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ΤΩ ΑΓΙΩ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩ ΣΑΒΒΑΤΩ 
Εἰς τὸν Ὄρθρον 

 
ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ 

ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ (Ἦχος πλ. α´.) 

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο, 

συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν. 

Ἡ ζωὴ πῶς θνήσκεις; πῶς καὶ τάφῳ οἰκεῖς; τοῦ θανάτου τὸ βασίλειον λύεις δέ, καὶ 

τοῦ ᾍδου τοὺς νεκροὺς ἐξανιστᾷς. 

Μεγαλύνοµέν σε, Ἰησοῦ Βασιλεῦ, καὶ τιµῶµεν τὴν Ταφὴν καὶ τὰ Πάθη σου· δι᾿ ὧν 

ἔσωσας ἡµᾶς ἐκ τῆς φθορᾶς. 

Ὁ Δεσπότης πάντων, καθορᾶται νεκρός, καὶ ἐν µνήµατι καινῷ κατατίθεται, ὁ 

κενώσας τὰ µνηµεῖα τῶν νεκρῶν. 

Ἰησοῦ γλυκύ µοι, καὶ σωτήριον φῶς, τάφῳ πῶς ἐν σκοτεινῷ, κατακέκρυψαι; ὢ 

ἀφάτου, καὶ ἀῤῥήτου ἀνοχῆς! 

Ἀληθὴς καὶ πόλου, καὶ τῆς γῆς Βασιλεύς, εἰ καὶ τάφῳ σµικροτάτῳ συγκέκλεισαι, 

ἐπεγνώσθης πάσῃ κτίσει Ἰησοῦ. 

Ὡς φωτὸς λυχνία, νῦν ἡ σὰρξ τοῦ Θεοῦ, ὑπὸ γῆν ὡς ὑπὸ µόδιον κρύπτεται, καὶ 

διώκει τὸν ἐν ᾍδῃ σκοτασµόν. 

Ἐπὶ γῆς κατῆλθες, ἵνα σώσῃς Ἀδάµ· καὶ ἐν γῇ µὴ εὑρηκὼς τοῦτον Δέσποτα, µέχρις 

ᾍδου κατελήλυθας ζητῶν. 

Δακρυῤῥόους θρήνους, ἐπὶ σὲ ἡ Ἁγνή, µητρικῶς ὦ Ἰησοῦ ἐπιῤῥαίνουσα, ἀνεβόα· 

Πῶς κηδεύσω σε Υἱέ; 

Νεκρωθέντα πάλαι, τὸν Ἀδὰµ φθονερῶς, ἐπανάγεις πρὸς ζωὴν τῇ νεκρώσει σου, 

νέος Σῶτερ ἐν σαρκὶ φανεὶς Ἀδάµ. 

Νοεραί σε τάξεις, ἡπλωµένον νεκρόν, καθορῶσαι δι᾿ ἡµᾶς ἐξεπλήττοντο, 

καλυπτόµεναι ταῖς πτέρυξι Σωτήρ. 

Ὥσπερ λέων Σῶτερ, ἀφυπνώσας σαρκί, ὥς τις σκύµνος ὁ νεκρὸς ἐξανίστασαι, 

ἀποθέµενος τὸ γῆρας τῆς σαρκός. 
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Προσκυνῶ τὸ Πάθος, ἀνυµνῶ τὴν Ταφήν, µεγαλύνω σου τὸ κράτος Φιλάνθρωπε, 

δι᾿ ὧν λέλυµαι παθῶν φθοροποιῶν. 

Ὢ Θεὲ καὶ Λόγε, ὦ χαρὰ ἡ ἐµή, πῶς ἐνέγκω σου ταφὴν τὴν τριήµερον; νῦν 

σπαράττοµαι τὰ σπλάγχνα µητρικῶς. 

Πότε ἴδω Σῶτερ, σὲ τὸ ἄχρονον φῶς, τὴν χαρὰν καὶ ἡδονὴν τῆς καρδίας µου; ἡ 

Παρθένος ἀνεβόα γοερῶς. 

Δόξα… 

Ἀνυµνοῦµεν Λόγε, σὲ τὸν πάντων Θεόν, σὺν Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ σου Πνεύµατι, 

καὶ δοξάζοµεν τὴν θείαν σου Ταφήν. 

Καὶ νῦν... 

Μακαρίζοµέν σε, Θεοτόκε ἁγνή, καὶ τιµῶµεν τὴν Ταφὴν τὴν τριήµερον, τοῦ Υἱοῦ 

σου καὶ Θεοῦ ἡµῶν πιστῶς. 

Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον Τροπάριον. 

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο, 

συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν. 

 

ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ (Ἦχος πλ. α´.) 

Ἄξιόν ἐστι, µεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα, 

καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ. 

Ἄξιόν ἐστι, µεγαλύνειν σε τὸν πάντων Κτίστην· τοῖς σοῖς γὰρ παθήµασιν ἔχοµεν, 

τὴν ἀπάθειαν ῥυσθέντες τῆς φθορᾶς. 

Ἔφριξεν ἡ γῆ, καὶ ὁ ἥλιος Σῶτερ ἐκρύβη, σοῦ τοῦ ἀνεσπέρου φέγγους Χριστέ, ἐν 

τῷ τάφῳ δύσαντος σωµατικῶς. 

Μόνη γυναικῶν, χωρὶς πόνον ἔτεκόν σε Τέκνον, πόνους δὲ νῦν φέρω τῷ πάθει 

Σου, ἀφορήτους, ἀνεβόα ἡ Σεµνή. 

Ῥήγνυται ναοῦ, καταπέτασµα τῇ σῇ σταυρώσει, κρύπτουσι φωστῆρες Χριστὲ τὸ 

φῶς, σοῦ κρυβέντος τοῡ Ἠλίου ὑπὸ γῆν. 

Θρῆνον ἱερόν, δεῦτε ᾄσωµεν Χριστῷ θανόντι, ὡς αἱ Μυροφόροι γυναῖκες πρίν, ἵν’ 

ἀκούσωµεν τὸ Χαῖρε σὺν αὐταῖς. 
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Σὲ τὸν τοῦ παντός, γλυκασµὸν ἡ Μήτηρ καθορῶσα, πόµα τὸ πικρὸν ποτιζόµενον, 

βρέχει δάκρυσι τὰς ὄψεις γοερῶς. 

Ὄµµα τὸ γλυκύ, καὶ τὰ χείλη σου πῶς µύσω Λόγε; πῶς νεκροπρεπῶς δὲ κηδεύσω 

σε; µετὰ φρίκης ἀνεβόα ὁ Ἰωσήφ. 

Γῆ σε πλαστουργέ, ὑπὸ κόλπους δεξαµένη τρόµῳ, Σῶτερ συσχεθεῖσα τινάσσεται, 

ἀφυπνώσασα νεκροὺς τῷ τιναγµῷ. 

Ὕπνωσας µικρόν, καὶ ἐζώωσας τοὺς τεθνεῶτας, καὶ ἐξαναστὰς ἐξανέστησας, 

τοὺς ὑπνοῦντας ἐξ αἰῶνος Ἀγαθέ. 

Ὥσπερ πελεκάν, τετρωµένος τὴν πλευράν σου Λόγε, σοὺς θανέντας παῖδας 

ἐζώωσας, ἐπιστάξας ζωτικοὺς αὐτοῖς κρουνούς. 

Κόλπων πατρικῶν, ἀνεκφοίτητος µείνας Οἰκτίρµον, καὶ βροτὸς γενέσθαι 

εὐδόκησας, καὶ εἰς ᾍδην καταβέβηκας Χριστέ. 

Ἔκλαιε πικρῶς, ἡ πανάµωµος Μήτηρ σου Λόγε, ὅτε ἐν τῷ τάφῳ ἑώρακε, σὲ τὸν 

ἄφραστον καὶ ἄναρχον Θεόν. 

Νέκρωσιν τὴν σήν, ἡ πανάφθορος Χριστέ σου Μήτηρ, βλέπουσα πικρῶς σοι 

ἐφθέγγετο· Μὴ βραδύνῃς ἡ ζωὴ ἐν τοῖς νεκροῖς. 

ᾍδης ὁ δεινός, συνετρόµαξεν ὅτε σε εἶδεν, Ἥλιε τῆς δόξης ἀθάνατε, καὶ ἐδίδου 

τοὺς δεσµίους ἐν σπουδῇ. 

Ὕµνοις σου Χριστέ, νῦν τὴν Σταύρωσιν καὶ τὴν Ταφήν τε, ἅπαντες πιστοὶ 

ἐκθειάζοµεν, οἱ θανάτου λυτρωθέντες σῇ ταφῇ. 

Δόξα… 

Ἄναρχε Θεέ, συναΐδιε Λόγε καὶ Πνεῦµα, σκῆπτρα τῶν Ἀνάκτων κραταίωσον, καὶ 

εἰρήνην δὸς ἡµῑν ὡς ἀγαθός. 

Καὶ νῦν… 

Τέξασα ζωήν, Παναµώµητε ἁγνὴ Παρθένε, παῦσον Ἐκκλησίας τὰ σκάνδαλα, καὶ 

εἰρήνευσον αὐτὴν ὡς ἀγαθή. 

Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον Τροπάριον. 

Ἄξιόν ἐστι, µεγαλύνειν σὲ τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα, 

καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ. 
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ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ (Ἦχος γ´.) 

Αἱ γενεαί πᾶσαι, ὕµνον τῇ Ταφῇ σου, προσφέρουσι Χριστέ µου. 

Καθελὼν τοῦ ξύλου, ὁ Ἀριµαθαίας, ἐν τάφῳ σε κηδεύει. 

Μυροφόροι ἦλθον, µύρα σοι Χριστέ µου, κοµίζουσαι προφρόνως. 

Ἰωσὴφ τρισµάκαρ, κήδευσον τὸ σῶµα, Χριστοῦ τοῦ ζωοδότου. 

Οὓς ἔθρεψε τὸ µάννα, ἐκίνησαν τὴν πτέρναν, κατὰ τοῦ Εὐεργέτου. 

Οὓς ἔθρεψε τὸ µάννα, φέρουσι τῷ Σωτῆρι, χολὴν ἅµα καὶ ὄξος. 

Ὢ τῆς παραφροσύνης, καὶ τῆς Χριστοκτονίας, τῆς τῶν προφητοκτόνων! 

Ἰωσὴφ κηδεύει, σὺν τῷ Νικοδήµῳ, νεκροπρεπῶς τὸν Κτίστην. 

Ὢ γλυκύ µου ἔαρ, γλυκύτατόν µου Τέκνον, ποῦ ἔδυ σου τὸ κάλλος; 

Θάνατον θανάτῳ, σὺ θανατοῖς Θεέ µου, θείᾳ σου δυναστείᾳ. 

Υἱὲ Θεοῦ παντάναξ, Θεέ µου πλαστουργέ µου, πῶς πάθος κατεδέξω; 

Ὦ φῶς τῶν ὀφθαλµῶν µου, γλυκύτατόν µου Τέκνον, πῶς τάφῳ νῦν καλύπτῃ; 

Δοξάζω σου Υἱέ µου, τὴν ἄκραν εὐσπλαγχνίαν, ἧς χάριν ταῦτα πάσχεις. 

Αἱ Μυροφόροι Σῶτερ, τῷ τάφῳ προσελθοῦσαι, προσέφερόν σοι µύρα. 

Ἀνάστηθι Οἰκτίρµον, ἡµᾶς ἐκ τῶν βαράθρων, ἐξανιστῶν τοῦ ᾍδου. 

Ἀνάστα Ζωοδότα, ἡ σὲ τεκοῦσα Μήτηρ, δακρυῤῥοοῦσα λέγει. 

Οὐράνιαι Δυνάµεις, ἐξέστησαν τῷ φόβῳ, νεκρόν σε καθορῶσαι. 

Τοῖς πόθῳ τε καὶ φόβῳ, τὰ πάθη σου τιµῶσι, δίδου πταισµάτων λύσιν. 

Ἔῤῥαναν τὸν τάφον, αἱ Μυροφόροι µύρα, λίαν πρωῒ ἐλθοῦσαι. (Τρίς) 

Εἰρήνην Ἐκκλησίᾳ, λαῷ σου σωτηρίαν, δώρησαι σῇ Ἐγέρσει. 

Δόξα… 

Ὢ Τριὰς Θεέ µου, Πατὴρ Υἱὸς καὶ Πνεῦµα, ἐλέησον τὸν Κόσµον. 

Καὶ νῦν… 

Ἰδεῖν τὴν τοῦ Υἱοῦ σου, Ἀνάστασιν Παρθένε, ἀξίωσον σοὺς δούλους. 

Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον Τροπάριον. 

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι ὕµνον τῇ ταφῇ σου προσφέρουσι, Χριστέ µου. 
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ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ 

Προφητείας Ἰεζεκιὴλ τὸ Ἀνάγνωσµα (Κεφ. λζ´, 1-14). 
Ἐγένετο ἐπ᾿ ἐµὲ χεὶρ Κυρίου, καί ἐξήγαγέ µε ἐν πνεύµατι Κυρίου, καί ἔθηκέ µε ἐν 
µέσῳ τοῦ πεδίου· καὶ τοῦτο ἦν µεστὸν ὀστέων ἀνθρωπίνων· καὶ περιήγαγέ µε ἐπ᾿ 
αὐτά, κύκλωθεν κύκλῳ· καὶ ἰδοὺ πολλὰ σφόδρα, ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου, καὶ 
ἰδοὺ ξηρὰ σφόδρα. Καὶ εἶπε πρός µε· Υἱὲ ἀνθρώπου, εἰ ζήσεται τὰ ὀστέα ταῦτα; καὶ 
εἶπα· Κύριε, Κύριε, σὺ ἐπίστασαι ταῦτα. Καὶ εἶπε πρός µε· Προφήτευσον ἐπὶ τὰ 
ὀστᾶ ταῦτα, καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς· Τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρά, ἀκούσατε λόγον Κυρίου· τάδε λέγει 
Κύριος τοῖς ὀστέοις τούτοις. Ἰδοὺ ἐγὼ φέρω εἰς ὑµᾶς πνεῦµα ζωῆς, καὶ δώσω εἰς 
ὑµᾶς νεῦρα, καί ἀνάξω εἰς ὑµᾶς σάρκας, καὶ ἐκτενῶ ἐφ᾿ ὑµᾶς δέρµα, καὶ δώσω 
πνεῦµά µου εἰς ὑµᾶς, καὶ ζήσεσθε, καὶ γνώσεσθε, ὅτι ἐγώ εἰµι Κύριος. Καὶ 
προεφήτευσα, καθὼς ἐνετείλατό µοι Κύριος. 
Καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐν τῷ ἐµὲ προφητεῦσαι· καὶ ἰδοὺ σεισµός· καὶ προσήγαγε τὰ 
ὀστᾶ, ἑκάτερον πρὸς τὴν ἁρµονίαν αὑτοῦ. Καὶ εἶδον· καὶ ἰδοὺ ἐπ᾿ αὐτὰ νεῦρα καὶ 
σάρκες ἐφύοντο, καὶ ἀνέβαινεν ἐπ᾿ αὐτὰ δέρµα ἐπάνω· καὶ πνεῦµα οὐκ ἦν ἐν 
αὐτοῖς. Καὶ εἶπε πρός µε· Προφήτευσον, ἐπὶ τὸ πνεῦµα, υἱὲ ἀνθρώπου, 
προφήτευσον, καὶ εἰπὲ τῷ πνεύµατι. Τάδε λέγει Κύριος Κύριος· Ἐκ τῶν τεσσάρων 
πνευµάτων ἐλθέ, καὶ ἐµφύσησον εἰς τοὺς νεκροὺς τούτους, καὶ ζησάτωσαν. Καὶ 
προεφήτευσα, καθ᾿ ὅ,τι ἐνετείλατό µοι· καὶ εἰσῆλθεν εἰς αὐτοὺς τὸ πνεῦµα, καὶ 
ἔζησαν, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν, συναγωγὴ πολλὴ σφόδρα. Καὶ 
ἐλάλησε Κύριος πρός µε, λέγων· Υἱὲ ἀνθρώπου, τὰ ὀστᾶ ταῦτα, πᾶς οἶκος Ἰσραήλ 
ἐστιν· αὐτοὶ λέγουσι· Ξηρὰ γέγονε τὰ ὀστᾶ ἡµῶν, ἀπώλωλεν ἡ ἐλπὶς ἡµῶν, 
διαπεφωνήκαµεν. Διὰ τοῦτο προφήτευσον, καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς· Τάδε λέγει 
Κύριος Κύριος. Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνοίγω τὰ µνήµατα ὑµῶν, καὶ ἀνάξω ὑµᾶς ἐκ τῶν 
µνηµάτων ὑµῶν, καὶ εἰσάξω ὑµᾶς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ· καὶ γνώσεσθε, ὅτι ἐγώ 
εἰµι Κύριος, ἐν τῷ ἀνοῖξαί µε τοὺς τάφους ὑµῶν, τοῦ ἀναγαγεῖν µε ἐκ τῶν τάφων 
τὸν λαόν µου. Καὶ δώσω πνεῦµά µου εἰς ὑµᾶς, καὶ ζήσεσθε, καὶ θήσοµαι ὑµᾶς ἐπὶ 
τὴν γῆν ὑµῶν, καὶ γνώσεσθε, ὅτι ἐγὼ Κύριος· ἐλάλησα, καὶ ποιήσω, λέγει Κύριος 
Κύριος. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
(Α´ Κορ. ε´ 6-8. Γαλ. γ´ 13-14). 
Ἀδελφοί, µικρὰ ζύµη ὅλον τὸ φύραµα ζυµοῖ. Ἐκκαθάρατε οὖν τὴν παλαιὰν ζύµην, 
ἵνα ἦτε νέον φύραµα, καθώς ἐστε ἄζυµοι· καὶ γὰρ τὸ Πάσχα ἡµῶν, ὑπὲρ ἡµῶν 
ἐτύθη Χριστός. Ὥστε ἑορτάζωµεν, µὴ ἐν ζύµῃ παλαιᾷ, µηδὲ ἐν ζύµῃ κακίας καὶ 
πονηρίας, ἀλλ᾿ ἐν ἀζύµοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας. Χριστὸς γὰρ ἡµᾶς 
ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόµου, γενόµενος ὑπὲρ ἡµῶν κατάρα. Γέγραπται 
γάρ· Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεµάµενος ἐπὶ ξύλου· ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ 
Ἀβραὰµ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύµατος λάβωµεν 
διὰ τῆς πίστεως. 

 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον. (Κεφ. 27: 62-66) 



 6 

Τῇ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ µετὰ τὴν Παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον, λέγοντες· Κύριε, ἐµνήσθηµεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν, 
ἔτι ζῶν, µετὰ τρεῖς ἡµέρας ἐγείροµαι. Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως 
τῆς τρίτης ἡµέρας, µήποτε ἐλθόντες οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς, κλέψωσιν αὐτὸν, 
καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ· ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων 
τῆς πρώτης. Ἔφη δὲ αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε, ἀσφαλίσασθε 
ὡς οἴδατε. Οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον, σφραγίσαντες τὸν λίθον, 
µετὰ τῆς κουστωδίας. 
 


