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29 Οθησβξίνπ ΠΑΡΑΚΛΗΣΘΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΑΓΘΑ 

ΑΝΑΣΑΘΑ ΣΗ ΡΧΜΑΘΑ.  
 

Εἰο ηὸ ὄλνκα ηνῦ Παηξόο, ηνῦ Τἱνῦ θαὶ ηνῦ ἁγίνπ Πλεύκαηνο. 

Ἀκήλ. 
 

Φαικόο ξκβ΄ 142 
Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

.  

Καὶ εζὺο ηὸ Θεὸο Κύξηνο, κεηὰ ηῶλ ζηίρσλ αηνῦ ἐμ ἑθαηέξσλ 

ηῶλ ρνξῶλ. 

Ἦρνο δ΄. 

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.  
ηηρ. α´. μνκνινγεῖζζε ηῷ Κπξίῳ, θαὶ ἐπηθαιεῖζζε ηὸ ὄλνκα ηὸ 

ἅγηνλ αὐηνῦ.   

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.  

ηηρ. β´. Πάληα ηὰ ἔζλε ἐθύθισζάλ κε, θαὶ ηῷ ὀλόκαηη Κπξίνπ 

ἠκπλάκελ αὐηνύο. 

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.  

ηηρ. γ´. Παξὰ Κπξίνπ ἐγέλεην αὔηε, θαί ἐζηη ζαπκαζηὴ ἐλ 

ὀθζαικνῖο ἡκῶλ.   

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.  

Ἦρνο δ'. Ὁ ςσζείο. 
Ὑπ’ ἀκεηξήησλ ἀλαγθῶλ θαὶ θαθώζεσλ, θαὶ ἀθνξήησλ πεηξαζκῶλ 

νἱ ζηελνύκελνη, ἐλ κεηαλνία ζπεύζσκελ, βνῶληεο ζεξκῶο· Μάξηπο 

ἀμηάγαζηε, ἀζιεθόξε Κπξίνπ, ζπεῦζνλ ἐμαλάζηεζνλ, ἐθ παζῶλ 

ἡκᾶο πάληαο, ἑμαηηνπκέλνπο ηὴλ ζὴλ ἀξσγήλ, Ἀλαζηαζία, ηῆο 

Ρώκεο ηὸ βιάζηεκα.  

Δόμα. Σὸ αηό. 
.  

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 
Οὐ ζησπήζνκελ πνηὲ Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο ζνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη. Εἰ κὴ γὰξ ζὺ πξνίζηαζν πξεζβεύνπζα, ηὶο ἡκᾶο ἐξξύζαην 

ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Σὶο δὲ δηεθύιαμελ ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 



[204] 

 

ἀπνζηῶκελ Δέζπνηλα ἐθ ζνὺ ζνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεὶ ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ.  

ΦΑΛΜΟ Ν'. 50. 
Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο… 

Καὶ ἀξρόκεζα ηνῦ θαλόλνο, ν ἡ ἀθξνζηηρίο· 

ΔΘΑΧΟΝ ΜΕ ΟΘΟΜΑΡΣΤ ΑΝΑΣΑΘΑ. 

Ὠδὴ α'. Ἦρνο πι. δ'. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Ἁγία ηνῦ Θενῦ πξέζβεπε πὲξ ἡκῶλ. 
Δεηλαῖο ρεηκαδόκελνο πξνζβνιαῖο, πξὸο ζὲ ἀλαηξέρσ, ἐθδεηῶλ ηὴλ 

ἀλαςπρὴλ ὢ κάξηπο Χξηζηνῦ Ἀλαζηαζία, ἐμ ὀκηριώδνπο ζπέιιεο κε 

ιύηξσζαη.   

 

Ἰάζεσλ ράξηλ παληνδαπῶλ, θαὶ δύλακηλ πάζαλ, δηαζώδεηλ ἐθ 

ζπκθνξῶλ, ιαβνῦζα εκλὴ παξὰ Κπξίνπ, ἐθ ηῆο δηηηῆο ἀζζελείαο 

κε ἴαζαη.  

 

Ἀξξήησλ ραξίησλ θαὶ δσξεῶλ, ηπρεῖλ ἠμηώζεο, ἐθ ρεηξὸο 

παγθξαηνξηθῆο· δηό ἐθ ηῆο πιάλεο θαὶ ηνῦ δόινπ, ηνῦ Ἀξρεθάθνπ 

ηαρὺ κε ἑμάξπαζνλ.  

Θενηνθίνλ 

σηῆξα ηεθνῦζα θαὶ πνηεηήλ, Ἀλύκθεπηε Νύκθε, ὑπεξήξζεο ηῶλ 

νὐξαλῶλ δηό δπζσπῶ ζὲ ηῶλ παγίδσλ, θαὶ ηῶλ ηνῦ θόζκνπ θαθῶλ 

κε ἁπάιιαμνλ. 

 

Ὠδὴ γ'. Οξαλίαο ἁςίδνο. 

 

Ὡο ζεξκὴλ πξνζηαζίαλ, θαὶ ἀθιηλῆ πξόκαρνλ, ὡο θαηαθπγὴλ ηῶλ 

λνζνύλησλ θαὶ ἐπαλόξζσζηλ, ἀεὶ ηηκῶληεο ζε, Ἀλαζηαζία παξζέλε, 

λῦλ ἐπηθαινύκεζα ηὴλ ζὴλ ἀληίιεςηλ.  

 

ὺ ἐδέμσ Ἁγία, πξὸ ηνῦ ζεπηνῦ ηέινπο ζνπ, ἄλσζελ θσλὴλ 

βεβαηνῦζαλ, ζνὶ ηὸ αἰηνύκελνλ, ηὸ ζεξαπεύεηλ δή, παληνίαο λόζνπο 

παζρόλησλ, ὅζελ λῦλ ἐλέξγεζνλ ηὸ ἐλ ζνί ράξηζκα.  

 

Ὁκεγύξεηο ἀδύγσλ, ἀζσληθὸλ ζύζηεκα, θαὶ πιεζὺο πηζηῶλ ἐθ 

πεξάησλ, πάληεο πξνζηξέρνπζηλ, ὡο ἀλπκλήζνληεο ἐλ ηῇ Μνλῇ 

Γξεγνξίνπ, ηὰ ιακπξά ζνπ ζαύκαηα θαὶ ἀγσλίζκαηα.  

                                           

 

Θενηνθίνλ 
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Ννζεκάησλ  πνηθίισλ,  θαὶ  πεηξαζκῶλ ἔθνδνο, θαὶ ἀιιεπαιιήισλ 

θπκάησλ,  κέγα θιπδώληνλ, ἀλαραηηίδεηαη, ηαῖο θξαηαηαῖο κεζηηείαηο, 

θαὶ ηαῖο παξαθιήζεζη ηῆο ζενκήηνξνο. 

 

Δηάζσζνλ, ὁζηνκάξηπο παξζέλε Ἀλαζηαζία, ηνὺο ζνὺο δνύινπο ἐθ 

ζπκθνξῶλ, παζῶλ ηε θαὶ ζιίςεσλ, ὡο ἄιεθηνο θξήλε ηῶλ Ἰακάησλ.  

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελεία Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπήλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο.  

 

Μεηὰ δὲ ηὴλ ἐθθώλεζηλ, ηὸ ἑπόκελνλ· 

Κάζηζκα. Ἦρνο β'. Σὰ ἄλσ δεηῶλ. 

 

Πεγὴ δσξεῶλ, ὑγείαλ ἀλαβξύνπζα, αἰηία θαιῶλ, ςπρῶλ 

ζεξαπεπηήξηνο, ζπκπαζῶο ἐπίβιεςνλ Ἀλαζηαζία ηνῖο ἰθέηαηο ζνπ, 

ζαῖο κεζηηείαηο ἄγνπζα ἡκᾶο, εἰο ζεῖνλ λπκθώλα θαζαξόηεηαο.  

 

Ὠδὴ δ'. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

 

Μεγαιύλσ ηὰ πάζε ζνπ, ἄπεξ θαζππέζηεο δηὰ ηὸλ Κύξηνλ 

ἑμαλάζηεζόλ κε δένκαη, Μάξηπο Ἀλαζηάζεσο ἐπώλπκε.   

 

Ἐπαλέγεηξνλ Πάλζεκλε, θιίλεο ὀδπλῶλ κνπ πίθξαο ηε ζιίςεσο, 

θαηεπζύλνπζα ηὸλ βίνλ κνπ, ἐθ ηῆο ἀθεδίαο πξὸο ηὰ θξείηηνλα.   

 

Οἰδεκάησλ λνζήκαηα, ςύμεηο, αἱκαηώζεηο, θῆιαη, ἐγθαύκαηα, 

ἀζζελνύλησλ δενκέλσλ ζνπ, ηῇ ζῇ ἐπηθιήζεη ζεξαπεύνληαη.   

                                        Θενηνθίνλ 

πκκαρία ὑπέξκαρνο, ζπκπόλνο θαὶ ζπκπινῦο ηῶδε ηῷ βίσ κνπ, 

ζπλεξγὸο θαὶ ζπλεπίθνπξνο, ζηήζη κνὶ Μαξία Ἀεηπάξζελε.   

 

Ὠδὴ ε'. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 
Ἴιηγγνο δεηλόο, ππξεηόο, θαξδηνπάζεηα, λνζώδεηο θαὶ ινηκώδεηο 

ἐπηθνξαί, ηῇ ζῇ πξνλνία, Ἀζιεθόξε ἀπειαύλνληαη.  

 

Ὄγθνη θνβεξνί, ιεπραηκία, λεθξνπάζεηα, αἱκνξξαγίαη, ἀξζξίηηο θαὶ 

πιεγαί, ηῇ ζῇ θξνληίδη θαὶ ἀγάπε ζεξαπεύνληαη.   

          

Μόιπλζηο ςπρῆο, ηῇ κνιύλζεη λνῦ θαὶ ζώκαηνο, ζπλῆιζε ἐλ ἐκνὶ ηῷ 

ξππαξῶ Ἀλαζηαζία, ζαῖο ιηηαῖο ὅινλ κε θάζαξνλ.  
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Θενηνθίνλ 

Ἄγληζνλ Ἁγλή, ιεπξσζείζαλ ηὴλ θαξδίαλ κνπ, ηῷ πιήζεη ηῶλ 

ἀκέηξσλ κνπ θαθηῶλ, ὀδνπνηνῦζα, πξὸο ηὸ θῶο ηῆο Ἀλαζηάζεσο. 

 

Ὠδὴ ζη'. Σὴλ δέεζηλ. 

 

Ῥσλλύκελνο, ἐθ πνιιῶλ θαθώζεσλ, θαὶ ἁιιόκελνο ὡο ἔιαθνο 

ςάιισ, ἀλεπθήκσλ πνζαπιὼο ζνῦο ἀγῶλαο, θαὶ ἀλύκλσλ ζὰ 

ιακπξὰ θαηνξζώκαηα, πξνζπίπησ δὲ θαὶ πξνζθπλῶ, ηὴλ 

πακπόζεηνλ ζείαλ εἰθόλα ζνπ.  

 

Σὸ ζῶκά ζνπ, ἠμηώζεο Πάλζεκλε, ηῷ Νπκθίῳ παξαζηήζαη ζπζίαλ, 

θαὶ δη' ἐιαίνπ θξνλίκσλ παξζέλσλ, ζπλεηζειζεῖλ εἰο λπκθῶλα 

νὐξάληνλ, θαθεῖζελ νἵα ζπκπαζήο, θαηαπέκπεηλ ἀθζόλσο δσξήκαηα.  

 

Ὑπήθννο, ἕσο ηέινπο γέγνλαο, ηῇ ζεκλῇ ζνῦ δηδαζθάιῳ νθίᾳ νὐθ 

ἐδεηιίαζαο γὰξ ηνὺο ηπξάλλνπο, θαὶ ηὸ δξηκὺ ηῶλ βαζάλσλ 

ὑπήλεγθαο· δηὸ ἀπείιεθαο ηξαλώο, ηὸλ ηῆο δόμῃο ἀκάξαληνλ 

ζηέθαλνλ.  

                                            Θενηνθίνλ 

πλέιαβεο, ἀπνξξήησο Δέζπνηλα, ηόλ ηνῦ θόζκνπ ζπλνρέα θαὶ 

Κηίζηελ, ἀπνθπήζαζα ηνῦηνλ ἀθξάζησο, θαὶ κεηὰ ηόθνλ ὡο πξὶλ 

δηακείλαζα δηὸ ηηκῶκελ εὐιαβῶο, ζὲ ηὴλ κόλελ Ἁγλὴλ Ἀεηπάξζελνλ. 

 

Δηάζσζνλ, ὀζηνκάξηπο παξζέλε Ἀλαζηαζία, ηνὺο ζνῦο δνύινπο ἐθ 

ζπκθνξῶλ, παζῶλ ηε θαὶ ζιίςεσλ, ὡο ἄιεθηνο θξήλε ηῶλ ἰακάησλ.  

 

Ἄρξαληε ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ΄ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνύζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παξξεζίαλ.  

 

Ἦρνο β'. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 
Πξνζηαζία ηῶλ ρεηκαδόκελσλ ἀθξάδαληε, ἱθεζία πξὸο ηὸλ 

Πιαζηνπξγὸλ ἀκεηάζεηζηε, κὴ βξαδύλεο ἀλελεγθεὶλ ζεῷ ιηηὰο 

ἡκῶλ, ἀιιὰ πιήξσζνλ ὡο ζπκπαζήο, ηὸ δεδνκέλνλ ἐμ Αὐηνῦ, ηνῖο 

πηζηῶο εὐθεκνύζη ζὲ ηάρπλνλ ἐλ ἀλάγθῃ, θαὶ ζπεῦζνλ πξὸο 

ζεξαπείαλ, ἡ ἰαηξεύνπζα ἡκᾶο, Ἀλαζηάζεσο θεξώλπκε.  

 

Καὶ εζὺο Σὸ Πξνθείκελνλ. 
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Ὑπνκέλσλ πέκεηλα ηὸλ Κύξηνλ θαὶ πξνζέζρε κνη, θαὶ 

εἱζήθνπζε ηῆο δεήζεώο κνπ.  

ηίρ: Καὶ ἔζηεζελ ἐπὶ πέηξαλ ηνὺο πόδαο κνπ, θαὶ θαηεύζπλε ηὰ 

δηαβήκαηά κνπ.  
θ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ ἁγίνπ Εὐαγγειίνπ, ηὸ ἀλάγλσζκα. 

Πξόζρσκελ 

Κεθ. θε', 1-13. 
Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηὴλ παξαβνιὴλ ηαύηελ, ὡκνηώζε ἡ βαζηιεία ηῶλ 

νὐξαλῶλ δέθα παξζέλνηο, αἵηηλεο ιαβνῦζαη ηάο ιακπάδαο αὐηῶλ, 

ἐμῆιζνλ εἰο ἀπάληεζηλ ηνῦ Νπκθίνπ. Πέληε δὲ ἦζαλ ἐμ αὐηῶλ 

θξόληκνη θαὶ αἱ πέληε κσξαί. Αἵηηλεο κσξαὶ ιαβνῦζαη ηάο ιακπάδαο 

ἑαπηῶλ, νὐθ ἔιαβνλ κεζ' ἑαπηῶλ ἔιαηνλ αἱ δὲ θξόληκνη ἔιαβνλ 

ἔιαηνλ ἐλ ηνῖο ἀγγείνηο αὐηῶλ κεηὰ ηῶλ ιακπάδσλ αὐηῶλ. 

Χξνλίδνληνο δὲ ηνῦ Νπκθίνπ ἐλύζηαμαλ πᾶζαη θαὶ ἐθάζεπδνλ. 

Μέζεο δὲ λπθηὸο θξαπγὴ γέγνλελ ἰδνὺ ὁ Νπκθίνο ἔξρεηαη, 

ἐμέξρεζζε εἰο ἀπάληεζηλ αὐηνῦ. Σόηε ἠγέξζεζαλ πᾶζαη αἱ παξζέλνη 

ἐθεῖλαη θαὶ ἐθόζκεζαλ ηάο ιακπάδαο αὐηῶλ. Αἱ δὲ κσξαὶ ηαῖο 

θξνλίκνηο εἶπνλ δόηε ἡκῖλ ἐθ ηνῦ ἐιαίνπ ὑκῶλ, ὅηη αἱ ιακπάδεο 

ἡκῶλ ζβέλλπληαη. Ἀπεθξίζεζαλ δὲ αἱ θξόληκνη ιέγνπζαη· κήπνηε 

νὐθ ἀξθέζεη ἡκῖλ θαὶ ὑκῖλ πνξεύεζζε δὲ κᾶιινλ πξὸο ηνὺο 

πσινῦληαο θαὶ ἀγνξάζαηε ἑαπηαῖο. Ἀπεξρνκέλσλ δὲ αὐηῶλ 

ἀγνξάζαη, ἦιζελ ὁ Νπκθίνο, θαὶ αἱ ἕηνηκνη εἰζῆιζνλ κεη' αὐηνῦ εἰο 

ηνὺο γάκνπο, θαὶ ἐθιείζζε ἡ ζύξα. Ὕζηεξνλ δὲ ἔξρνληαη θαὶ αἱ 

ινηπαὶ παξζέλνη ιέγνπζαη· Κύξηε, Κύξηε, ἄλνημνλ ἡκῖλ.  δὲ 

ἀπνθξηζεὶο εἶπελ ἀκὴλ ιέγσ ὑκῖλ, νὐθ νἶδα ὑκᾶο. Γξεγνξεῖηε νὖλ, 

ὅηη νὐθ νἴδαηε ηὴλ ἡκέξαλ νὐδὲ ηὴλ ὥξαλ, ἐλ ἡ ὁ πἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ 

ἔξρεηαη. 

Δόμα. Ἦρνο β'. 
Σαῖο ηῆο Ἀζιεθόξνπ, πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε, 

ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ λῦλ... 
Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

ηίρ: Ἐιέεζόλ κε ὁ ζεὸο θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο ζνπ, θαὶ θαηὰ ηὸ 

πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἐμάιεηςνλ ηὸ ἀλόκεκά κνπ. 

Καὶ ηὸ Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β'. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 
Ὅιε εἰ πιεζίνλ κνπ, πεξηθαιιὴο θαὶ ὡξαία, κῶκόο ζνη νὐθ ἐλεζηί, 

ιέγεη ζνὶ ὁ Κύξηνο, ζηόαζιε ἄζπηινλ θόζκνλ γάξ, πεξηβεβιεκέλε, 

παξεὶ λῦλ ἐθ δεμηῶλ αὐηνῦ, πεπνηθηικέλε δέ, ηὰ ηξνπαηνθόξα 
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καξηύξηα ηαῦηα δὴ ηαῦηα πξόηεηλνλ, ἅπεξ δη' Αὐηὸλ θαζππέκεηλαο, 

ὅπσο ἐμηιάζε Αὐηὸλ θηλνῦζα ζπιάγρλα νἰθηηξκῶλ, ηνῦ ζπγρσξήζαη 

θαὶ ζώζαη κέ, ὅηαλ κέιισ θξίλεζζαη. 

 

 

Ὠδὴ δ'. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
Ἀλεγείξεηο πεζόληαο, λνπζεηεῖο ηνὺο πηζηνύο, θαὶ λεύξνηο ηνὺο 

θάκλνληαο, ὑςνῖο ἡκῶλ ηὸ θέξαο, εὐθξαίλεηο ηνὺο ὑκλνύληαο, ἐθ 

θαξδίαο θαὶ κέιπνληαο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, ζεὸο εὐινγεηὸο εἰ.  

 

Ννεξαῖο ηαῖο ἀθηῖζηλ, ἐιακπξύλζεο Πακκάθαξ ςπρὴ θαὶ ζώκαηη· 

δηὸ ἡ κπξνζήθε, ηῶλ ζείσλ ζνῦ ιεηςάλσλ, ζεξαπεύεη ηνὺο 

ςάιινληαο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, ζεὸο εὐινγεηὸο εἰ.  

 

Ἀγαπῶζα ηὸλ Κηίζηελ, ηὴλ δηηηὴλ ἐληνιὴλ Μάξηπο ἐμεπιήξσζαο, 

ἐπεὶ θαὶ ηὸλ πιεζίνλ, ἠγάπεζαο ὡο ἔδεη, ἐλ ηῇ πξάμεη δηδάζθνπζα ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ζεόο, ὄλησο ἐζηὶλ Ἀγάπε.  

                                            Θενηνθίνλ 
ηάκλνο ὄλησο ἐθάλεο, ζπιια-βνῦζα Χξηζηὸλ κάλλα ηὸ νὐξάληνλ, 

θαὶ ηνῦηνλ ἐθηεθνῦζα, ηξνθὴλ ἀζαλαζίαο, θαὶ ηξπθὴλ ἠκῶλ 

ἄξξεηνλ, ηὸλ ηῶλ Παηέξσλ ἠκῶλ, ζεὸλ εὐινγεκέλνλ.  

 

Ὠδὴ ε'. Σὸλ βαζηιέα. 

 

Σὶο κὲ ρσξίζεη, ἀπὸ ἀγάπεο Κπξίνπ; νὐ ιηκόο, νὐ γπκλόηεο, νὐ 

ζιῖςηο· Αὐηῶ πνζῶ ζπλεῖλαη, ἔθεο εἰο ηνὺο αἰῶλαο.  

 

Ἀλαθνπθίδεηο, παξακπζεῖο ἀζζελνῦληαο, ἀλαςύρεηο 

θαηαπνλνπκέλνπο· πάληα δξᾶο εἰο δόμαλ, Χξηζηνῦ ηνῦ ἀλαζηάληνο.  

 

πκπαζέζηαηε θαὶ θηιαλζξώπῳ πξνλνίᾳ, ζπκπαξίζηαζαη ηνῖο 

ἐλδεέζη, θαὶ εὐγλσκνλνύζη, ζὲ Κόξε εἰο αἰῶλαο.  

                                           Θενηνθίνλ 

Ἰιαξσηάηε, θαὶ ἀγαζὴ δηαζέζεη, ἀζθαιίδεηο παληνίσλ ἐθ θηλδύλσλ, 

ηνὺο ὑπεξπςνύληαο ζε κόλε Θενηόθε.  

 

Ὠδὴ ζ'. Κπξίσο ζενηόθνλ. 

Αἱκάησλ ζνπ ἐθρύζεηο, θάιινο παξζελίαο, θαὶ ἀθιηλεῖο κεζηηείαί 

ζνπ Πάλζεκλε, ἀπνθαζαίξνπζη πάζε, πιεγὰο θαὶ ηξαύκαηα.  
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Ἀκόιπληνλ λπκθῶλα, Κόξε ἐθιεξώζσ, εἰο νὐξαλίνπο ζαιάκνπο 

ρνξεύνπζα, ηνὺο εὐζεβῶο ζὲ ηηκῶληαο ἐπηβξαβεύνπζα.  

 

Ῥναῖο ηῶλ ζῶλ αἱκάησλ, κύξνηο δὲ ιεηςάλσλ, ἐλ ἐπηθιήζεη ζεπηνύ 

ζνπ ὀλόκαηνο, Ἀλαζηαζία πεγάδεηο, ἄθζηηα λάκαηα.  

                                            Θενηνθίνλ 

Σξπθὴ πηζηῶλ Παξζέλε, δόμα ζύ Μαξηύξσλ, Ἱεξαξρῶλ ηὸ ζεπηὸλ 

ἐγθαιιώπηζκα, Ἀζσληηὼλ δὲ Παηέξσλ ζηεξξὸλ πξνηείρηζκα.  

 

Καὶ εζὺο ηό· 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζὲ ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ, θαὶ Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. 

Σὴλ ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο 

ηῶλ εξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεὸλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ 

ὄλησο Θενηόθνλ, ζὲ κεγαιύλνκελ.  
 

Ὄλπραο, ὀδόληαο ηε θαὶ καζηνύο, ρεῖξάο ηε θαὶ πόδαο, ἐθθνπεῖζα 

ἀλειεῶο, ὄλπμηλ ἐμέζζεο, ππξὶ θαηαθιερζεῖζα, Ἀλαζηαζία κάξηπο 

ὀζηνπάξζελε. 

 

Δόμῃο ἀθεξάηνπ θαηαηξπθάλ, θαηεμησκέλε, ἐλ ηαῖο   ἄλῳ  

δηακνλαῖο,  πξόζδεμαη   δεήζεηο,  ιανῦ ἡκαξηεθόηνο, θαὶ ζαῖο 

πξεζβείαηο ῥῦζαί, πάληαο θνιάζεσο.  

 

Σξεῖο ιακπξνὺο ζηεθάλνπο ἀπνιαβεῖλ, Μάθαξ ἠμηώζεο, ἐθ ρεηξὸο 

ηνῦ Δεκηνπξγνῦ ηὸλ ηῆο παξζελίαο, θαὶ ηόλ ηνπ καξηπξίνπ, ηὸλ ηῆο 

ὑπαθνῆο δέ, ἐλ ηῇ ἀζθήζεη ζνπ.  

 

Ἄθζνλα Ἰάκαηα παξαζρεῖλ, λῦλ κὴ θαηνθλήζῃο, κεδὲ πέκςῃο ἡκᾶο 

θελνύο· ὢ Ἀλαζηαζία, ηὸ δύλαζζαη γὰξ ἔρεηο, ὡο θέξνπζα ηὴλ ράξηλ 

ηνῦ Παληνθξάηνξαο.  

 

Ζῇ ἡ ζὴ ςπρὴ ἐλ ρεηξὶ ζενῦ, ἄλεπζελ βαζάλσλ, ἐλ εἰξήλῃ δηελεθεῖ 

ραίξεη δὲ πινπηνῦζα, Μνλὴ ηνῦ Γξεγνξίνπ, ηὰ ζεία ιείςαλά ζνπ, 

θόζκνλ ὡο ἄθζαξηνλ.  

 

Ἔιαηνλ ἀγάπεο παξζεληθῆο, λήςεσο ἐλ πᾶζη, ἐγξεγόξζεσο 

κπζηηθῆο, ἔζρεο ἐλ ιακπάδη, ηῇ ζὴ Ἀλαζηαζία, δηὸ λῦλ ἐκβαηεύεηο 

εἰο ηὰ νὐξάληα.  
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Ἔιαηνλ ἐπίζηαμνλ ἐπ’ ἐκέ, ηὸλ θελαῖο ἀπάηαηο, δνπισζέληα θαὶ 

ἡδνλαῖο, θώηηζνλ ηὸλ λνῦλ κνπ, ςπρήλ ηε θαὶ θαξδίαλ, ρξηόκελα 

ἐιαίῳ ἀγαιιηάζεσο.  

 

Δίδαμνλ κὲ Μάξηπο ἐπηηειεῖλ, ηὴλ ἁγησζύλελ, ἐλ ηῷ θόβῳ ηῷ πξὸο 

ζένλ, θαὶ ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ θαζήισζνλ ηάο ζάξθαο, θαὶ πξὸο ηὸλ 

Ἰεζνῦλ κνπ, ζηξέςνλ ηὴλ ἔθεζηλ.  

 

Ὡο ἀπνιαβνῦζα δόμῃο ηξηζζώο, ηὸ ινγηζηηθόλ κνπ, ζὺλ ηῷ 

ἐπηζπκεηηθῷ, θαὶ ζπκνεηδεῖ κνπ θαηαύγαζαλ θσηί ζνπ, θαὶ ηῆο 

ζεώζεσο κὲ πνίεζνλ ἄμηνλ.  

 

Πᾶζαη ηῶλ ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο.  

 

Ὁ Ἀλαγλώζηεο· 
Σν Σξηζάγηνλ… 

Εἶηα ηὸ παξόλ Ἀπνιπηίθηνλ. 

Ἦρνο γ'. Σὴλ ὡξαηόηεηα. 
Σὴλ ὀζηόαζινλ θαὶ θαιιηπάξζελνλ, Ῥώκεο ηὸ βιάζηεκα, θαὶ κέγα 

θαύρεκα, ηῆο ἀλαζηάζεσο Χξηζηνῦ, ἀμίσο ηὴλ ἐπώλπκνλ, δεῦηε 

εὐθεκήζσκελ, Ἀλαζηαζίαλ ηὴλ πάλζεκλνλ, βξύεη γὰξ ἰάζεσλ, 

ἀθεζώδπλα θάξκαθα, ηνῖο ηῶλ ιεηςάλσλ αὐηῆο ηὴλ ζήθελ, 

πξνζπηπζζνκέλνηο κεηὰ πίζηεσο.  

 

Πξὸ δὲ ηνῦ Δη’ ερῶλ, ςάιινληαη ηὰ παξόληα· 

Ἦρνο β'. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

 

Πάληεο νἱ ἐλ λόζνηο ραιεπαῖο, θαὶ ηαῖο ηξηθπκίαηο ηνῦ βίνπ, 

ἐθηαξαζζόκελνη λῦλ, δεῦηε δὴ πξνζδξάκσκελ θαὶ πξνζθπλήζσ-κελ, 

ηὴλ εἰθόλα ηὴλ πάληηκνλ, ηῆο Ἀλαζηαζίαο, ηαύηελ ἱθεηεύνληεο ἐλ 

θαηαλύμεη πνιιῇ· ζπεῦζνλ, ἐμεγέξζεηη ὅπσο πάληαο ἐθ παζὼλ 

ἀλαζηήζῃο, Μάξηπο Ἀλαζηάζεσο θεξώλπκε.  

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ ζενῦ, θύιαμόλ 

κὲ ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ ζνπ.  

Δη’ ερῶλ. 

 


