
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΛΑΪΚΟΝ ΑΣΜΑ

Άρχοντες καλημέρα σας, καλή 
γιορτή επάνω σας.
Ήρθαν τα Βάγια ήρθασιν καί τού 
Λαζάρου έγερσις.
Περικαλω σας, κυριοι, επάρτε μου 
υπομονήν να 'ξηγηθώ τόν Λάζαρον.
Τό Πρώτον πώς εύρέθηκεν καί πώς 
έκατακρίθηκεν.
Τ’ Άγια Πάθη τού Χριστού άξίως 

προσκυνήσωμεν καί ύστερον τί 
έγινεν.
Αρχήν άρχεύω τό λοιπόν καί μόνον 
άψηκράξωμεν,
Χριστός έπεριπάτησεν είς τα Ιερο-
σόλυμα καί στα λοιπά περίχωρα·
καί θαύματα έποίησεν μεγάλα καί 
περίφημα.
Πρό τού Σταυρού έποίησεν κι 



Εύθύς ό Άδης ήκουσεν τόν τάρτα-
ρον τόν φοβερόν καί τών όδόντων 
τόν κλαυθμόν.
Ό Άης γαρ ώς ήκουσεν φόβον 
πολύν συνήγειρεν, τα κλετίθρα 
διεσπάραξεν, 0ι πυλωροί έτρόμα-
ξαν.
Κι έγινεν κάτωχρος, χλωμός καί 
τεταπεινωμένος καί πού τόν Άδην 
τόν πικρόν καταδεδικασμένος.
Ώς καί τα λαζαρώματα πού πάνω 
του έλύθησαν καί περιπάτησεν 
όρθός καί πήγεν είς τόν οίκον του.

Φήμη πολλή έγίνηκεν στήν πόλιν 
Ιερουσαλήμ,
Άρχιερείς τό ήκουσαν και  οι δημο-
διδάσκαλοι.
Και τό λοιπόν συνέδριον, τών Ιου-
δαίων ό λαός, συμβούλιον έκάμα-
σιν ίνα σταυρώσωσιν Χριστόν,
σύν τούτοις και τόν Λάζαρον.
Ό Λάζαρος έκρύβηκεν, είς τού 
Γιάφα έφθασεν·
πλοιάριον γαρ έμβηκεν και εξ 
αυτής έμίσεψεν· κι έρρεξεν είς τές 
Άλυκές, είς ένα μέρος τού νησιού,
τής Κύπρου τής έξακουστής, Λάρ-
ναξ όνομαζόμενον.
Άπό τό πλοίον έβγηκεν, στ’ άμπέλι 
έκατέβηκεν·
σταφύλι τούς έζήτησεν να βρέξη 
και τό στόμαν του, τήν φλόγαν της 
καρδούλλας του·
γιατί νερό δέν είχασιν έκεί μέσα 
στό πέλαγος.
Κι έκείνοι 0ι κακόμοιροι, δυστυ-
χισμένοι και πτωχοί, ένόμισαν έν’ 
άνθρωπος άμαρτωλός, ώσάν και 
'μας· και είπαν του:
«Τ’ άμπέλιον έξέρανεν, σταφύλιον 
δέν έκαμεν».

έδειξεν τήν άλήθειαν πώς έν’ 
Θεός άληθινός καί πάντων τέλειος 
Θεός.
Άφότου δέ έπέρασεν τόν Ίορδά-
νην ποταμόν,
ό Λάζαρος ήσθένησεν, πάραυτα 
γαρ άπέθανεν.
Κι 0ι μαθηταί ώς ήκουσαν, τόν 
Λάζαρον έθρήνησαν, πολλά τόν 
έλυπήθησαν, θυμώντες τήν φιλίαν 
του καί τήν φιλοξενίαν του.
Τόν Ιορδάνην άφηκαν, είς Βηθανί-
αν έδραμον.
Μάρθα, Μαρία τ’ άκουσαν, αί τού 
Λαζάρου άδελφαί,
πώς ό Δεσπότης έφθασεν, στήν 
πόλιν γαρ άνέβηκεν.
Σπουδαίως έπροδράμασιν καί 
μπρός του γονατίσασιν.
Τούς πόδας του έφίλησαν καί ‘κλά-
ψαν και θρηνήσασιν.
Καί τόν Χριστόν περικαλούν:
«Κύριε καί Διδάσκαλε καί Δέσποτα 
Πανάγαθε, ό φίλος σας ό Λάζαρος 
τετραμερίς εύρίσκεται
σήμερον έν τω μνήματι».
Χριστός τές άπεκρίθηκεν:
«Έχετε πίστιν είς έμέ κι έγώ ή Άνά-
στασις καί τών άνθρώπων ή ζωή,
καί ό πιστεύων είς έμέ κάν άποθά-
νη ζήσεται.
Μόνον ύπάγετε μπροστά, δείξετέ 
μου τό μνήμαν του.
Καί έμπροστά έπήγασιν καί ‘δεί-
ξαν του τό μνήμαν του.
Καί πάνωθεν τού μνήματος έστά-
θηκεν ό Κύριος
καί δάκρυσεν ώς άνθρωπος·
καί ώς Δεσπότης καί Θεός τόν 
Λάζαρον έφώναξεν:
«Λάζαρε, δεύρο έξελθε ταχέως έκ 
τού μνήματος».
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Διανέμεται δωρεάν

Καλοκαιριού.

Πώς βόσκουνε αί μέλισσαι άπό τα 

άνθη τών δεντρών,

Φυσά άγέρι δροσερόν.

Ξυπνούν τ’ άηδόνια, κελαδούν καί 

πέτεινται και τραγουδούν

καί λέγουν:

«Καλώς μας ήρθες έορτή καί πα-

νυπέρλαμπρος χαρά».

Χαίρεστε και άγάλλεσθε, Χριστια-

νοί μου, σήμερον.

‘Οσοι έβαπτιστήκετε είς τόν Πα-

τέραν και  Ύιόν καί Πνεύμα δέ τό 

Άγιον, είς μίαν τήν Θεότητα.

Κι έμείς καλώς σας ηύραμεν, να 

ζήτε καί τού χρόνου.

Χρόνους πολλούς να ζήσετε καί 

σείς και τά παιδιά σας, κι ή Πανα-

γία κι ό Χριστός καί ό Άγιος Λάζα-

ρος να ‘ναι βοήθειά σας.

Τέλος καί τω Θεώ δόξα.

Εις μνήμην Νικολάου Ζωγράφου

Κι άμέσως τό εύλόγησεν κι ή Άλυή 
εν’ πού ‘γινεν
και στέκει ώς τήν σήμερον.

Εκεί γαρ έκατοίκησεν ούτος ό 
Άγιος Λάζαρος.
Και μέ καιρόν γάρ ήρθανε οί Άγιοι 
Άπόστολοι·
κι ώμόφορον του ‘φέρασιν, ‘πίσκο-
πον τόν έκάμασιν
Κιτιαίων και τών Άλυκών.
Τριάντα χρόνους έζησεν, ποττέ 
του δέν έγέλασεν·
γιατ’ είδεν όφθαλμοφανώς τήν 
πίκρα της κολάσεως.
Και έκκλησίαν έκτισεν και ύστερον 
άπέθανεν και δεύτερον έτάφηκεν.
Τό Άγιόν του λείψανον έστείλαν 
και έπήραν το είς τήν Κωνσταντι-
νούπολιν και μυροβλύει πάντοτε.
Κουφοί πάσιν και γιάννουσιν, βω-
βοί και συντυχάννουσιν,
λεπροί και καθαρίζονταιζονται·
και άλλα θαύματα ποιών πολλών 
καθημερούσιον.
Είς δόξαν τε  και αίνεσιν Χριστού 
του Πανοικτίρμονος.

Κι έγώ που σας τόν έφερα και 
λέγω σας τα πάθη του,
πρέπει να μέ πληρώσητε μέ δώρα 
πολυτίμητα.
Όπου έφέραμεν έδώ Μάρθας, 
Μαρίας τόν κλαυθμόν.
Και ούτω να πασχάσωμεν τό Πά-
σχα τό σωτήριον, τόν Άναστάντα 
Κύριον.
Τό χελιδόνι πέτειται και κελαδεί 
και χαίρεται και πάει πέρα κι έρ-
χεται.
Και φέρνει μας τό μήνυμα πώς 
είναι Άνοιξης καιρού καί έν’ άρχή 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  
ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 10:00 π.μ.
Μικρό Απόδειπνο
Δ' Στάση των Χαιρετισμών 5:30μ.μ
Επανάληψη 
Δ' Στάση των Χαιρετισμών 7:30μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
Οσίου Τίτου του Θαυματουργού
Θεία Λειτουργία 6:30π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Δ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Οσίου Ιωάννου του Συγγραφέως 
της Κλίμακoς
Κατανυκτικός Εσπερινός 6:00μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 6:00μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 6:00μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:30 π.μ. 
Απόγευμα: ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  5:30μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 6:00μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:30 π.μ. 
Απόγευμα: ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 6:00 μ.μ.
Δεν θα επαναληφθεί 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Του Ακαθίστου Ύμνου
Θεία Λειτουργία  6:30π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ε' των Νηστειών
ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ
Για την εβδομάδα του Αγίου Λαζάρου 
θα κυκλοφορήσει ενημερωτικό φυλλάδιο

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 6:00μ.μ.
Παράκληση στον Άγιο Λάζαρο

ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:30π.μ. 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΓΚΩΜΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 6:00μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:30π.μ. 
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 6:00μ.μ.
Παράκληση στον Άγιο Λάζαρο

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:30π.μ.
Απόγευμα Χαιρετισμοί Αγίου Λαζάρου 
6:οομ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 
Αγίου Λαζάρου 6:30μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 7:00π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Λιτανεία 
ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Θα κυκλοφορήσει ενημερωτικό φυλλάδιο 

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ 11:00 μ.μ.
ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ 12:00 μεσάνυκτα
Εσπερινός της ΑΓΑΠΗΣ 11:00 μ.μ.
στον μεγάλο Ναό Αγίου Γεωργίου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ
Οι Αρτοκλασίες θα γίνουν το πρωί

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ 
ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ 
ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
Όρθρος 6:30 π.μ. - Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 6:30 π.μ. - Εσπερινός 6:00 μ.μ.


