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ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 

ΟΡΘΡΟΣ 

«Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί ὁμουσίῳ...».  

Ἕως τό Ἐξαποστειλάριον.    

(Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται καθώς τήν πρώτην 

ἡμέραν. Σελ.   13-27-28). 

 Αἶνοι. Στίχοι. (Σελ. 27-28). 

Τροπάρια. 

Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη γνῶτε τοῦ φρικτοῦ 

μυστηρίου τὴν δύναμιν· Χριστὸς γὰρ ὁ Σωτὴρ 

ἡμῶν, ὁ ἐν ἀρχῇ Λόγος, ἐσταυρώθη δι' ἡμᾶς, καὶ 

ἑκὼν ἐτάφη, καὶ ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, τοῦ σῶσαι τὰ 

σύμπαντα, αὐτὸν προσκυνήσωμεν. 

Διηγήσαντο πάντα τὰ θαυμάσια, οἱ φύλακές 

σου Κύριε· ἀλλὰ τὸ συνέδριον τῆς ματαιότητος 

πληρῶσαν δώρων τὴν δεξιὰν αὐτῶν, κρύπτειν 

ἐνόμιζον τὴν Ἀνάστασίν σου, ἣν ὁ κόσμος δοξάζει, 

ἐλέησον ἡμᾶς. 

Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται, τῆς Ἀναστάσεως 

τὴν πεῖραν εἰληφότα· Μαρία γὰρ ἡ Μαγδαληνή, 

ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθεν, εὗρεν Ἄγγελον ἐπὶ τὸν λίθον 

καθήμενον, τοῖς ἱματίοις ἐξαστράπτοντα, καὶ 

λέγοντα· Τί ζη τεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; 

οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ' ἐγήγερται, καθὼς εἶπε, 

προάγων ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. 

 Ἐν τῷ φωτί σου Δέσποτα, ὀψόμεθα φῶς 

φιλάνθρωπε· ἀνέστης γὰρ ἐκ τῶν νεκρῶν, 

σωτηρίαν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων δωρούμενος, 

ἵνα σε πᾶσα κτίσις δοξολογῇ, τὸν μόνον 

  ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 

ΟΡΘΡΟΣ 

«Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί ὁμουσίῳ...».  

Ἕως τό Ἐξαποστειλάριο.    

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὅπως τήν πρώτη ἡμέρα. 

(Σελ. 13-27-28). 

Αἶνοι. Στίχοι. (Σελ. 27-28). 

Τροπάρια. 

Ἐλᾶτε ὅλα τά ἔθνη, νά γνωρίσετε τοῦ φρικτοῦ μυστη-

ρίου τή δύναμη· Διότι ὁ Χριστός, ὁ Σωτήρας μας, ὁ 

ἄναρχος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, σταυρώθηκε γιά μᾶς, 

καί θεληματικά θάφτηκε, καί ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν, 

γιά νά σώσει τά σύμπαντα· Αὐτόν ἄς προσκυνήσουμε. 

Διηγήθηκαν ὅλα τά θαυμάσια οἱ φύλακές σου, Κύρι-

ε, ἀλλά τό συνέδριο τῆς ματαιότητας, ἀφού γέμισε μέ 

δῶρα τά χέρια τους, νόμιζαν ὅτι θά ἔκρυβαν τήν 

Ἀνάστασή σου, τήν ὁποία ὁ κόσμος δοξάζει· Ἐλέησέ μας. 

Τά πάντα γέμισαν ἀπό χαρά ἀποκτώντας τήν πεῖρα 

τῆς Ἀναστάσεώς σου· Διότι ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή ἦλθε 

στό μνῆμα, βρῆκε Ἄγγελο καθισμένο ἐπάνω στόν λίθο, 

νά ἀστράφτει μέ τά ροῦχα του καί νά λέγει: Τί ζητεῖτε 

τόν ζωντανό μαζί μέ τούς νεκρούς; Δέν εἶναι ἐδῶ, ἀλλά 

ἀναστήθηκε, καθώς εἶπε, προπορευόμενος στή Γαλιλαί-

α. 

Μέ τό φῶς σου, Δέσποτα, θά δοῦμε φῶς, Φιλάνθρω-

πε· Διότι ἀναστήθηκες ἀπό τούς νεκρούς, δωρίζον-τας 

σωτηρία στό γένος τῶν ἀνθρώπων, ὥστε ὅλη ἡ φύση νά 

δοξαλογεῖ ἐσένα τόν ἀναμάρτητο· Ἐλέησέ μας. 
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ἀναμάρτητον, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Τά Στιχηρά τοῦ Πάσχα. (Σελ.  28-29). 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 

(Καθώς τήν πρώτην ἡμέραν. Σελ.  30-31). 

Ἀναγνώσματα. 

Ἀπόστολος. 

Πράξεις Ἀποστόλων. (Β΄. 14-21).  

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, σταθεὶς  ὁ Πέτρος 

σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρε τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ 

ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς· Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ 

κατοικοῦντες Ἰερουσαλὴμ πάντες, τοῦτο ὑμῖν 

γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου. Οὐ 

γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύουσιν· ἔστι 

γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ 

εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ· Καὶ ἔσται ἐν 

ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ Θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ 

Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα· καὶ 

προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες 

ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ 

οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται· 

καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας 

μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ 

Πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσι. Καὶ δώσω 

τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς 

κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ· ὁ ἥλιος 

μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα 

πρὶν ἤ ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ 

ἐπιφανῆ. Καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται τὸ 

ὄνομα Κυρίου σωθήσεται. 

Τά Στιχηρά τοῦ Πάσχα. (Σελ. 28-29). 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.  

(Ὅπως τήν πρώτη ἡμέρα. (Σελ. 30-31). 

Ἀναγνώσματα. 

Ἀπόστολος.  

Πράξεις Ἀποστόλων. (Β΄. 14-21). 

Ἐκεῖνες τίς ἡμέρες ὁ Πέτρος μαζί μέ τούς ἕνδεκα 

ἀφοῦ στάθηκε σέ κάποιο μέρος ὕψωσε τή φωνή του καί 

εἶπε στούς παρευρισκομένους· Ἄνδρες Ἰουδαῖοι, καί ὅσοι 

κατοικεῖτε στήν Ἱερουσαλήμ, ἄς σᾶς γίνει γνωστό αὐτό, 

καί ἀκοῦστε προσεκτικά τά λόγια μου. Δέν εἶναι μεθυ-

σμένοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, ὅπως νομίζετε, γιατί εἶναι τρί-

τη ὥρα τῆς ἡμέρας (ἐννέα τό πρωΐ)· Ἀλλά αὐτό εἶναι 

ἐκεῖνο πού προφητεύθηκε ἀπό  τόν Προφήτη Ἰωήλ· Κατά 

τίς τελευταῖες ἡμέρες, (ὅταν θά ἔλθει ὁ Μεσσίας) λέγει ὁ 

Θεός, θά κάνω νά ξεχυθοῦν ἀπό τά χαρίσματα τοῦ 

Πνεύματός μου σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, καί θά προ-

φητεύσουν οἱ γιοί σας καί οἱ θυγατέρες σας, καί οἱ νέοι 

σας θά δοῦν ὁράματα, καί οἱ γέροντές σας θά δοῦν 

ὄνειρα ἀποκαλυπτικά· Ἀκόμη καί στούς  δούλους καί στίς 

δοῦλες μου κατά τίς ἡμέρες ἐκεῖνες θά μεταδώσω χαρί-

σματα ἀπό τό Πνεῦμα μου καί θά προφητεύσουν. Καί θά 

παρουσιάσω καταπληκτικά θαύματα ψηλά στόν 

οὐρανό, καί σημεῖα ἀποδεικτικά τῆς θείας δυνάμεως κά-

τω στή γῆ, αἷμα καί φωτιά καί σύννεφο καπνοῦ. Ὁ ἥλιος 

θά μεταστραφεῖ, καί θά γίνει σκοτάδι, καί ἡ σελήνη θά 

γίνει κόκκινη ὡς αἷμα, πρίν ἔλθει ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡ 

μεγάλη καί περίβλεπτη (ἐντυπωσιακή). Καί θά συμβεῖ 

ὥστε κάθε ἕνας πού θά ἐπικαλεσθεῖ τό ὄνομα τοῦ Κυρί-
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Εὐαγγέλιον. 

Κατά Λουκᾶν. (ΚΔ΄. 12-35). 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὁ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν 

ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια 

κείμενα μόνα, καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων 

τὸ γεγονός.  Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν 

πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰς κώμην 

ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ᾗ 

ὄνομα Ἐμμαοῦς.  Καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς 

ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων 

τούτων. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ 

συζητεῖν καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο 

αὐτοῖς·  οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ 

ἐπιγνῶναι αὐτόν.  Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· Τίνες οἱ 

λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους 

περιπατοῦντες καί ἐστε σκυθρωποί;  Αποκριθεὶς 

δὲ ὁ εἷς, ᾧ ὄνομα Κλεόπας, εἶπε πρὸς αὐτόν· Σὺ 

μόνος παροικεῖς ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ 

γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις;  Καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς· Ποῖα; Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Τὰ περὶ Ἰησοῦ 

τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης 

δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ 

παντὸς τοῦ λαοῦ,   ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου 

καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.  Ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι 

αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· 

ἀλλά γε σὺν πᾶσι τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν 

ου θά σωθεῖ. 

Εὐαγγέλιο.  

Κατά Λουκᾶν. (ΚΔ΄. 12-35). 

Κατά τόν καιρό ἐκεῖνο ὁ Πέτρος σηκώθηκε καί 

ἔτρεξε στό μνημεῖο καί σκύβοντας βλέπει τούς νεκρι-

κούς ἐπιδέσμους νά εἶναι μόνοι χωρίς τό σῶμα κάτω στό 

δάπεδο, καί ἐπέστρεψε, ὅπου ἔμενε, θαυμάζοντας γι’ 

αὐτό πού ἔγινε. Καί νά, δύο ἀπό τούς Μαθητές πήγαιναν 

τήν ἴδια ἡμέρα σἐ ἔνα χωριό πού ἀπεῖχε ἑξήντα στάδια 

(ἕνδεκα περίπου χιλιόμετρα) ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ πού 

λεγόταν Ἐμμαούς. Καί αὐτοί μιλοῦσαν μεταξύ τους γιά 

ὅλα αὐτά πού ἔγιναν. Καί συνέβη, ἐνῷ μιλοῦσαν αὐτοί 

καί συζητοῦσαν, αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς τούς πλησίασε 

καί πήγαινε μαζί τους· Καί τά μάτια τους ἐμποδίζονταν, 

γιά νά μή τόν ἀναγνωρίσουν. Καί τούς εἶπε· Ποιά εἶναι 

τά ζητήματα αὐτά τά ὁποῖα συζητεῖτε μεταξύ σας περ-

πατώντας καί εἶστε σκυθρωποί; Καί ἀποκρίθηκε ὁ ἕνας 

πού λεγόταν Κλεόπας καί τοῦ εἶπε· Ἐσύ μόνος ἀπό τούς 

ξένους μένεις στήν Ἱερουσαλήμ καί δέ γνωρίζεις ὅσα 

ἔγιναν σ’ αὐτήν αὐτές τίς ἡμέρες; Καί τούς εἶπε· Ποιά; 

Καί ἐκεῖνοι τοῦ εἶπαν· Αὐτά πού ἔγιναν μέ τόν Ἰησοῦ τόν 

Ναζωραῖο, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε Προφήτης δυνατός σέ ἔργα 

καί λόγια ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ὅλου τοῦ λαοῦ, καί πῶς 

τόν παρέδωσαν οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ ἄρχοντές μας σέ κα-

ταδίκη θανάτου καί τόν σταύρωσαν. Καί ἐμεῖς ἐλπίζαμε, 

ὅτι αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού ἐπρόκειτο νά σώσει τόν 

Ἰσραήλ· Ὅμως μαζί μέ ὅλα αὐτά εἶναι ἡ τρίτη ἡμέρα σή-

μερα ἀφότου ἔγιναν αὐτά (καί δέ συνέβη τίποτε). Ἀλλά 

καί μερικές γυναῖκες ἀπό μᾶς μᾶς ἐξέπληξαν γιατί 
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ἄγει σήμερον ἀφ' οὗ ταῦτα ἐγένετο. Ἀλλὰ καὶ 

γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς γενόμεναι 

ὄρθριαι ἐπὶ τὸ μνημεῖον,  καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα 

αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων 

ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν.  Καὶ ἀπῆλθόν 

τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτω 

καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ 

εἶδον.  Καὶ αὐτὸς εἶπε πρὸς αὐτούς· Ὦ ἀνόητοι καὶ 

βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς 

ἐλάλησαν οἱ προφῆται!  Οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν 

τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν 

αὐτοῦ;  Καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως καὶ ἀπὸ 

πάντων τῶν προφητῶν διηρμήνευεν αὐτοῖς ἐν 

πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.   Καὶ ἤγγισαν 

εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς 

προσεποιεῖτο πορρωτέρω πορεύεσθαι·  Καὶ 

παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες· Μεῖνον μεθ' ἡμῶν, 

ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶ καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα· καὶ 

εἰσῆλθε τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.  Καί ἐγένετο ἐν τῷ 

κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ' αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον 

εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς.  Αὐτῶν δὲ 

διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· 

καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ' αὐτῶν.  Καὶ εἶπον 

πρὸς ἀλλήλους· Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν 

ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς διήνοιγεν 

ἡμῖν τὰς γραφάς;   Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 

ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ εὗρον 

συνηθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν 

αὐτοῖς,  λέγοντας  ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως καὶ 

πῆγαν πολύ πρωΐ στό μνημεῖο, καί ἀφοῦ δέν βρῆκαν τό 

σῶμα του, ἦλθαν λέγοντας ὅτι εἶδαν καί ὀπτασία 

(ἐμφάνιση) Ἀγγέλων, πού ἔλεγαν ὅτι αὐτός ζεῖ. Καί 

πῆγαν μερικοί ἀπό μᾶς στό μνημεῖο καί βρῆκαν τά 

πράγματα ἔτσι, ὅπως εἶπαν καί οἱ γυναῖκες, ἀλά δέν 

εἶδαν Ἐκεῖνον. Καί ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρός τούς δύο Μαθητές· 

Ὦ ἀσύνετοι καί βραδυκίνητοι στήν καρδιά, γιά νά πι-

στεύετε ὅλα, ὅσα εἶπαν οἱ Προφῆτες! Δέν ἔπρεπε ὁ Χρι-

στός νά τά πάθει αὐτά καί νά εἰσέλθει στή δόξα του; Καί 

ἀφοῦ ἄρχισε ἀπό ὅσα εἶπε ὁ Μωυσῆς καί ὅλοι οἱ 

Προφῆτες, ἐξηγοῦσε σ’ αὐτούς τά γραφόμενα σχετικά μέ 

αὐτόν σέ ὅλες τίς Γραφές. Καί πλησίασαν στό χωριό, 

ὅπου πήγαιναν καί ὁ ἴδιος προσποιήθηκε, ὅτι θά 

προχωροῦσεπαραπέρα. Καί τόν ἀνάγκασαν παρακαλώ-

ντας καί λέγοντας· Μεῖνε μαζί μας, γιατί πλησιάζει νά 

βραδυάσει καί προχώρησε ἡ ἡμέρα πρός τή Δύση. Καί 

μπῆκε στό σπίτι γιά νά μείνει μαζί τους. Καί συνέβη τό 

ἑξῆς: Ὅταν κάθισε αὐτός μαζί τους, ἀφοῦ πῆρε τό ψωμί 

τό εὐλόγησε καί ἀφοῦ τό τεμάχισε τό ἔδινε σ’ αὐτούς Καί 

ἄνοιξαν τά μάτια τους καί τόν ἀναγνώρισαν καλά· Ἀλλά 

Ἐκεῖνος ἔγινε ἄφαντος ἀπ’ αὐτούς. Καί εἶπαν μεταξύ 

τους· Δέν καιγόταν ἡ καρδιά μας μέσα μας, καθώς μᾶς 

μιλοῦσε στό δρόμο καί μᾶς ἐξηγοῦσε τίς Γραφές; Καί 

ἀφοῦ σηκώθηκαν τήν ἴδια ὥρα, ἐπέστρεψαν στήν 

Ἱερουσαλήμ καί βρῆκαν συγκεντρωμένους τούς ἕνδεκα 

Μαθητές καί τούς ἄλλους πού ἦταν μαζί τους, πού 

ἔλεγαν, ὅτι ἀναστήθηκε ὁ Κύριος ἀληθινά καί 

ἐμφανίσθηκε στόν Σίμωνα (τόν Πέτρο). Καί αὐτοί 

διηγοῦνταν, ὅσα συνέβησαν στό δρόμο, καί πῶς 
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ὤφθη Σίμωνι.  Καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ 

καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. 

 

ἀναγνωρίσθηκε ἀπ΄ αὐτούς, στόν τεμαχισμό τοῦ ἄρτου. 
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