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«Τριήμερος ἀνέστης Χριστέ», Ἦχος πλ. Β’, ςΥ 5Βου A ad. 
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Τριήμερος ἀνέστης Χριστέ, ἐκ τάφου, καθὼς 

γέγραπται, συνεγείρας τὸν Προπάτορα ἡμῶν, 

διό σε καὶ δοξάζει, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, καὶ 

ἀνυμνεῖ σου τὴν Ἀνάστασιν. 
 

Προσόμοια 

Ῥαπίσματα ὑπήνεγκας, καὶ σταύρωσιν 

μακρόθυμε, καὶ ὀνείδη, θέλων πάντας ἐκ χειρός, 

λυτρώσασθαι τοῦ πλάνου, ὁ μόνος ζωοδότης, 

καὶ πανοικτίρμων καὶ φιλάνθρωπος. 
 

Τιμῶ σου τὸν Σταυρὸν ἀγαθέ, τοὺς ἥλους καὶ 

τὴν λόγχην Σωτήρ, δι’ ὧν πάντας, ἐλυτρώσω 

τς φθορᾶς, ὡς μόνος ζωοδότης, καὶ πάντων 

εὐεργέτης, μόνε φιλάνθρωπε Σωτὴρ ἡμῶν. 
 

Σταυρῷ προσηλωθεὶς δι’ ἐμέ, Σωτήρ μου 

ὑπεράγαθε, ἐραπίσθης, καὶ ὑβρίσθης λυτρωτά, 

καὶ ὄξος ἐποτίσθης, καὶ λόγχῃ ἐκεντήθης, καὶ 

πάντα φέρεις ἀναμάρτητε. 
 

Οὗ ἔστησαν οἱ πόδες Χριστοῦ, τὸν τόπον 

προσκυνήσωμεν, ἀνυψοῦντες, τὸν τρισόλβιον 

Σταυρόν, ἐν ᾧ κατεκενώθῃ, τὸ αἷμα τοῦ 

Δεσπότου, τὸ βλύσαν κόσμῳ τὴν ἀνάστασιν. 
 

Νεκρώσαντες τὰ πάθη σαρκός, καὶ πνεύματος 

θεόφρονες, ἐπειχθῶμεν, ὑψωθναι ἀπὸ γς, 

οὐράνιον πρὸς λξιν, Σταυροῦ τῆ ἀνυψώσει, 

συσταυρωθέντες τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ. 
 

Ζωήρυτος ἐκ θείας πλευρᾶς, πηγὴ σαφῶς 

ἐξέβλυσε, τοῦ Σωτρος, καταρδεύουσα ψυχάς, 

τῶν πίστει προσκυνούντων, τὸ θεῖον πάθος 

τούτου, καὶ τὸν Σταυρὸν καὶ τήν ἀνάστασιν. 

Τὴν μνήμην τοῦ σεπτοὺ Μαθητοῦ, Χριστοῦ τοῦ 

Βασιλέως ἡμῶν, ἐπαξίως, ἀνυμνήσωμεν πιστοί· 

αὐτὸς γὰρ τς Τριάδος, τὴν γνῶσιν ἀριδήλως, 

πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ἐκήρυξεν. 
 

Τὴν ζάλην μετεποίησε, τς πλάνης τῶν 

εἰδώλων πρίν, εἰς γαλήνην, ὁ Ἀπόστολος 

Χριστοῦ, τὸν κόσμον ὁδηγήσας, ἐν πίστει 

ὀρθοδόξῳ· καὶ νῦν πρεσβεύει ὑπὲρ πάντων 

ἡμῶν. 
 

Μέγιστον ἀντιλήπτορα, Χριστὲ τὸν σὸν 

Ἀπόστολον, ἐδωρήσω, Ἐφεσίοις τὸν σοφόν, καὶ 

θεῖον θεολόγον, ὃν καὶ νῦν εὐφημοῦμεν, ὡς 

οἰκιστὴν καὶ πολιοῦχον αὐτς. 
 

Τριὰς ἀπειροδύναμε, Μονὰς ἡ τρισυπόστατος, 

ταῖς πρεσβείαις, Θεολόγου τοῦ σεπτοῦ, καὶ τς 

ἀειπαρθένου, καὶ μόνης Θεοτόκου, σῶσον ἡμᾶς 

τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε. 
 

Ἐμέ τὸν ἀδιόρθωτον, διόρθωσον πρεσβείαις 

σου, Θεοτόκε, ἡ ἐλπὶς Χριστιανῶν, καὶ ῥῦσαί με 

βασάνων, καὶ πάσης τιμωρίας, καὶ τοῦ πυρὸς 

τοῦ αἰωνίζοντος. 
 

Μεγίστων δωρημάτων ἡμῖν, ὁ τόκος ὁ 

ἀλόχευτος, τς Παρθένου, πᾶσι γέγονε σαφῶς· 

Θεὸς γὰρ τὴν φθαρεῖσαν, καινίζει βροτῶν 

φύσιν, καὶ ἀναπλάττει τὸ ἀνθρώπινον. 
 

Ὁρῶσά σε σταυρούμενον, Χριστὲ ἡ σὲ κυήσασα, 

ἀνεβόα· Τὶ τὸ ξένον ὃ ὀρῶ, μυστήριον Υἱέ μου; 

πῶς ἐπὶ ξύλου θνῄσκεις, σαρκὶ κρεμάμενος, 

ζως χορηγέ. 

Τ 
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Τὴν πᾶσάν μου ἐλπίδα εἰς σὲ, Παρθένε 

ἀνατίθημι, μὴ παρίδῃς, ἀλλὰ σπεῦσον ἀγαθή, 

ῥυσθναί με ἐν τάχει, παθῶν τῶν ἐνοχλούντων, 

καὶ καθ’ ἑκάστην πολεμούντων με. 
 

Ὁ ἥλιος ἐσκότισεν, Υἱέ μου προσηλούμενον, 

φωτοδότα, καθορῶν σε καὶ ἡ γ, τῷ φόβῳ 

ἐκλονεῖτο, λαὸς δὲ Ἰουδαίων, οὐδόλως ᾤκτειρε 

παμφίλτατε. 
 

Παρίστατο τῷ ξύλῳ ποτέ, καιρῷ τῷ τς 

σταυρώσεως, ἡ Παρθένος, σὺν παρθένῳ 

Μαθητῆ, καὶ κλαίουσα ἐβόα· Οἴμοι! πῶς 

πάσχεις πάντων, Χριστὲ ὑπάρχων ἡ ἀπάθεια! 
 

Ἀντίληψις καὶ σκέπη μου, ὑπάρχεις 

παναμώμητε, Θεοτόκε· σὲ γὰρ ἔχω βοηθόν, ἐν 

θλίψεσι καὶ νόσοις, καὶ ταῖς στενοχωρίαις, καὶ 

σὲ δοξάζω τὴν ἀμώμητον. 
 

Ἡ Πὰναγνος ὡς εἶδέ σε, ἐπὶ Σταυροῦ 

κρεμάμενον, θρηνῳδοῦσα, ἀνεβόα μητρικῶς. 

Υἱέ μου καὶ Θεέ μου, γλυκύτατόν μου τέκνον, 

πῶς φέρεις πάθος ἐπονείδιστον; 
 

Ἐν ξύλῳ τὴν ζωὴν ἡμῶν, ὁρῶσα ἡ πανάμωμος, 

Θεοτόκος, κρεμαμένην μητρικῶς, ὠδύρετο 

βοῶσα· Υἱέ μου καὶ Θεέ μου, σῶσον τοὺς πόθῳ 

ἀνυμνοῦντάς σε. 
 

Τριὰς ἀπειροδύναμε, μονὰς ἡ Τρισυπόστατος, 

ταῖς πρεσβείαις τοῦ σεπτοῦ σου Μαθητοῦ, καὶ 

θείου Ἀποστόλου, καὶ τς Ἀειπαρθένου, σῶσον 

ἡμᾶς τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε. 
 

Τὸ ὄμμα τς καρδίας μου, ἐκτείνω πρὸς σὲ 

Δέσποινα, μὴ παρίδῃς τὸν πικρόν μου 

στεναγμόν· ἐν ὥρᾳ ὅταν κρίνῃ, ὁ σὸς Υἱὸς τὸν 

κόσμον, γενοῦ μοι σκέπη καὶ βοήθεια. 
 

Ἐπάγην μὲν ὡς ἄνθρωπος, ἐν ξύλῳ καὶ 

νενέκρωμαι, καὶ ἐν τάφῳ, κατετέθην ὡς θνητός, 

ὡς δὲ Θεός, ὦ Μτερ, νεκροὺς ἐξαναστήσω, καὶ 

σὲ δοξάσω τῆ ἐγέρσει μου. 
 

Μεγάλων χαρισμάτων ἁγνή, Παρθένε μόνη 

Μήτηρ Θεοῦ, ἠξιώθης, ὅτι ἔτεκες σαρκί, τὸν ἕνα 

τς Τριάδος, Χριστὸν τὸν ζωοδότην, εἰς 

σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Λαὸν τὸν ἀνομώτατον, ἀδίκως καθηλοῦντά σε, 

ἐπὶ ξύλου, ἡ Παρθένος καὶ ἁγνή, καὶ Μήτηρ σου 

ὁρῶσα, ὡς Συμεὼν προέφη, τὰ σπλάγχνα Σῶτερ 

ἐτιτρώσκετο. 
 

Παρθένε παναμώμητε, δυσώπησον ὃν ἔτεκες, 

ὅπως σώσῃ, ἄπαν γένος τῶν βροτῶν· καὶ γὰρ σε 

Θεοτόκον, καὶ γλώσσῃ καὶ καρδίᾳ, 

ὁμολογοῦμεν Μητροπάρθενε. 
 

Ἡ Ἄμεμπτος ὡς εἶδέ σε, ἐπὶ Σταυροῦ 

κρεμάμενον, θρηνῳδοῦσα, ἀνεβόα μητρικῶς· 

Υἱέ μου καὶ Θεέ μου, γλυκύτατόν μου Τέκνον, 

μὴ καταλίπῃς με τὴν δούλην σου. 
 

Ἀγῶνας τοῦ σεπτοῦ Ἀθλητοῦ, τοὺς πόνους τοῦ 

ὁπλίτου Χριστοῦ, εὐφημοῦντες κατὰ χρέος οἱ 

πιστοί, βοήσωμεν Κυρίῳ· Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις, 

πάσης ἀνάγκης ἐξελοῦ ἡμᾶς. 
 

Εἰρήνη σοι πολλὴ ἐκ Θεοῦ, ἀθλήσαντι 

γεγένηται, καὶ τὸν σάλον, διελθόντι τῶν δεινῶν, 

Εἰρήναρχε παμμάκαρ, γενναῖε στρατιῶτα, καὶ 

πρεσβευτὰ τῶν εὐφημούντων σε. 
 

Συνήθλει σοι γυναίων χορός, καὶ παίδων θεῖος 

ὅμιλος, σὺν τῷ θείῳ, Ἀκακίῳ καρτερῶς, 

τελοῦντι, τὸν ἀγῶνα, καὶ πλάνην ἐκνευροῦντι, 

Μάρτυς Εἰρήναρχε μακάριε. 
 

Νικόλαε μακάριε, προσπίπτοντά με οἴκτειρον, 

δέομαί σου, καὶ τὰ ὄμματα σοφέ, φώτισον τς 

ψυχς μου, ἵνα καθαρῶς βλέψω, τὸν φωτοδότην 

καὶ οἰκτίρμονα. 
 

Ἐχθρῶν ἐπιζητούντων με, κακοποισαι Ἅγιε, 

ἐξελοῦ με, παρρησίαν πρὸς Θεόν, ὡς ἔχων 

Ἱεράρχα, Νικόλαε παμμάκαρ, καὶ ἐξ ἀνδρῶν 

αἱμάτων σῶσόν με. 
 

Λιμένα σε ἀχείμαστον, καὶ τεῖχος 

ἀπροσμάχητον, Ἱεράρχα, σὲ κεκτήμεθα πιστοί, 

καὶ πύργον ἀσφαλείας, καὶ θύραν μετανοίας, 

καὶ ὁδηγὸν ψυχῶν καὶ πρόμαχον. 
 

Ζηλώσας ὁ ἀντίδικος, τὴν ποίμνην 

Πανάχραντε, καθ’ ἑκάστην, ἐκζητεῖ ὁ πονηρός, 

κατάβρωμα ποισαι, ἀλλὰ σὺ Θεοτόκε, τς 

τούτου βλάβης ἐξελοῦ ἡμᾶς. 

 

Ἀγκάλας τὰς ἀχράντους σου, ἐν αἷς Θεὸν 

ἐβάστασας, Παναγία, ὑφαπλώσασα νυνί, 

σκέπασον ἀπὸ πάσης, ὀργς ἡμᾶς βιαίας, ἐλπὶς 

τοῦ κόσμου Θεοτόκε Ἁγνή. 
 

Σταυρούμενος ἐσάλευσας, τὴν γν πᾶσαν 

Μακρόθυμε, τῶν πιστῶν δέ, ἐπεστήριξας ψυχάς· 

διὸ καὶ ἀνυμνοῦμεν, καὶ πόθῳ προσκυνοῦμεν, 

τὴν ἀκατάληπτόν σου δύναμιν. 

 


