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ΙΕΡΕΥΣ Εὐλογητός ὁ 
Θεός ἡμῶν... 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. 

Χριστός ἀνέστη ἐκ 
νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον 
πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς 
μνήμασι ζωήν 
χαρισάμενος (τρίς). 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ 
θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν 
Ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, τόν 
μόνον ἀναμάρτητον. Τόν 
Σταυρόν σου, Χριστέ, 
προσκυνοῦμεν, καί τήν ἁγίαν 
σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καί 
δοξάζομεν. Σύ γάρ εἶ Θεός 
ἡμῶν, ἐκτός Σοῦ ἄλλον οὐκ 
οἴδαμεν, τό ὄνομά Σου 
ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ 
πιστοί προσκυνήσωμεν τήν τοῦ 
Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν· 
ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ 

Σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ 
κόσμῳ. Διαπαντός εὐλογοῦντες 
τόν Κύριον, ὑμνοῦμεν τήν 
Ἀνάστασιν αὐτοῦ. Σταυρόν 
γάρ ὑπομείνας δι' ἡμᾶς, 
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν (τρίς). 

Προλαβοῦσαι τόν ὄρθρον 
αἱ περί Μαριάμ, καί 
εὑροῦσαι τόν λίθον 
ἀποκυλισθέντα τοῦ μνήμα-
τος, ἤκουον ἐκ τοῦ 
Ἀγγέλου· τόν ἐν φωτί ἀϊδίῳ 
ὑπάρχοντα, μετά νεκρῶν τί 
ζητεῖτε ὡς ἄνθρωπον; 
βλέπετε τά ἐντάφια 

σπάργανα· δράμετε καί τῷ 
κόσμῳ κηρύξατε, ὡς ἠγέρθη 
ὁ Κύριος, θανατώσας τόν 
θάνατον· ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ 
Υἱός, τοῦ σῴζοντος τό γένος 
τῶν ἀνθρώπων. 

Εἰ καί ἐν τάφῳ κατῆλθες, 
ἀθάνατε, ἀλλά τοῦ Ἅδου 
καθεῖλες τήν δύναμιν· καί 
ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστέ, ὁ 

Θεός, γυναιξί Μυροφόροις 
φθεγξάμενος, Χαίρετε· καί 
τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην 
δωρούμενος, ὁ τοῖς πεσοῦσι 
παρέχων ἀνάστασιν. 

Ἐν τάφῳ σωματικῶς, ἐν 
Ἅδῃ δέ μετά ψυχῆς ὡς 
Θεός, ἐν Παραδείσῳ δέ μετά 
λῃστοῦ, καί ἐν θρόνῳ 
ὑπῆρχες, Χριστέ, μετά 
Πατρός καί Πνεύματος, 
πάντα πληρῶν ὁ ἀπερίγρα-
πτος. 

Δόξα Πατρί... 

Ὡς ζωηφόρος, ὡς 
Παραδείσου ὡραιότερος, 
ὄντως καί παστάδος πάσης 
βασιλικῆς, ἀναδέδεικται 
λαμπρότερος, Χριστέ, ὁ 
τάφος σου, ἡ πηγή τῆς ἡμῶν 
ἀναστάσεως. 

Καί νῦν καί ἀεί... 

Τό τοῦ Ὑψίστου 
ἡγιασμένον θεῖον σκήνωμα, 
χαῖρε· διά σοῦ γάρ δέδοται ἡ 
χαρά Θεοτόκε τοῖς 
κραυγάζουσιν· Εὐλογημένη 
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σύ ἐν γυναιξίν ὑπάρχεις, 
πανάμωμε Δέσποινα. 

Κύριε ἐλέησον  (μ') 

Δόξα... Καὶ νῦν... 

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

Ἐν ὀνόματι Κυρίου, 
Πάτερ Ἅγιε εὐλόγησον. 

ΙΕΡΕΥΣ 

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων 
Πατέρων ἡμῶν, Κύριε 
Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, 
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. 
Ἡ ὡς ἄνω ἀκολουθία 

ἐπαναλαμβάνεται τρὶς καὶ εἶτα 

γίνεται ἡ ἀπόλυσις οὕτως. 

Χριστός ἀνέστη... (γ΄) 

Δόξα... Καὶ νῦν... 

Κύριε  ἐλέησον (γ') 

Πάτερ Ἅγιε εὐλόγησον. 

ΙΕΡΕΥΣ: Ὁ ἀναστὰς ἐκ 
νεκρῶν... ἐπισφραγίζων διά 

τοῦ· «Χριστός ἀνέστη...». 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   

Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 

Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  

Κουλούρας Βέροιας. 


