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Χριστός  Ανέστη  εκ  νεκρώνΧριστός  Ανέστη  εκ  νεκρώνΧριστός  Ανέστη  εκ  νεκρώνΧριστός  Ανέστη  εκ  νεκρών    

θανάτω  θάνατον  πατήσαςθανάτω  θάνατον  πατήσαςθανάτω  θάνατον  πατήσαςθανάτω  θάνατον  πατήσας    

και  τοις  εν  τοις  µνήµασι,και  τοις  εν  τοις  µνήµασι,και  τοις  εν  τοις  µνήµασι,και  τοις  εν  τοις  µνήµασι,    

ζωήν  χαρισάµενος.  (τρις)ζωήν  χαρισάµενος.  (τρις)ζωήν  χαρισάµενος.  (τρις)ζωήν  χαρισάµενος.  (τρις)    

    

Ανάστασιν  Χριστού  θεασάµενοι,Ανάστασιν  Χριστού  θεασάµενοι,Ανάστασιν  Χριστού  θεασάµενοι,Ανάστασιν  Χριστού  θεασάµενοι,    

προσκυνήσοµεν  Άγιον,  Κύριον  Ιησούνπροσκυνήσοµεν  Άγιον,  Κύριον  Ιησούνπροσκυνήσοµεν  Άγιον,  Κύριον  Ιησούνπροσκυνήσοµεν  Άγιον,  Κύριον  Ιησούν    

τον  µόνον  τον  µόνον  τον  µόνον  τον  µόνον  αααανννναµάρτητον.αµάρτητον.αµάρτητον.αµάρτητον.    

Τον  Σταυρόν  Σου,  Χριστέ,  προσκυνούµενΤον  Σταυρόν  Σου,  Χριστέ,  προσκυνούµενΤον  Σταυρόν  Σου,  Χριστέ,  προσκυνούµενΤον  Σταυρόν  Σου,  Χριστέ,  προσκυνούµεν    

και  την  Αγίαν  Σου  Ανάστασινκαι  την  Αγίαν  Σου  Ανάστασινκαι  την  Αγίαν  Σου  Ανάστασινκαι  την  Αγίαν  Σου  Ανάστασιν    

υµνούµεν  και  δοξάζοµεν.υµνούµεν  και  δοξάζοµεν.υµνούµεν  και  δοξάζοµεν.υµνούµεν  και  δοξάζοµεν.    

Συ  γαρ  ει  ο  Θεός  ηµών,Συ  γαρ  ει  ο  Θεός  ηµών,Συ  γαρ  ει  ο  Θεός  ηµών,Συ  γαρ  ει  ο  Θεός  ηµών,    

εκτός  Σου  άλλον  ουκ  οίδαµεν,εκτός  Σου  άλλον  ουκ  οίδαµεν,εκτός  Σου  άλλον  ουκ  οίδαµεν,εκτός  Σου  άλλον  ουκ  οίδαµεν,    

το  όνοµά  Σου  ονοµάζοµεν.το  όνοµά  Σου  ονοµάζοµεν.το  όνοµά  Σου  ονοµάζοµεν.το  όνοµά  Σου  ονοµάζοµεν.    

∆εύτε,  πάντες  οι  πιστοί,  προσκυνήσωµεν∆εύτε,  πάντες  οι  πιστοί,  προσκυνήσωµεν∆εύτε,  πάντες  οι  πιστοί,  προσκυνήσωµεν∆εύτε,  πάντες  οι  πιστοί,  προσκυνήσωµεν    

την  του  Χριστού  Αγίαν  Ανάστασιν.την  του  Χριστού  Αγίαν  Ανάστασιν.την  του  Χριστού  Αγίαν  Ανάστασιν.την  του  Χριστού  Αγίαν  Ανάστασιν.    

Ιδού  γαρ  ήλθεν  δια  του  ΣταυρούΙδού  γαρ  ήλθεν  δια  του  ΣταυρούΙδού  γαρ  ήλθεν  δια  του  ΣταυρούΙδού  γαρ  ήλθεν  δια  του  Σταυρού    

χαρά  εν  όλω  τω  κόσµω.χαρά  εν  όλω  τω  κόσµω.χαρά  εν  όλω  τω  κόσµω.χαρά  εν  όλω  τω  κόσµω.    

∆ια  παντός  ευλογούντες  τον  Κύριον,∆ια  παντός  ευλογούντες  τον  Κύριον,∆ια  παντός  ευλογούντες  τον  Κύριον,∆ια  παντός  ευλογούντες  τον  Κύριον,    

υµνούµε  την  Ανάστασιν  Αυτού.υµνούµε  την  Ανάστασιν  Αυτού.υµνούµε  την  Ανάστασιν  Αυτού.υµνούµε  την  Ανάστασιν  Αυτού.    

Σταυρόν  γαρ  υποµείνας  δι’  ηµάς,Σταυρόν  γαρ  υποµείνας  δι’  ηµάς,Σταυρόν  γαρ  υποµείνας  δι’  ηµάς,Σταυρόν  γαρ  υποµείνας  δι’  ηµάς,    

θανάτω,  θάνατον  ώλεσεν.θανάτω,  θάνατον  ώλεσεν.θανάτω,  θάνατον  ώλεσεν.θανάτω,  θάνατον  ώλεσεν.    

    

Αναστάς  ο  Ιησούς  απόΑναστάς  ο  Ιησούς  απόΑναστάς  ο  Ιησούς  απόΑναστάς  ο  Ιησούς  από        του  τάφουτου  τάφουτου  τάφουτου  τάφου,,,,            

καθώς  προείπενκαθώς  προείπενκαθώς  προείπενκαθώς  προείπεν,,,,    

έδωκεν  ηµίν  την  αιώνιο  ζωήνέδωκεν  ηµίν  την  αιώνιο  ζωήνέδωκεν  ηµίν  την  αιώνιο  ζωήνέδωκεν  ηµίν  την  αιώνιο  ζωήν    

και  το  µέγα  έλεος.  και  το  µέγα  έλεος.  και  το  µέγα  έλεος.  και  το  µέγα  έλεος.  ΑΑΑΑµήν!µήν!µήν!µήν!    


