
1 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ 

ΕΣΠΕΡΙΝΌΣ  

Προκαταρκτικά. (Σελ.  74-78).   

Ἀλλά ἀντί τοῦ Δεῦτε προσκυνήσωμεν...  

Χριστός ἀνέστη... (γ΄.). 

Εἰρηνικά. (Σελ.  14-16).  

Κύριε ἐκέκραξα... (Σελ.  38-40).   

Τροπάρια.  

Ἀναστάσιμα.                 

Διὰ τοῦ τιμίου σου Σταυροῦ Χριστέ, διάβολον 

ᾔσχυνας, καὶ διὰ τῆς Ἀναστάσεώς σου, τὸ κέντρον 

τῆς ἁμαρτίας ἤμβλυνας, καὶ ἔσωσας ἡμᾶς, ἐκ τῶν 

πυλῶν τοῦ θανάτου· δοξάζομέν σε Μονογενές. 

 

Ὁ τὴν Ἀνάστασιν διδοὺς τῷ γένει τῶν 

ἀνθρώπων, ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, 

ἔφριξαν τοῦτον οἱ ἄρχοντες τοῦ ᾍδου, καὶ 

ἐπήρθησαν πύλαι ὀδυνηραί· εἰσελήλυθε γὰρ ὁ 

Βασιλεὺς τῆς δόξης Χριστός, λέγων τοῖς ἐν 

δεσμοῖς· Ἐξέλθετε, καὶ τοῖς ἐν τῷ σκότει, 

ἀνακαλύπτεσθε.  

Μέγα θαῦμα! ὁ τῶν ἀοράτων Κτίστης, διὰ 

φιλανθρωπίαν σαρκὶ παθών, ἀνέστη ὁ ἀθάνατος. 

Δεῦτε πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, τοῦτον 

προσκυνήσωμεν· τῇ γὰρ αὐτοῦ εὐσπλαγχνίᾳ ἐκ 

πλάνης ῥυσθέντες, ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν, ἕνα 

Θεὸν ὑμνεῖν μεμαθήκαμεν.  

Ἑσπερινὴν προσκύνησιν προσφέρομέν σοι τῷ 

ἀνεσπέρῳ Φωτί, τῷ ἐπὶ τέλει τῶν αἰώνων ὡς ἐν 

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

Προκαταρκτικά. (Σελ. 74-78).  

Ἀλλά ἀντί τοῦ Δεῦτε προσκυνύσωμεν... 

Χριστός ἀνέστη... (γ’.). 

Εἰρηνικά. (Σελ. 14-16).  

Κύριε ἐκέκραξα...( (Σελ. 38-40). 

Τροπάρια 

Ἀναστάσιμα. 

Μέ τόν τίμιο Σταυρό σου, Χριστέ, καταντρόπιασες 

τό διάβολο, καί μέ τήν Ἀνάστασή σου ἄμβλυνες (στό-

μωσες) τό κεντρί τῆς ἁμαρτίας, καί μᾶς ἔσωσες ἀπό τίς 

πύλες τοῦ θανάτου· Σέ δοξάζουμε, Μονογενή Υἱέ τοῦ 

Θεοῦ. 

Αὐτός πού δίνει τήν ἀνάσταση στό γένος τῶν 

ἀνθρώπων, ὡς πρόβατο ὁδηγήθηκε στή σφαγή· 

Ἔφριξαν ἐξ αἰτίας του οἱ ἄρχοντες τοῦ ᾅδη, καί ἄνοιξαν 

οἱ ὀδυνηρές πύλες· Διότι εἰσῆλθε ὁ Βασιλιάς τῆς δόξας ὁ 

Χριστός, λέγοντας στούς φυλακισμένους, βγεῖτε, καί σ’ 

αὐτούς πού ἦταν στό σκοτάδι, ξεσκεπασθεῖτε. 

 

Μέγα θαῦμα! Ὁ κτίστης τῶν ἀοράτων, ἀφοῦ ἔπαθε 

σωματικά ἀπό φιλανθρωπία, ἀναστήθηκε ὁ ἀθάνατος· 

Ἐλᾶτε οἱ γενιές τῶν ἐθνῶν, νά τόν προσκυνήσουμε· Διό-

τι λυτρωμένοι ἀπό τήν πλάνη μέ τήν εὐσπλαχνία του, 

μάθαμε νά ὑμνοῦμε ἕνα Θεό μέ τρία πρόσωπα. 

 

Ἑσπερινή προσκύνηση προσφέρουμε σ’ ἐσένα τό 

ἀνέσπερο φῶς, ὁ ὁποῖος στίς ἔσχατες μέρες ἔλαμψες μέ 
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ἐσόπτρῳ διὰ σαρκός, λάμψαντι τῷ κόσμῳ, καὶ 

μέχρις ᾍδου κατελθόντι, καὶ τὸ ἐκεῖσε σκότος 

λύσαντι, καὶ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῖς ἔθνεσι 

δείξαντι, φωτοδότα Κύριε δόξα σοι.             

Τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας ἡμῶν, Χριστὸν 

δοξολογήσωμεν· αὐτοῦ γὰρ ἐκ νεκρῶν 

ἀναστάντος, κόσμος ἐκ πλάνης σέσωσται, χαίρει 

χορὸς Ἀγγέλων, φεύγει δαιμόνων πλάνη, Ἀδὰμ 

πεσὼν ἀνίσταται, διάβολος κατήργηται.  

 

Οἱ τῆς κουστωδίας ἐνηχοῦντο ὑπὸ τῶν 

παρανόμων. Καλύψατε Χριστοῦ τὴν Ἔγερσιν, καὶ 

λάβετε ἀργύρια, καὶ εἴπατε, ὅτι ἡμῶν 

κοιμωμένων, ἐκ τοῦ μνημείου ἐσυλήθη ὁ νεκρός. 

Τίς εἶδε, τίς ἤκουσε νεκρὸν κλαπένταποτέ, 

μάλιστα ἐσμυρνισμένον καὶ γυμνόν, 

καταλιπόντα καὶ ἐν τῷ τάφῳ τὰ ἐντάφια αὐτοῦ. 

Μὴ πλανᾶσθε Ἰουδαῖοι, μάθετε τὰς ῥήσεις τῶν 

Προφητῶν, καὶ γνῶτε, ὅτι αὐτός ἐστιν ἀληθῶς, ὁ 

Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου καὶ Παντοδύναμος.  

Κύριε ὁ τὸν ᾍδην σκυλεύσας, καὶ τὸν 

θάνατον πατήσας, Σωτὴρ ἡμῶν, ὁ φωτίσας τὸν 

κόσμον τῷ Σταυρῷ τῷ τιμίῳ, ἐλέησον ἡμᾶς. (Δίς).                            

Τοῦ Τυφλοῦ.  

Ὁ Τυφλὸς γεννηθείς, ἐν τῷ ἰδίῳ λογισμῷ 

ἔλεγεν· Ἆρα ἐγώ, δι' ἁμαρτίας γονέων ἐγεννήθην 

ἀόμματος; Ἆρα ἐγώ, δι' ἀπιστίαν ἐθνῶν 

ἐγεννήθην εἰς ἔνδειξιν, οὐχ ἱκανῶ τοῦ ἐρωτᾶν, 

πότε νύξ, πότε ἡμέρα, οὐκ εὐτονοῦσί μου οἱ πόδες 

τό σῶμα σου ὡς σέ καθρέφτη στόν κόσμο, καί κατέβη-

κες μέχρι τόν ᾅδη, καί ἔλυσες τό ἐκεῖ σκότος, καί ἔδειξες 

στά ἔθνη τό φῶς τῆς ἀναστάσεως· Φωτοδότα Κύριε, δό-

ξα σοι. 

Τόν ἀρχηγό τῆς σωτηρίας μας τόν Χριστό, ἄς τόν δο-

ξολογήσουμε· Διότι, ἀφοῦ ἀναστήθηκε αὐτός ἀπό τούς 

νεκρούς, ὁ κόσμος σώθηκε ἀπό τήν πλάνη. Χαίρονται οἱ 

χορεῖες τῶν ἀγγέλων, φεύγει ἡ πλάνη τῶν δαιμόνων, ὁ 

Ἀδάμ, μολονότι ἔπεσε, ἀναστήνεται, ὁ διάβολος ἔχει 

καταργηθεῖ. 

Οἱ στρατιῶτες τῆς φρουρᾶς ἄκουαν ἀπό τούς παρα-

νόμους· Ἀποκρύψτε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί λά-

βετε χρήματα, καί πεῖτε, ὅτι, ἐνῷ ἐμεῖς κοιμώμασταν, ὁ 

νεκρός ἐκλάπη (τον ἔκέψαν) ἀπό τό μνημεῖο. Ποιός εἶδε, 

ποιός ἄκουσε ποτέ, ὅτι νεκρός ἐκλάπη;  Καί μάλιστα 

ἀλειμμένος μέ σμύρνα (νεκρικά μύρα) καί γυμνός, πού 

ἐγκατέλειψε καί στόν τάφο τά νεκρικά σάβανά του; 

Μήν ἀπατᾶσθε, Ἰουδαῖοι. Μάθετε τίς προφητεῖες τῶν 

Προφητῶν καί κατανοῆστε, ὅτι αὐτός εἶναι ἀληθινά ὁ 

Λυτρωτής τοῦ κόσμου καί Παντοδύναμος. 

Κύριε, ἐσύ πού ξεγύμνωσες τόν ᾅδη καί  πάτησες τό 

θάνατο, Σωτήρα μας, πού φώτισες τόν κόσμο μέ τόν τί-

μιο Σταυρό  σου, ἐλέησέ μας. (Δίς). 

Τοῦ Τυφλοῦ. 

Ὁ ἐκ γενετῆς Τυφλός ἔλεγε μέσα στό δικό του λογι-

σμό· Ἆραγε ἐγώ γιά τίς ἁμαρτίες τῶν γονιῶν μου γεν-

νήθηκα ἀόμματος; Ἆραγε ἐγώ γιά τήν ἀπιστία τῶν 

ἐθνῶν γεννήθηκα ὡς παράδειγμα; Δέν μπορῶ νά ρωτῶ, 

πότε εἶναι νύχτα πότε ἡμέρα. Δέν ἀντέχουν τά πόδια 
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τὰ τῶν λίθων προσκρούσματα· οὐ γὰρ εἶδον τὸν 

ἥλιον λάμποντα, οὐδὲ ἐν εἰκόνι τὸν ἐμὲ 

πλαστουργήσαντα, ἀλλὰ δέομαί σου, Χριστὲ ὁ 

Θεός. Ἐπίβλεψον ἐπ ἐμέ, καὶ ἐλέησόν με. (Δίς).  

Παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκ τοῦ ἱεροῦ, εὗρεν 

ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς· καὶ 

σπλαγχνισθείς, ἐπέθηκε πηλὸν ἐπὶ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ὕπαγε, 

νίψαι εἰς τοῦ Σιλωάμ· καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψε, 

δόξαν ἀναπέμπων Θεῷ, οἱ δὲ ἀγχισταὶ αὐτοῦ, 

ἔλεγον αὐτῷ· Τίς σου τὰς κόρας διήνοιξεν, ἃς 

οὐδεὶς τῶν βλεπόντων ἰᾶσαι ἴσχυσεν; ὁ δὲ φησὶ 

βοήσας· Ἄνθρωπος, Ἰησοῦς λεγόμενος, ἐκεῖνός 

μοι ἔφη· Νίψαι εἰς τοῦ Σιλωάμ, καὶ ἀνέβλεψα. Αὐ-

τός ἐστιν ἀληθῶς, ὃν ἔφη Μωσῆς ἐν τῷ νόμῳ, 

Χριστὸν Μεσσίαν, αὐτός ἐστιν ὁ Σωτὴρ τῶν 

ψυχῶν ἡμῶν. 

 

Δόξα...       

Κύριε, παράγων ἐν τῇ ὁδῷ, εὗρες ἄνθρωπον 

τυφλὸν ἐκ γενετῆς, καὶ ἔκθαμβοι γεγονότες οἱ 

Μαθηταί, ἐπηρώτων σε, λέγοντες· Διδάσκαλε, τίς 

ἥμαρτεν, οὗτος, ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς 

γεννηθῇ; Σὺ δὲ Σωτήρ μου ἐβόας αὐτοῖς· Οὔτε 

οὗτος ἥμαρτεν, οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ' ἵνα 

φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ· ἐμὲ δεῖ 

ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με, ἃ οὐδεὶς 

δύναται ἐργάζεσθαι. Καὶ ταῦτα εἰπών, πτύσας 

χαμαί, καὶ πηλὸν ποιήσας, ἐπέχρισας τοὺς 

μου νά χτυποῦν στίς πέτρες· Ἐξ ἄλλου δέν εἶδα τόν ἥλιο 

νά λάμπει, οὔτε σέ εἰκόνα, αὐτόν πού μέ ἔπλασε.· Ἀλλά 

σέ παρακαλῶ, Χριστέ Θεέ μου· Ρίξε μου ἕνα σπλαχνικό 

βλέμμα καί ἐλέησέ με. (Δίς). 

Φεύγοντας ὁ Ἰησοῦς ἀπό τόν ναό βρῆκε ἕναν 

ἄνθρωπο τυφλόν ἐκ γενετῆς· Καί ἐπειδή τόν λυπήθηκε, 

ἔβαλε λάσπη ἐπάνω στά μάτια του, καί τοῦ εἶπε· Πή-

γαινε νίψου στήν κολυμβήθρα (δεξαμενή) τοῦ Σιλωάμ· 

Καί ἀφοῦ νίφθηκε, ἀπέκτησε τό φῶς του, καί  

δοξολογοῦσε τόν Θεό. Καί οἱ πλησιέστεροί του τοῦ 

ἔλεγαν· Ποιός σοῦ ἄνοιξε τίς κόρες τῶν ματιῶν, τίς 

ὁποῖες κανείς ἀπ’ αὐτούς πού βλέπουν, δέν μπόρεσε νά 

τίς θεραπεύσει; Καί ἐκεῖνος λέγει φωνάζοντας· Κάποιος 

ἄνθρωπος λεγόμενος Ίησοῦς ἐκεῖνος μοῦ εἶπε· Νίψου 

στήν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ, καί ἀπέκτησα τό φῶς 

μου· Αὐτός εἶναι ἀληθινά ὁ Χριστός ὁ Μεσσίας, γιά τόν 

ὁποῖο εἶπε στό νόμο ὁ Μωυσῆς· Αὐτός εἶναι ὁ Σωτήρας 

τῶν ψυχῶν μας. 

Δόξα ... 

Κύριε, προχωρώντας στό δρόμο βρῆκες ἄνθρωπο 

τυφλόν ἐκ γενετῆς· Καί μένοντας ἔκπληκτοι οἱ Μαθητές 

σ’ ἐρωτοῦσαν λέγοντας· Διδάσκαλε, ποιός ἁμάρτησε, 

αὐτός ἤ οἱ γονεῖς του καί γεννήθηκε τυφλός; Ἐσύ ὅμως, 

Σωτήρα μου, ἐφώναζες σ’ αὐτούς· Οὔτε αὐτός ἁμάρτησε 

οὔτε οἱ γονεῖς του, ἀλλά γεννήθηκε τυφλός, γιά νά 

φανερωθοῦν τά ἔργα τοῦ Θεοῦ μέ αὐτόν· Ἐγώ πρέπει νά 

ἐργάζομαι τά ἔργα, αὐτοῦ πού μέ ἔστειλε, τά ὁποῖα κα-

νείς ἄλλος δέν μπορεῖ νά τά κάνει. Καί λέγοντας αὐτά, 

ἀφοῦ ἔφτυσες κάτω καί ἔκανες λάσπη, ἔχρισες τά μάτια 
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ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, λέξας πρὸς αὐτόν· Ὕπαγε, 

νίψαι εἰς τοῦ Σιλωὰμ τὴν κολυμβήθραν· ὁ δέ, 

νιψάμενος, ὑγιὴς ἐγένετο, καὶ ἐβόα πρὸς σέ· 

Πιστεύω, Κύριε, καὶ προσεκύνησέ σοι. Διὸ βοῶμεν 

καὶ ἡμεῖς· Ἐλέησον ἡμᾶς.                

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.     

Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, τῆς ἀπειρογάμου 

νύμφης, εἰκὼν διεγράφη ποτέ. Ἐκεῖ, Μωυσῆς 

διαιρέτης τοῦ ὕδατος, ἐνθάδε, Γαβριὴλ ὑπηρέτης 

τοῦ θαύματος. Τότε, τὸν βυθόν ἐπέζευσεν 

ἀβρόχως Ἰσραήλ, νῦν δέ, τὸν Χριστὸν ἐγέννησεν 

ἀσπόρως ἡ Παρθένος. Ἡ θάλασσα, μετὰ τὴν 

πάροδοτοῦ Ἰσραήλ, ἔμεινεν ἄβατος, ἡ ἄμεμπτος, 

μετὰ τήν κύησιν τοῦ Ἐμμανουήλ, ἔμεινεν 

ἄφθορος. Ὁ ὤν, καὶ προών, καὶ φανεὶς ὡς 

ἄνθρωπος Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.   

Εἴσοδος.  Φῶς Ἱλαρόν. Προκείμενον. (Σελ. 40).  

Ἐκτενής. Κεφαλοκλισία. (Σελ.  41-44).  

Ἀπόστιχα. 

Τροπάρια. 

Σὲ τὸν σαρκωθέντα Σωτῆρα Χριστόν, καὶ τῶν 

οὐρανῶν μὴ χωρισθέντα, ἐν φωναῖς ᾀσμάτων 

μεγαλύνομεν· ὅτι Σταυρὸν καὶ θάνατον 

κατεδέξω, διὰ τὸ γένος ἡμῶν, ὡς φιλάνθρωπος 

Κύριος, σκυλεύσας ᾍδου πύλας, τριήμερος 

ἀνέστης, σῴζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν.   

Στιχηρά τοῦ Πάσχα. (Σελ.  28-29,29).   

Δόξα...             

Δικαιοσύνης ἥλιε νοητέ, Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ τὸν 

του λέγοντάς του· Πήγαινε νίψου στήν κολυμβήθρα τοῦ 

Σιλωάμ. Κι ἐκεῖνος μόλις νίφθηκε, ἔγινε ὑγιής κκαί  φώ-

ναζε σ’ ἐσένα· Πιστεύω, Κύριε, καί σέ προσκύνησε. Γι΄ 

αὐτό φωνάζουμε κι ἐμεῖς· Ἐλέησέ μας. 

 

Καί νῦν... Θεοτοκίο. 

Στήν Ἐρυθρά θάλασσα κάποτε ἀπεικονίσθηκε ἡ 

εἰκόνα τῆς ἀνύπανδρης Νύμφης· Ἐκεῖ ὁ Μωυσῆς ἦταν 

διαιρέτης (διαχωριστής) τοῦ νεροῦ, ἐδῶ ὁ Γαβριήλ 

ὑπηρέτης τοῦ θαύματος. Τότε πέρασε τόν βυθό πεζός ὁ 

λαός τοῦ Ἰσραήλ, καί τώρα γέννησε τόν Χριστό 

ἀσπόρως (χωρίς ἄνδρα) ἡ Παρθένος· Ἡ θάλασσα μετά 

τή διάβαση τοῦ Ἰσραήλ ἔμεινε ἀδιάβατη, ἡ Ἀμόλυντη 

μετά τή γέννηση τοῦ Ἐμμανουήλ ἔμεινα ἄφθορη. Ὁ 

Θεός πού ὑπάρχεις καί προϋπῆρχες καί φάνηκες ὡς 

ἄνθρωπος, ἐλέησέ μας. 

Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν. Προκείμενο. (Σελ. 40). 

Ἐκτενής...κ.λ.π. Κεφαλοκλισία. (Σελ. 41-44). 

Ἀπόστιχα:  

Τροπάρια. 

Ἐσένα τόν Σωτήρα Χριστό, πού σαρκώθηκες καί δέ 

χωρίσθηκες ἀπό  τόν ούρανό, μέ φωνές ᾀσμάτων σέ με-

γαλύνουμε· Διότι καταδέχθηκες Σταυρό καί θάνατο, ὡς 

φιλάνθρωπος Κύριος· Ἀφοῦ ἀπογύμνωσες τίς πύλες τοῦ 

ᾅδη, ἀναστήθηκες τριήμερος σώζοντας τίς ψυχές μας. 

 

Τά Στιχηρά τοῦ Πάσχα. (Σελ. 28-29,29). 

Δόξα ... 

Πνευματικέ Ἥλιε τῆς δικαιοσύνης, Χριστέ Θεέ μας, 
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ἐκ μήτρας τοῦ φωτόςἐστερημένον, διὰ τῆς σῆς 

ἀχράντου προσψαύσεως, φωτίσας κατ’ ἄμφω καὶ 

ἡμῶν τὰ ὄμματα, τῶν ψυχῶν αὐγάσας, υἱοὺς 

ἡμέρας δεῖξον, ἵνα πίστει βοῶμέν σοι. Πολλή σου 

καὶ ἄφατος, ἡ εἰς ἡμᾶς εὐσπλαγχνία, 

φιλάνθρωπε, δόξα σοι.     

 

Καὶ νῦν... 

Ἀναστάσεως ἡμέρα… (Σελ.  29).  

Νῦν ἀπολύεις…(Σελ.  82).   

 Τρισάγιον. (Σελ.  1-2).  

Ἀπολυτίκια.                           

Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, 

τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, 

ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι 

ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, καὶ 

θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, 

ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.              

 

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.           

Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος, χαῖρε τεῖχος 

καὶ σκέπη τῶνπροστρεχόντων εἰς σέ, χαῖρε 

ἀχείμαστε λιμὴν καὶ Ἀπειρόγαμε, ἡ τεκοῦσα ἐν 

σαρκὶ τὸν Ποιητὴν σου καὶ Θεόν, πρεσβεύουσα μὴ 

ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, καὶ 

προσκυνούντων τὸν Τόκον σου.                            

Ἀπόλυσις. (Σελ.  36).   

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ  

ἐσύ πού μέ τό ἀμόλυντό σου ἄγγιγμα ἐφώτισες σωματι-

κά καί πνευματικά, ἐκεῖνον πού στερήθηκε τό φῶς ἀπό 

τήν κοιλιά τῆς μητέρας του, φώτισε καί τά δικά μας μά-

τια τῶν ψυχῶν, καί ἀνάδειξέ μας υἱούς τῆς ἡμέρας, γιά 

νά σοῦ φωνάζουμε μέ πίστη· Πολλή καί ἀνέκφραστη 

εἶναι ἡ εὐσπλαχνία σου σ’ ἐμᾶς· Φιλάνθρωπε, δόξα σ’ 

ἐσένα. 

Καί νῦν ... 

Ἀναστάσεως ἡμέρα...». (Σελ. 29). 

Νῦν ἀπολύεις. (Σελ. 82). 

Τρισάγιο. (Σελ. 1-2). 

Ἀπολυτίκιο  

Τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι συνάναρχος μέ 

τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε 

γιά τή σωτηρία μας, ἄς τόν ἀνυμνήσουμε, πιστοί, καί ἄς 

τόν προσκυνήσουμε· Διότι ἀπό ἀγάπη δέχθηκε μέ τό 

σῶμα του νά ἀνεβεῖ στό Σταυρό, καί νά ὑπομείνει θά-

νατο, καί νά ἀναστήσει τούς νεκρούς κατά τήν ἔνδοξη 

Ἀνάστασή του. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίο 

Χαῖρε πύλη Κυρίου ἀδιάβατη. Χαῖρε τεῖχος καί σκέ-

πη, αὐτῶν πού καταφεύγουν σ’ ἐσένα. Χαῖρε λιμάνι χω-

ρίς τρικυμίες καί ἀπειρόγαμη (χωρίς πεῖρα γάμου). Ἐσύ 

πού γέννησες σωματικά τό Δημιουργό σου καί Θεό, μή 

παύσεις νά πρεσβεύεις ὑπέρ αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνυμνοῦν 

καί προσκυνοῦν τή γέννησή σου. 

Ἀπόλυση. (Σελ. 36-37 ). 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ 
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ΟΡΘΡΟΣ   

 (Προκαταρκτικά. (Σελ. 82-97).  

Καθίσματα.  

Τά ἀναστάσιμα. 

Τόν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου ἐγκωμιάσωμεν, τὴν 

ταφὴν τὴν ἁγίαν ὕμνοις τιμήσωμεν, καὶ τὴν 

Ἀνάστασιν αὐτοῦ ὑπερδοξάσωμεν, ὅτι συνήγειρε 

νεκρούς, ἐκ τῶν μνημάτων ὡς Θεός, σκυλεύσας 

κράτος θανάτου, καὶ ἰσχὺν διαβόλου, καὶ τοῖς ἐν 

ᾍδῃ φῶς ἀνέτειλε.               

Δόξα...  

Κύριε, νεκρὸς προσηγορεύθης, ὁ νεκρώσας 

τὸν θάνατον, ἐν μνήματι ἐτέθης, ὁ κενώσας τὰ 

μνήματα, ἄνω στρατιῶται τὸν τάφον ἐφύλαττον, 

κάτω τοὺς ἀπ' αἰῶνος νεκροὺς ἐξανέστησας· 

Παντοδύναμε καὶ ἀκατάληπτε, Κύριε δόξα σοι.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.  

Χαῖρε ἅγιον ὄρος καὶ θεοβάδιστον, χαῖρε 

ἔμψυχε βάτε καὶ ἀκατάφλεκτε, χαῖρε ἡ μόνη πρὸς 

Θεὸν κόσμου γέφυρα, ἡ μετάγουσα θνητούς, πρὸς 

τὴν αἰώνιον ζωήν, χαῖρε ἀκήρατε Κόρη, ἡ 

ἀπειράνδρως τεκοῦσα, τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν 

ἡμῶν.                  

Κύριε, ἐν μέσῳ σε προσήλωσαν, οἱ παράνομοι 

τῶν καταδίκων, καὶ λόγχῃ τὴν πλευράν σου 

ἐξεκέντησαν, ὦ Ἐλεῆμον, ταφὴν δὲ κατεδέξω, ὁ 

λύσας ᾍδου τὰς πύλας, καὶ ἀνέστης τριήμερος, 

ἔδραμον Γυναῖκες ἰδεῖν σε, καὶ ἀπήγγειλαν 

Ἀποστόλοις τὴν Ἔγερσιν. Ὑπερυψούμενε Σωτήρ, 

ΟΡΘΡΟΣ 

Προκαταρκτικά: (Σελ. 82-97). 

Καθίσματα. 

Τά ἀναστάσιμα. 

Τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου ἄς τόν ἐγκωμιάσουμε, τήν 

ταφή του τήν ἁγία μέ ὕμνους ἄς τήν τιμήσουμε, καί τήν 

Ἀνάστασή του ἄς τήν ὑπερδοξάσουμε· Διότι ἀνέστησε 

μαζί του ἀπό τά μνήματα τούς νεκρούς ὡς Θεός, λαφυ-

ραγωγώντας τήν ἐξουσία τοῦ θανάτου, καί σ’ αὐτούς 

πού ἦταν στόν ᾅδη, ὡς φῶς ἀνέτειλε. 

Δόξα... 

Κύριε, χαρακτηρίσθηκες νεκρός, Ἐσύ πού νέκρωσες 

τόν θάνατο. Κατατέθηκες σέ μνῆμα, ἐσύ πού ἄδειασες 

τά μνήματα. Ἐπάνω οἱ στρατιῶτες ἐφύλαγαν τόν τάφο 

σου, κάτω τούς ἀπό αἰῶνες νεκρούς ἀνέστησες. Παντο-

δύναμε καί ἀκατανόητε Κύριε, δόξα σ’ ἐσένα. 

Καί νῦν . ... Θεοτοκίο. 

Χαῖρε, Παναγία, πού εἶσαι ἅγιο ὄρος καί θεοβάδιστο· 

Χαῖρε, βάτε  ἔμψυχη καί ἄκαυτη. Χαῖρε Ἐσύ, πού εἶσαι ἡ 

μόνη γέφυρα τοῦ κόσμου πρός τόν Θεό, ἡ ὁποία μετα-

φέρει τούς θνητούς πρός τήν αἰώνια ζωή· Χαῖρε, 

ἀμόλυντη Κόρη, ἡ ὁποία, χωρίς τή μεσολάβηση ἀνδρός, 

γέννησες τή σωτηρία τῶν ψυχῶν μας. 

Κύριε, σ’ ἐκάρφωσαν οἱ παράνομοι ἀνάμεσα στούς 

καταδίκους, καί μέ τή λόγχη πλήγωσαν τήν πλευρά 

σου, Ἐλεῆμον· Καταδέχθηκες ταφή, Ἐσύ πού κατέλυσες 

τίς πύλες τοῦ ᾅδη, καί ἀναστήθηκες τριήμερος· Ἦλθαν 

τρέχοντας οἱ γυναῖκες νά σέ δοῦν, καί ἀνήγγειλαν 

στούς Ἀποστόλους τήν Ἀνάσταση. Ὑπερυψούμενε, Σω-
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ὃν ὑμνοῦσιν Ἄγγελοι, εὐλογημένε Κύριε δόξα σοι.

                   

Δόξα...  

Τὸ ξένον σου Σωτήρ μου μυστήριον, τῷ 

κόσμῳ σωτηρία γεγένηται· ἀναστὰς γὰρ ἐκ τάφου 

θεοπρεπῶς, τοὺς φθαρέντας συνήγειρας ὡς Θεός, 

ἡ πάντων ζωή, Κύριε δόξα σοι.    

                          

 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.                     

Ἀπειρόγαμε Νύμφη θεογεννήτρια, ἡ τῆς Εὔας 

τὴν λύπην χαραποιήσασα, ἀνυμνοῦμεν οἱ πιστοὶ 

καὶ προσκυνοῦμέν σε· ὅτι ἀνήγαγες ἡμᾶς ἐκ τῆς 

ἀρχαίας ἀρᾶς· καὶ νῦν δυσώπει ἀπαύστως, 

πανύμνητε Παναγία, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.  

Εὐλογητάρια. Μικρή Συναπτή.  

(Συλλειτουργικό.Σελ.  31-32). 

Ἡ Ὑπακοὴ.   

Ἀγγελικῇ ὁράσει τὸν νοῦν ἐκθαμβούμεναι, 

καὶ θεϊκῇ Ἐγέρσει τὴν ψυχὴν φωτιζόμεναι, αἱ 

Μυροφόροι τοῖς Ἀποστόλοις εὐηγγελίζοντο· 

Ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι, τὴν Ἀνάστασιν τοῦ 

Κυρίου, συνεργοῦντος τοῖς θαύμασι, καὶ 

παρέχοντος ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.   

Οἱ Ἀναβαθμοὶ.                

Ἀντίφωνον Α'.       

Ἐν τῷ θλίβεσθαί με Δαυϊτικῶς, ᾄδω σοι 

Σωτήρ μου· Ῥῦσαί μου τὴν ψυχὴν ἐκ γλώσσης 

δολίας.                          

τήρα, πού σέ ὑμνοῦν οἱ Ἄγγελοι, εὐλογημένε Κύριε, δό-

ξα σοι. 

Δόξα.   ... 

Τό παράδοξό σου (παράξενό σου) μυστήριο, Σωτήρα 

μου, γιά τόν κόσμο ἔγινε σωτηρία· Διότι, ἀφοῦ 

ἀναστήθηκες ἀπό τόν τάφο, ὅπως ἔπρεπε σέ Θεό, 

ἀνέστησες μαζί σου ὡς Θεός, αὐτούς πού 

ὑποδουλώθηκαν στή φθορά· ἐσύ ἡ ζωή τῶν πάντων, 

Κύριε, δόξα σοι.   

Καί νῦν . ... Θεοτοκίο. 

Ἀνύπανδρη Νύμφη, πού γέννησες τόν Θεό, πού χα-

ροποίησες τή λύπη τῆς Εὔας, σέ ἀνυμνοῦμε οἱ πιστοί, 

καί σέ προσκυνοῦμε, διότι μᾶς ἀνέσυρες ἀπό τήν 

ἀρχαία κατάρα. Καί τώρα ἱκέτευε θερμά καί 

ἀκατάπαυστα, Πανύμνητη Παναγία, νά σωθοῦμε ἐμεῖς. 

Εὐλογητάρια. Μικρή Συναπτή.  

(Συλλειτουργικό.(Σελ. 31-32). 

Ὑπακοή 

Θαμπωμένες ἀπό τήν ἀγγελική ὀπτασία καί φωτι-

ζόμενες ὡς πρός τό νοῦ τους ἀπό τή θεϊκή σου 

Ἀνάσταση, οἱ Μυροφόρες ἔφερναν τή χαρμόσυνη 

ἀγγελία· Ἀναγγείλατε στά ἔθνη τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυ-

ρίου, ὁ ὁποῖος συνεργεῖ μέ τά θαύματα, καί παρέχει σ’ 

ἐμᾶς τό μέγα ἔλεος. 

Οἱ Ἀναβαθμοὶ.  

Ἀντίφωνο Α'. 

Ὅταν θλίβομαι, ὅπως ὁ Δαυΐδ, ψάλλω σ’ ἐσένα, Σω-

τήρα μου· Λύτρωσέ μου τήν ψυχή ἀπό γλῶσσα δόλια. 
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Τοῖς ἐρημικοῖς ζωὴ μακαρία ἐστί, θεϊκῷ ἔρωτι 

πτερουμένοις.                  

Δόξα... καὶ νῦν...                      

Ἁγίῳ Πνεύματι, περικρατεῖται πάντα τὰ 

ὁρατά τε σὺν τοῖς ἀοράτοις· αὐτοκρατὲς γὰρ ὄν, 

τῆς Τριάδος ἕν ἐστιν ἀψεύστως.                  

Ἀντίφωνον Β'.       

Εἰς τὰ ὄρη ψυχὴ ἀρθῶμεν· δεῦρο ἐκεῖσε· ὅθεν 

βοήθεια ἥκει.                   

Δεξιά σου χεὶρἀ κᾀμέ, Χριστὲ ἱπταμένη, 

σκαιωρίας πάσης περιφυλαξάτω.  

 

Δόξα…Καὶ ῦν...   

Ἁγίῳ Πνεύματι, θεολογοῦντες φῶμεν· Σὺ εἶ 

Θεός, ζωή, ἔρως, φῶς, νοῦς, σὺ χρηστότης, σὺ 

βασιλεύεις εἰς τοὺς αἰῶνας.                

Ἀντίφωνον Γ'.  

Ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι· Εἰς τὰς αὐλὰς 

προσβῶμεν Κυρίου, χαρᾶς πολλῆς πλησθεὶς 

εὐχὰς ἀναπέμπω.                        

Ἐπὶ οἶκον Δαυΐδ, τὰ φοβερὰ τελεσιουργεῖται· 

πῦρ γὰρ ἐκεῖ φλέγον, ἅπαντα αἰσχρὸν νοῦν. 

                  

Δόξα... καὶ νῦν...                      

Ἁγίῳ Πνεύματι, ζωαρχικὴ ἀξία, ἐξ οὗ πᾶν 

ζῷον  ἐμψυχοῦται, ὡς ἐν Πατρί, ἅμα τε καὶ Λόγῳ. 

 

Προκείμενον.  

Ἀνάστηθι Κύριε ὁ Θεός μου, ὅτι σὺ βασιλεύεις 

Σ’ αὐτούς πού ζοῦν στήν ἔρημο, ὑπάρχει ζωή μακά-

ρια, διότι ἀποκτοῦν φτερά μέ τό θεϊκό ἔρωτα. 

Δόξα ... Καί νῦν ... 

Ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα συγκρατοῦνται ὅλα τά ὁρατά 

μαζί μέ τά ἀόρατα· Διότι ὄντας αὐτοδύναμο ἀληθινά 

εἶναι ἕνα πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. 

Ἀντίφωνο Β'. 

Ψυχή μου, ἄς ὑψωθοῦμε στά πνευματικά ὄρη· Ἔλα, 

ἐκεῖ ἀπό ὅπου ἔρχεται ἡ βοήθεια. 

Τό δεξί σου χέρι, Χριστέ, πετώντας ἀπό πάνω μου ἄς 

μέ προφυλάξει κι ἐμένα ἀπό κάθε σκευωρία (πανουργί-

α). 

Δόξα.   ... Καί νῦν . ... 

Θεολογώντας ἄς ποῦμε στό Ἁγιο Πνεῦμα· Ἐσύ εἶσαι 

Θεός, ἔρωτας, φῶς, νοῦς, ἐσύ εἶσαι ἀγαθότητα, ἐσύ βα-

σιλεύεις στούς αἰῶνες. 

Ἀντίφωνο Γ'. 

Ὅταν κάποιοι μοῦ ποῦν, ἄς πᾶμε στίς αὐλές (στόν 

ναό) τοῦ Κυρίου, γεμάτος ἀπό χαρά ἀναπέμπω εὐχές. 

 

Στήν πατρίδα τοῦ Δαυΐδ πραγματοποιοῦνται τά φο-

βερά πράγματα· Διότι ἐκεῖ ὑπάρχει φωτιά, πού κατακαί-

ει κάθε αἰσχρό νοῦ. 

Δόξα.   ... Καί νῦν . ... 

Στό Ἅγιο Πνεῦμα ὑπάρχει ἡ ἀξία τῆς προελεύσεως 

τῆς ζωῆς. Ἀπ’ αὐτό παίρνει ψυχή κάθε ζωντανό πλά-

σμα, ὅπως ἀπό τόν Πατέρα καί τόν Υἱό. 

Προκείμενο. 

Σήκω, Κύριε καί Θεέ μου, διότι Ἐσύ βασιλεύεις στούς 
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εἰς τοὺς αἰῶνας.               

Στίχ. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ 

καρδίᾳ μου.             

Τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου.  

(Συλλειτουργικόν. Σελ.  33).        

Εὐαγγέλιον Η'. Ἑωθινόν.  

Κατά Ἰωάννην. (Κ΄. 11-18).  

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, Μαρία εἱστήκει πρὸς τὸ 

μνημεῖον κλαίουσα ἔξω· ὡς οὖνἔκλαιε, 

παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ δύο 

ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ 

κεφαλῇ, καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ 

σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι· 

Γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς· Ὅτι ἦραν τὸν 

Κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν· καὶ 

ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ 

τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾒδει ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐστι. 

Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; 

ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρὸς ἐστι, λέγει αὐτῷ· 

Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ 

ἔθηκας, αὐτὸν κᾀγὼ αὐτὸν ἀρῶ· λέγει αὐτῇ ὁ 

Ἰησοῦς· Μαρία· στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ· 

Ῥαββουνί· ὃ λέγεται Διδάσκαλε· λέγει αὐτῇ ὁ 

Ἰησοῦς, Μή μου ἃπτου· οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα 

πρὸς τὸν πατέρα μου, πορεύου δὲ πρὸς τοὺς 

ἀδελφούς μου, καὶ εἰπὲ αὐτοῖς· Ἀναβαίνω πρὸς 

τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου 

καὶ Θεὸν ὑμῶν· ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ 

ἀπαγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἑώρακε τὸν 

αἰῶνες. 

Στίχος: Σέ δοξολογῶ, Κύριε, μέ ὅλη τήν καρδιά μου. 

 

Τάξη τοῦ Ἐωθινοῦ Εὐαγγελίου. 

(Συλλειτουργικό. (Σελ. 33). 

Εὐαγγέλιο: Η΄. Ἑωθινό. 

Κατά Ἰωάννην. (Κ΄. 11-18).  

Τόν καιρό ἐκεῖνο ἡ Μαρία (ἡ Μαγδαληνή) στεκόταν 

κοντά στό μνημεῖο κλαίοντας ἀπ’ ἔξω. Καθώς λοιπόν 

ἔκλαιε, παρέσκυψε στό μνημεῖο καί βλέπει δύο 

Ἀγγέλους νά κάθονται λευκοφορεμένοι, ἕνας πρός τό 

κεφάλι καί ἕνας πρός τά πόδια, ὅπου ἦταν θαμμένο τό 

σῶμα τοῦ Ἰησοῦ· Καί τῆς λένε ἐκεῖνοι· Γυναίκα, γιατί 

κλαῖς; Τούς λέγει· Κλαίω, γιατί πῆραν τόν Κύριό μου 

ἀπό τό μνημεῖο καί δέν γνωρίζω ποῦ τόν ἔβαλαν, καί 

λέγοντας αὐτά στράφηκε πρός τά πίσω, καί βλέπει τόν 

Ἰησοῦ νά στέκεται, καί δέν κατάλαβε ὅτι εἶναι ὁ Ἰησοῦς. 

Τῆς λέγει ὁ Ἰησοῦς· Γυναίκα γιατί κλαῖς; Ποιόν 

ἀναζητεῖς; Ἐκείνη νομίζοντας ὅτι εἶναι ὁ κηπουρός τοῦ 

λέγει· Κύριε, ἄν ἐσύ τόν μετέφερες, πές μου ποῦ τόν 

ἔβαλες καί ἐγώ θά τόν πάρω. Τῆς λέγει ὁ Ἰησοῦς· Μαρί-

α. Ἐκείνη στράφηκε καί τοῦ λέγει· Ραββουνί, πού ση-

μαίνει Διδάσκαλε. Τῆς λέγει ὁ Ἰησοῦς μή μέ ἀγγίζεις, 

διότι δέν ἀνέβηκα ἀκόμη στόν Πατέρα μου· Ἀλλά πή-

γαινε στούς ἀδελφούς μου καί πές τους· Ἀνεβαίνω στόν 

Πατέρα μου καί Πατέρα σας, καί Θεό μου καί Θεό σας. 

Ἔρχεται ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή ἀναγγέλλοντας στούς 

Μαθητές ὅτι εἶδε τόν Κύριο καί ὅτι τῆς εἶπε αὐτά. 
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Κύριον· καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.   

Ἀνάσιν Χριστοῦ. (Σελ.  22).               

Ὁ Ν’. Ψαλμός. (Σελ.  2-4). 

Πεντηκοστάριον: (Σελ.  36). 

Σῶσον ὁ Θεός.  

(Συλλειτουργικόν. Σελ.  36-37).       

Κανόνες.  

Ὠιδή Α΄. Τοῦ Πάσχα. (Σελ.  16).  

Τῆς Θεοτόκου. (Σελ.  121).  

Τοῦ Τυφλοῦ.   

(Κατά τό Τυπικόν ὁ Κανών τοῦ Τυφλοῦ δέν 

ψάλλεται.  Σημειοῦται δέ διά πλαγίων στοιχείων). 

Γῆν ἐφ' ἣν οὐκ ἔλαμψεν, οὐκ εἶδεν ἥλιος ποτέ, 

ἄβυσσον, ἣν οὐχ ἑώρακε γυμνήν, τὸ κύτος οὐρανοῦ, 

Ἰσραὴλ διώδευσεν ἀβρόχως, Κύριε, καὶ εἰσήγαγες 

αὐτόν εἰς ὄρος ἁγιάσματός σου, ᾄδοντα, ψάλλοντα, 

ἐπινίκιον ᾠδήν».  

Σταύρωσιν ἑκούσιον, καταδεξάμενος σαρκί, 

ἐπήγασας εὐλογίαν, καὶ ζωὴν τῷ κόσμῳ Δέσποτα, 

μόνε παντευλόγητε, καὶ τοῦ παντὸς δημιουργέ· 

ὅθεν εὐλογοῦμέν σε, ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν, 

ᾄδοντες, ψάλλοντες, ἐπινίκιον ᾠδήν.  

Λάκκῳ κατωτάτῳ σε, νεκρὸν γενόμενον 

Χριστέ, ἔθετο ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, καὶ προσεκύλισε 

λίθον τῇ θύρᾳ τοῦ μνήματος, μακρόθυμε· ἀλλ'  

ἀνέστης ἐν δόξῃ, καὶ κόσμον συνανέστησας, ᾄδοντα, 

ψάλλοντα, ἐπινίκιον  ᾠδήν.  

Μύρα τί κομίζετε, μετὰ δακρύων ὑμεῖς; ἔλεγε 

ταῖς τιμίαις Γυναιξίν, ὁ Ἄγγελος φανείς. Ὁ                 

 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ. (Σελ. 22). 

Ὁ Ν’. Ψαλμός. (Σελίδα 2-4).       

Πεντηκοστάριο: (Σελ. 36). 

Σῶσον ὁ Θεός.  

(Συλλειτουργικό. (Σελ. 36-37). 

Κανόνες. 

ᾨδή Α΄. Τοῦ Πάσχα. (Σελ. 16). 

Τῆς Θεοτόκου. (Σελ. 121).   

Τοῦ Τυφλοῦ. 

(Κατά τό Τυπικό ὁ Κανόνας τοῡ Τυφλοῦ δέν ψάλλεται. 

Γι' αὐτό καί σημειώνεται μέ πλάγια στοιχεῖα). 

Τή γῆ ἐπάνω στήν ὁποία δέν ἔλαμψε, οὔτε τήν εἶδε 

ποτέ ὁ ἥλιος, τήν ἄβυσσο τήν ὁποία δέν εἶδε γυμνή ὁ θόλος 

τοῦ οὐρανοῦ, ὁ λαός τοῦ Ἰσραήλ τή διέσχισε χωρίς νά 

βραχεῖ, Κύριε· Καί τόν ἔβαλες αὐτόν μέσα στό ὄρος τοῦ 

ἁγίου ναοῦ σου, ὑμνώντας ἐπινίκιο ὕμνο. 

Ἀφοῦ καταδέχθηκες σωματικά σταύρωση μέ τή θέ-

λησή σου, Κύριε, πήγασες στόν κόσμο εὐσπλαχνία καί 

ζωή, μόνε δοξασμένε καί Δημιουργέ τοῦ Παντός· Γι’ αὐτό 

σέ ἐγκωμιάζουμε, σέ ὑμνοῦμε καί σέ δοξάζουμε ὑμνώντας 

καί ψάλλοντας ἐπινίκιον ὕμνο. 

Ὅταν ἔγινες νεκρός, Χριστέ, σέ ἔθαψε ὁ ἐπίσημος 

Ἰωσήφ σέ μνῆμα βαθύ, καί κύλισε πέτρα στή θύρα τοῦ 

μνήματος, μεγαλόψυχε· Ἀλλά ἀναστήθηκες μέ δόξα, καί 

ἀνέστησες μαζί σου τόν κόσμο, πού ὑμνοῦσε καί ἔψαλλε 

ἐπινίκιον ὕμνο. 

Γιατί φέρνετε ἐσεῖς μύρα μαζί μέ δάκρυα; Ἔλεγε στἰς 

σεβάμιες γυναῖκες ὁ Ἄγγελος πού φάνηκε· Ὁ Χριστός 
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Χ ριστὸς ἐγήγερται, δραμοῦσαι εἴπατε, τοῖς 

θεόπταις Μαθηταῖς, πενθοῦσί τε καὶ κλαίουσιν, 

ὅπως σκιρτήσωσι, καὶ χορεύσωσι φαιδρῶς.  

Θαύματα παράδοξα, ἐπιτελῶν ὁ λυτρωτής, 

ἰάσατο καὶ Τυφλὸν ἐκ γενετῆς, πηλὸν ἐπιχρίσας, 

καὶ εἰπών· Πορεύθητι καὶ νίψαι ἐν τῷ Σιλωάμ, 

ὅπως γνώσει με Θεόν, ἐπί γῆς βαδίζοντα, σάρκα 

φορέσαντα, διά πλῆθος οἰκτιρμῶν. 

Δόξα… 

Μίαν Τρισυπόστατον, οὐσίαν σέβοντες, πιστοἰ, 

δοξάσωμεν τόν Πατέρα καί Υἱόν, καί Πνεῦμα τό 

εὐθές, ποιητήν, καί Κύριον, καί λυτρωτήν τοῦ 

παντὀς, ἕνα ἄκτιστον Θεόν, σύν Ἀσωμάτοις κρά-

ζοντες· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ Βασιλεῦ. 

Καί νῦν.. 

Μήτραν ἀπειρόγαμον ἐν σοί, κατῲκησεν Ἁγνή, 

Κύριος διά σπλάχνα ὁἰκτιρμῶν, σῶσαι βουλόμενος, 

τόν φθαρέντα ἄνθρωπον, ταῖς μεθοδείαις τοῦ 

ἐχθροῦ· Αὐτόν οὖν ἱκέτευε, τήνπόλιν ταύτην 

σῲζεσθαι, πάσης ἁλώσεως, καί ἐχθρρῶν 

ἐπιδρομῆς. 

Ὠιδή Γ΄. Τοῦ Πάσχα. (Σελ.  17-18).  

Τῆς Θεοτόκου. (Σελ.  122-123).  

Τοῦ Τυφλοῦ.   

Σαλευομένην τήν καρδίαν μου, Κύριε, τοῖς κύ-

μασι τοῦ βίου στερέωσον,εἰς λιμένα εὔδιον 

καθοδηγῶν, ὡς Θεός. 

Σαλευομένων τάς καρδίας ἐστήριξας, τήν γῆν 

πᾶσαν σαλεύσας, μακρόθυμε, τῇ σεπτῇ σταυρώσει 

ἀναστήθηκε· Τρέξτε καί πεῖτε στούς Μαθητές πού τόν 

ἔχουν δεῖ μέ τά μάτια τους, πού πενθοῦν καί κλαῖνε, γιά 

νά σκιρτήσουν καί νά πανηγυρίσουν χαρούμενα. 

Ἐκτελώντας παράδοξα θαύματα ὁ Λυτρωτής θερά-

πευσε καί τυφλό ἐκ γενετῆς, ἀφοῦ τόν ἔχρισε μέ λάσπη 

καί εἶπε· Πήγαινε καί νίψου στήν κολυμβήθρα τοῦ Σι-

λωάμ, γιά νά μέ γνωρίσεις ὡς Θεό, ὁ ὁποῖος βαδίζω ἐπάνω 

στή γῆ, ἀφοῦ φόρεσα σῶμα ἀπό ὑπερβολική εὔσπλαχνία. 

Δόξα ... 

Λατρεύοντας μία οὐσία μέ τρία πρόσωπα, πιστοί, ἄς 

δοξάσουμε τόν Πατέρα  καί τόν Υἱό καί τό Πνεῦμα τῆς 

ἀληθείας, τόν Ποιητή καί Κύριο καί Λυτρωτή τοῦ παντός, 

ἕναν ἄκτιστο Θεό κράζοντας μαζί μέ τούς Ἀσωμάτους 

(τούς Ἀγγέλους)· Εἶσαι ἅγιος, Ἅγιος Ἅγιος, Βασιλιά μας. 

Καί νῦν ... 

Στή μήτρα σου πού δέν εἶχε πεῖρα γάμου κατοίκησε, 

Ἁγνή, ὁ Κύριος ἀπό ὑπερβολική εὐσπλαχνία, θέλοντας νά 

σώσει τόν ἄνθρωπο, πού εἶχε φθαρεῖ ἀπό τίς πονηριές 

τοῦ ἐχθροῦ· Αὐτόν λοιπόν ἱκέτευε, νά σώζεται αὐτή ἡ πό-

λη ἀπό κάθε ἅλωση καί ἐπίθεση ἐχθρῶν. 

 

Γ΄. Τοῦ Πάσχα. (Σελ. 17).-18). 

Τῆς Θεοτόκου. (Σελ. 122-123).   

Τοῦ Τυφλοῦ. 

Κύριε, τήν καρδιά μου πού σαλεύεται ἀπό τά κύματα 

τῆς ζωῆς, στερέωσέ την καθοδηγώντας με ὡς Θεός σέ 

γαλήνιο λιμάνι. 

Στήριξες τίς καρδιές αὐτῶν πού σαλεύονταν σαλεύ   

οντας ὅλη τή γῆ, μεγαλόψυχε, μέ τή σεβάσμια σταύρωσή 
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σου, ἥν καθυπέστης σαρκί. 

Καινῷ μνημείῳ, Ἰωσήφ σε κατέθετο, οἰκτίρμον 

ὁ εὐσχήμων· ἀνέστης δέ ἐκ νεκρῶ ν τριήμερος, και-

νοποιήσας ἡμᾶς. 

Τί ὡ ς νεκρόν ἐπιζητεῖτε τόν Κύριον; ἀνέστη 

καθώς εἶπεν, ὁ Ἄγγελος γυναιξίν ἐφθέγγετο, 

ἀστράπτων θείᾳ μορφῇ. 

Τυφλόν ποτε ἐκ γενετῆς, προσελθόντα σοι 

ἰάσω,  πανοικτίρμον, δοξάζοντα τήν οἰκονομίαν σου, 

καί τά θαυμάσια. 

Δόξα… 

Θεόν Πατέρα προσκυνοῦμεν, προάναρχον Υἱόν 

καί Πνεῦμα θεῖον, τρισάκτιαστον φύσιν τρισυπό-

στατον, ἕνα Θεόν τοῦ παντός. 

Καί νῦν… 

Παρθενικῆς ἀπό γαστρός  ἀπεκύησας, Θεόν 

σεσαρκωμένον, ὅν αἴτησαι, Παναγία Δέσποινα, 

κατοικτιρῆσαι ἡμᾶς. 

Μικρά Συναπτή. (Σελ.  17).  

Ἐκφώνησις. 

Ὅτι σύ εἶ ὁ Θεός ἡμῶν… (Σελ.  18).   

Κάθισμα. 

Ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης καὶ ποιητής, 

παρερχόμενος εὗρεν ἐν τῇ ὁδῷ, Τυφλὸν 

καθεζόμενον, θρηνῳδοῦντα καὶ λέγοντα· οὐ 

κατεῖδον ἐν βίῳ, τὸν ἥλιον λάμποντα, οὐδὲ τὴν 

σελήνην, τὸ φέγγος αὐγάζουσαν· ὅθεν ἐκβοῶ σοι· 

ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου, φωτίσαι τὰ σύμπαντα, 

φώτισόν με ὡς εὔσπλαγχνος, ἵνα κράζω 

σου πού ὑπέστης σωματικά. 

Σέ καινούριο μνημεῖο σέ ἔθαψε, Εὔσπλαχνε, ὁ 

ἐπίσημος Ἰωσήφ· Ἀλλά ἀναστήθηκες ἀπό τούς νεκρούς 

τριήμερος ἀνακαινίζοντάς μας. 

Γιατί ἀναζητεῖτε ὡς νεκρό τόν Κύριο; Ἀναστήθηκε, 

ὅπως εἶπε, ἔλεγε ὁ Ἄγγελος στίς γυναῖκες ἀστράφτοντας 

μέ θεϊκή μορφή. 

Κάποτε θεράπευσες ἐκ γενετῆς τυφλόν πού ἦλθε   

κοντά σου, πανεύσπλαχνε, πού δόξαζε τή συμπάθειά σου 

καί τά θαύματά σου. 

Δόξα ... 

Προσκυνοῦμε Θεόν Πατέρα, πρίν ἀπό κάθε ἀρχή, Υἱό 

καί Ἅγιο Πνεῡμα, ἄκτιστη φύση τριπρόσωπη, ἕναν Θεό 

τοῦ παντός. 

Καί νῦν ... 

Ἀπό παρθενική κοιλιά γέννησες Θεό πού πῆρε σάρκα, 

τόν ὁποῖο παρακάλεσε, Παναγία Κυρία, νά μᾶς 

σπλαχνισθεῖ. 

Μικρή Συναπτή. (Σελ. 17). 

Ἐκφώνηση. 

Ὅτι σύ εἶ ὁ Θεός ἡμῶν… (Σελ. 18).   

Κάθισμα. 

Ὁ Κύριος τῶν ὅλων καί Ποιητής βαδίζοντας βρῆκε ν 

δρόμο κάποιο τυφλό, πού θρηνολογοῦσε καί ἔλεγε· Δέν 

εἶδα στή ζωή μου τόν ἥλιο νά φωτίζει, οὔτε τή σελήνη 

νά λάμπει τό φῶς της· Γι’ αὐτό φωνάζω σ’ ἐσένα· Ἐσύ 

πού γεννήθηκες ἀπό Παρθένο, γιά νά φωτίσεις τά σύμ-

παντα, φώτισέ με ὡς εὔσπλαχνος, γιά νά κραυγάζω 

πέφτοντας μπροστά σου· Κύριε Χριστέ Θεέ μου, δώρισέ 



13 

 

προσπίπτων σοι· Δέσποτα Χριστὲ ὁ Θεός, τῶν 

πταισμάτων ἄφεσίν μοι δώρησαι, διὰ πλῆθος 

ἐλέους, μόνε φιλάνθρωπε. (Δίς).  

Ὠιδή Δ΄. Τοῦ Πάσχα. (Σελ.  18-19).  

Τῆς Θεοτόκου. (Σελ. 125).     

Τοῦ Τυφλοῦ.                  

«Ἀκήκοα Κύριε, τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην, 

κατενόησα τὴν οἰκονομίαν σου, καὶ ἐδόξασά σε, 

μόνε φιλάνθρωπε».               

Τεθνήξαντα ξύλῳ με, τεθεὶς ἐν ξύλῳ, ζωὴ 

ὑπάρχων, ἀνεζώωσας διὰ μέγα ἔλεος· διὰ τοῦτο 

Λόγε δοξάζω σε.                 

 

Τοῖς Μύσταις σου Κύριε, συναυλιζόμενος 

παραδόξως, τούτοις ἔλεγες· Ἄπιτε, κηρύξατε, 

πανταχοῦ τὴν ἐμὴν Ἀνάστασιν.                  

Πιστούμενος Κύριε, τὴν Ἐγερσίν σου τὴν ἐκ τοῦ 

τάφου, τοῖς φιλοῦσί σε Χριστέ, ἐν ἡμέραις πλείοσι, 

συνηυλίζου χαροποιῶν αὐτούς.         

 

Ὠμμάτωσας Κύριε, Τυφλὸν ἐκ μήτρας 

γεγεννημένον, εἰπών· ἄπελθε, νίψαι καὶ 

ἀνάβλεψον, τὴν ἐμὴν δοξάζων Θεότητα.   

Δόξα...  

Ὁμότιμε ἄναρχε, Τριὰς ἀμέριστε τῇ οὐσίᾳ, 

μεριστὴ ταῖς ὑποστάσεσι, σῷζε πάντας, τοὺς 

πιστῶς σε φόβῳ δοξάζοντας.                            

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.   

Τὸν τόκον σου Ἄχραντε, τὸν ὑπὲρ φύσιν 

μου συγχώρηση τῶν σφαλμάτων ἀπό τό πολύ ἔλεός 

σου, μόνε φιλάνθρωπε. 

(Δίς).  

ᾨδή Δ΄. Τοῦ Πάσχα. (Σελ. 18-19).  

Τῆς Θεοτόκου. (Σελ. 125).    

Τοῦ Τυφλοῦ. 

Ἄκουσα, Κύριε, τή φήμη σου καί φοβήθηκα· Κατανόη-

σα τή συγκατάβασή σου καί σ’ ἐδόξασα, μόνε φιλάνθρω-

πε. 

Ἐμένα πού πέθανα ἐξ αἰτίας τοῦ ξύλου τῆς γνώσεως, 

ἐπειδή εἶσαι ἡ ζωή, ἀφοῦ ἀνέβηκες σέ ξύλο (στόν Σταυρό) 

μέ ἀναζωογόνησες ἀπὀ μεγάλη εὐσπλαχνία· Γι’ αὐτό, Λό-

γε τοῦ Θεοῦ σέ δοξάζω. 

Συναναστρεφόμενος, Κύριε, κατά παράδοξο τρόπο μέ 

τούς Μαθητές σου ἔλεγες σ’ αὐτούς· Πηγαίνετε, κηρύξτε 

παντοῦ τήν Ἀνάστασή μου. 

Πιστοποιώντας, Κύριε, τήν Ἀνάστασή σου ἀπό τόν τά-

φο συναναστρεφόσουν, Χριστέ, μέ αὐτούς πού σέ 

ἀγαποῦσαν, γιά περισσότερες ἡμέρες χαροποιώντας 

τους. 

Ἄνοιξες τά μάτια, Κύριε, τυφλοῦ ἐκ γενετῆς ἀπό τή 

μητρική κοιλιά λέγοντάς του, πήγαινε νίψου καί 

ἀπόκτησε τό φῶς σου δοξάζοντας τή Θεότητά μου. 

Δόξα ... 

Τριάδα μέ τήν ἴδια τιμή, χωρίς ἀρχή, ἀδιαίρετη ὡς 

πρός τήν οὐσία, διαιρετή ὡς πρός τά πρόσωπα, σῶζε 

ὅλους πού μέ πίστη καί φόβο σέ δοξάζουν. 

Καί νῦν ... Θεοτοκίο. 

Δοξολογοῦμε τήν ὑπερφυσική γέννησή σου Ἁγνή, μα-
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δοξολογοῦμεν, μακαρίζοντες πίστει σε πανάμωμε, 

ὡς Θεοῦ τῶν ὅλων λοχεύτριαν.  

Ὠιδή Ε΄.  Τοῦ Πάσχα. (Σελ.  19-20).   

Τῆς Θεοτόκου. (Σελ.  127).     

Τοῦ Τυφλοῦ. 

Τήν τάλαιναν ψυχήν μου, νυκτομαχοῦσαν τῷ 

σκότει τῶν παθῶν, προφθάσας οἴκτειρον, καὶ 

λάμψον νοητὲ Ἥλιε, ἡμεροφαεῖς ἀκτῖνας, ἐν ἐμοί, 

τοῦ διαυγάσαι τὴν νύκτα εἰς φῶς».     

 

Ὑψώθης ἐπὶ ξύλου, καὶ συνανύψωσας πάντας 

τοὺς βροτούς, καὶ τὸν πολέμιον οἰκτίρμον, ὄφιν 

ἐθανάτωσας, καὶ ἐζώωσας τὸ πλάσμα τῶν χειρῶν 

τῶν σῶν, ὡς μόνος Θεός τοῦ παντός.  

              

Ἐτέθης ἐν μνημείῳ, ὁ ἑκουσίως γενόμενος 

νεκρός, καὶ τὰ βασίλεια τοῦ ᾍδου, Βασιλεῦ 

ἀθάνατε, ἅπαντα ἐκένωσας, νεκροὺς τῇ Ἀναστάσει 

ἐγείρας τῇ σῇ.  

Θαυμάσια μεγάλα, ἐκτελῶν Λόγε ἐπὶ γῆς, 

λαός σε ἀπέκτεινεν ἀνόμων· ἀλλ' αὐτὸς Κύριε, 

μόνος δυνατὸς ὑπάρχων, ἐκ νεκρῶν καθὼς 

προεῖπας, ἀνέστης Χριστέ.  

Τὰ ὄμματα ἀνοίξας, τοῦ μὴ ἰδόντος τὸ φῶς τὸ 

αἰσθητόν, ψυχῆς ἐφώτισας τὰς κόρας, καὶ δοξάζειν 

ἔπεισας, τοῦτον ἐπιγνόντα σε ποιητήν, δι'  

εὐσπλαγχνίαν ὀφθέντα βροτόν.  

Δόξα...  

Τριάδα ἐν μονάδι, καὶ ἐν Τριάδι μονάδα, οἱ 

καρίζοντάς σε μέ πίστη, ἀμόλυντη, ὡς Μητέρα τοῦ Θοῦ 

τῶν ὅλων. 

ᾨδή Ε΄. Τοῦ Πάσχα. (Σελ. 19-20).  

Τῆς Θεοτόκου. (Σελ. 127).    

Τοῦ Τυφλοῦ. 

Πρόφθασε καί σῶσε τήν ταλαίπωρη ψυχή μου, πού 

μάχεται μέσα στή νύχτα, μέσα στό σκοτάδι τῶν παθῶν, 

καί λάμψε, πνευματικέ Ἥλιε, μέσα μου ἀκτῖνες μέ λάμψη 

ἡμέρας, γιά νά φωτίσεις καί νά μεταβάλεις τή νύχτα σέ 

φῶς. 

Ὑψώθηκες ἐπάνω σέ ξύλο, καί ὕψωσες μαζί σου 

ὅλους τούς ἀνθρώπους, κι ἐθανάτωσες τόν ἐχθρό τό διά-

βολο, εὔσπλαχνε, καί ἔδωσες ζωή στό πλάσμα τῶν χεριῶν 

σου, ὡς μόνος Θεός τοῦ παντός. 

 

Ἐτάφης σέ μνημεῖο, Ἐσύ πού θεληματικά ἔγινες νε-

κρός, καί ἄδειασες, ἀθάνατε Βασιλιά, ὅλα τά βασίλεια τοῦ 

ᾅδη ἀναστήνοντας τούς νεκρούς μέ τή δική σου Ἀνάσταση. 

 

Ἐνῷ ἔκανες μεγάλα θαύματα ἐπάνω στή γῆ, Λόγε τοῦ 

Θεοῦ, ὁ λαός τῶν ἀνόμων σέ θανάτωσε· Ἀλλά Ἐσύ, Κύριε, 

ἐπειδή εἶσαι ὁ μόνος δυνατός, ἀναστήθηκες ἀπό τούς νε-

κρούς, Χριστέ, ὅπως προεῖπες. 

Ἁφοῦ ἄνοιξες τά μάτια ἐκείνου πού δέν εἶδε τό ὑλικό 

φῶς, φώτισες τά μάτια τῆς ψυχῆς του, καί τόν ἔπεισες νά 

σέ δοξάζει, ἀναγνωρίζοντάς σε Δημιουργό, πού φάνηκες 

θνητός ἄνθρωπος ἀπό εὐσπλαχνία. 

Δόξα ... 

Ἄς δοξολογήσουμε, ὅλοι οἱ πιστοί, Τριάδα σέ Μονάδα 
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πιστοὶ δοξολογήσωμεν, Πατέρα καὶ Υἱὸν ἅπαντες, 

Πνεῦμα τὸ εὐθές, ἕνα Θεόν, δημιουργὸν τοῦ παντὸς 

ἀληθῶς.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.  

Πῶς τέτοκας μὴ γνοῦσα, Παρθενομῆτορ ἁγνή, 

πεῖραν ἀνδρὸς θεοχαρίτωτε; Πῶς τρέφεις τὸν τὴν 

κτίσιν τρέφοντα; μόνος ὡς ἐπίσταται αὐτός, ὁ τοῦ 

παντὸς ποιητής καὶ Θεός. 

 Ὠιδή ΣΤ΄. Τοῦ Πάσχα. (Σελ.  20-21).  

Τῆς Θεοτόκου. (Σελ.  129).     

Τοῦ Τυφλοῦ.  

«Ὡς τὸν Προφήτην τοῦ θηρός, ἐρρύσω Κύριε, 

κᾁμὲ τοῦ βυθοῦ τῶν ἀκαθέκτων παθῶν, ἀνάγαγε 

δέομαι, ἵνα προσθήσω τοῦ ἐπιβλέψαι με, πρὸς ναὸν 

τὸν ἅγιόν σου».  

Ὁ σταυρωθεὶς μετὰ λῃστῶν, ἐρρύσω Δέσποτα, 

λῃστῶν πονηρῶν, καὶ ψυχοφθόρων παθῶν, 

φιλάνθρωπε Κύριε πάντας τοὺς ὑμνοῦντάς σου τὴν 

Σταύρωσιν, καὶ τὴν Ἔγερσιν συμφώνως.   

Ἔθεντο ἄπνουν σε νεκρόν, Χριστὲ ἐν μνήματι, 

τὸν πᾶσι νεκροῖς ἐμπνέοντα τὴν ζωήν· ἀνέστης δὲ 

Κύριε, πάντα κενώσας, Λόγε, τὰ μνήματα, θεϊκῇ 

σου δυναστείᾳ.  

Μετὰ τὴν Ἔγερσιν Χριστέ, τοῖς φίλοις ἔλεγες· 

Καθίσατε δὴ ἐν τῇ Ἱερουσαλήμ, ἕως ἂν ἐνδύσησθε, 

σθένος ἐξ ὕψους  ἀήττητον, καὶ  βεβαίαν 

συμμαχίαν.  

Πηλὸν ποιήσας ὀφθαλμούς, Τυφλοῦ ἐπέχρισας, 

τοῦ ἐκ γενετῆς, καὶ ἐχαρίσω αὐτῷ τὸ βλέπειν, 

καί Μονάδα σέ Τριάδα, τόν Πατέρα καί τόν Υἱό καί τό 

Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ἕναν Θεό, ἀληθινά Δημιουργό τοῦ 

παντός. 

Καί νῦν ... Θεοτοκίο. 

Πῶς γέννησες, Παρθένε Μητέρα ἁγνή, χωρίς νά 

ἔχεις πεῖρα ἀπό ἄνδρα, Χαριτωμένη ἀπό τό Θεό; Πῶς 

τρέφεις, αὐτόν πού τρέφει τήν Κτίση; Ὅπως γνωρίζει μό-

νο αὐτός, ὁ Ποιητής καί Θεός τοῦ παντός. 

ᾨδή ΣΤ΄. Τοῦ Πάσχα. (Σελ. 20-21). 

Τῆς Θεοτόκου. (Σελ. 129).    

Τοῦ Τυφλοῦ.  

Ὅπως λύτρωσες τόν Προφήτη ἀπό τό θηρίο, Κύριε, σέ 

παρακαλῶ, λύτρωσε κι ἐμένα ἀπό τόν βυθό τῶν 

ἀσυγκράτητων παθῶν· Γιά νά προχωρήσω καί νά ρίξω τό 

βλέμμα στόν ἅγιο ναό σου. 

Ἐσύ πού σταυρώθηκες μαζί μέ λῃστές, γλύτωσες, 

Κύριε, ἀπό κακούς λῃστές καί ψυχοφθόρα πάθη, φιλάν-

θρωπε Κύριε, ὅλους αὐτούς πού ὑμνοῦν τή σταύρωσή σου 

καί τήν Ἀνάσταση ἀπό κοινοῦ. 

Ὡς ἄψυχο νεκρό σέ ἔβαλαν, Χριστέ, σέ μνῆμα, ἐσένα 

πού δίνεις τή ζωή σέ ὅλους τούς νεκρούς· Ἀναστήθηκες 

ὅμως, Κύριε, ἀδειάζοντας ὅλα τά μνήματα, Λόγε τοῦ 

Θεοῦ, μέ τή θεϊκή σου ἐξουσία, 

Μετά τήν Ἀνάστασή σου, Χριστέ, ἔλεγες στούς φί-

λους σου· Καθίστε λοιπόν στήν Ἱερουσαλήμ, μέχρι νά 

ντυθεῖται ἀνίκητη δύναμη ἀπό ψηλά καί σίγουρη συμμα-

χία. 

Ἀφοῦ ἔκανες λάσπη, ἔχρισες τά μάτια τοῦ ἐκ γενετῆς 

τυλοῦ, καί τοῦ χάρισες τήν ὅραση, ἐνῷ ὑμνοῦσε, Λόγε τοῦ 
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ὑμνοῦντί σου Λόγε, τὴν ἄχραντον δύναμιν, δι' ἧς 

ἔσωσας τὸν κόσμον.  

Δόξα...     

Ἡ τρισυπόστατος μονάς, Πάτερ ἀγέννητε, Υἱὲ 

γεννητέ, καὶ Πνεῦμα ἐκπορευτόν, τρισάγιε Κύριε, 

μία οὐσία καὶ δύναμις, σῷζε πάντα τὸν λαόν σου.  

               

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.  

Τὰ μεγαλεῖά σου Ἁγνή, τίς διηγήσεται; Θεὸν 

γὰρ ἐν σαρκί, ἔτεκες ὑπερφυῶς, κόσμον διὰ σοῦ 

ῥυόμενον, Παρθένε πανάμωμε, ἀπὸ πάσης 

ἁμαρτίας.                         

Μικρά Συναπτή. (Σελ.  17).  

Ἐκφώνησις. 

Σύ γάρ εἶ ὁ Βασιλεύς…  (Σελ.  21).   

Κοντάκιον.                   

Τῆς ψυχῆς τὰ ὄμματα πεπηρωμένος, σοὶ 

Χριστὲ προσέρχομαι, ὡς ὁ Τυφλὸς ἐκ γενετῆς, ἐν 

μετανοίᾳ κραυγάζων σοι· Σὺ τῶν ἐν σκότει, τὸ 

φῶς τὸ ὑπέρλαμπρον.          

Ὁ Οἶκος.                   

Ῥεῖθρόν μοι δώρησαι Χριστέ, σοφίας τῆς 

ἀρρήτου, καὶ γνώσεως τῆς ἄνω, τὸ φῶς τῶν ἐν τῷ 

σκότει, καὶ πλανωμένων ὁδηγέ, ἵνα διηγήσωμαι, 

ἅπερ ἡ θεία βίβλος ἐδίδαξε τοῦ Εὐαγγελίου τῆς 

εἰρήνης, δηλονότι, τὴν τοῦ Τυφλοῦ 

θαυματοποιΐαν, ὅτι ἐκ γενετῆς τυφλὸς ὑπάρχων, 

ὀφθαλμοὺς τοὺς αἰσθητοὺς ἀπολαμβάνει, καὶ 

τοὺς τῆς ψυχῆς, ἐν πίστει ἀνακραυγάζων· Σὺ τῶν 

Θεοῦ, τήν ἁγνή σου δύναμη, μέ τήν ὁποία ἔσωσες τόν Κό-

σμο. 

Δόξα ... 

Ἐσύ ἡ τριπρόσωπη Μονάδα, Πατέρα ἀγέννητε, Υἱέ 

πού γενιέσαι ἀπό τόν Πατέρα, καί Πνεῦμα πού 

ἐκπορεύεσαι ἀπό τόν Πατέρα, τρεῖς φορές Ἅγιε Κύριε, 

μία οὐσία καί δύναμη, σῶζε ὅλο τό λαό σου. 

Καί νῦν ... Θεοτοκίο. 

Τά μεγαλεῖα σου, Ἁγνή, ποιός μπορεῖ νά τά διηγηθεῖ; 

Διότι γέννησες ὑπερφυσικά Θεό μέ σῶμα, ὁ ὁποῖος διά 

σοῦ, Παρθένε παναμόλυντη, ἀπαλλάσει τόν Κόσμο ἀπό 

κάθε ἁμαρτία. 

Μικρή Συναπτή. (Σελ. 17). 

Ἐκφώνηση. 

Σύ γάρ εἶ ὁ Βασιλεύς…  (Σελ. 21).   

Κοντάκιο.  

Μέ ἀνάπηρα τά μάτια τῆς ψυχῆς ἔρχομαι σ’ ἐσένα, 

Χριστέ, ὅπως ὁ Τυφλός ἐκ γενετῆς μέ μετάνοια κραυγά-

ζοντας σ’ ἐσένα· Ἐσύ εἶσαι τό ὑπέρλαμπρο φῶς, αὐτῶν 

πού βρίσκονται στό σκοτάδι. 

Οἶκος. 

Δώρισέ μου, Χριστέ τό ρεῦμα τῆς ὑπερφυσικῆς σο-

φίας καί τῆς οὐράνιας γνώσεως, Ἐσύ τό φῶς τῶν σκοτι-

σμένων καί ὁδηγέ τῶν πλανωμένω· Γιά νά διηγηθῶ, 

αὐτά πού δίδαξε τό θεϊκό βιβλίο τοῦ Εὐγγελίου πού 

φέρνει τήν εἰρήνη, δηλαδή τό θαῦμα τοῦ Τυφλοῦ· Διότι 

ἐνῷ ἦταν τυφλός ἐκ γενετῆς, παίρνει τά μάτια τοῦ σώ-

ματος, καί τά μάτια τῆς ψυχῆς κραυγάζοντας μέ πίστη· 

Ἐσύ εἶσαι τό ὑπέρλαμπρο φῶς, αὐτῶν πού βρίσκονται 
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ἐν σκότει, τὸ φῶς τὸ ὑπέρλαμπρον.               

Συναξάριον.                 

(Τοῦ Μηναίου).                 

Τοῦ Τυφλοῦ.                    

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ἕκτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, 

τὸ εἰς τὸν ἐκ γενετῆς Τυφλὸν ἑορτάζομεν, τοῦ 

Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, θαῦμα.                  

Στίχοι. Φωτὸς χορηγός, ἐκ φάους πλέον φάος, 

Τὸν ἐκ γενετῆς ὀμματοῖς Τυφλόν, Λόγε.                            

 

Τῷ ἀπείρῳ ἐλέει σου, φωτοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς 

ἡμῶν ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.      

Καταβασίαι. Τῆς Ἀναλήψεως.  

(Συλλειτουργικόν 71-73).              

ᾨδή Ζ΄. Τοῦ Πάσχα. (Σελ.  23).                          

Τῆς Θεοτόκου. (Σελ.  132).    

Τοῦ Τυφλοῦ.   

«Πυρὸς σβεστήριον τῶν Παίδων ἡ προσευχή, 

δροσίζουσα κάμινος, κήρυξ τοῦ θαύματος, μὴ 

φλογίζουσα, μηδὲ συγκαίουσα, τοὺς ὑμνολόγους 

Θεοῦ τῶν Πατέρων ἡμῶν».   

Ἀναρτηθέντος σου ἐπὶ τοῦ ξύλου Σωτήρ, 

ἐσβέσθη ὁ ἥλιος, γῆ ἐκυμαίνετο, ἐσαλεύετο ἡ 

κτίσις, ἅπασα, καὶ ἐκ τῶν τάφων νεκροὶ 

ἐξηγείροντο.  

Ἐξεγερθέντος σου ἐκ τῶν νεκρῶν Βασιλεῦ, 

ψυχαὶ συνηγέρθησαν, ἐκεῖ καθεύδουσαι, καὶ 

δοξάζουσαι τὴν δυναστείαν σου, δι' ἧς θανάτου 

στό σκοτάδι. 

Συναξάριο.  

(Τοῦ Μηναίου).  

Τοῦ Τυφλοῦ.   

Τήν ἴδια ἡμέρα, Κυριακή ἕκτη ἀπό τό Πάσχα, 

ἑορτάζουμε τό θαῦμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτήρα 

μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, στόν ἐκ γενετῆς Τυφλό. 

 

Στίχοι. Ὑπάρχοντας φῶς ἀπό φῶς, καί χορηγός τοῦ 

φωτός, δίνεις μάτια στόν ἐκ γενετῆς Τυφλό, Λόγε τοῦ 

Θεοῦ. 

Μέ τό ἄπειρο ἔλεός σου, φωτοδότα Χριστέ Θεέ μας, 

ἐλέησε καί σῶσε μας. Ἀμήν. 

Καταβασίες. Τῆς Ἀναλήψεως.  

(Συλλειτουργικό. (Σελ. 71-73). 

ᾨδή Ζ΄. Τοῦ Πάσχα. (Σελ. 23). 

Τῆς Θεοτόκου. (Σελ. 132).    

Τοῦ Τυφλοῦ. 

Ἡ προσευχή τῶν νέων ἔγινε μέσο κατασβέσεως τῆς 

φωτιᾶς, τό καμίνι πού τούς δρόσιζε ἔγινε κήρυκας τοῦ 

θαύματος, χωρίς νά φλογίζει καί χωρίς νά κατακαίει, 

αὐτούς πού ὑμνολογοῦσαν τόν Θεό τῶν πατέρων μας. 

Ὅταν κρεμάσθηκες ἐπάνω στό ξύλο τοῦ Σταυροῦ, 

Σωτήρα, ἔσβησε ὁ ἥλιος, ἡ γῆ κλυδωνιζόταν, ὅλη ἡ κτίση 

συγκλονιζόταν, καί οἱ νεκροί ἀναστήνονταν ἀπό τούς τά-

φους. 

Ὅταν ἀναστήθηκες ἀπό τούς νεκρούς, Βασιλιά, οἱ ψυ-

χές πού κοιμῶνταν ἔκεῖ, ἀναστήθηκαν μαζί σου, καί δο-

ξάζουν τή δύναμή σου, μέ  τήν ὁποία διαλύθηκαν τά δε-
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δεσμὰ διελύθησαν.  

Ὄρθρου μυρίσαι σε γυναίων ἦλθε χορός· 

μαθοῦσαι δὲ, Κύριε, ἐξεγερθέντα σε, συνέχαιρον 

τοῖς ἱεροῖς Μαθηταῖς, δι' ὧν παράσχου ἡμῖν 

ἱλασμὸν τῶν κακῶν.    

                      

Πηλὸν ἐπέχρισας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ Τυφλοῦ, 

καὶ τούτῳ προσέταξας πρὸς Σιλωὰμ ἀπελθεῖν, 

νιψάμενος δὲ ἀνέβλεψεν, ὑμνολογῶν σε Χριστέ, 

Βασιλεῦ τοῦ παντός.  

Δόξα  

Πατέρα ἄναρχον, συνάναρχόν τε Υἱόν, καὶ 

πνεῦμα πανάγιον ὑμνολογήσωμεν· Ἅγιος, Ἅγιος, 

Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, Βασιλεῦ τοῦ παντός.          

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.   

Μετὰ τὴν κύησιν, παρθένος ὤφθης Ἁγνή· Θεὸν 

γὰρ ἐγέννησας, καινοτομήσαντα φύσεις ἄχραντε, 

τῇ δυνάμει αὐτοῦ, ὃν ἐκδυσώπει ἀεί, τοῦ σωθῆναι 

ἡμᾶς.  

Ὠιδή Η΄. Τοῦ Πάσχα. (Σελ.  23-24).  

Τῆς Θεοτόκου. (Σελ.  134-135).   

Τοῦ Τυφλοῦ.     

Ἀγγέλων σύστημα, ἀνθρώπων σύλλογος, τὸν 

Βασιλέα καὶ κτίστην τοῦ παντός, ἱερεῖς ὑμνεῖτε, 

εὐλογεῖτε λευῖται, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας.     

Ἀγγέλων τάγματα, Σταυρῷ κρεμάμενον, σὲ 

κατιδόντα, Χριστὲ παμβασιλεῦ, καὶ τὴν κτίσιν 

πᾶσαν, ἀλλοιοῦντα τῷ φόβῳ, ἐξέστησαν ὑμνοῦντα, 

σμά τοῦ θανάτου. 

Ἡ συντροφιά τῶν γυναικῶν ἦλθαν πολύ πρωΐ, νά σέ 

ἀλείψουν μέ μύρα· Ὅταν ὅμως πληροφορήθηκαν ὅτι 

ἀναστήθηκες, Κύριε, ἔχαιραν μαζί μέ τούς ἱερούς Μαθη-

τές· Μέ τίς εὐχές τους δῶσε μας συγχχώρηση τῶν 

κακιῶν μας. 

Ἔχρισες μέ πηλό τά μάτια τοῦ Τυφλοῦ, καί τόν πρό-

σταξες νά πάει στήν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ· Καί ἀφοῦ 

νίφθηκε, ἀπέκτησε τό φῶς του, ὑμνολογώντας ἐσένα, 

Χριστέ, τό Βασιλιά τοῦ παντός. 

Δόξα ... 

Ἄς ὑμνολογήσουμε Πατέρα χωρίς ἀρχή, καί Υἱό χωρίς 

ἀρχή μαζί του, καί τό Πανάγιο Πνεῦμα, λέγοντας· Ἅγιος, 

Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι, Θεέ Βασιλιά τοῦ παντός. 

Καί νῦν ... Θεοτοκίο. 

Μετά τή γέννηση φάνηκες Παρθένος, Ἁγνή· Γιατί 

γέννησες Θεό, πού μετέβαλε τούς φυσικούς νόμους μέ τή 

δύναμή του, Ἀμόλυντη· Αὐτόν ἱκέτευε πάντοτε, νά 

σωθοῦμε ἐμεῖς. 

ᾨδή Η΄. Τοῦ Πάσχα. (Σελ. 23-24). 

Τῆς Θεοτόκου. (Σελ. 134-135). 

Τοῦ Τυφλοῦ. 

Τό πλῆθος τῶν Ἀγγέλων, τό σύνολο τῶν ἀνθρώπων, 

ἱερεῖς ὑμνεῖτε, Λευΐτες δοξολογεῖτε, λαέ ὑπερυψώνετε τό 

Βασιλιά καί Κτίστη τοῦ παντός σέ ὅλους τούς αἰῶνες.  

 

Τά τάγματα τῶν Ἀγγέλων, ὅταν σέ εἶδαν νά εἶσαι 

κρεμασμένος στόν Σταυρό, Χριστέ Βασιλιά τοῦ παντός, 

καί νά μεταβάλλεις ἀπό φόβο ὅλη τήν κτίση, 
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τὴν σὴν φιλανθρωπίαν. 

 Ὁ ᾍδης κάτω σε, ἰδὼν ἐστέναξε, καὶ ἀπεδίδου 

σπουδαίως τοὺς νεκρούς, τοὺς ἐκ τοῦ αἰῶνος ἐκεῖσε 

φρουρουμένους, Χριστὲ ὑμνολογοῦντας, τὴν σὴν 

φιλανθρωπίαν.   

Τελῶν τεράστια, Χριστὲ ἐξαίσια, ἐθελουσίως 

ὑψώθης ἐν σταυρῷ, καὶ νεκροῖς συνήφθης, ὁ 

νεκρώσας τὸν ᾍδην, καὶ πάντας ἐν ἀνδρείᾳ, 

ἀπέλυσας δεσμίους.   

Τυφλὸν ὠμμάτωσας, σοὶ προσελθόντα Χριστέ, 

τούτῳ προστάξας πηγῇ τοῦ Σιλωάμ, Νίψασθαι καὶ 

βλέψαι, καὶ Θεόν σε κηρῦξαι, σαρκὶ ἐπιφανέντα, 

εἰς κόσμου σωτηρίαν.  

Δόξα...       

Τριὰς ἀμέριστε, μονὰς ἀσύγχυτε, Θεὲ τῶν 

ὅλων καὶ κτίστα τοῦ παντός, τοὺς ὑμνολογοῦντας, 

καὶ πιστῶς προσκυνοῦντας, τὸ κράτος σου 

παντοίων, πειρατηρίων σῷζε.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.     

Παρθένε ἄχραντε, θεοχαρίτωτε, τὸν σὸν 

δυσώπει Υἱὸν διαπαντός, μή με καταισχῦναι ἐν 

ἡμέρᾳ τῆς δίκης, ἀλλὰ συναριθμῆσαι, τοῖς 

ἐκλεκτοῖς προβάτοις.     

Τιμιωτέρα. ( Σελ.  25). 

Ἀντ'  αὐτῆς ψάλλεται  ἡ Θ΄. ᾠδή.   

ᾨδή Θ΄. Τοῦ Πάσχα. (Σελ.   25-26).  

Τῆς Θεοτόκου. (Σελ.  137-138).   

Τοῦ Τυφλοῦ.   

«Ὅτι ἐποίησέ σοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, 

ἐξεπλάγησαν ὑμνώντας τή φιλανθρωπία σου. 

Ὁ ᾅδης, ὅταν σέ εἶδε κάτω, στέναξε, Χριστέ, καί 

ἐπέστρεφε βιαστικά τούς νεκρούς, πού ἀπό αἰῶνες ἦταν 

ἐκεῖ φυλακισμένοι, οἱ ὁποῖοι ὑμνολογοῦσαν τή φιλανθρω-

πία σου. 

Ἐνῷ ἔκανες καταπληκτικά θαύματα ἐξαιρετικά, Χρι-

στέ, θεληματικά ὑψώθηκες σέ Σταυρό, κι ἑνώθηκες μέ 

τούς νεκρούς, Ἐσύ πού νέκρωσες τόν ᾅδη κι ἐλευθέρωσες 

μέ ἀνδρεία (μέ δύναμη) ὅλους τούς φυλακισμένους. 

Ἔδωσες τά μάτια σέ Τυφλό πού ἦλθε σ’ ἐσένα, Χρι-

στέ, προστάζοντάς τον νά νιφθεῖ στήν πηγή τοῦ Σιλωάμ, 

καί νά ἀποκτήσει τό φῶς του, καί νά σέ κηρύξει Θεό, πού 

ἐμφανίσθηκες μέ σῶμα γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. 

Δόξα ... 

Τριάδα πού δέν διαιρεῖσαι, Μονάδα πού δέν συγχέε-

σαι, Θεέ τῶν ὅλων καί Δημιουργέ τοῦ Παντός, σῶζε ἀπό 

κάθε εἴδους πειρασμούς, αὐτούς πού ὑμνολογοῦν καί μέ 

πίστη προσκυνοῦν τήν ἐξουσία σου. 

Καί νῦν ... Θεοτοκίο. 

Παρθένε ἁγνή, χαριτωμένη ἀπό τόν Θεό, ἱκέτευε γιά 

πάντα τόν Υἱό σου, νά μή μέ ντροπιάσει κατά τήν ἡμέρα 

τῆς Κρίσεως, ἀλλά νά μέ συγκαταριθμήσει μέ τά ἐκλεκτά 

πρόβατα. 

Τιμιωτέρα. (Σελ. 25). 

Ἀντί αὐτῆς ἡ Θ΄. ᾠδή, ὅπως παρακάτω. 

ᾨδή Θ΄. Τοῦ Πάσχα. (Σελ. 25-26). 

Τῆς Θεοτόκου. (Σελ. 136-137). 

Τοῦ Τυφλοῦ. 

Ἔκανε σ’ ἐσένα μεγαλεῖα ὁ Δυνατός ἀναδεικνύοντάς 
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παρθένον ἀναδείξας σε ἁγνήν, μετὰ τὴν κύησιν, ὡς 

τεκοῦσαν ἀσπόρως τὸν ἑαυτῆς ποιητήν· διό σε, 

Θεοτόκε μεγαλύνομεν».   

Ἰκρίῳ προσεπάγης τοῦ Σταυροῦ, Χριστὲ ὁ 

Θεός, καὶ πάσας ἐθριάμβευσας ἐχθροῦ, τὰς 

ἐναντίας ἀρχάς, καὶ τὴν πρῴην κατάραν, Σῶτερ 

ἠφάνισας· διό σε κατὰ χρέος μεγαλύνομεν.  

                      

Ὡς ἔβλεψέ σε Λόγε, ᾍδης κάτω μετὰ ψυχῆς, 

ἐστέναξε, καὶ πάντας τοὺς νεκρούς, φόβῳ 

ἀπέλυσεν, ἐπιγνόντας τὸ κράτος τῆς ἐξουσίας σου, 

μεθ'  ὧν σε κατὰ χρέος μεγαλύνομεν.  

Σημεῖα ἐκτελοῦντα, καὶ τεράστια φοβερά, ὁ 

δῆμος τῶν Ἑβραίων καθορῶν, φθόνῳ ἀπέκτεινε, 

τὸν σκυλεύσαντα ᾍδην τῇ Ἀναστάσει αὐτοῦ, καὶ 

πάντας ὡς δυνατὸν συνεγείραντα.              

 

Ἠγέρθης καθὼς εἶπας, Ζωοδότα ἐκ τῶν 

νεκρῶν, καὶ ὤφθης τοῖς ἁγίοις Μαθηταῖς μετὰ τὴν 

Ἔγερσιν, ὁ σημεῖα ποιήσας, καὶ ὀμματώσας 

τυφλούς, μεθ' ὧν σε εἰς αἰῶνας μεγαλύνομεν. 

                      

Δόξα...       

Φῶς τὸν Πατέρα σέβω, φῶς δοξάζω καὶ τὸν 

Υἱόν, φῶς ἀνυμνῶ τὸ Πνεῦμα τὸ εὐθές, ἓν φῶς 

ἀμέριστον, ἐν τρισὶ χαρακτῆρσι κατανοούμενον, 

Θεὸν Βασιλέα πάσης κτίσεως.   

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.  

Φανεῖσα πλατυτέρα οὐρανῶν, Παρθένε ἁγνή, 

σε ἁγνή Παρθένο μετά τή γέννηση, ἐπειδή γέννησες χω-

ρίς ἄνδρα τόν Ποιητή σου· Γι’ αὐτό, Θεοτόκε, σέ μεγαλύ-

νουμε. 

Καρφώθηκες στό ἰκρίωμα (στή σκαλωσιά) τοῦ 

Σταυροῦ, Χριστέ Θεέ μας, καί νίκησες θριαμβευτικά ὅλες 

τίς ἐνάντιες δυνάμεις τοῦ ἐχθροῦ, καί ἐξαφάνισες, Σωτή-

ρα, τήν πρώτη κατάρα· Γι’ αὐτό, ὅπως ἔχουμε χρέος, σέ 

μεγαλύνουμε. 

Μόλις σέ εἶδε, Λόγε τοῦ Θεοῦ, ὁ ᾅδης κάτω μέ ψυχή, 

στέναξε, καί ἄφησε μέ φόβο ὅλους τούς νεκρούς, πού 

ἀναγνώρισαν τή δύναμη τῆς ἐξουσίας σου· Μαζί μέ 

αὐτούς, ὅπως ἔχουμε χρέος, σέ μεγαλύνουμε. 

Τό πλῆθος τῶν Ἑβραίων βλέποντάς τον νά κάνει θαύ-

ματα ἀποδεικτικά τῆς δυνάμεώς του καί θαύματα 

ἐκπληκτικά πού προκαλοῦσαν φόβο, ἀπό φθόνο θανάτω-

σε αὐτόν πού λαφυραγώγησε τόν ᾅδη μέ τήν Ἀνάστασή 

του, καί ἀνέστησε μαζί του ὅλους, ὡς δυνατός. 

Ἀναστήθηκες ἀπό τούς νεκρούς, ὅπως εἶπες, Ἐσύ πού 

δίνεις ζωή, καί ἐμφανίσθηκες μετά τήν Ἀνάσταση στούς 

ἁγίους Μαθητές σου Ἐσύ πού ἔκανες σημαδιακά θαύμα-

τα, καί ἔδωσες τό φῶς σέ τυφλούς· Μαζί μέ αὐτούς σέ 

μεγαλύνουμε αἰώνια. 

Δόξα ... 

Ὡς φῶς σέβομαι τόν Πατέρα, ὡς φῶς δοξάζω καί τόν 

Υἱό, ὡς φῶς ἀνυμνῶ τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας· Ἕνά φῶς, 

τό ὁποῖο ὅμως κατανοεῖται σέ τρία πρόσωπα, Θεό, Βασι-

λιά ὅλης τῆς κτίσεως. 

Καί νῦν ... Θεοτοκίο. 

Φάνηκες πλατύτερη ἀπό τούς Οὐρανούς, Παρθένε 
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ἐχώρησας Θεὸν σωματικῶς, τὸν ἀπερίγραπτον, καὶ 

ἐκύησας πάντων εἰς ἀπολύτρωσιν, τῶν πίστει 

ἀδιστάκτῳ ἀνυμνούντων σε.                      

 

Μικρά Συναπτή. (Σελ.  17).   

Ἐκφώνησις.  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι… (Σελ.  26). 

Ἐξαποστειλάρια.     

Ἅγιος  Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν. (γ΄.).   

Τοῦ Πάσχα. (Σελ.  27-28).      

Τοῦ Τυφλοῦ.      

Τοὺς νοερούς μου ὀφθαλμούς, πεπηρωμένους 

Κύριε, ἐκ ζοφερᾶς ἁμαρτίας, σὺ φωταγώγησον 

ἐνθείς, οἰκτίρμον τὴν ταπείνωσιν, καὶ τοῖς τῆς 

μετανοίας καθάρας με δάκρυσιν.  

 

Παράγων ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, εὗρε Τυφλὸν 

ἀόμματον· πτύσας χαμαὶ καὶ ποιήσας, πηλὸν 

ἐπέχρισε τοῦτον· πρὸς Σιλωὰμ ἀπέστειλε, τοῦ 

ἀπελθεῖν καὶ νίψασθαι, ὁ δὲ νιψάμενος ἦλθε, 

βλέπων τὸ φῶς σου, Χριστέ μου.  

Αἶνοι. Στίχοι. (Σελ.  27-28).    

Τροπάρια.      

Κύριε, ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου ὑπὸ τῶν 

παρανόμων, προῆλθες ἐκ τοῦ μνήματος, καθὼς 

ἐτέχθης ἐκ τῆς Θεοτόκου. Οὐκ ἔγνωσαν πῶς 

ἐσαρκώθης, οἱ ἀσώματοί σου Ἄγγελοι, οὐκ 

ᾔσθοντο πότε ἀνέστης, οἱ φυλάσσοντές σε 

στρατιῶται· ἀμφότερα γὰρ ἐσφράγισται τοῖς 

ἁγνή, καί  χώρεσες μέσα σου τόν ἀπερίγραπτο 

(ἀπεριόριστο) Θεό σωματικά, καί τόν γέννησες γιά τήν 

ἀπολύτρωση ὅλων ἐκείνων, πού σέ ἀνυμνοῦν μέ 

ἀδίστακτη πίστη. 

Μικρή Συναπτή. (Σελ. 17). 

Ἐκφώνηση.  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι… (Σελ. 26). 

Ἐξαποστειλάρια. 

Εἶναι Ἅγιος ὁ Κύριος ὁ Θεός μας. (γ΄.). 

Τοῦ Πάσχα... (Σελ. 27-28). 

Τοῦ Τυφλοῦ. 

Τά πνευματικά μου μάτια, Κύριε, πού εἶναι 

ἀνάπηρα ἀπό τήν κατασκότεινη ἁμαρτία, Ἐσύ φωτα-

γώγησέ τα, ἀφοῦ βάλεις μέσα τους, εὔσπλαχνε, τήν τα-

πείνωση, καί μέ καθαρίσεις μέ τά δάκρυα τῆς μετανοί-

ας. 

Προχωρώντας στόν δρόμο ὁ Σωτήρας μας βρῆκε 

κάποιο Τυφλό χωρίς μάτια· Ἀφοῦ ἔφτυσε κάτω καί 

ἔκανε λάσπη τόν ἔχρισε· Τόν ἔστειλε στήν κολυμβήθρα 

τοῦ Σιλωάμ, γιά νά πάει καί νά νιφθεῖ·  Καί ἐκεῖνος, 

ἀφοῦ νίφθηκε, ἦλθε βλέποντας τό φῶς σου, Χριστέ μου  

Αἶνοι. Στίχοι. (Σελ. 27-28). 

Τροπάρια. 

Κύριε, ἐνῷ ἦταν σφραγισμένος ὁ τάφος ἀπό τούς 

παρανόμους, προῆλθες ἀπό τό μνῆμα, καθώς γεννήθη-

κες ἀπό τή Θεοτόκο· Δέν κατάλαβαν πῶς σαρκώθηκες 

οἱ ἀσώματοί σου Ἄγγελοι· Δέν ἀντιλήφθηκαν πότε 

ἀναστήθηκες οἱ στρατιῶτες πού σ’ ἐφύλαγαν· Διότι καί 

τά δύο αύτά εἶναι σφραγισμένα, γιά ὅσους τά ἐρευνοῦν. 
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ἐρευνῶσι, πεφανέρωται δὲ τὰ θαύματα, τοῖς 

προσκυνοῦσιν, ἐν πίστει τὸ μυστήριον· ὃ 

ἀνυμνοῦσιν, ἀπόδος ἡμῖν ἀγαλλίασιν, καὶ τὸ 

μέγα ἔλεος.            

Κύριε, τοὺς μοχλοὺς τοὺς αἰωνίους  συν-

τρίψας, καὶ δεσμὰ διαρρήξας, τοῦ μνήματος 

ἀνέστης, καταλιπὼν σου τὰ ἐντάφια, εἰς 

μαρτύριον τῆς ἀληθοῦς τριημέρου ταφῆς σου, καὶ 

προῆγες ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, ὁ ἐν σπηλαίῳ 

τηρούμενος. Μέγα σου τὸ ἔλεος, ἀκατάληπτε Σω-

τήρ, ἐλέησον ἡμᾶς.  

Κύριε, αἱ Γυναῖκες ἔδραμον ἐπὶ τὸ μνῆμα, τοῦ 

ἰδεῖν σὲ τὸν Χριστόν, τὸν δι'  ἡμᾶς παθόντα· καὶ 

προσελθοῦσαι, εὗρον Ἄγγελον ἐπὶ τὸν λίθον 

καθήμενον, τῷ φόβῳ κυλισθέντα· καὶ πρὸς αὐτὰς 

ἐβόησε λέγων· Ἀνέστη ὁ Κύριος, εἴπατε τοῖς 

μαθηταῖς, ὅτι ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ σῴζων τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν.  

Κύριε, ὥσπερ ἐξῆλθες ἐσφραγισμένου τοῦ 

τάφου, οὕτως εἰσῆλθες καὶ τῶν θυρῶν 

κεκλεισμένων, πρὸς τοὺς μαθητάς σου, δεικνύων 

αὐτοῖς τὰ τοῦ σώματος πάθη, ἅπερ κατεδέξω 

Σωτὴρ μακροθυμήσας, ὡς ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, 

μώλωπας ὑπήνεγκας, ὡς Υἱὸς δὲ τοῦ Θεοῦ, 

κόσμον ἠλευθέρωσας. Μέγα σου τὸ ἔλεος, ἀ-

κατάληπτε Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς.                

Στιχηρά τοῦ Πάσχα. (Σελ.  28-29,29).  

Δόξα...                    

Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου, Χριστὲ; ἢ τίς 

Ὅμως εἶναι ὁλοφάνερα τά θαύματα, σ’ αὐτούς, πού 

προσκυνοῦν μέ πίστη τό μυστήριο· Σ’ ἐμᾶς λοιπόν πού 

τό ἀνυμνοῦμε, δός μας ἀγαλλίαση καί τό μέγα ἔλεος. 

 

Κύριε, ἀφοῦ συνέτριψες τούς αἰώνιους μοχλούς, καί 

ἔκοψες τά δεσμά τοῦ θανάτου, ἀναστήθηκες ἀπό τό 

μνῆμα ἐγκαταλείποντας τά σάβανα, ὡς μαρτυρία τῆς 

ἀληθινῆς τριημέρου ταφῆς σου· Καί προπορευόσουν στή 

Γαλιλαία, Ἐσύ πού φυλαγόσουν στό σπήλαιο τοῦ τάφου· 

Μεγάλο τό ἔλεός σου, ἀκατανόητε, Σωτήρα. Ἐλέησέ 

μας. 

Κύριε, οἱ γυναῖκες ἔτρεξαν στό μνῆμα, γιά νά δοῦν 

ἐσένα τό Χριστό, πού ἔπαθες γιά μᾶς· Καί ὅταν ἦλθαν, 

βρῆκαν Ἄγγελο νά κάθεται ἐπάνω στόν λίθο, πού 

ἀποκυλίσθηκε ἀπό τό φόβο, κι ἐφώναξε σ’ αὐτές (ὁ 

Ἄγγελος) λέγοντας· Ἀναστήθηκε ὁ Κύριος· Πεῖτε στούς 

μαθητές, ὅτι ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς, αὐτός πού 

σώζει τίς ψυχές μας. 

Κύριε, ὅπως ἐξῆλθες ἀπό τόν τάφο, πού ἦταν σφρα-

γισμένος, ἔτσι εἰσῆλθες, ἐνῷ ἦταν κλεισμένες οἱ θύρες 

στούς Μαθητές σου, δείχνοντας σ’ αὐτούς τά σημάδια 

τοῦ πάθους τοῦ σώματος, τά ὁποῖα καταδέχθηκες, Σω-

τήρα, δείχνοντας μεγολοψυχία. Ὡς ἄνθρωπος καταγό-

μενος ἀπό τή γενιά τοῦ Δαυΐδ ὑπέφερες τραύματα. Ὡς 

Υἱός ὅμως τοῦ Θεοῦ ἐλευθέρωσες τόν κόσμο. Μεγάλο τό 

ἔλεός σου, ἀκατανόητε Σωτήρα! Ἐλέησέ μας. 

Στιχηρά τοῦ Πάσχα. (Σελ. 28-29). 

Δόξα ... 

Ποιόςθά μπορέσει νά διηγηθεῖ τίς δυνάμεις σου, 
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ἐξαριθμήσει τῶν θαυμάτων σου τὰ πλήθη; 

διπλοῦς γὰρ ὡς ὠράθης ἐπὶ γῆς δι' ἀγαθότητα, 

διπλᾶς καὶ τὰς ἰάσεις τοῖς νοσοῦσιν ἐχορήγεις· οὐ 

μόνον γὰρ τοῦ σώματος ὀφθαλμοὺς διήνοιξας, 

τοῦ ἀπὸ μήτρας πηρωθέντος, ἀλλὰ καὶ τοὺς τῆς 

ψυχῆς· ὅθεν Θεόν σε ὡμολόγει τὸν κρυπτόμενον, 

καὶ πᾶσι παρέχοντα τὸ μέγα ἔλεος. 

 

Καί νῦν…      

«Ἀναστάσεως ἡμέρα...». (Σελ. 29).  

Μεγάλη Δοξολογία: 

(Συλλειτουργικόν. Σελ.   44-45).   

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ     

Ἀντίφωνα. Τοῦ Πάσχα. (Σελ.  30-31).   

Ἀπολυτίκια.       

Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, 

τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, 

ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι 

ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, καὶ 

θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, 

ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.              

 

Τοῦ Ἁγίου τοῦ ναοῦ.     

Κοντάκιον.      

Τοῦ Πάσχα. (Σελ.  21).   

Ἀναγνώσματα.   

Ἀπόστολος.      

Πράξεις Ἀποστόλων. (ΙΣΤ΄. 16-34).  

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐγένετο 

Χριστέ, ἤ ποιός θά μπορέσει νά ἀπαριθμήσει τά πλήθη 

τῶν θαυμάτων σου; Διότι ὅπως φάνηκες διπλός στή γῆ 

ἀπό ἀγαθότητα, ἔτσι διπλές ἔδινες καί τίς θεραπεῖες 

στούς ἀρρώστους· Γιατί ὄχι μόνο τοῦ σώματος τά μάτια 

ἄνοιξες, ἐκείνου πού ἔμεινε ἀνάπηρος ἀπό τή μητρική 

κοιλιά, ἀλλά καί τά μάτια τῆς ψυχῆς του· Γι’ αὐτό σέ 

ὁμολογοῦσε Θεό, ἐσένα πού κρυβόσουν καί παρέχεις σέ 

ὅλους τό μέγα ἔλεος. 

Καί νῦν ... 

«Ἀναστάσεως ἡμέρα...». (Σελ. 29). 

Μεγάλη Δοξολογία:  

(Συλλειτουργικό. (Σελ. 44-45). 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Ἀντίφωνα. Τοῦ Πάσχα. (Σελ. 30-31). 

Ἀπολυτίκια. 

Τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι συνάναρχος μέ 

τόν Πατέρα καί μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε 

γιά τή σωτηρία μας, ἄς τόν ἀνυμνήσουμε, πιστοί, καί ἄς 

τόν προσκυνήσουμε· Διότι ἀπό ἀγάπη δέχθηκε μέ τό 

σῶμα του νά ἀνεβεῖ στό Σταυρό, καί νά ὑπομείνει θά-

νατο, καί νά ἀναστήσει τούς νεκρούς κατά τήν ἔνδοξη 

Ἀνάστασή του. 

Τοῦ Ἁγίου τοῦ ναοῦ. 

Κοντάκιο. 

Τοῦ Πάσχα. (Σελ. 21). 

Ἀναγνώσματα. 

Ἀπόστολος.  

Πράξεις Ἀποστόλων. (ΙΣΤ΄. 16-34). 

Ἐκεῖνες τίς ἡμέρες, ἐνῷ πηγαίναμε ἐμεῖς οἱ 
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πορευομένων ἡμῶν τῶν Ἀποστόλων εἰς 

προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα 

Πύθωνος ἀπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν 

παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. Αὕτη 

κατακολουθήσασα τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ ἔκραζε 

λέγουσα· Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ 

ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν 

σωτηρίας. Τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. 

Διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ 

πνεύματι εἶπε· Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ 

Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ΄ αὐτῆς· καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ 

ὥρᾳ. Ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ 

ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενοι τὸν 

Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν 

ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς 

τοῖς στρατηγοῖς εἶπον· Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι 

ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι 

ὑπάρχοντες, καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ 

ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ρωμαίοις 

οὖσι. Καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ΄ αὐτῶν, καὶ οἱ 

στρατηγοὶ περιρρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια 

ἐκέλευον ῥαβδίζειν, πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς 

πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες τῷ 

δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς· ὃς 

παραγγελίαν τοιαύτην εἰληφώς, ἔβαλεν αὐτοὺς 

εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας 

ἠσφαλίσατο αὐτῶν εἰς τὸ ξύλον. Κατὰ δὲ τὸ 

μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόμενοι 

ὕμνουν τὸν Θεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ 

Ἀπόστολοι γιά προσευχή, συνέβη νά μᾶς συναντήσει 

μιά νεαρή δούλη πού εἶχε πνεῦμα μαντικό, ἡ ὁποία 

πρόσφερε πολλή ἐργασία στούς κυρίους της κάνοντας 

μαντεῖες. Αὐτή κατ’ ἐπανάληψη ἀκολουθώντας τόν 

Παῦλο καί τόν Σίλα φώναζε λέγοντας· Αὐτοί οἱ 

ἄνθρωποι εἶναι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, οἱ ὁποῖοι 

σᾶς κηρύττουν τό δρόμο τῆς σωτηρίας. Καί τό ἔκανε 

αὐτό ἐπί πολλές ἡμέρες. Ἀγανακτώντας ὅμως ὁ Παῦλος 

καί στρεφόμενος πρός τό πνεῦμα εἶπε· Σέ διατάζω στό 

ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, νά βγεῖς ἀπ’ αὐτήν. Καί βγῆκε τήν 

ἴδια ὥρα. Μόλις ὅμως εἶδαν οἱ κύριοί της, ὅτι χάθηκε ἡ 

ἐλπίδα τῆς ἐργασίας τους, ἀφοῦ συνέλαβαν τόν Παῦλο 

καί τό Σίλα, τούς ἔσυραν στήν ἀγορά ἐνώπιον τῶν 

ἀρχόντων, καί ἀφοῦ τούς ἔφεραν στούς στρατηγούς 

εἶπαν. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, ἐνῷ εἶναι Ἰουδαῖοι, 

ἀναστατώνουν τήν πόλη μας καί κηρύττουν συνήθειες, 

τίς ὁποῖες δέν ἐπιτρέπεται σ’ ἐμᾶς, νά παραδεχόμαστε, 

οὔτε νά κάνουμε, ἐπειδή εἴμαστε Ρωμαῖοι. Καί ξεσηκώ-

θηκε μαζί τους τό πλῆθος ἐνατίον τῶν Ἀποστόλων. Καί 

οἱ στρατηγοί, ἀφοῦ ἔσχισαν τά ροῦχα τους, διέταξαν νά 

τούς τιμωρήσουν μέ ραβδισμό, καί ἀφοῦ τούς γέμισαν 

μέ πολλές πληγές, τούς ἔβαλαν στή φυλακή, καί πα-

ρήγγειλαν στό δεσμοφύλακα νά τούς ἐπιτηρεῖ μέ προ-

σοχή· Καί αὐτός, ἀφοῦ πῆρε τέτοια διαταγή, τούς ἔβαλε 

στήν πιό ἐσωτερική φυλακή καί ἀσφάλισε τά πόδια τους 

στό τιμωρητικό ξύλο. Καί κατά τά μεσάνυχτα ὁ Παῦλος 

καί ὁ Σίλας προσευχόμενοι ὑμνοῦσαν τόν Θεό· Καί τούς 

ἄκουαν οἱ φυλακισμένοι· Καί ξαφνικά ἔγινε σεισμός 

μεγάλος, ὥστε νά σαλευθηκαν τά θεμέλια τῆς φυλακῆς, 
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δέσμιοι· ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας ὥστε 

σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου, 

ἀνεῴχθηὡς τε παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ 

πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη. Ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ 

δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς 

φυλακῆς, σπασάμενος μάχαιραν ἔμελλεν ἑαυτὸν 

ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους. 

Ἐφώνησε δὲ φωνῇ μεγάλῃ ὁ Παῦλος λέγων· 

Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν· ἅπαντες γάρ ἐσμεν 

ἐνθάδε. Αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησε, καὶ 

ἔντρομος γενόμενος προσέπεσε τῷ Παύλῳ καὶ τῷ 

Σίλᾳ, καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη· Κύριοι, τί 

με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ; Οἱ δὲ εἶπον· Πίστευσον 

ἐπὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός 

σου. Καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου 

καὶ πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. Καὶ παραλαβὼν 

αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ 

τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ 

πάντες παραχρῆμα, ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν 

οἶκον αὐτοῦ παρέθηκε τράπεζαν, καὶ 

ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τῷ Θεῷ. 

 Εὐαγγέλιον.      

Κατά Ἰωάννην (Θ΄. 1-37).    

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ παράγων ὁ Ἰησοῦς εἶδεν 

ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς· καὶ ἠρώτησαν 

αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ραββί, τίς 

ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς 

γεννηθῇ;  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν 

οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ'  ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα 

καί ἀμέσως ἀνοίχθηκαν ὅλες οἱ θύρες, καί τά δεσμά (οἱ 

ἁλυσίδες) ὅλων λύθηκαν. Καί μόλις ξύπνησε ὁ δεσμο-

φύλακας καί εἶδε ἀνοιχτές τίς θύρες τῆς φυλακῆς, ἔσυρε 

τό μαχαίρι του καί ἐπρόκειτο νά αὐτοκτονήσει, ἐπειδή 

νόμισε, ὅτι εἶχαν δραπετεύσει οἱ φυλακισμένοι. Ὀ 

Παῦλος ὅμως φώναξε μέ δυνατή φωνή· Μήν κάνεις κα-

νένα κακό στόν ἑαυτό σου, γιατί ὅλοι εἴμαστε ἐδῶ. Καί 

ἀφοῦ ζήτησε φῶτα, πήδησε μέσα στή φυλακή, καί τρο-

μαγμένος ἔπεσε μπροστά στόν Παῦλο καί στόν Σίλα, 

καί ἀφοῦ τούς ἔβγαλε ἔξω εἶπε· Κύριοι, τί πρέπει νά κά-

νω, γιά νά σωθῶ; Καί ἐκεῖνοι εἶπαν· Πίστεψε στόν Κύριο 

Ἰησοῦ Χριστό καί θά σωθεῖς καί σύ καί ἡ οἰκογένειά σου. 

Καί τόν λόγο τοῦ Κυρίου σ’ αὐτόν καί σέ ὅλους πού ἦταν 

στό σπίτι του. Καί ἀφοῦ τούς ἐπῆρε ἐκείνη τήν ὥρα τῆς 

νύχτας, τούς ἔπλυνε τά αἵματα ἀπό τίς πληγές, καί βα-

πτίσθηκε ὁ ἴδιος καί ὅλοι οἱ δικοί του ἀμέσως, καί ἀφοῦ 

τούς ἀνέβασε στό σπίτι του, ἑτοίμασε τραπέζι, καί δοκί-

μασε μεγάλη χαρά μέ ὅλη τήν οἰκογένειά του, ἐπειδή 

πίστεψε στό Θεό. 

 

 

Εὐαγγέλιο.  

Κατά Ἰωάννην (Θ΄. 1-38). 

Ἐκεῖνο τόν καιρό βαδίζοντας στό δρόμο ὁ Ἰησοῦς 

εἶδε κάποιον ἄνθρωπο τυφλόν ἐκ γενετῆς. Καί τόν ρώ-

τησαν οἱ Μαθητές του λέγοντας· Διδάσκαλε, ποιός 

ἁμάρτησε, αὐτός ἤ οἱ γονεῖς του, γιά νά γεννηθεῖ τυ-

φλός; Ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς· Οὔτε αὐτός ἁμάρτησε οὔτε 

οἱ γονεῖς του, ἀλλά γεννήθηκε τυφλός, γιά νά 
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τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. Ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα 

τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ 

ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. Ὅταν ἐν τῷ 

κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. Ταῦτα εἰπὼν 

ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ 

πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὕπαγε 

νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ 

ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. Ἀπῆλθεν οὖν καὶ 

ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων. Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ 

θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν, 

ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαι-

τῶν; ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν· ἄλλοι δὲ ὅτι 

ὅμοιος αὐτῷ ἐστίν. Ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι. 

 Ἔλεγον οὖν αὐτῷ· Πῶς ἀνεῴχθησάν σου οἱ 

ὀφθαλμοί; Ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· ἄνθρωπος 

λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ 

μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι· ὕπαγε εἰς τὴν 

κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ 

καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. Εἶπον οὖν αὐτῷ· Ποῦ 

ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει· Οὐκ οἶδα.  Ἄγουσιν αὐτὸν 

πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τόν ποτε τυφλόν.  Ἦν δὲ 

σάββατον ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίησεν  ὁ Ἰησοῦς καὶ 

ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. Πάλιν οὖν 

ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. Ὁ 

δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Πηλὸν ἐπέθηκέ μου ἐπὶ τοὺς 

ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. Ἔλεγον 

οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· Οὗτος ὁ ἄνθρωπος 

οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. 

φανερωθοῦν τά ἔργα τοῦ Θεοῦ μέ αὐτόν. Ἐγώ πρέπει νά 

ἐργάζομαι τά ἔργα Ἐκείνου πού μέ ἔστειλε, ἐφ’ ὅσον 

εἶναι ἡμέρα· Ἔρχεται νύχτα ὁπότε κανείς δέν μπορεῖ νά 

ἐργάζεται. Ὅσο εἶμαι στόν κόσμο, εἶμαι φῶς τοῦ κό-

σμου. Καί λέγοντας αὐτά ἔφτυσε κάτω καί ἔκανε λάσπη 

ἀπό τό φτύσιμο, καί ἄλειψε τή λάσπη στά μάτια τοῦ 

Τυφλοῦ καί τοῦ εἶπε· Πήγαινε, νίψου στήν κολυμβήθρα 

τοῦ Σιλωάμ, πού σημαίνει ἀπεσταλμένος. Πῆγε λοιπόν 

καί νίφθηκε καί γύρισε βλέποντας. Οἱ γείτονες λοιπόν 

καί ὅσοι τόν ἔβλεπαν προηγουμένως ὅτι ἦταν τυφλός, 

ἔλεγαν· Δέν εἶναι αὐτός πού καθόταν καί ζητιάνευε; 

Ἄλλοι ἔλεγαν ὅτι εἶναι αὐτός· Ἄλλοι ἔλεγαν ὅτι εἶναι 

κάποιος ὅμοιος μέ αὐτόν. Ἐκεῖνος ἔλεγε, ὅτι ἐγώ εἶμαι. 

Τοῦ ἔλεγαν λοιπόν· Πῶς ἀνοίχθηκαν τά μάτια σου; 

Ἀποκρίθηκε ἐκεῖνος καί εἶπε· Κάποιος ἄνθρωπος λεγό-

μενος Ἰησοῦς ἔκανε πηλό καί μοῦ ἄλειψε τά μάτια καί 

μοῦ εἶπε· Πήγαινε στήν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ καί 

νίψου· Πῆγα λοιπόν καί νίφθηκα, καί ἀπέκτησα τό φῶς 

μου. Τοῦ εἶπαν λοιπόν· Ποῦ εἶναι ἐκεῖνος; λέγει· Δέν 

γνωρίζω. Τόν ὁδηγοῦν στούς Φαρισαίους τόν ἄλλοτε 

τυφλό. Καί ἦταν Σάββατο, ὅταν ἔκανε τή λάσπη ὁ 

Ἰησοῦς καί ἄνοιξε τά μάτια του. Πάλι λοιπόν τόν 

ἐρωτοῦσαν οἱ Φαρισαῖοι, πῶς ἀπέκτησε τό φῶς του· Καί 

ἐκεῖνος εἶπε σ’ αὐτούς· Μοῦ ἔβαλε πηλό στά μάτια, καί 

νίφθηκα, καί τώρα βλέπω. Ἔλεγαν λοιπόν κάποιοι ἀπό 

τούς Φαρισαίους· Αὐτός ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἀπό τόν 

Θεό, γιατί δέν σέβεται τό Σάββατο. Ἄλλοι ἔλεγαν· Πῶς 

εἶναι  δυνατό ἄνθρωπος ἁμαρτωλός νά κάνει τέτοια 

θαύματα; Καί ἔγινε σχίσμα ἀνάμεσά τους. Λένε πάλι 
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Ἄλλοι ἔλεγον· Πῶς δύναται ἄνθρωπος 

ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν 

ἐν αὐτοῖς. Λέγουσι τῷ τυφλῷ πάλιν· Σὺ τί λέγεις 

περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὁ δὲ 

εἶπεν ὅτι προφήτης ἐστίν.  Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ 

Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι τυφλὸς ἦν καὶ ἀνέβλεψεν, 

ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ 

ἀναβλέψαντος καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες· 

Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι 

τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν ἄρτι βλέπει;  

Ἀπεκρίθησαν δὲ αὐτοῖς οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπον· 

Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι 

τυφλὸς ἐγεννήθη· πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, 

ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ 

οἴδαμεν· αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε, 

αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει.  Ταῦτα εἶπον οἱ 

γονεῖς αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους· ἤδη 

γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα, ἐάν τις αὐτόν 

ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. Διὰ 

τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπον ὅτι ἡλικίαν ἔχει, 

αὐτὸν ἐρωτήσατε.  Ἐφώνησαν οὖν ἐκ δευτέρου 

τὸν ἄνθρωπον ὃς ἦν τυφλὸς, καὶ εἶπον αὐτῷ· Δὸς 

δόξαν τῷ Θεῷ· ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος 

οὗτος ἁμαρτωλός ἐστιν. Ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ 

εἶπεν· Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι 

τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω. Εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν· Τί 

ἐποίησέ σοι; πῶς ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς;  

ἀπεκρίθη αὐτοῖς· Εἶπον ὑμῖν ἤδη, καὶ οὐκ 

ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς 

στόν Τυφλό· Ἐσύ τί λές γι’ αὐτό, ἐπειδή σοῦ ἄνοιξε τά 

μάτια; Καί ἐκεῖνος εἶπε, ὅτι εἶναι Προφήτης. Δέν πίστε-

ψαν λοιπόν οἱ Ἰουδαῖοι, ὅτι ἦταν τυφλός καί βρῆκε τό 

φῶς του, ἕως ὄτου φώναξαν τούς γονεῖς αὐτοῦ πού 

ἀπόκτησε τό φῶς του καί τούς ἐρώτησαν λέγοντας· Αὐ-

τός εἶναι ὁ γιός σας, γιά τόν ὁποῖο λέτε ἐσεῖς ὅτι γεννή-

θηκε τυφλός; Πῶς λοιπόν τώρα βλέπει; Καί 

ἀποκρίθηκαν σ’ αὐτούς οἱ γονεῖς του καί εἶπαν· Γνωρί-

ζουμε ὅτι αὐτός εἶναι ὁ υἱός μας, καί ὅτι γεννήθηκε τυ-

φλός· Πῶς ὅμως τώρα βλέπει δέν γνωρίζουμε, ἤ ποιός 

ἄνοιξε τά μάτια του, ἐμεῖς δέν γνωρίζουμε, αὐτός εἶναι 

ἐνήλικος, αὐτόν ρωτῆστε, αὐτός θά μιλήσει γιά τόν 

ἑαυτό του. Αὐτά τά εἶπαν οἱ γονεῖς του, γιατί φοβοῦνταν 

τούς Ἰουδαίους· Ἐπειδή ἤδη εἶχαν συμφωνήσει οἱ 

Ἰουδαῖοι, ἐάν κάποιος ὁμολογήσει ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Χρι-

στός, νά ἀφορίζεται ἀπό τή συναγωγή. Γι’ αὐτό οἱ γονεῖς 

του εἶπαν, ὅτι εἶναι ἐνήλικος, ἐρωτῆστε τόν ἴδιο.  

 

Φώναξαν λοιπόν γιά δεύτερη φορά τόν ἄνθρωπο, ὁ 

ὁποῖος ἦταν τυφλός, καί τοῦ εἶπαν· Δόξασε τόν Θεό· 

Γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶναι ἁμαρτωλός. 

Ἀποκρίθηκε λοιπόν ἐκεῖνος καί εἶπε· Ἐάν εἶναι 

ἁμαρτωλός δέν γνωρίζω· Ἕνα πρᾶγμα γνωρίζω, ὅτι ἐνῷ 

ἤμουν τυφλός τώρα βλέπω.Καί τοῦ εἶπαν πάλι· Τί σοῦ 

ἔκανε; Πῶς ἄνοιξε τά μάτια σου; Ἀποκρίθηκε σ’ αὐτούς· 

Σᾶς εἶπα ἤδη καί δέν ἀκούσατε· Γιατί θέλετε πάλι νά 

ἀκούσετε; Μήπως καί σεῖς θέλετε νά γίνετε μαθητές 

του; Τόν περιγέλασαν λοιπόν καί εἶπαν· Ἐσύ εἶσαι μα-

θητής ἐκείνου· Ἐμεῖς ὅμως εἴμαστε μαθητές τοῦ Μωυσῆ. 
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θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; Ἐλοιδόρησαν 

αὐτὸν καὶ εἶπον· Σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου· ἡμεῖς δὲ 

τοῦ Μωυσέως ἐσμὲν μαθηταί.  Ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι 

Μωυσεῖ λελάληκεν ὁ Θεός· τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν 

πόθεν ἐστίν. Ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν 

αὐτοῖς· Ἐν γὰρ τούτῳ θαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς 

οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστί, καὶ ἀνέῳξέ μου τοὺς 

ὀφθαλμούς.  Οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς 

οὐκ ἀκούει, ἀλλ'  ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ 

θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. Ἐκ τοῦ αἰῶνος 

οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἤνοιξέ τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ 

γεγεννημένου·  εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ, οὐκ 

ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον 

αὐτῷ· Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ 

διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω.  

Ἤκουσεν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ 

εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν 

τοῦ Θεοῦ;  Ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε· Καὶ τίς ἐστι, 

Κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ 

Ἰησοῦς· Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ 

ἐκεῖνός ἐστιν. Ὁ δὲ ἔφη· Πιστεύω, Κύριε· καὶ 

προσεκύνησεν αὐτῷ. 

 

Ἐμεῖς γνωρίζουμε ὅτι στό Μωυσῆ μίλησε ὁ Θεός· Αὐτόν 

ὅμως δέν τόν γνωρίζουμε ἀπό ποῦ προέρχεται. 

Ἀποκρίθηκε ὁ ἄνθρωπος καί τούς εἶπε· Ἐδῶ εἶναι τό 

ἀξιοθαύμαστο, ὅτι δηλαδή ἐσεῖς δέν γνωρίζετε ἀπό ποῦ 

προέρχεται, καί ὅμως μοῦ ἄνοιξε τά μάτια. Γνωρίζουμε 

ὅμως ὅτι ὁ Θεός δέν ἀκούει ἁμαρτωλούς, ἀλλά ἄν κά-

ποιος εἶναι θεοσεβής καί κάνει τό θέλημά του, αὐτόν 

ἀκούει. Σέ ὅλους τούς αἰῶνες δέν ἀκούσθηκε, ὅτι κά-

ποιος ἄνοιξε μάτια τυφλοῦ ἐκ γενετῆς. Ἐάν αὐτός δέν 

προερχόταν ἀπό τό Θεό, δέν θά μποροῦσε νά κάνει τί-

ποτε. Ἀποκρίθηκαν καί τοῦ εἶπαν· Ἐσύ γεννήθηκες 

ὁλόκληρος μέσα σέ ἁμαρτίες, κι ἐσύ διδάσκεις ἐμᾶς; Καί 

τόν ἀπέβαλαν ἀπό τή συναγωγή. Ἄκουσε ὁ Ἰησοῦς ὅτι 

τόν ἀφόρισαν καί ὅταν τόν βρῆκε τοῦ εἶπε· Ἐσύ πιστεύ-

εις στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ; Ἀποκρίθηκε ἐκεῖνος καί εἶπε· Καί 

ποιός εἶναι, Κύριε, γιά νά πιστέψω σ’ αὐτόν; Καί εἶπε σ’ 

αὐτόν ὁ Ἰησοῦς· Καί τόν ἔχεις δεῖ καί αὐτός πού ὁμιλεῖ 

μαζί σου, ἐκεῖνος εἶναι. Καί ἐκεῖνος εἶπε· Πιστεύω, Κύ-

ριε, καί τόν προσκύνησε. 
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