᾍδη̋ ᾐχµαλώτισται,  
ὁ Ἀδάµ ἀνακέκληται,  
ἡ κατάρα νενέκρωται,  
ἡ Εὔα ἠλευθέρωται,  
ὁ θάνατο̋ τεθανάτωται  
καί ἡµεῖ̋ ἐζωοποιήθηµεν·  
διό ἀνυµνοῦντε̋ βοῶµεν· 
Εὐλογητό̋ Χριστό̋ ὁ Θεό̋ ἡµῶν, 
ὁ οὕτω̋ εὐδοκήσα̋, δόξα Σοι. 
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∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ (Ψαλτή) 

∆όξα Σοι τῷ δείξαντι τό φῶ̋.  
∆όξα ἐν ὑψίστοι̋ Θεῷ  
καί ἐπί γῆ̋ εἰρήνη,  
ἐν ἀνθρώποι̋ εὐδοκία. 

Ὑµνοῦµέν Σε, εὐλογοῦµέν Σε,  
προσκυνοῦµέν Σε, δοξολογοῦµέν Σε,  
εὐχαριστοῦµέν Σοι, 
διά τήν µεγάλην Σου δόξαν. 

Κύριε, Βασιλεῦ, ἐπουράνιε,  
Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ·  
Κύριε Υἱέ µονογενέ̋,  
Ἰησοῦ Χριστέ καί Ἅγιον Πνεῦµα. 

Κύριε ὁ Θεό̋, ὁ Ἀµνό̋ τοῦ Θεοῦ,  
ὁ Υἱό̋ τοῦ Πατρό̋,  
ὁ αἴρων τήν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου,  
ἐλέησον ἡµᾶ̋.  
Ὁ αἴρων τά̋ ἁµαρτία̋ τοῦ κόσµου, 

Πρόσδεξαι τήν δέησιν ἡµῶν.  
Ὁ καθήµενο̋ ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρό̋  
καί ἐλέησον ἡµᾶ̋. 

Ὅτι Σύ εἶ µόνο̋ Ἅγιο̋,  
σύ εἶ µόνο̋ Κύριο̋,  
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Ἰησοῦ̋ Χριστό̋,  
εἰ̋ δόξαν Θεοῦ Πατρό̋. Ἀµήν. 

Καθ᾿ ἑκάστην ἡµέραν εὐλογήσω Σε  
καί αἰνέσω τό Ὄνοµά Σου  
εἰ̋ τόν αἰῶνα  
καί εἰ̋ τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνο̋. 

Καταξίωσον, Κύριε,  
ἐν τῇ ἡµέρᾳ ταύτῃ,  
ἀναµαρτήτου̋ φυλαχθῆναι ἡµᾶ̋. 

Εὐλογητό̋ εἶ, Κύριε,  
ὁ Θεό̋ τῶν Πατέρων ἡµῶν  
καί αἰνετόν καί δεδοξασµένον  
τό Ὄνοµά Σου  
εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋. Ἀµήν. 

Γένοιτο, Κύριε, τό ἔλεό̋ σου ἐφ᾿ ἡµᾶ̋,  
καθάπερ ἠλπίσαµεν ἐπί σέ. 

Εὐλογητό̋ εἶ, Κύριε,  
δίδαξόν µε τά δικαιώµατά σου. (γ΄) 

Κύριε, καταφυγή ἐγενήθη̋ ἡµῖν  
ἐν γενεᾷ καί γενεᾷ.  
Ἐγώ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν µε·  
ἴασαι τήν ψυχήν µου, ὅτι ἥµαρτόν σοι. 

Κύριε, πρό̋ σέ κατέφυγον·  
δίδαξόν µε τοῦ ποιεῖν τό θέληµά Σου,  
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ὅτι Σύ εἶ ὁ Θεό̋ µου. 

Ὅτι παρά Σοί πηγή ζωῆ̋·  
ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόµεθα φῶ̋. 

Παράτεινον τό ἔλεό̋ Σου  
τοῖ̋ γινώσκουσί Σε.  

Ἅγιο̋ ὁ Θεό̋, ἅγιο̋ Ἰσχυρό̋,  
ἅγιο̋ Ἀθάνατο̋, ἐλέησον ἡµᾶ̋. (γ΄) 

∆όξα. 

Καί νῦν. 

Ἅγιο̋ ἀθάνατο̋, ἐλέησον ἡµᾶ̋. 

Ἅγιο̋ ὁ Θεό̋.  

Ἅγιο̋ ἰσχυρό̋.  

Ἅγιο̋ ἀθάνατο̋, ἐλέησον ἡµᾶ̋. 
 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΟΡΑ  

ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 

Κατ᾿  αὐτήν ψάλλεται τό Ἀσµατικόν 
«Ἅγιο̋ ὁ Θεό̋»  καί τό ἀκόλουθον τροπά-
ριον: 

Γεωργίου Ἀκροπολίτου.  Ἦχο̋ πλ. α΄. 
Τόν ἥλιον κρύψαντα τά̋ ἰδία̋ 
ἀκτίνα̋ 
καί τό καταπέτασµα τοῦ ναοῦ 
διαῤῥραγέν  
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τῷ τοῦ Σωτῆρο̋ θανάτῳ  
ὁ Ἰωσήφ θεασάµενο̋,  
προσῆλθε τῷ Πιλάτῳ  
καί καθικετεύει, λέγων· 
∆ό̋ µοι τοῦτον τόν Ξένον, 
τόν ἐκ βρέφου̋ ὡ̋ ξένον  
ξενωθέντα ἐν κόσµῳ. 
∆ό̋ µοι τοῦτον τόν Ξένον, 
Ὅν ὁµόφυλοι, µισοῦντε̋,  
θανατοῦσιν ὡ̋ ξένον. 
∆ό̋ µοι τοῦτον τόν Ξένον, 
Ὅν ξενίζοµαι βλέπειν  
τοῦ θανάτου τό ξένον. 
∆ό̋ µοι τοῦτον τόν Ξένον, 
Ὅστι̋ οἶδε ξενίζειν  
τού̋ πτωχού̋ καί τού̋ ξένου̋. 
∆ό̋ µοι τοῦτον τόν Ξένον, 
Ὅν Ἑβραῖοι τῷ φθόνῳ,  
ἀπεξένωσαν κόσµῳ. 
∆ό̋ µοι τοῦτον τόν Ξένον,  
ἵνα κρύψω ἐν τάφῳ,  
Ὅ̋ ὡ̋ ξένο̋ οὐκ ἔχει  
τήν κεφαλήν ποῦ κλίνῃ. 
∆ό̋ µοι τοῦτον τόν Ξένον, 
Ὅν ἡ Μήτηρ ὁρῶσα  
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νεκρωθέντα, ἐβόα. 
Ὦ Υἱέ καί Θεέ µου,  
εἶ καί τά σπλάχνα τιτρώσκοµαι 
καί καρδίαν σπαράττοµαι  
νεκρόν Σε καθορῶσα, 
ἀλλά τῇ Σῇ ἀναστάσει  
θαρροῦσα, µεγαλύνω. 
Τούτοι̋ τοίνυν τοῖ̋ λόγοι̋  
δυσωπῶν τόν Πιλᾶτον  
ὁ εὐσχήµων, λαµβάνει  
τοῦ Σωτῆρο̋ τό Σῶµα,  
Ὅ καί φόβῳ ἐν σινδόνι  
ἐνειλήσα̋ καί σµύρνῃ,  
κατέθετο ἐν τάφῳ,  
τόν παρέχοντα πᾶσι  
ζωήν αἰώνιον καί τό µέγα ἔλεο̋. 

ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΟ  ΝΑΟ 

Τά Ἀπολυτίκια: 
Ἦχο̋ β΄. 

Ὁ εὐσχήµων Ἰωσήφ  
ἀπό τοῦ ξύλου καθελών  
τό ἄχραντόν Σου σῶµα, 
σινδόνι καθαρᾷ εἰλήσα̋ καί 
ἀρώµασιν, 
ἐν µνήµατι καινῷ κηδεύσα̋ ἀπέθετο. 



Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ 47

∆όξα. 
Ὅτε κατῆλθε̋ πρό̋ τόν θάνατον, 
ἡ ζωή ἡ ἀθάνατο̋,  
τότε τόν ᾍδην ἐνέκρωσα̋ 
τῇ ἀστραπῇ τῆ̋ Θεότητο̋· 
ὅτε δέ καί τού̋ τεθνεῶτα̋ 
ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησα̋, 
πᾶσαι αἱ δυνάµει̋  
τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· 
Ζωοδότα Χριστέ,  
ὁ Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι. 

Καί νῦν. 
Ταῖ̋ µυροφόροι̋ γυναιξί  
παρά τό µνῆµα ἐπιστά̋  
ὁ ἄγγελο̋ ἐβόα· 
τά µύρα τοῖ̋ θνητοῖ̋ ὑπάρχει ἁρµόδια, 
Χριστό̋ δέ διαφθορᾶ̋  
ἐδείχθη ἀλλότριο̋. 

Τροπάριον τῆ̋ προφητεία̋. Ἦχο̋ β΄. 
Ὁ συνέχων τά πέρατα  
τάφῳ συσχεθῆναι κατεδέξω, Χριστέ,  
ἵνα τῆ̋ τοῦ ᾍδου καταπόσεω̋  
λυτρώσῃ̋ τό ἀνθρώπινον 
καί ἀθανατίσα̋, ζωώσῃ̋ ἡµᾶ̋  
ὡ̋ Θεό̋ ἀθάνατο̋. 
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∆όξα. Καί νῦν. Τό αὐτό. 

Προκείµενον. Ἦχο̋ δ΄. Ψαλµό̋ µγ΄ 
(43). 

Ἀνάστα Κύριε, βοήθησον ἡµῖν  
καί λύτρωσαι ἡµᾶ̋  
ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατό̋ Σου. 

Ὁ Θεό̋ ἐν τοῖ̋ ὠσίν ἡµῶν ἠκούσαµεν  
καί οἱ Πατέρε̋ ἡµῶν ἀνήγγειλαν ἡµῖν. 

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ 

Προφητεία̋ Ἰεζεκιήλ τό Ἀνάγνωσµα  
37,1-14 

1 Ἐγένετο ἐπ᾿ ἐµέ χείρ Κυρίου  
καί ἐξήγαγέ µε ἐν πνεύµατι Κύριο̋  
καί ἔθηκέ µε ἐν µέσῳ τοῦ πεδίου·  
καί τοῦτο ἦν µεστόν  
ὀστέων ἀνθρωπίνων· 

Τό χέρι τοῦ Θεοῦ ἦρθε πάνω µου· ὁ 
Κύριο̋ µέ πῆρε µέ τό Πνεῦµα καί µ᾿ 
ἔβαλε µέσα στήν πεδιάδα πού ἦταν 
γεµάτη ἀπό ὀστά ἀνθρώπων. 

2 καί περιήγαγέ µε ἐπ᾿ αὐτά  
κύκλωθεν κύκλῳ·  
καί ἰδού πολλά σφόδρα  
ἐπί προσώπου τοῦ πεδίου 
καί ἰδού ξηρά σφόδρα. 
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Μέ περιέφερε γύρω ἀπ᾿ αὐτά· καί 
ἦταν ἀµέτρητα πάνω στήν πεδιάδα 
καί κατάξερα. 

3 Καί εἶπε πρό̋ µε·  
Υἱέ ἀνθρώπου,  
εἰ ζήσεται τά ὀστέα ταῦτα;  

Ὕστερα µοὖπε: Ἄνθρωπε, µποροῦν 
νά ξαναζήσουν τά ὀστά αὐτά; 

Καί εἶπα· Κύριε, Κύριε,  
Σύ ἐπίστασαι ταῦτα.  

Κι ἐγώ Τοῦ ἀποκρίθηκα: Κύριε, Θεέ 
µου, Σύ τά ξέρει̋ αὐτά. 

4 Καί εἶπε πρό̋ µε·  
προφήτευσον ἐπί τά ὀστᾶ ταῦτα  
καί ἐρεῖ̋ αὐτοῖ̋:  

Καί τότε µοὖπε: Κήρυξε στά ὀστά 
αὐτά καί πέ̋ του̋: 

5 Τά ὀστά τά ξηρᾶ,  
ἀκούσατε λόγον Κυρίου· 

Ὀστά κατάξερα, ἀκοῦστε τό λόγο 
τοῦ Κυρίου!  5 

6 τάδε λέγει Κύριο̋ τοῖ̋ ὀστέοι̋ τούτοι̋· 
Αὐτά λέει ὁ Θεό̋ στά ὀστά τοῦτα! 6 

Ἰδού ἐγώ φέρω εἰ̋ ὑµᾶ̋ πνεῦµα ζωῆ̋  
καί δώσω εἰ̋ ὑµᾶ̋ νεῦρα  

Ἐγώ θά στείλω σέ σᾶ̋ πνεῦµα ζωῆ̋. 
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Θά σᾶ̋ δώσω νεῦρα 
καί ἀνάξω εἰ̋ ὑµᾶ̋ σάρκα̋  
καί ἐκτενῶ ἐφ᾿ ὑµᾶ̋ δέρµα  

καί θά βάλω σάρκε̋ ἐπάνω σα̋· 
θά ἁπλώσω ἐπάνω σα̋ δέρµα 

καί δώσω τό πνεῦµα µου εἰ̋ ὑµᾶ̋  
καί ζήσεσθε  
καί γνώσεσθε, ὅτι ἐγώ εἰµί Κύριο̋.  

καί θά δώσω τό Πνεῦµα µου σέ σᾶ̋ 
καί θά ζήσετε καί θά µάθετε πώ̋ 
Ἐγώ εἶµαι ὁ Κύριο̋. 

7 Καί προεφήτευσα,  
καθώ̋ ἐνετείλατό µοι Κύριο̋. 
Καί ἐγένετο φωνή  
ἐν τῷ ἐµέ προφητεῦσαι·  

Ἐκήρυξα λοιπόν καθώ̋ µέ διέταξε ὁ 
Κύριο̋. Καί τήν ὥρα πού ἐκήρυττα 
ἀκούστηκε θόρυβο̋ κι ἔγινε σεισµό̋ 

καί ἰδού σεισµό̋·  
καί προσήγαγε τά ὀστᾶ  
ἑκάτερον πρό̋ τήν ἁρµονίαν αὐτοῦ.  

καί τότε τά ὀστά ἐπλησίασαν καί 
προσαρµόστηκαν ἁρµονικά τό ’να µέ 
τ’ ἄλλο. 

8 Καί εἶδον·  
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καί ἰδού ἐπ᾿ αὐτά νεῦρα καί σάρκε̋ 
ἐφύοντο  
καί ἀνέβαινεν ἐπ᾿ αὐτά δέρµα ἐπάνω·  
καί πνεῦµα οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖ̋.  

Καί καθώ̋ ἔβλεπα, νά! Φυτρώνανε 
πάνω του̋ νεῦρα καί σάρκε̋ καί 
δέρµα τά σκέπαζε· ἀλλά δέν ὑπῆρχε 
µέσα του̋ πνεῦµα. 

9 Καί εἶπε πρό̋ µε· 
Προφήτευσον ἐπί τό πνεῦµα,  
υἱέ ἀνθρώπου·  

Καί τότε εἶπε σέ µένα: Κάλεσε τό 
πνεῦµα ἄνθρωπε! 

προφήτευσον καί εἰπέ τῷ πνεύµατι·  
Τάδε λέγει Κύριο̋ Κύριο̋·  
Ἐκ τῶν τεσσάρων πνευµάτων ἐλθέ  
καί ἐµφύσησον εἰ̋ τού̋ νεκρού̋ τού-
του̋ καί ζησάτωσαν.  

Φώναξε, ἄνθρωπε καί πέ̋ στό 
πνεῦµα: Αὐτά λέει Κύριο̋ ὁ Θεό̋! 
Ἔλα πνοή ἀπό τού̋ τέσσερι̋ 
ἀνέµου̋ καί πνεῦσε µέσα σέ τούτου̋ 
τού̋ νεκρού̋, γιά νά ζήσουν. 

10 Καί προεφήτευσα,  
καθ᾿ ὅ,τι ἐνετείλατό µοι· 
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καί εἰσῆλθεν εἰ̋ αὐτού̋ τό πνεῦµα  
καί ἔζησαν  
καί ἔστησαν ἐπί τῶν ποδῶν αὐτῶν,  
συναγωγή πολλή σφόδρα.  

Ἐκήρυξα λοιπόν καθώ̋ µέ διέταξε 
καί µπῆκε µέσα του̋ τό πνεῦµα καί 
ἀναζήσανε καί στάθηκαν πάλι στά 
πόδια του̋ ὁλόκληρη σύναξη, πολύ 
µεγάλη. 

11 Καί ἐλάλησε Κύριο̋ πρό̋ µε, λέγων· 
υἱέ ἀνθρώπου,  
τά ὀστᾶ ταῦτα πᾶ̋ οἶκο̋ Ἰσραήλ ἐστιν.  

Κι ἔπειτα µίλησε ὁ Κύριο̋ σέ µένα 
καί µοῦ εἶπε: Ἄνθρωπε, τοῦτα τά 
ὀστᾶ εἶναι ὁλόκληρο̋ ὁ λαό̋ τοῦ 
Ἰσραήλ. 

Αὐτοί λέγουσι·  
ξηρά γέγονε τά ὀστᾶ ἡµῶν, 
ἀπώλωλεν ἡ ἐλπί̋ ἡµῶν,  
διαπεφωνήκαµεν.  

Αὐτοί λένε: τά ὀστᾶ µα̋ ξεραθήκανε, 
χάθηκε ἡ ἐλπίδα µα̋, ἀφανιστήκαµε! 

12 ∆ιά τοῦτο προφήτευσον  
καί εἰπέ πρό̋ αὐτού̋·   

Γι᾿ αὐτό κήρυξε καί πέ̋ σ᾿ αὐτού̋:  
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Τάδε λέγει Κύριο̋ Κύριο̋·  
Ἰδού ἐγώ ἀνοίγω τά µνήµατα ὑµῶν  
καί ἀνάξω ὑµᾶ̋  
ἐκ τῶν µνηµάτων ὑµῶν  
καί εἰσάξω ὑµᾶ̋  
εἰ̋ τήν γῆν τοῦ Ἰσραήλ·  

Αὐτά λέει ὁ Κύριο̋ καί Θεό̋! Ἐγώ 
θ᾿  ἀνοίξω τά µνήµατά σα̋ γιά νά 
σᾶ̋ βγάλω ἀπό τού̋ τάφου̋ σα̋ καί 
θά σᾶ̋ βάλω µέσα στή γῆ τοῦ 
Ἰσραήλ. 

13 καί γνώσεσθε, ὅτι ἐγώ εἰµι Κύριο̋ 
ἐν τῷ ἀνοῖξαί µε τού̋ τάφου̋ ὑµῶν  
τοῦ ἀναγαγεῖν µε ἐκ τῶν τάφων  
τόν λαόν µου. 

Καί θά γνωρίσετε ὅτι ἐγώ εἶµαι ὁ 
Κύριο̋ ὅταν θά ἀνοίξω τού̋ τάφου̋ 
σα̋, γιά νά βγάλω µέσα ἀπό τού̋ 
τάφου̋ τό λαό µου! 

14 Καί δώσω τό πνεῦµα µου εἰ̋ ὑµᾶ̋  
καί ζήσεσθε  
καί θήσοµαι ὑµᾶ̋ ἐπί τήν γῆν ὑµῶν  
καί γνώσεσθε, ὅτι ἐγώ Κύριο̋·  

Θά δώσω τότε τό Πνεῦµα µου σέ 
σᾶ̋ καί θά ζήσετε καί θά σᾶ̋ 
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ἐγκαταστήσω στή χώρα σα̋ καί θά 
γνωρίσετε ὅτι Ἐγώ εἶµαι ὁ Κύριο̋! 

ἐλάλησα καί ποιήσω,  
λέγει Κύριο̋ Κύριο̋. 

Ἐγώ ἐλάλησα κι Ἐγώ θά πράξω,  
λέει ὁ Κύριο̋ καί Θεό̋. 

Προκείµενον.  Ἦχο̋ βαρύ̋.  Ψαλµό̋ θ΄  (9). 
Ἀνάστηθι, Κύριε, ὁ Θεό̋ µου,  
ὑψωθήτω ἡ χείρ Σου,  
µή ἐπιλάθη τῶν πενήτων.  

Ἐξοµολογήσοµαί Σοι, Κύριε,  
ἐν ὅλη καρδίᾳ µου, 
διηγήσοµαι πάντα τά θαυµάσιά Σου. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Πρό̋ Κορινθίου̋ Α΄ ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα. 

(Α΄ Κορ. 5,6-8  καί Γαλ. 3,13-14.) 
Ἀδελφοί, µικρά ζύµη  
ὅλον τό φύραµα ζυµοῖ. 
Ἐκκαθάρατε οὖν τήν παλαιάν ζύµην,  
ἵνα ἦτε νέον φύραµα,  
καθώ̋ ἐστε ἄζυµοι. 
Καί γάρ τό Πάσχα ἡµῶν  
ὑπέρ ἡµῶν ἐτύθη Χριστό̋·  
ὥστε ἑορτάζωµεν µή ἐν ζύµῃ παλαιᾷ,  
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µηδέ ἐν ζύµῃ κακία̋ καί πονηρία̋,  
ἀλλ᾿ ἐν ἀζύµοι̋ εἰλικρινεία̋  
καί ἀληθεία̋. 
Χριστό̋ γάρ ἡµᾶ̋ ἐξηγόρασεν  
ἐκ τῆ̋ κατάρα̋ τοῦ νόµου,  
γενόµενο̋ ὑπέρ ἡµῶν κατάρα·  
γέγραπται γάρ·  
«ἐπικατάρατο̋ πᾶ̋ ὁ κρεµάµενο̋  
ἐπί ξύλου»·  
ἵνα εἰ̋ τά ἔθνη  
ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραάµ  
γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,  
ἵνα τήν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύµατο̋  
λάβωµεν διά τῆ̋ πίστεω̋.  

Ἀλληλού̓α. 
Ἦχο̋ πλ. α΄. Ψαλµό̋ ξζ΄  (67). 

Ἀναστήτω ὁ Θεό̋  
καί διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί Αὐτοῦ 
καί φυγέτωσαν ἀπό προσώπου Αὐτοῦ  
οἱ µισοῦντε̋ Αὐτόν. 

Ὡ̋ ἐκλείπει καπνό̋ ἐκλιπέτωσαν  
ὡ̋ τήκεται κηρό̋ ἀπό προσώπου πυρό̋. 

Οὕτω̋ ἀπολοῦνται οἱ ἁµαρτωλοί 
ἀπό προσώπου τοῦ Θεοῦ  
καί οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον (27,62-66) 
Τῇ ἐπαύριον,  
ἥτι̋ ἐστί µετά τήν Παρασκευήν,  
συνήχθησαν οἱ Ἀρχιερεῖ̋  
καί οἱ Φαρισαῖοι πρό̋ Πιλᾶτον,  
λέγοντε̋·  
Κύριε, ἐµνήσθηµεν ὅτι ἐκεῖνο̋ ὁ πλᾶνο̋  
εἶπεν ἔτι ζῶν· 
µετά τρεῖ̋ ἡµέρα̋ ἐγείροµαι. 
Κέλευσον οὖν  
ἀσφαλισθῆναι τόν τάφον  
ἕω̋ τῆ̋ τρίτη̋ ἡµέρα̋,  
µήποτε ἐλθόντε̋ οἱ Μαθηταί Αὐτοῦ 
νυκτό̋ κλέψωσιν Αὐτόν  
καί εἴπωσι τῷ λαῷ,  
ἠγέρθη ἀπό τῶν νεκρῶν·  
καί ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη  
χείρων τῆ̋ πρώτη̋.  
Ἔφη δέ αὐτοῖ̋ ὁ Πιλᾶτο̋·  
ἔχετε κουστωδίαν·  
ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡ̋ οἴδατε.  
Οἱ δέ πορευθέντε̋  
ἠσφαλίσαντο τόν τάφον  
σφραγίσαντε̋ τόν λίθον  
µετά τῆ̋ κουστωδία̋. 
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Ἀπόλυσι̋. 
Ὁ δι᾿ ἡµᾶ̋ τού̋ ἀνθρώπου̋  
καί διά τήν ἡµετέραν σωτηρίαν  
τά φρικτά Πάθη  
καί τόν ζωοποιόν Σταυρόν  
καί τήν ἑκούσιον Ταφήν  
σαρκί καταδεξάµενο̋ 
Χριστό̋ ὁ ἀληθινό̋ Θεό̋ ἡµῶν ... 


