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† 05-05-2022 ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ  
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ  

\ Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος. 
\ Ἐφραίμ μεγαλομάρτυρος  

τοῦ νεοφανοῦς. 
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,… 

Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Ἦχος α΄. 
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ, α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ 
Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν 
αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Στίχ,β΄. Πάντα τὰ ἔθνη 
ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι 
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν… 

Στίχ, γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο 
αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλ-
μοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Ἀπολυτίκιο τῆς ἁγίας. 
Ἦχος Α'. 

Ὁ Χριστὸς ἡ εἰρήνη σὲ Εἰρήνην 
ἐκάλεσε. Σὺ γὰρ τὴν εἰρήνην βρα-
βεύεις τοῖς τελοῦσι τὴν μνήμην 
σου, καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευμα-
τικαῖς, προστρέχουσι τῷ Θείῳ σου 
Ναῷ, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ πάντων 
τῇ Τρισηλὶῳ παρισταμένῃ θεότητι. 
Ἅπαντες οὖν χαρμονικῶς, τὴν μνή-
μην αὐτῆς τελέσωμεν, τὸν ἀντιδο-
ξάσαντα αὐτὴν Χριστὸν μεγαλύνο-
ντες. 

Δόξα…  τὸ ὡς ἄνω 
Καὶ νῦν  

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς 
Ἦχος βαρὺς 

Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος, 
ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας, Χριστὲ 
ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλει-
σμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ 
πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθές 
δι' αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ 
μέγα σου ἔλεος. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
  Ὅτι σὸν τὸ κράτος…   

Καθίσματα  
Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν. 

Ἦχος πλ. δ'. Τὴν σοφίαν καὶ λόγον. 
Τὴν οὐράνιον νύμφην τοῦ ποιη-
τοῦ, καὶ ἀκήρατον κόρην τοῦ λυ-
τρωτοῦ, Εἰρήνην τιμήσωμεν, τὴν 
ἀμνάδα τὴν πάντιμον, τὴν καὶ μετὰ 
πότμον ἐν νεφέλαις ἀρθεῖσαν, Μα-
γεδὼν ἐκ πόλεως, καὶ εἰς Ἔφεσον 
φθάσασαν, ἔνθα τοῖς σημείοις, καὶ 
τοῖς τέρασι πάντας, ἐνθέως ἐξέ-
πληξας, καὶ τὴν πίστιν ἐκήρυξας, 
ἀθληφόρε ἀήττητε· πρέσβευε Χρι-
στῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἀφε-
σιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι 
πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου. 

Δόξα…  Καὶ νῦν τῆς Ἑορτῆς.. 
Κάθισμα τῆς Ἑορτῆς. 

Ἦχος α' 
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος  

Ἐν τῷ Σταυρῷ προσηλωθείς, ἡ 
ζωὴ τῶν ἁπάντων, καὶ ἐν νεκροῖς 
λογισθείς, ὁ ἀθάνατος Κύριος, 
ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, ἐγείρας 
τὸν Ἀδὰμ ἐκ τῆς φθορᾶς· διὰ τοῦτο 
αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, ἐβόων 
σοι ζωοδότα· Δόξα τῷ θείῳ πάθει 
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σου Χριστέ, δόξα τῇ Ἀναστάσει 
σου. δόξα τῇ συγκαταβάσει σου, 
μόνε φιλάνθρωπε.  

Μετὰ τὴν β'. Στιχολογίαν. 
Ἦχος α'. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. 

Καλλιμάρτυς Εἰρήνη, καὶ Χριστοῦ 
Νύμφη ἄφθορε, σὺ αὐτῷ πα-
ρεστῶσα ὡς ὡραία καὶ πάγκαλος, 
ὡς λίθους φαιδροὺς καὶ διαυγεῖς, 
τὰ στίγματα φέρουσα σαρκός, καὶ 
αἱμάτων τὴν πορφύραν, ὑπέρ ἡμῶν 
ἀπαύστως πρέσβευε. Δόξα τῷ δε-
δωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στε-
φανώσαντι, δόξα τῷ σὲ ἀναδείξα-
ντι λαμπρῶς, Παρθένων ὄντως 
καλλονὴν καὶ Μαρτύρων καύχημα. 

Δόξα…  Καὶ νῦν τῆς Ἑορτῆς.. 
Κάθισμα τῆς Ἑορτῆς. 

Ἦχος α'.  Τὸν τάφον σου Σωτὴρ  
Ἰδών μου τὴν πλευράν, μὴ 

ἀπίστει μοι πλέον, ὁ Λόγος τῷ 
Θωμᾷ, ἀπιστοῦντι ἐβόα· δακτύλῳ 
με ψηλάφησον, καὶ χειρὶ ἐξερεύνη-
σον, καὶ γνωρίσας μου, τὰς 
ὠτειλάς τῶν τραυμάτων, κόσμῳ 
κήρυττε, τὴν ζωηφόρον μου 
ταύτην, ἐκ τάφου Ἀνάστασιν 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον. 
Ἦχος δ'. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Κατεπλάγησαν ἁγνή, μάρτυς 
Εἰρήνη οἱ χοροί, τῶν ἀγγέλων καὶ 
βροτῶν, φύσις ἐξέστη ἐπὶ σοί, πῶς 
τὸν ἀρχέκακον δράκοντα κατεπά-
τησας, ὡραίοις σου ποσὶ καὶ κατη-
δάφισας, καὶ πλήθη ἀσεβῶν ἐχει-
ραγώγησας, καὶ διαδήματι κάλ-
λους, παρὰ Χριστοῦ τοῦ Νυμφίου 
σου ἐστέφθης· διὸ αἰτοῦμεν, μὴ 
ἐπιλάθου, καὶ ἡμῶν τῶν τιμώντων 
σε. 

Δόξα…  Καὶ νῦν τῆς Ἑορτῆς.. 
Κάθισμα τῆς Ἑορτῆς. 

Ἦχος α' 
Τὸν τάφον σου Σωτὴρ  

Ἁψάμενος χειρί, τῆς πλευρᾶς 
τῆς ἀστέκτου, ὁ Δίδυμος Θωμᾶς, 
οὐκ ἐφλέχθη τῇ ψαύσει, ἀλλ' ἔμεινε 
τοὺς μώλωπας ψηλαφῶν ἀκρι-
βέστερον, καὶ φθεγγόμενος τῷ δι' 
ἡμᾶς λογχευθέντι· Σύ μου Κύριος, 
σὺ καὶ Θεός μου ὑπάρχεις, κἄν 
πάθος ὑπήνεγκας  

Τὸ ά Ἀντίφωνον τοῦ δ´  ἤχου. 
Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ 
με πάθη· ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ 
σῶσον Σωτήρ μου. (δίς) 

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε 
ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, 
πυρὶ  ἔσεσθε ἀπεξηραμένοι. (δίς) 

Δόξα. 
Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζω-

οῦται,  καὶ καθάρσει ὑψοῦται,  λα-
μπρύνεται,  τῇ τριαδικῇ μονάδι  ἱε-
ροκρυφίως. 

Καὶ νῦν. 
Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ 

τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα,  
ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς ζωο-
γονίαν. 

Προκείμενον. Ἦχος δ' 
Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον 

καὶ προσέσχε μοι. (Δἰς) 
Στίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν 

τοὺς πόδας μου καὶ κατεύθυνε τὰ 
διαβήματά μου. 

Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον 
καὶ προσέσχε μοι. 

Ἡ Τάξις τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου 
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Ἦχος β΄. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον. 

Εὐαγγέλιον 
Ἐκ τοῦ κατὰ  

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
 
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμε-

νοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύ-
ριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτη-
τον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, 
προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου 
Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζο-
μεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς 
σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά 
σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ 
πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ 
Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν. Ἰδοὺ 
γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ 
ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς 
εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν 
τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν 
γὰρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ 
θάνατον ὤλεσεν. 

 
Καὶ εὐθὺς ὁ Ν΄ Ψαλμὸς χῦμα.  

Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ 
μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος των οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς 
ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας 
μου καθάρισόν με. 

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 
γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου 
ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντὸς. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πο-
νηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως 
ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου 

καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 
Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ-

νελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις 
ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ 
ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας 
σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθα-
ρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ 
χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ 
εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα 
τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας 
τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ 
ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνι-
σον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 
προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου 
τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ 
σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμο-
νικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου 
καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ 
Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλ-
λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαι-
οσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ 
τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν 
αἴνεσίν σου. 

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα 
ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντε-
τριμμένον΄ καρδίαν συντετριμ-
μένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς 
οὐκ ἐξουδενώσει. 



05-05-2022 ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

4 
 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ 
σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδομηθήτω 
τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαι-
οσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυ-
τώματα. 

 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσια-
στήριόν σου μόσχους. 

Δόξα Πατρὶ… Ἦχος β΄ 
Ταῖς τῆς  Ἀθληφόρου, πρε-

σβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ 
πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν… 
Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις 

Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν 
ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ 
τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἰδιόμελον. Ἦχος  β΄ 
Ἀναθεῖσα ἑαυτὴν παντοδυνὰμῳ 

νεύματι, κρατυνομένη τῷ ἔρωτι 
τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὴν γεώδη κατα-
λείψασα στοργὴν, ἐνεδύσω τὴν λα-
μπάδα τῆς αἰωνίου ζωῆς, ὄλβιος, 
ὑπάρξασα θάλαμος, εἰς ὃν ἀγέλαι 
προσαναπαύονται, εἴσοδον εὑρά-
μεναι τῆς αἰωνίου ζωῆς, μεθ' ὧν 
ἱκέτευε Χριστῷ, Εἰρήνη τρισόλβιε, 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

  
Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου… 

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. 
Κύριε, ἐλέησον.(δ΄) 

Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς… 
Ὁ Κανὼν τῆς Ἑορτῆς. 

ᾨδὴ α΄.  Ἦχος α΄.  Ὁ Εἱρμὸς. 
ᾌσωμεν πάντες λαοί, τῷ ἐκ πι-

κρᾶς δουλείας, Φαραὼ τὸν Ἰσραὴλ 

ἀπαλλάξαντι, καὶ ἐν βυθῷ 
θαλάσσης, ποδὶ ἀβρόχως ὁδηγήσα-
ντι, ᾠδὴν ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξα-
σται. (Δίς) 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει 
σου Κύριε. 

Σήμερον ἔαρ ψυχῶν, ὅτι Χριστὸς 
ἐκ τάφου, ὥσπερ ἥλιος ἐκλάμψας 
τριήμερος, τὸν ζοφερὸν χειμῶνα 
ἀπήλασε τῆς ἁμαρτίας ἡμῶν, 
αὐτὸν ἀνυμνήσωμεν, ὅτι δεδόξα-
σται. (Δίς) 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει 
σου Κύριε. 

Ἡ βασιλὶς τῶν ὡρῶν, τῇ λα-
μπροφόρῳ ἡμέρᾳ, ἡμερῶν τε βα-
σιλίδι φανότατα, δορυφοροῦσα 
τέρπει, τὸν ἔγκριτον τῆς Ἐκκλη-
σίας λαόν, ἀπαύστως ἀνυμνοῦσα, 
τὸν ἀναστάντα Χριστόν. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει 
σου Κύριε. 

Πύλαι θανάτου Χριστέ, οὐδὲ 
τοῦ τάφου σφραγῖδες, οὐδὲ 
κλεῖθρα τῶν θυρῶν σοι ἀντέστη-
σαν, ἀλλ' ἐξαναστὰς ἐπέστης, τοῖς 
φίλοις σου εἰρήνην Δέσποτα δω-
ρούμενος, τὴν πάντα νοῦν 
ὑπερέχουσαν. 

Κανών α', ᾨδὴ α', Τῆς Ἁγίας, 
Ἦχος δ'  Ἄσομαί σοι, Κύριε. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Στέφανος ὑπάρχων τῆς 
Ἀθληφόρου, ταύτης Χριστὲ ταῖς 
πρεσβείαις, εἰρήνην τῷ  κόσμῳ, καὶ 
δόξαν τὴν ἀμάραντον,  τοῖς   
ὑμνοῦσί σε δώρησαι.  

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 
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Αἴγλῃ διαλάμπουσα παρθενίας, 
καὶ κοσμουμένη τῷ  κάλλει, τῆς 
σῆς μαρτυρίας, Εἰρήνη με-
γαλώνυμε, σῷ νυμφίῳ παρίστασαι.  

Δόξα… 
Ἵλεων γενέσθαι ταῖς Ἐκκλη-

σίαις, τὸν σὸν δυσώπει νυμφίον, 
Εἰρήνη θεόφρον, καὶ πταισμάτων 
τὴν ἄφεσιν, παρέχειν  τοῖς   
ὑμνοῦσί σε.  

Καὶ νῦν ...Θεοτοκίον 
Σάρκα γεγονότα τὸν Θεὸν 

Λόγον, καὶ πεφηνότα καθ' ἡμᾶς, 
ἁγία Παρθένε, ἀφράστως ἀπεκύη-
σας, ὑπὲρ λόγον καὶ ἔννοιαν. 

Κανών α', ᾨδὴ γ', τῆς Ἑορτῆς 
Ἦχος α'. Ὁ Εἱρμὸς 

Στερέωσόν με Χριστέ, ἐπὶ τὴν 
πέτραν τῶν ἐντολῶν σου, καὶ 
φώτισόν με φωτὶ τοῦ προσώπου 
σου· οὐκ ἔστι γὰρ ἅγιος, πλήν σου 
φιλάνθρωπε. (Δίς) 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει 
σου Κύριε. 

Καινοὺς ἀντὶ παλαιῶν, ἀντὶ 
φθαρτῶν δὲ ἀφθάρτους, διὰ Σταυ-
ροῦ σου Χριστέ, τελέσας ἡμᾶς, ἐν 
καινότητι ζωῆς πολιτεύεσθαι, 
ἀξίως προσέταξας. (Δίς) 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει 
σου Κύριε. 

Ἐν τάφῳ περικλεισθείς, τῇ πε-
ριγράπτῳ σαρκί σου, ὁ ἀπερίγρα-
πτος, Χριστὲ ἀνέστης, θυρῶν κε-
κλεισμένων δὲ ἐπέστης, σοῦ τοῖς 
Μαθηταῖς, παντοδύναμε. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει 
σου Κύριε. 

Τοὺς μώλωπάς σου Χριστέ, οὓς 
ἑκουσίως ὑπέστης, ὑπὲρ ἡμῶν τοῖς 

Μαθηταῖς σου φυλάξας μαρτύριον, 
τῆς σῆς ἔδειξας, ἐνδόξου 
Ἀναστάσεως. 

Κανών α', ᾨδὴ γ', Τῆς Ἁγίας, 
Ὠδὴ γ'  Τόξον δυνατῶν ἠσθένησε   

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Μύρου κενωθέντος αἴσθησιν, 
τοῦ τὴν οἰκουμένην εὐωδιάσαντος 
χάριτι, δεξαμένη ἀνεπτερώθης, 
πρὸς τὸν τούτου πόθον Ἔνδοξε.  

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Ἔσχες τὸν Θεὸν συλλήπτορα, ἐν 
τοῖς σοῖς ἀγῶσι, καὶ συνασπίζοντα 
Πάνσοφε· διὰ τοῦτο στεφανω-
θεῖσα, τοὺς τυράννους κατεπάλαι-
σας.  

Δόξα… 
Πύργος ἀρετῶν ἀκλόνητος, καὶ 

θεοσεβείας κατοικητήριον γέγονας, 
καὶ ἀνδρείας καὶ σωφροσύνης, ἐν-
διαίτημα Πανεύφημε.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Ῥέων μέχρι σοῦ, ὁ θάνατος, ἔστη 

προσβαλὼν τῷ  ἐκ σοῦ τεχθέντι 
Πανάμωμε· διὰ τοῦτο ἀθανασίας, 
ἀπαρχὴν σε ὀνομάζομεν. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,… 

Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. Χῦμα 
Ἦχος πλ. δ΄. 

Τῇ φιλοπράγμονι δεξιᾷ, τὴν ζω-
οπάροχόν σου πλευράν, ὁ Θωμᾶς 
ἐξηρεύνησε Χριστὲ ὁ Θεός· συγκε-
κλεισμένων γὰρ τῶν θυρῶν ὡς 
εἰσῆλθες, σὺν τοῖς λοιποῖς Ἀπο-
στόλοις ἐβόα σοι· Κύριος ὑπάρχεις 
καὶ Θεός μου. 

Κάθισμα τῆς Ἁγίας. 
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Ἦχος α'. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 
Τῷ κάλλει σου Χριστέ, ἡ Παρ-

θένος τρωθεῖσα, παρέδραμε 
σπουδῇ, τὰ ὁρώμενα πάντα, καὶ 
πᾶσαν τὴν τοῦ σώματος, εὐμορ-
φίαν ἐκδέδωκε, ταῖς κολάσεσι, καὶ 
ταῖς πικραῖς τιμωρίαις, ἀφανιζε-
σθαι· ἣν εἰς ὡραίους νυμφῶνας, 
εἰσήγαγες Δέσποτα. 

Δόξα. 
Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 

Οἱ ἀγῶνές σου Σεμνὴ καὶ τὰ 
ἆθλα, οἱ ἱδρῶτές σου ἁγνὴ καὶ τὰ 
θαύματα ἐχθροῦ κατέβαλον Εἰρήνη 
ὀφρύν. Κυρίου γὰρ Νυμφίον σου 
ἐκ καρδίας ποθοῦσα, οὐ μάστιγας, 
οὐ θάνατον, δι' αὐτὸν ἐπτοήθης, 
ἀλλ’ ἀνετίθης ὅλη πρὸς Θεοῦ, τῆς 
εὐσεβείας φοροῦσα τὸν στέφανον. 

Καὶ νῦν.  Κάθισμα τῆς Ἑορτῆς 
Ἦχος α' 

Τὸν τάφον σου Σωτὴρ  
Μακάριος εἶ σὺ τὰς πληγὰς ψη-

λαφήσας, τῆς κρείττονος πλευρᾶς, 
τοῦ τὸ μέγιστον τραῦμα, τοῦ Ἀδὰμ 
ἰατρεύσαντος, καὶ ἡμῖν τοῖς πι-
στεύσασι, τὸν ἀνώλεθρον, μακαρι-
σμόν προξενήσας, μόνοις ῥήμασι, 
τοῖς τῶν σεπτῶν Ἀποστόλων, τὴν 
τούτου Ἀνάστασιν. 

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς...  
Κοντάκιον.  

Ἦχος γ'. Ἡ Παρθένος σήμερον. 
Παρθενίας κάλλεσι, πεποικιλ-

μένη παρθένε, καί Μαρτύρων 
στέμμασι στεφανωθεῖσα Εἰρήνη, 
αἵματι τοῦ μαρτυρίου ἐρραντι-
σμένη, θαύμασι καταστεφθεῖσα 
τῶν ἰαμάτων, εὐσεβῶς Μάρτυς 
ἐδέξω, βραβεῖον νίκης τῆς σῆς 

ἀθλήσεως. 
Οἶκος. 

Τῷ Νυμφίου Χριστοῦ ἔρωτι, 
Παναοίδιμε ἀπὸ βρέφους σεμνὴ 
πυρποληθεῖσα ἔδραμες δορκὰς ὡς 
διψῶσα πηγαῖς ἀειρρύτοις, καὶ τῇ 
ἀθλήσει δὲ σαυτὴν συντηρήσασα, 
ἐν τῷ ἀφθάρτῳ, ὄντως τοῦ Κτίστου 
σου θαλάμῳ ἔνδοξε, ὡς νύμφη 
εὐκλεής, ἐστολισμένη, πεποικιλ-
μένη, εἰσῆλθες ὡς ἐκλεκτή, στεφα-
νηφόρος, ὁραθεῖσα, ἐξ ἀφθάρτου 
νυμφίου δεξαμένη, ὡς χρυσίον, 
βραβεῖον νίκης τῆς σῆς ἀθλήσεως 

Συναξάριον 
Τῇ ε’ τοῦ μηνός Μαΐου, Μνήμη 

τῆς Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης.  
Στίχοι.  

Ξίφει θανοῦσα, καὶ βιώσασα ξέ-
νως. 

Εἰρηνικῶς τέθνηκας αὖθις 
Εἰρήνη.  

Εἰρήνη τμηθεῖσα, ἀνέγρετο καὶ 
θάνε πέμπτῃ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς 
ἀθλήσεως τῶν Ἁγίων Μαρτύρων 
Νεοφύτου, Γαΐου καὶ Γαϊανοῦ. Τε-
λεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 
σεπτῷ καὶ σεβασμίῳ ναῷ τῶν 
Ἁγίων ἐνδόξων καὶ θαυματουργῶν 
Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, 
τῷ ὄντι ἐν τοῖς Δαρείου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμερᾳ, Ἀνὰμνησις τῶν 
ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου ἐν τοῖς Κύρου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμερᾳ, Μνήμη τῆς 
ἀθλήσεως τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιο-
μάρτυρος Ἐφραὶμ, τοῦ νεοφανοῦς 
καὶ θαυματουργοῦ, τοῦ ἐν τῷ κατὰ 
τὴν Ἀττικὴν ὄρει τῶν Ἀμώμων 
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ἀσκήσαντος καὶ ἀθλήσαντος κατὰ 
τὸν δέκατον πέμπτον αἰῶνα. 

Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβεί-
αις, ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

 
Καταβασίες τοῦ Πάσχα 

Ὠδὴ α΄.  Ἦχος α΄. 
Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυν-

θῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, 
Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, 
καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς 
ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον 
ᾄδοντας. 

Ὠδὴ γ΄. 
Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ 

ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμε-
νον, ἀλλ' ἀφθαρσίας πηγήν, ἐκ 
τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ, ἐν ᾧ 
στερεούμεθα. 

Ὠδὴ δ΄. 
Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς ὁ 

θεηγόρος Ἀββακούμ, στήτω μεθ' 
ἡμῶν καὶ δεικνύτω, φαεσφόρον 
Ἄγγελον, διαπρυσίως λέγοντα· 
Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ, ὅτι 
ἀνέστη Χριστός ὡς παντοδύναμος.  

Ὠδὴ ε΄. 
Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος, καὶ 

ἀντὶ μυρου τὸν ὕμνον προσοίσομεν 
τῷ Δεσπότῃ, καὶ Χριστὸν ὀψόμεθα, 
δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν 
ἀνατέλλοντα.  

Ὠδὴ ς΄. 
Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις 

τῆς γῆς, καὶ συνέτριψας μοχλοὺς 
αἰωνίους, κατόχους πεπεδημένων 
Χριστέ, καὶ τριήμερος ὡς ἐκ 
κήτους Ἰωνᾶς, ἐξανέστης τοῦ 
τάφου. 

 Ὠδὴ ζ΄. 

Ὁ Παῖδας ἐκ καμίνου ῥυσάμε-
νος, γενόμενος ἄνθρωπος, πάσχει 
ὡς θνητός, καὶ διὰ Πάθους τὸ θνη-
τόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν, 
ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων, 
Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.  

 Ὠδὴ η΄. 
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 
Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ 

μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ 
κυρία, ἑορτῶν ἑορτή, καὶ πανήγυ-
ρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλο-
γοῦμεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.  

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς...  
ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ( Ἦχος α΄ ) 

Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν 
Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά 
μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτό-
κον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν τα-
πείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ 
γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με 
πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα 

ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις 
αὐτόν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν 

βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπε-
ρηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
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Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ 
θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, 
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ 
πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτό-
κον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παι-
δὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, κα-
θὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας 
ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Καταβασία 

ᾨδὴ θ΄ 
Ὁ ἄγγελος ἐβόα τῇ κεχαριτω-

μένῃ· Ἁγνὴ Παρθένε, χαῖρε, καὶ 
πάλιν ἐρῶ· Χαῖρε· ὁ σὸς υἱὸς ἀνέ-
στη τριήμερος ἐκ τάφου. 

Φωτίζου, φωτίζου ἡ νέα Ἱερου-
σαλήμ· ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ 
ἀνέτειλε. Χόρευε νῦν, καὶ ἀγάλλου 
Σιών· σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου, Θε-
οτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου 
σου. 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 
Ἦχος β΄  Γυναῖκες ἀκουτισθητε. 

Ῥωσθεῖσα καλλιπάρθενε, 
Σταυρῷ τῷ τοῦ Κυρίου σου, 
τυράννων ἔλυσας θράσος, ἀθλοῦσα 
Μάρτυς γενναίως, καὶ πρὸς Χρι-
στοῦ ἀπείληφας, βραβεῖα νίκης 
πάνσοφε, Εἰρήνη μεγαλώνυμε, 
ὑπὲρ ὑμῶν δυσωποῦσα, τῶν σὲ 
τιμώντων ἐκ πόθου.  

Ὁ οὐρανόν τοῖς ἄστροις 
Ἦχος γ΄   

Τὴν χάριν τῶν ἰάσεων, ἐκ Θεοῦ 

δεξαμένη, παρθενομάρτυς Εἰρήνη, 
ἐκ συμφορῶν πολυτρόπων, τῶν πί-
στει προστρεχόντων σοι, τὸν Θεὸν 
δοξάζουσα, καὶ σὸν Νυμφίον παρ-
θένε. 

Καὶ τῆς Ἑορτῆς. 
Ἦχος γ΄  .   

Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.  
Σήμερον ἔαρ μυρίζει, καὶ καινὴ 

κτίσις χορεύει, σήμερον αἴρονται 
κλεῖθρα, θυρῶν καὶ τῆς ἀπιστίας, 
Θωμᾶ τοῦ φίλου βοῶντος· ὁ 
Κύριος καὶ Θεός μου. 

 
ΑΙΝΟΙ .  
 Ἦχος α΄. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύ-
ριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν 
οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ.  

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγε-
λοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ 
δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος 
τῷ Θεῷ.  

Ἦχος α'. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυ-

ναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν 
κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ. 

Τῶν φιλεόρτων τὰ πλήθη, δεῦτε 
συνδράμωμεν, τῇ μνήμῃ τῆς ἐνδό-
ξου, καὶ σεπτῆς ἀθληφόρου. 
Εἰρήνη νῦν ἡ Μάρτυς πάντας ἡμᾶς, 
συνεκάλεσε σήμερον, εἰς εὐωχίαν 
ἀθάνατον καί αὐτῆς, τάς ἀριστείας 
παραθέτουσα.  

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλ-
πιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ 
καὶ κιθάρᾳ. 
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Τῶν φιλεόρτων τὰ πλήθη, δεῦτε 
συνδράμωμεν, τῇ μνήμῃ τῆς ἐνδό-
ξου, καὶ σεπτῆς ἀθληφόρου. 
Εἰρήνη νῦν ἡ Μάρτυς πάντας ἡμᾶς, 
συνεκάλεσε σήμερον, εἰς εὐωχίαν 
ἀθάνατον καί αὐτῆς, τάς ἀριστείας 
παραθέτουσα.  

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ 
καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς 
καὶ ὀργάνῳ. 

 Τὴν Ἱεράν σου εἰκόνα, κατα-
σπαζόμεθα, νῦν αἰσθητῶς ἁγία, νο-
ερῶς δὲ τὰ θεῖα, λείψανά σου πά-
ντες ἀπὸ ψυχῆς, προσκυνοῦμεν 
καλλίνικε, ἐκδυσωποῦντες σε βλά-
βης παντοδαπῆς, καὶ κινδύνων 
ἡμᾶς ῥύεσθαι. 

 Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμ-
βάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 
κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ 
αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Εἰρήνης νῦν τῆς Παρθένου, 
δεῦτε συνέλθωμεν, ἐν τῷ Ναῷ τῷ 
Θείῳ καὶ αὐτῆς τὴν εἰκόνα, τὴν 
πάνσεπτον σὺν φόβῳ καὶ χαρμονῇ, 
προσκυνήσωμεν ἅπαντες, καθικε-
τεύοντες ταύτην πάσης ὀργῆς, καὶ 
ἀνάγκης ἡμᾶς ῥύεσθαι. 

Δόξα… Ἦχος πλ. β΄  
Ῥηγνυμένης σαρκός, οὐδόλως 

ἐφρόντισας, παρθενομάρτυς 
Εἰρήνη πανένδοξε, ἀλλὰ τραυμά-
των, μάστιξί τε καὶ ἄλλοις προθύ-
μως ἐκδέδωκας διὰ τὴν ἄνω λα-
μπρότητα. Ὅθεν Χριστὸς ὁ Νυμ-
φίος σου καὶ στεφανοθέτης 
στεφὰνῳ διπλῷ σε, κατέστεψε τῆς 
παρθενίας τε καὶ ἀ-θλήσεως· 
αὐτὸν οὖν ἱκέτευε ῥυσθῆναι ἡμᾶς, 
ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας 

καὶ σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν. 
Καὶ νῦν…. Τῆς Ἑορτῆς. 

Ἦχος δ' 
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! 

Ἰωάννης στήθει τοῦ Λόγου 
ἀνέπεσε, Θωμᾶς δὲ τὴν πλευρὰν 
προσψηλαφῆσαι κατηξιώθη· ἀλλ' ὁ 
μέν, ἐκεῖθεν φρικτῶς θεολογίας βυ-
θὸν ἀνέλκει, τὴν οἰκονομίαν ὁ δέ, 
ἠξίωται μυσταγωγῆσαι ἡμᾶς· 
παρίστησι γὰρ τὰς ἀποδείξεις 
τρανῶς, τῆς Ἐγέρσεως αὐτοῦ 
ἐκβοῶν· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός 
μου δόξα σοι.  

Δοξολογία Μεγάλη.  Ἦχος πλ. β΄ 
Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. 

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς 
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, 
προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν 
σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν 
μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, 
Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μο-
νογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον 
Πνεῦμα. 

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

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

Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ 
μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς 
δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. 

Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω 
σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς 
τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
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αἰῶνος. 
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι 
ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν 
Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δε-
δοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς 
αἰῶνας. Ἀμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ 
ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, 
ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα΄ 
Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν 
μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, 
δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά 
σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ 
φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς 
γινώσκουσί σε. 

 Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ 
Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἅγιος ὁ Θεός,  
Ἅγιος Ἰσχυρός,  

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἀπολυτίκιο τῆς ἁγίας. 

Ἦχος Α'. 
Ὁ Χριστὸς ἡ εἰρήνη σὲ Εἰρήνην 

ἐκάλεσε. Σὺ γὰρ τὴν εἰρήνην βρα-
βεύεις τοῖς τελοῦσι τὴν μνήμην 
σου, καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευμα-
τικαῖς, προστρέχουσι τῷ Θείῳ σου 
Ναῷ, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ πάντων 
τῇ Τρισηλὶῳ παρισταμένῃ θεότητι. 
Ἅπαντες οὖν χαρμονικῶς, τὴν μνή-
μην αὐτῆς τελέσωμεν, τὸν ἀντιδο-
ξάσαντα αὐτὴν Χριστὸν μεγαλύνο-
ντες. 

Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν. 
«Εὐλογημένη»,  

«Χριστὸς ἀνέστη» τρίς. 
Ἅπαξ ὑπὸ τοῦ Ἱερέως  

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θα-
νάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν 
τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. 

καὶ δὶς ὑπὸ τῶν χορῶν. 
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θα-

νάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν 
τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. 

Καὶ ἄρχεται ἡ θεία Λειτουργία. 
ΑΝΤΙΦΩΝΑ 

Ψαλλόμενα ἐν τῇ Λειτουργία  
τῆς  Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 

Ἀντίφωνον α'. Ἦχος β' 
Στίχ. Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ 

πᾶσα ἡ γῆ. 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου 

Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.   
Στίχ. Ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι 

αὐτοῦ, δότε δόξαν ἐν αἰνέσει 
αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.   
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Στίχ. Εἴπατε τῷ Θεῷ΄ Ὡς φο-
βερὰ τὰ ἔργα σου. Ἐν τῷ πλήθει 
τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οἱ 
ἐχθροί σου.  

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.    

Στίχ. Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνη-
σάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι, 
ψαλάτωσαν δὴ τῷ ὀνόματι σου 
Ὕψιστε.  

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 

Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου 

Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 
Ἀντίφωνον β'. Ἦχος ὁ αὐτὸς 

Στίχ. Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς 
καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, καὶ 
ἐλεήσαι ἡμᾶς. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 
ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς 
σοι. Ἀλληλούϊα.   

Στίχ. Τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν 
ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσι τὸ σω-
τήριόν σου.  

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 
ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς 
σοι. Ἀλληλούϊα.  

Στίχ. Ἐξομολογησάσθωσάν σοι 
λαοί, ὁ Θεός, ἐξομολογησάσθωσάν 
σοι λαοὶ πάντες. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 
ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς 
σοι. Ἀλληλούϊα.  

Στίχ. Εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, 
καὶ φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα τὰ 
πέρατα τῆς γῆς. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 

ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς 
σοι. Ἀλληλούϊα.  

 Δόξα Πατρὶ…Καὶ νῦν… 
Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 

Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ κα-
ταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμετέραν 
σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 
ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, 
σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας, Εἷς ὢν 
τῆς ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμε-
νος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ 
Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀντίφωνον Γ΄ 
Ἦχος πλ. α' 

Στίχ. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ δια-
σκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, 
καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου 
αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. 

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ ἐν 
τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. 

Στίχ. Ὡς ἐκλείπει καπνός, 
ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς 
ἀπὸ προσώπου πυρός. 

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ ἐν 
τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. 

Στίχ. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ 
ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ 
Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτω-
σαν. 

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ ἐν 
τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. 

Στίχ. Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν 
ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ 
εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.  

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 
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θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ ἐν 
τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.  

Εἰσοδικὸν 
Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν 

Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ, 
σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς 
ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι Ἀλλη-
λούϊα. 

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς 
Ἦχος βαρὺς 

Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος, 
ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας, Χριστὲ 
ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλει-
σμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ 
πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθές 
δι' αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ 
μέγα σου ἔλεος. 

Ἀπολυτίκιο τῆς ἁγίας. 
Ἦχος Α'. 

Ὁ Χριστὸς ἡ εἰρήνη σὲ Εἰρήνην 
ἐκάλεσε. Σὺ γὰρ τὴν εἰρήνην βρα-
βεύεις τοῖς τελοῦσι τὴν μνήμην 
σου, καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευμα-
τικαῖς, προστρέχουσι τῷ Θείῳ σου 
Ναῷ, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ πάντων 
τῇ Τρισηλὶῳ παρισταμένῃ θεότητι. 
Ἅπαντες οὖν χαρμονικῶς, τὴν μνή-
μην αὐτῆς τελέσωμεν, τὸν ἀντιδο-
ξάσαντα αὐτὴν Χριστὸν μεγαλύνο-
ντες. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ 
Κοντάκιον 

Ἦχος πλ. δ'  
Τῇ φιλοπράγμονι δεξιᾷ, τὴν ζω-

οπάροχόν σου πλευράν, ὁ Θωμᾶς 
ἐξηρεύνησε Χριστὲ ὁ Θεός· συγκε-
κλεισμένων γὰρ τῶν θυρῶν ὡς 
εἰσῆλθες, σὺν τοῖς λοιποῖς Ἀπο-
στόλοις ἐβόα σοι· Κύριος ὑπάρχεις 
καὶ Θεός μου. 

Τρισάγιον Ἀποστόλου 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.(γ΄ ) 
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 

Πνεύματι.  
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν.  
Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  
Δύναμις. 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
 Προκείμενον. Ἦχος δ'. 

Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγί-
οις αὐτοῦ. 

Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε 
τὸν Θεόν. 

Πρὸς Θεσσαλονικεῖς Β΄ Ἐπι-
στολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα. 

Ἀδελφοί, ἡμεῖς ὀφείλομεν εὐχα-
ριστεῖν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ 
ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ 
Κυρίου, ὅτι εἵλετο ὑμᾶς ὁ Θεὸς ἀπ’ 
ἀρχῆς εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ 
Πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας· εἰς 
ὃ ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ Εὐαγγε-
λίου ἡμῶν, εἰς περιποίησιν δόξης 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε καὶ 
κρατεῖτε τάς παραδόσεις, ἃς ἐδι-
δάχθητε, εἴτε διὰ λόγου, εἴτε δι’ 
ἐπιστολῆς ἡμῶν. Αὐτὸς δὲ ὁ Κύ-
ριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ ὁ 
Θεὸς καὶ Πατὴρ ἡμῶν, ὁ ἀγαπήσας 
ἡμᾶς, καὶ δοὺς παράκλησιν αἰω-
νίαν, καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι, 
παρακαλέσαι ὑμῶν τάς καρδίας, 
καὶ στηρίξαι ὑμᾶς ἐν παντὶ λόγῳ 
καὶ ἔργῳ ἀγαθῷ. Τὸ λοιπὸν προ-
σεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἵνα 
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ὁ λόγος τοῦ Κυρίου τρέχει καὶ δο-
ξάζηται, καθὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς, καὶ 
ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ 
πονηρῶν ἀνθρώπων· οὐ γὰρ πά-
ντων ἡ πίστις. Πιστὸς δέ ἐστιν ὁ 
Κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυ-
λάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Πεποίθα-
μεν δὲ ἐν Κυρίῳ ἐφ' ἡμᾶς, ὅτι ἃ 
παραγγέλλομεν ὑμῖν, καὶ ποιῆτε, 
καὶ ποιήσατε. Ὁ δὲ Κύριος κατευ-
θύνοι ὑμῶν τάς καρδίας εἰς τὴν 
ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν ὑπο-
μονὴν τοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν. 

Ἀλληλούϊα. (γ΄) Ἦχος δ΄. 
Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον 

καὶ προσέσχε μοι. 
Στίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν 

τοὺς πόδας μου. 
Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱε-

ροῦ Χρυσοστόμου 
Εἰς τό᾽Εξαιρέτως 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μα-
καρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀει-
μακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ 
μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιω-
τέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδο-
ξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σερα-
φείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον 
τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 
μεγαλύνομεν. 

Κοινωνικὸν  
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται 

δίκαιος. Ἀλληλούϊα.    
Κοινωνικὸν 
Ἦχος α' 

Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, 
πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. 

ψάλλεται δὲ μετὰ τῶν ἐφεξῆς 
στίχων αὐτοῦ. 

Στίχος:  Μέγα τὸ μυστήριον τῆς 
σῆς Χριστέ, ἀναστάσεως.  

Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, 
πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. 

Στίχος: Δείπνῳ παραγέγονας 
ἑκὼν πάθος ὁ ἀθάνατος.  

Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, 
πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. 

Στίχος: Τότε καὶ ὁ ἅδης συνα-
ντήσας, ἐπικράνθη λογοθετούμε-
νος, ψυχὰς ἀπαιτούμενος.  

Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, 
πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. 

Στίχος: Τότε καὶ Μαρία ἡ μυρί-
σασα εὐφράνθη, προσκυνήσασα 
Θεὸν πρὸ τοῦ μνήματος.  

Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, 
πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. 

Στίχος: Εἴπατε τῷ Πέτρῳ καὶ 
τοῖς λοιποῖς ἀποστόλοις, ὅτι ἀνέ-
στη ἐκ νεκρῶν ὁ ἀθάνατος.  

Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, 
πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. 

 
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς...»  

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θα-
νάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν 
τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. 

 
Ἀμὴν ἀμὴν ἀμὴν, εἰς ἄφεσιν 

ἀμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον. 
Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν 

αἰνέσεώς Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν 
τὴν δόξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς 
τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυστη-
ρίων· τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ 
ἁγιασμῷ, ὅλην τὴν ἡμέραν μελετᾶν 
τὴν δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 
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ἦχος β΄ 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογη-
μένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ 
αἰῶνος. (τρὶς) 

Ἀπόλυσις 

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   

Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 

Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  

Κουλούρας Βέροιας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


