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«Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου», Ἦχος Β’, y 6Πα 
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Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν, ὁ Ἀριμαθαίας 

καθεῖλε, τὴν τῶν ἁπάντων ζωήν, σμύρνῃ καὶ 

σινδόνι σε Χριστὲ ἐκήδευσε, καὶ τῷ πόθῳ 

ὑπήγετο, καρδίᾳ καὶ χείλη, σῶμα τὸ ἀκήρατον 

σοῦ περιπτύξασθαι. Ὅμως συστελλόμενος 

φόβῳ, χαίρων ἀνεκραύγαζε δόξα, τῇ 

συγκαταβάσει σου φιλάνθρωπε. 
Προσόμοια 

Ὅτε ἐν τῷ τάφῳ τῷ καινῷ, ὑπὲρ τοῦ παντὸς 

κατετέθης, ὁ Λυτρωτὴς τοῦ παντός, ᾍδης ὁ 

παγγέλαστος, ἰδών σε ἔπτηξεν, οἱ μοχλοὶ 

συνετρίβησαν, ἐθλάσθησαν πύλαι, μνήματα 

ἠνοίχθησαν, νεκροὶ ἀνίσταντο· τότε ὁ Ἀδὰμ 

εὐχαρίστως, χαίρων ἀνεβόα σοι· Δόξα, τῇ 

συγκαταβάσει σου Φιλάνθρωπε. 
 

Ὅτε ἐν τῷ τάφῳ σαρκικῶς, θέλων συνεκλείσθης 

ὁ φύσει, τῇ τῆς Θεότητος, μένων ἀπερίγραπτος, 

καὶ ἀδιόριστος, τὰ θανάτου ἀπέκλεισας, ταμεῖα 

καὶ ᾍδου, ἅπαντα ἐκένωσας, Χριστὲ βασίλεια, 

τότε καὶ τὸ Σάββατον τοῦτο, θείας εὐλογίας καὶ 

δόξης, καὶ τῆς σῆς λαμπρότητος ἠξίωσας. 
 

Ὅτε αἱ δυνάμεις σε Χριστέ, πλάνον ὑπ’ ἀνόμων 

ἑώρων, συκοφαντούμενον, ἔφριττον τὴν 

ἄφατον, μακροθυμίαν σου, καὶ τὸν λίθον τοῦ 

μνήματος, χερσὶ σφραγισθέντα, αἷς σου τὴν 

ἀκήρατον, πλευρὰν ἑλόγχευσαν, ὅμως τῇ ἡμῶν 

σωτηρίᾳ, χαίρουσαι ἐβόων σοι· Δόξα, τῇ 

συγκαταβάσει σου, Φιλάνθρωπε. 
 

Ὤφθη, ἡ τοῦ ξύλου πονηρά, γεῦσις ἐν Ἐδὲμ τοῖς 

γενάρχαις, συμβᾶσα πάλαι δεινῶς, θάνατον 

εἰσάξασα παντὶ τῷ γένει βροτῶν· ἀλλὰ νῦν πρὸς 

ἀκήρατον, ζωὴν καὶ ἀμείνω, λῆξιν 

ἀνεκλήθημεν, διὰ τοῦ θείου Σταυροῦ· ὃν περ 

ἀνυψοῦντες ὑμνοῦμεν, τὸν ἀνυψωθέντα ἐν 

τούτῳ, Κύριον καὶ κόσμον, συνυψώσαντα. 
 

Ἦρας, τὸ πλανώμενον Σωτήρ, πρόβατον ἐπ’ 

ὤμων καὶ τοῦτο, τῷ σῷ προσῆξας Πατρί, διὰ 

τοῦ τιμίου σου, καὶ ζωηφόρου Σταυροῦ, καὶ 

Ἀγγέλοις ἠρίθμησας, ἐν Πνεύματι θείῳ· ξύλον 

γὰρ ἀντέθηκας, ἀντὶ τοῦ ξύλου Χριστέ· ὃν νῦν 

ἀνυψοῦντες ἐν πίστει, σὲ τὸν ἐν αὐτῷ ὑψωθέντᾳ, 

καὶ ἡμᾶς ὑψώσαντα δοξάζομεν. 
 

Στῶμεν, ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ, πράξεσι κομῶντες 

ἐνθέοις, καὶ τὸν Κρανίου πιστοί, χῶρον 

ἐποπτεύσωμεν, καθαρωτάτῳ νοΐ· καὶ 

ὑψούμενον βλέψωμεν, βροτοὶ σὺν Ἀγγέλοις, 

ξύλον τὸ πανάγιον, ἐν ᾧ Χριστὸς ὁ Θεός, χεῖρας 

ἑκουσίως ἁπλώσας, εἵλκυσεν ἐζώγρησε πάντας, 

καὶ πρὸς οὐρανοὺς ἡμᾶς ἀνύψωσεν. 

Ο 
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Ὄφιν, ἀνεστήλωσε χαλκοῦν, πάλαι Μωϋσῆς ὁ 

θεόπτης, πρὸς τὴν ἀναίρεσιν, τῶν δακνόντων 

ὄφεων, αὐτὸς δὲ ὅλον σαυτόν, ἐπὶ ξύλου 

ἀνύψωσας, Σωτήρ μου ζωώσας, πάντας ἐν τῷ 

θείῳ σου, καὶ ζωηφόρῳ Σταυρῷ· ὃς νῦν, 

ἀνυψούμενος φλέγει, φάλαγγας δαιμόνων, καὶ 

τρέπει, τῶν βαρβάρων φῦλα καὶ φρυάγματα. 
 

Σύ μου, τὸ φθαρτόν τε καὶ θνητόν, Σῶτερ ἐκ 

Παρθένου φορέσας, καὶ Θεομήτορος, ἄφθαρτον 

ἀπέδειξας, καὶ πρὸς ζωὴν καὶ τρυφήν, 

ἀτελεύτητον εἵλκυσας, πρὸς ἥν ἐπανάγεις, 

πάντας τοὺς ὑμνοῦντάς σε, Λόγε Χριστὲ ὁ Θεός, 

ὅπλον κραταιὸν ἐν πολέμοις, Δέσποτα τὸν θεῖον 
Σταυρόν σου, τῷ πιστῷ σου Ἄνακτι δωρούμενος. 
 

Λάμψον, φῶς ἀπρόσιτον ἡμῖν· ἔργον γὰρ ἐσμὲν 

τῶν χειρῶν σου, πάντες Χριστὲ ὁ Θεός, ὅπλῳ δὲ 

στεφάνωσον, τοὺς εὐσεβεῖς Βασιλεῖς, νίκας 

τούτοις δωρούμενος, κατὰ πολεμίων, τεῖχος καὶ 

ὀχύρωμα, ἰσχὺν καὶ ἄσυλον, ὄλβον, τὸν 

Σταυρόν σου πλουτοῦσιν, Ὕψιστε ὁ ἄφθορον 

μήτραν, Σῶτερ ὑποδὺς τῆς Θεομήτορος.  
 

Ἄλλην, κραταιὰν καταφυγήν, καὶ ἰσχύος 

πύργον καὶ τεῖχος, ἀκαταμάχητον, ὄντως οὐ 

κεκτήμεθα, εἰ μὴ σὲ Παναγνέ, καὶ πρὸς σὲ 

καταφεύγομεν, καὶ σοὶ ἐκβοῶμεν· Δέσποινα 

βοήθησον, μὴ ἀπολώμεθα, δεῖξον, τὴν σὴν 

χάριν εἰς πάντας, καὶ τῆς δυναστείας τὴν δόξαν, 

καὶ τῆς εὐσπλαγχνίας σου τὸ μέγεθος. 
 

Βότρυν ἡ τεκοῦσα τῆς ζωῆς, ὅν ἀγεωργήτως ἐν 

μήτρᾳ, ἐκυοφόρησας, ξύλῳ ὡς ἑώρακας, τοῦτον 

κρεμάμενον, θρηνῳδοῦσα ὠλόλυζες, καὶ 
ἔκραζες· Τέκνον, γλεῦκος ἐναπόσταξον, δι’ οὗ ἡ μέθη 

ἀρθῇ, πᾶσα τῶν παθῶν εὐεργέτα, δι’ ἐμοῦ τῆς σὲ 

τετοκυίας, σοῦ τὴν εὐσπλαγχνίαν ἐνδεικνύμενος. 
 

Χαῖρε, ἡλιόμορφε ἀστήρ· χαῖρε ἡ αἰτία 

ἁπάντων, καλῶν Πανάμωμε, χαῖρε ἡ 

χωρήσασα, Θεὸν ἀχώρητον ἡ τὸν στάχυν 

βλαστήσασα, τῆς ἀθανασίας· χαῖρε θεῖον 

ὄχημα, πύλη ἡ πάμφωτος· χαῖρε ἡ ἀρᾶς 

ἀναιρέτις, τῆς προγονικῆς ἡμῶν Κόρη, ἀγαθῶν 

ἡ πρόξενος ὑπάρχουσα. 
 

Ὅτε, ἡ ἀμίαντος ἀμνάς, ἔβλεψε τὸν ἴδιον ἄρνα, ἐπὶ 

σφαγὴν ὡς βροτόν, θέλοντα ἑλκόμενον, θρηνοῦσα 

ἔλεγεν· Ἀτεκνῶσαι νῦν σπεύδεις με, Χριστὲ τὴν 

τεκοῦσαν, τὶ τοῦτο πεποίηκας, ὁ λυτρωτὴς τοῦ 

παντός; Ὅμως, ἀνυμνῶ καὶ δοξάζω, σοῦ τὴν ὑπὲρ 

νοῦν τε καὶ λόγον, ἄκραν ἀγαθότητα φιλάνθρωπε.  
 

Δεῦτε, τῆς σοφίας τὸν βυθόν, καὶ τῶν 

ὀρθοδόξων δογμάτων, τὸν συγγραφέα πιστοί, 

ὕμνοις στεφανώσωμεν, ἐνθέοις σήμερον, 

Ἰωάννην τὸν ἔνδοξον, καὶ ἠγαπημένον· οὗτος 

γὰρ ἐβρόντησεν· Ὁ Λόγος ἦν ἐν ἀρχῇ· ὅθεν 

βροντόφωνος ἐδείχθη, ὡς τὸ Εὐαγγέλιον κόσμῳ, 

γράψας πολυσόφως ὁ ἀοίδιμος. 
 

Ὄντως, σὺ ἐφάνης ἀληθῶς, ἐπιστήθιος μέγας, 

τῷ Διδασκάλῳ Χριστῷ, στήθει γὰρ ἐνέπεσας· 
ὅθεν ἐξήντλησας, τῆς σοφίας τὰ δόγματα, ἐν οἷς καὶ 

πλουτίζεις, πᾶσαν τὴν περίγειον, ὡς θεηγόρος 

Θεοῦ· ὅθεν καὶ κατέχουσα ταῦτα, ἡ τερπνὴ τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησία, νῦν εὐφραινομένη ἐπαγάλλεται. 
 

Χαίροις, θεολόγε ἀληθῶς, χαίροις τῆς Μητρὸς 
τοῦ Κυρίου, υἱὲ παμπόθητε· σὺ γὰρ παριστάμενος, ἐν 

τῷ Σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ, τῆς ἐνθέου ἀκήκοας, 

φωνῆς τοῦ Δεσπότου. Ἴδε νῦν ἡ μήτηρ σου, πρὸς 

σὲ βοήσαντος· ὅθεν, ἐπαξίως σε πάντες, ὡς Χριστοῦ 

Ἀπόστολον μέγαν, καὶ ἠγαπημένον μακαρίζομεν. 
 

Πάντων, θλιβομένων ἡ χαρά, καὶ ἀδικουμένων 

προστάτις, καὶ πενομένων τροφή, ξένων τε 
παράκλησις, χειμαζομένων λιμήν, ἀσθενούντων 

ἐπίσκεψις, καταπονουμένων, σκέπη καὶ ἀντίληψις, 

καὶ βακτηρία τυφλῶν, Μήτηρ τοῦ Θεοῦ τοῦ 

ὑψίστου, σὺ ὑπάρχεις. Ἄχραντε σπεῦσον, 

δυσωποῦμεν ύσασθαι τοὺς δούλους σου. 
 

Ἄλλην, κραταιὰν καταφυγήν, καὶ ἰσχύος 

πύργον καὶ τεῖχος, ἀκαταμάχητον, ὄντως οὐ 

κεκτήμεθα, εἰμὴ σὲ Πάναγνε, καὶ πρὸς σὲ 

καταφεύγομεν, καὶ σοὶ ἐκβοῶμεν· Δέσποινα 

βοήθησον, μὴ ἀπολώμεθα, δεῖξον, εἰς ἡμᾶς τὴν 

σὴν χάριν, καὶ τῆς δυναστείας τὴν δόξαν, καὶ 

τῆς εὐσπλαγχνίας σου τὸ μέγεθος. 
 

Χαῖρε, πᾶσα κτίσις σοι βοᾷ, χαῖρε Παναγία 

Παρθένε, χαῖρε τὸ σκῆπτρον Δαυΐδ, χαῖρε ἡ 

βλαστήσασα τὸν βότρυν τὸν μυστικόν, χαῖρε 

πύλη οὐράνιε, καὶ ἄφλεκτε βάτε, χαῖρε φῶς 

παγκόσμιον, χαῖρε ἡ πάντων χαρά, χαῖρε, 

Ἀποστόλων τὸ κλέος, χαῖρε ἡ ἀντίληψις, χαῖρε, 

προστασία πάντων τῶν τιμώντων σε. 
 

Ὅτε, ἡ Πανάμωμος ἀμνάς, ἄρνα τὸν αὐτῆς 

ἐθεώρει, ἑλκόμενον πρὸς σφαγήν, θρήνοις 

ἐνεκόπτετο, ἀναβοῶσα πικρῶς· Τὶ σοι δῆμος 

ἀχάριστος, γλυκύτατον τέκνον, πάλαι 

ἀνταπέδωκεν, ὁ ἀπολαύσας σου, οἴμοι! τῶν 

πολλῶν δωρημάτων, πῶς δὲ καὶ τὸν πόνον 

ὑποίσω, ὅτι θέλων ταῦτα νῦν ὑφίστασαι;  
 

Ὅλην, τὴν ζωήν μου ἐν κακοῖς, 

καταδαπανήσας ὁ τάλας, νῦν κατελείφθην 

Ἁγνή, πάσης ὄντως ἔρημος, ἀγαθῆς πράξεως, 

προσεγγίζοντα βλέπων δέ, τὸν θάνατον οἴμοι! 

τρέμω τὸ κριτήριον τοῦ σοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ· 

οὗπερ, ἐξελοῦ με Παρθένε, καὶ πρὸ τῆς ἀνάγκης 

ἐκείνης, Δέσποινα ἐπίστρεψον καὶ σῶσον με. 

 


