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ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 

Στιχηρά 
α. Τά  ἕξη ἀναστάσιμα τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος  
β. Τά τέσσερα ἑπόμενα τοῦ Τριωδίου. 

Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι. 
Ἀπό φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός·  
ἀπό φυλακῆς πρωΐας  
ἐλπισάτω Ἰσραήλ ἐπί τόν Κύριον.   

7. 
Σέ μέν διεκώλυε  
τῆς τῶν σεπτῶν ἐποπτείας  
μολυσμῶν τό πρότερον  
τό ἐπισυρόμενον μιαντήριον· 
ἡ δέ Σή αἴσθησις  
καί τῶν Σοί, θεόφρον,  
πεπραγμένων ἡ συνείδησις  
τήν πρός τά κρείττονα  
σοί ἐπιστροφήν ἐνειργάσατο. 
Εἰκόνι γάρ προσβλέψασα  
τῆς εὐλογημένης Θεόπαιδος 
πάντων καταγνοῦσα  
πταισμάτων Σου, πανεύφημε, τῶν πρίν,  
ἐν παρρησίᾳ τό τίμιον  
ξύλον προσεκύνησας.   

8. 
Ὅτι παρά τῷ Κυρίω τό ἔλεος,  
καί πολλή παρ᾿  Αὐτῷ λύτρωσις,  
καί Αὐτός λυτρώσεται τόν Ἰσραήλ  
ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν Αὐτοῦ. 
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Σέ μέν διεκώλυε ... 

9. 
Αἰνεῖτε τόν Κύριον, πάντα τά ἔθνη,  
ἐπαινέσατε Αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.   

Τόπους προσκυνήσασα  
περιχαρῶς τούς ἁγίους 
ἀρετῆς ἐφόδιον  
σωτηριωδέστατον ἔνθεν εἴληφας· 
καί φαιδρῶς ἔδραμες τήν καλήν πορείαν  
καί τό ῥεῖθρον ἐκπεράσασα  
τό Ἰορδάνειον 
τό τοῦ Βαπτιστοῦ ἐνδιαίτημα  
προθύμως κατεσκήνωσας  
καί τήν τῶν παθῶν ἀγριότητα  
διά πολιτείας  
ἡμέρωσας, λεπτύνασα σαρκός 
ἐν παρρησίᾳ, ἀείμνηστε  
μῆτερ, τά οἰδήματα. 

10. 
Ὅτι ἐκραταιώθη τό ἔλεος Αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς  
καί ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει  
εἰς τόν αἰῶνα.   

Ὁ σκοπός τῆς μοναχικῆς ζωῆς 

Ἔρημον οἰκήσασα,  
τῶν σῶν παθῶν τάς εἰκόνας 
ἐκ ψυχῆς ἀπήλειψας,  
τό θεοειδέστατον ἐξεικόνισμα 
ἐν ψυχῇ γράψασα ἀρετῶν ἰδέαις  
καί τοσοῦτον ὑπερέλαμψας,  
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ὡς καί τοῖς ὕδασι 
κούφως ἐπιβαίνειν, μακάριε, 
καί γῆθεν ὑπεραίρεσθαι  
ἐν ταῖς πρός Θεόν σου ἐντεύξεσιν· 
καί νῦν παρρησία,  
πανένδοξε Μαρία, τῷ Χριστῷ  
παρισταμένη, δυσώπησον  
ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Δόξα.  Ἦχος δ΄. 
Ὅλη ἡ ζωή τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι μιά 

πάλη μέ τό Διάβολο. Ὁ ἐχθρός ἐργάζεται 
κάθε μηχανή γιά νά παραπλανήση τόν 
ἄνθρωπο. Ὁ Χριστός ἦλθε γιά νά λύση τά 
ἔργα τοῦ Διαβόλου. Μή λησμονοῦμε τούς 
πειρασμούς τοῦ Ἰησοῦ στήν ἔρημο ἀμέσως 
μετά τή Βάπτισή Του. 

Ὁ δρόμος τῆς μοναχικῆς ζωῆς εἶναι 
μιά  ἰσόβια πάλη μέ τίς ἀόρατες ἐχθρικές 
δυνάμεις. Τό παντοδύναμο ὅπλο τοῦ 
Σταυροῦ. 

Ἐθαυματούργησε, Χριστέ,  
τοῦ Σταυροῦ Σου ἡ δύναμις, 
ὅτι καί ἡ πρώην πόρνη  
ἀσκητικόν ἀγῶνα ἠγωνίσατο· 
ὅθεν καί τό ἀσθενές ἀπορριψαμμένη 
γενναίως ἀντέστη κατά τοῦ διαβόλου· 
διό καί τό βραβεῖον  
τῆς νίκης κομισαμένη 
πρεσβεύει ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
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Καί νῦν. 
Τό α΄ θεοτοκίον τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος. 

Εἴσοδος. Φῶς Ἰλαρόν. 
Ἐκτενής Πληρωτικά. 

Ἀπόστιχα .   
Τά ἀναστάσιμα τοῦ τυχόντος ἤχου. 

 
Δοξαστικόν.  Ἦχος β΄. 
Οἱ καρποί τῆς μετανοίας 

Τά τῆς ψυχῆς θηρεύματα  
καί τά πάθη τῆς σαρκός 
τῷ ξίφει τῆς ἐγκρατείας ἔτεμες· 
τά τῆς ἐννοίας ἐγκλήματα  
τῇ σιγῇ τῆς ἀσκήσεως ἀπέπνιξας 
καί ῥείθροις τῶν δακρύων σου  
τήν ἔρημον ἅπασαν κατήρδευσας 
καί ἐβλάστησας ἡμῖν  
τῆς μετανοίας καρπούς· 
διό σοῦ τήν μνήμην, Ὁσία, ἑορτάζομεν. 

Καί νῦν. 
Ὦ θαύματος καινοῦ  
πάντων τῶν πάλαι θαυμάτων! 
τίς γάρ ἔγνω Μητέρα  
ἄνευ ἀνδρός τετοκυῖαν 
καί ἐν ἀγκάλαις φέρουσαν 
τόν ἅπασαν τήν κτίσιν περιέχοντα; 
Θεοῦ ἐστι βουλή τό κυηθέν· 
Ὅν ὡς βρέφος, πάναγνε,  
Σαῖς ὠλέναις βαστάσασα 



 6 

καί μητρικήν παρρησίαν  
πρός Αὐτόν κεκτημένη 
μή παύσῃ δυσωποῦσα  
ὑπέρ τῶν Σέ τιμώντων 
τοῦ οἰκτειρῆσαι  
καί σῶσαι τάς ψυχάς ἡμῶν. 

«Νῦν ἀπολύεις...»  

Ἀπολυτίκια  

Ἀναστάσιμον. Ἦχος δ΄. 
Τό φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα 
ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι  
αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι 
καί τήν προγονικήν ἀπόφασιν 
ἀπορρίψασαι, 
τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· 
Ἐσκύλευται ὁ θάνατος,  
ἠγέρθη Χριστός ὁ Θεός, 
δωρούμενος τῷ κόσμῳ τό μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Τῆς Ὁσίας. Ἦχος πλ. δ΄. 
Ἡ ζωή τοῦ Χριστιανοῦ. 

Ἐν σοί, Μῆτερ, ἀκριβῶς  
διεσώθη τό κατ᾿ εἰκόνα· 
λαβοῦσα γάρ τόν Σταυρόν,  
ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ 
καί πράττουσα ἐδίδασκες  
ὑπερορᾶν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ·  
ἐπιμελεῖσθαι δέ ψυχῆς,  
πράγματος ἀθανάτου· 
διό καί μετά ἀγγέλων συναγάλλεται 
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Ὁσία Μαρία, τό πνεῦμα σου. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον. 
Ὁ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς ἐκ Παρθένου 
καί σταύρωσιν ὑπομείνας ἀγαθέ· 
ὁ θανάτῳ τόν θάνατον σκυλεύσας 
καί ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός, 
μή παρίδῃς οὕς ἔπλασας τῇ χειρί Σου, 
δεῖξον τήν φιλανθρωπίαν Σου Ἐλεῆμον· 
δέξαι τήν τεκοῦσάν Σε Θεοτόκον, 
πρεσβεύουσαν ὑπέρ ἡμῶν· 
καί σῶσον Σωτήρ ἡμῶν,  
λαόν ἀπεγνωσμένον. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Ἑξάψαλμος. Εἰρηνικά. Θεός Κύριος ... 
Ἀπολυτίκια ὅπως στόν ἑσπερινό 

Τά ἀναστάσιμα Καθίσματα  
τοῦ ἤχου τῆς ἐβδομάδος  

ἀπό τήν Ὀκτώηχο 

Ἦχος δ΄ 

Μετά τήν α΄ στιχολογίαν τοῦ Ψαλτηρίου 

Ἀναβλέψασαι τοῦ τάφου τήν εἴσοδον 
καί τήν φλόγα τοῦ Ἀγγέλου μή φέρουσαι 
αἱ Μυροφόροι σύν τρόμῳ  
ἐξίσταντο, λέγουσαι· 
Ἆρα ἐκλάπη  
ὁ τῷ Λῃστῇ ἀνοίξας Παράδεισον; 
ἆρα ἠγέρθη  
ὁ καί πρό πάθους κηρύξας τήν ἔγερσιν; 
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Ἀληθῶς ἀνέστη Χριστός ὁ Θεός, 
τοῖς ἐν ᾍδῃ παρέχων  
ζωήν καί ἀνάστασιν. 

Δόξα. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 
Ἑκουσίᾳ Σου βουλῇ  
Σταυρόν ὑπέμεινας, Σωτήρ 
καί ἐν μνήματι καινῷ  
ἄνθρωποι ἔθεντο θνητοί 
τόν διά λόγου τά πέρατα συστησάμενον· 
ὅθεν δεσμευθείς ὁ ἀλλότριος 
θάνατος δεινῶς ἐσκυλεύετο 
καί οἱ ἐν ᾍδη ἅπαντες ἐκραύγαζον 
τῇ ζωηφόρῳ Ἐγέρσει Σου· 
Χριστός ἀνέστη ὁ ζωοδότης  
μένων εἰς τούς αἰῶνας. 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 
Κατεπλάγη Ἰωσήφ  
τό ὑπέρ φύσιν θεωρῶν 
καί ἐλάμβανεν εἰς νοῦν  
τόν ἐπί πόκον ὑετόν 
ἐν τῆ ἀσπόρῳ συλλήψει Σου, Θεοτόκε, 
βάτον ἐν πυρί ἀκατάφλεκτον, 
ῥάβδον Ἀαρών τήν βλαστήσασαν· 
καί μαρτυρῶν ὁ μνήστωρ Σου καί φύλαξ 
τοῖς ἱερεῦσιν ἐκραύγαζε· 
Παρθένος τίκτει καί μετά τόκον 
πάλιν μένει παρθένος. 

Μετά τήν β΄ στιχολογίαν τοῦ Ψαλτηρίου ἕτερα 

Ἀνέστης ὡς ἀθάνατος  
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ἀπό τοῦ ᾍδου, Σωτήρ, 
συνήγειρας τόν κόσμον Σου, 
τῇ Ἀναστάσει τῇ Σῇ,  
Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν·  
ἔθραυσας ἐν ἰσχύϊ τοῦ θανάτου τό κράτος· 
ἔδειξας, Ἐλεῆμον, τήν Ἀνάστασιν πᾶσι· 
διό Σε καί δοξάζομεν, μόνε Φιλάνθρωπε. 

Δόξα. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 
Ἐκ τῶν ἄνω κατελθών  
τῶν ὑψωμάτων Γαβριήλ 
καί τῇ πέτρᾳ προσελθών,  
ἔνθα ἡ πέτρα τῆς ζωῆς, 
λευχειμονῶν ἀνεκραύγαζε  
ταῖς κλαιούσαις· 
παύσασθε ὑμεῖς τῆς θρηνώδους κραυγῆς, 
ἔχουσαι ἀεί τό εὐσυμπάθητον· 
ὅν γάρ ζητεῖτε κλαίουσαι, θαρσεῖτε 
ὡς ἀληθῶς ἐξεγήγερται· 
διό βοᾶτε τοῖς Ἀποστόλοις,  
ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος. 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 
Κατεπλάγησαν, Ἁγνή,  
πάντες Ἀγγέλων οἱ χοροί 
τό Μυστήριον τῆς Σῆς  
κυοφορίας τό φρικτόν· 
πῶς ὁ τά πάντα συνέχων νεύματι μόνῳ 
ἀγκάλαις ὡς βροτός ταῖς σαῖς συνέχεται 
καί δέχεται ἀρχήν ὁ προαιώνιος 
καί γαλουχεῖται σύμπασαν ὁ τρέφων 
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πνοήν ἀφάτῳ χρηστότητι 
καί σέ ὡς ὄντως Θεοῦ Μητέρα 
εὐφημοῦντες δοξάζουσιν. 
 
Ὁ Ἄμωμος .  Τά Εὐλογητάρια .  

Ἡ Ὑπακοή  
Τά τῆς Σῆς παραδόξου Ἐγέρσεως 
προδραμοῦσαι αἱ Μυροφόροι 
τοῖς Ἀποστόλοις ἐκήρυττον, Χριστέ, 
ὅτι ἀνέστης ὡς Θεός, 
παρέχων τῷ κόσμῳ τό μέγα ἔλεος. 

Οἱ ἀναβαθμοί  

Ἀντίφωνον  α ΄ .  
Ἐκ νεότητός μου  
πολλά πολεμεῖ με πάθη 
ἀλλ᾿ αὐτός ἀντιλαβοῦ  
καί σῶσον, Σωτήρ μου. 

Οἱ μισοῦντες Σιών,  
αἰσχύνθητε ἀπό τοῦ Κυρίου 
ὡς χόρτος γάρ πυρί ἔσεσθε 
ἀπεξηραμμένοι. 

Δόξα. Καί νῦν. 
Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχή ζωοῦται 
καί καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται 
τῇ τριαδικῇ Μονάδι ἱεροκρυφίως. 

Ἀντίφωνον  β ΄ .  
Ἐκέκραξά Σοι, Κύριε, 
θερμῶς ἐκ βάθους ψυχῆς μου 
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κἀμοί γενέσθω πρός ὑπακοήν  
τά θεῖά Σου ὦτα. 

Ἐπί τόν Κύριον ἐλπίδα 
πᾶς τις κεκτημένος  
ὑψηλότερός ἐστι 
πάντων τῶν λυπούντων. 

Δόξα καί νῦν. 
Ἁγίῳ Πνεύματι ἀναβλύζει 
τά τῆς χάριτος ῥεῖθρα 
ἀρδεύοντα  
ἅπασαν τήν κτίσιν πρός ζωογονίαν. 

Ἀντίφωνον  γ ΄ .  
Ἡ καρδία μου πρός Σε,  
Λόγε ὑψωθήτω  
καί οὐδέν θέλξει με  
τῶν τοῦ κόσμου τερπνῶν 
πρός χαμαιζηλίαν. 

Ἐπί τήν μητέρα αὐτοῦ  
ὡς ἔχει τις στοργήν, 
ἐπί τῷ Κυρίῳ θερμότερον  
φίλτρον χρεωστοῦμεν. 

Δόξα. Καί νῦν. 
Ἁγίῳ Πνεύματι  
θεογνωσίας πλοῦτος, 
θεωρίας καί σοφίας· 
πάντα γάρ ἐν τούτῳ  
τά πατρῷα δόγματα  
ὁ Λόγος ἐκκαλύπτει. 
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Προκείμενον. Ψαλμός 43. 
Ἀνάστα Κύριε, βοήθησον ἡμῖν   
καί λύτρωσαι ἡμᾶς  
ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός Σου. 

Ὁ Θεός, ἐν τοῖς ὠσίν ἡμῶν ἠκούσαμεν 
καί οἱ πατέρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν ἔργον, 
ὅ εἰργάσω ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, 
ἐν ἡμέραις ἀρχαίαις. 

Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου.  

Α΄ ΕΩΘΙΝΟΝ  

 Η ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ  

ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ  

ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

«Τό Πρῶτο Ἑωθινό», ἡ πρώτη 
περικοπή τῆς σειρᾶς τῶν «Ἑωθινῶν 
Εὑαγγελίων», περιγράφει, ὄχι τήν πρώτη 
ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ, ἀλλά 
τήν συνάντηση πού, πριν ἀπό τό Πάθος, 
εἶχε ὁρίσει ὁ Κύριος μέ τούς Μαθητές Του 
στή Γαλιλαία. 

Φεύγοντας ἀπό τό ὑπερῶο, μετά τό 
Μυστικό Δεῖπνο, τό τελευταῖο βράδυ τοῦ 
ἐπιγείου βίου Του, καί λίγο πρίν ἀπό τή 
σύλληψη καί τά πάθη Του, ὁ Κύριος 
προεῖπε στούς Μαθητές Του: «Ὅλοι σας 
θά χάσετε τήν ἐμπιστοσύνη σας πρός 
ἐμένα αὐτή τή νύχτα, Ἐγώ ὅμως μετά 
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τήν Ἀνάστασή μου θά σᾶς περιμένω στή 
Γαλιλαία, ὅπου θά πάω πρίν ἀπό σᾶς». 
(Ματθ. 26,21-36. Μάρκ. 14, 28.) 

Τήν ἴδια παραγγελία ἔδωκε καί ὁ 
Ἄγγελος στίς δυό γυναῖκες που πῆγαν τό 
πρωί τῆς Μιᾶς τῶν Σαββάτων νά 
«θεωρήσουν» τόν  τάφο (Ματθ. 28,1-7).  
Ἦταν ἡ Παναγία, «ἡ ἄλλη Μαρία», καί ἡ 
Μαρία ἡ Μαγδαληνή πού ἔζησαν τό 
μεγάλο σεισμό καί εἶδαν τόν 
ἀστραπόμορφον Ἄγγελο νά κατεβαίνη 
ἀπό τόν οὐρανό καί νά κυλᾶ τήν πέτρα 
ἀπό τόν τάφο, γιά νά δοῦν οἱ γυναῖκες πώς 
ὁ τάφος εἶναι ἄδειος! Ἡ ὄψη του ἔλαμπε 
σάν ἀστραπή καί τά ροῦχα του ἦταν 
ὁλόλευκα σάν τό χιόνι! Οἱ φρουροί 
φοβήθηκαν, τούς κατέλαβε τρόμος καί 
ἔγιναν σάν νεκροί. Ὀ Ἄγγελος εἶπε στίς 
γυναῖκες: «Ἐσεῖς μή φοβᾶστε! Ξέρω πώς 
ζητᾶτε τόν Ἰησοῦ τόν Σταυρωμένο! Δέν 
εἶναι δῶ! Ἀναστήθηκε ὅπως τό εἶπε!  
Ἐλᾶτε νά δῆτε τό μέρος πού βρισκόταν τό 
σῶμα Του! Τρέξτε ὅμως γρήγορα νά πῆτε 
στούς Μαθητές Του ὅτι ἀναστήθηκε ἀπό 
τούς νεκρούς καί πηγαίνει πρίν ἀπά σᾶς 
στή Γαλιλαία, ἐκεῖ θά τόν δῆτε! Αὐτά 
εἶναι πού εἶχα νά σᾶς πῶ! (Ματθ. 28, 1-7) 

Τήν ἴδια παραγγελία ἔδωκε καί ὁ Ἴδιος 
ὁ Ἰησοῦς στίς δυό γυναῖκες ὅταν τίς 
συνάντησε ἀμέσως μετά ἀπό λίγο (Ματθ. 
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28, 10).  Καθώς οἱ δυό γυναῖκες ἔφευγαν 
ἀπό τόν τάφο τρέχοντας, νά ποῦν τό νέο 
στούς Μαθητές, τίς συνάντησε ὁ Ἰησοῦς 
καί τούς εἶπε «Χαίρετε! Αὐτές Τόν 
πλησίασαν, ἔπεσαν καί τόν προσκύνησαν 
κι Ἐκεῖνος τούς εἶπε: «Μή φοβᾶστε! 
Πηγαίνετε νά πῆτε στούς ἀδελφούς Μου 
νά φύγουν γιά τή Γαλιλαία κι ἐκεῖ θά Μέ 
δοῦν» (Ματθ. 28 8-10). 

Αὐτή τήν προκαθορισμένη συνάντηση 
τοῦ Ἰησοῦ μέ τούς Μαθητές Του στή 
Γαλιλαία ἐξιστορεῖ λιτά τό «πρῶτο 
ἑωθινό Εὐαγγέλιο», πού εἶναι ἡ 
τελευταία παράγραφος τοῦ κατά 
Ματθαῖον Εὐαγγελίου. 

Σ’ αὐτή τή συνάντηση ὁ Κύριος Ἰησοῦς 
Χριστός λέει στούς Μαθητές Του, ὅτι 
Τοῦ δόθηκε καθε ἐξουσία στόν οὐρανό καί 
στή γῆ, εἶναι ὁ Βασιλεύς πάσης τῆς 
κτίσεως, σύμφωνα καί μέ τίς προφητεῖες! 
«Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καί 
ἐπί γῆς!» (Ψαλ. 2,6-8. 109,1-2. 44,6-7. 
71,9-11. 85,8-9.) 

Μέ αὐτή τήν ἐξουσία πλέον,  ὡς 
ἀπόλυτος Κύριος καί ἐξουσιαστής τοῦ 
σύμπαντος, τούς ἀναθέτει νά συνεχίσουν 
τό ἔργο Του καί τούς ἀποστέλλει νά 
μαθητεύσουν πάντα τά ἔθνη βαπτίζοντες 
τούς ἀνθρώπους στό ὄνομα τοῦ Πατρός 
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
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καί νά τούς διδάσκουν νά τηροῦν ὅλες τίς 
ἐντολές Του. Τούς βεβαιώνει δέ ὅτι: «Ἐγώ 
θά εἶμαι μαζί σας πάντα μέχρι τῆς 
συντελείας τοῦ αἰῶνος!» 

Σ’ αὐτή τή συνάντηση τοῦ Ἰησοῦ μέ 
τούς Ἀποστόλους καλεῖ καί μᾶς ἡ 
Ἐκκησία νά πάρωμε μέρος καί νά 
συνεχίσωμε τό ἔργο τους, τόν 
«Εὐαγγελισμό» καί τή σωτηρία τοῦ 
κόσμου!  

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  
16 οἱ ἕνδεκα μαθηταί  

ἐπορεύθησαν εἰς τήν Γαλιλαίαν,  
εἰς τό ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς.  

Ἐκεῖνο τόν καιρό οἱ ἕνδεκα μαθητές 
ἔφυγαν γιά τή Γαλιλαία στό βουνό ὅπου 
ὁ Ἰησοῦς τούς παράγγειλε νά πᾶνε. 

17 Καί ἰδόντες αὐτόν,  
προσεκύνησαν αὐτῷ· οἱ δέ ἐδίστασαν.  

Κι ὅταν τόν εἶδαν, τόν προσκύνησαν· 
μερικοί ὅμως ἐδίστασαν. 

18 Καί προσελθών ὁ Ἰησοῦς  
ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· 

Ὁ Ἰησοῦς τούς πλησίασε καί τούς εἶπε:  
Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία  
ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς.  

Ὁ Θεός μοῦ ἔδωσε ὅλη τήν ἐξουσία 
στόν οὐρανό καί στή γῆ.  

19 Πορευθέντες οὖν  
μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη,   
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Πηγαίνετε λοιπόν νά διδάξετε ὅλα τά 
ἔθνη,  

βαπτίζοντες αὐτούς  
εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ  
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,  

βαφτίζοντάς τους στό ὄνομα τοῦ Πατρός 
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  

20 διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν  
πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν·  

καί διδάξτε τους νά τηροῦν ὅλες τίς 
ἐντολές πού σᾶς ἔδωσα.  

καί ἰδού Ἐγώ μεθ᾿ ἡμῶν εἰμι  
πάσας τάς ἡμέρας 

Κι Ἐγώ θά εἶμαι μαζί σας πάντα  
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν.  

ὥς τή συντέλεια τοῦ κόσμου. Ἀμήν.  
 
Ἀνάστασιν Χριστοῦ...  
Ὁ Ν' Ψαλμός.  
Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι...  
Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι... κλπ 
Σῶσον ὁ Θεός τόν λαόν σου.  

Οἱ κανόνες. 

Ἀπό γ ΄  ὠδῆς  
Κοντάκιον τῆς Ὁσίας 

Ἦχος γ΄.   Ἡ Παρθένος σήμερον. 
Ἡ πορνείαις πρότερον  
μεμεστωμένη παντοίαις  
Χριστοῦ νύμφη σήμερον  
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τῇ μετανοίᾳ ἐδείχθης 
Ἀγγέλων,  
τήν πολιτείαν ἐπιποθοῦσα 
δαίμονας,  
Σταυροῦ τῷ ὅπλῳ καταπατοῦσα· 
Βασιλείας Οὐρανοῦ φανεῖσα νύμφη,  
Μαρία πάνσεμνε. 

Οἶκος.  Τῇ Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν. 
Τήν ἀμνάδα Χριστοῦ καί θυγατέρα  
ᾄσμασιν εὐφημοῦμέν σε νῦν,  
Μαρία παναοίδιμε. 
Τῶν Αἰγυπτίων ἀναφανεῖσα θρέμμα, 
τήν πλάνην δέ τούτων πᾶσαν φυγοῦσα  
καί καλῶς προσενεχθεῖσα  
τῇ Ἐκκλησία βλάστημα τίμιον,  
δι᾿ ἐγκρατείας καί δεήσεως ἀσκήσασα  
ὑπέρ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· 
διό καί ὑψώθης ἐν Χριστῷ  
διά βίου καί πράξεως 
Βασιλείας Οὐρανοῦ φανεῖσα νύμφη,  
Μαρία πάνσεμνε. 

Κάθισμα τῆς Ὁσίας.   
Ἦχος πλ. δ΄. Τήν Σοφίαν καί Λόγον. 

Τά σκιρτήματα πάντα τά τῆς σαρκός  
χαλινώσασα πόνοις ἀσκητικοῖς 
ἀνδρεῖον ἀνέδειξας  
τῆς ψυχῆς σου τό φρόνημα· 
τόν γάρ Σταυρόν ποθοῦσα  
Κυρίου θεάσασθαι 
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ἱερῶς, ἀοίδιμε, τῷ κόσμῳ ἐσταύρωσαι· 
ὅθεν καί πρός ζῆλον  
ἀγγελικῆς πολιτείας 
προθύμως διήγειρας  
σευατήν, παμμακάριστε· 
διά τοῦτο γεραίρομεν  
τήν μνήμην Σου, Μαρία, πιστῶς  
τῶν πταισμάτων ἄφεσιν αἰτούμενοι 
δωρηθῆναι πλουσίως  
ἡμῖν ταῖς πρεσβείαις σου. 

Θεοτοκίον.  Ὅμοιον. 
Εἰς ἰλύν ἐνεπάγην ἁμαρτιῶν  
καί οὐκ ἔστιν ὑπόστασις ἐν ἐμοί·  
δεινῶς γάρ κατεπόντισε  
καταιγίς τῶν πταισμάτων με· 
ἀλλ᾿ ἡ τεκοῦσα Λόγον,  
τόν μόνον φιλάνθρωπον, 
ἐπ᾿ ἐμέ ἐπίβλεψον,  
Παρθένε, καί ῥῦσαί με  
πάσης ἁμαρτίας καί παθῶν ψυχοφθόρων 
καί πάσης κακώσεως  
τοῦ δεινοῦ πολεμήτορος, 
ἵνα ψάλλω γηθόμενος·  
πρέσβευε τῷ Σῷ Υἱῷ καί Θεῷ  
τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι 
τοῖς καταφεύγουσι πίστει  
τῇ σκέπῃ Σου, Ἄχραντε. 
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Μετά τήν στ΄ ὠδήν 
Τό ἀναστάσιμον Κοντάκιον καί οἶκος  
τοῦ τυχόντος ἤχου ἀπό τήν Ὀκτώηχο: 

Κοντάκιον.  Ἐπεφάνης σήμερον. 
Ὁ Σωτήρ καί ῥύστης μου ἀπό τοῦ τάφου 
ὡς Θεός ἀνέστησεν 
ἐκ τῶν δεσμῶν τούς γηγενεῖς 
καί πύλας ᾍδου συνέτριψε 
καί ὡς Δεσπότης ἀνέστη τριήμερος. 

Οἶκος .  
Τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν 
Χριστόν τόν ζωοδότην  
τριήμερον ἐκ τάφου 
καί πύλας τοῦ θανάτου  
σήμερον συνθλάσαντα 
τῇ δυνάμει τῇ Αὐτοῦ,  
τόν ᾍδην τε νεκρώσαντα 
καί τό κέντρον τοῦ θανάτου  
συντρίψαντα 
καί τόν Ἀδάμ σύν τῇ Εὔᾳ ἐλευθερώσαντα 
ὑμνήσωμεν πάντες οἱ γηγενεῖς, 
εὐχαρίστως βοῶντες αἶνον ἐκτενῶς. 
Αὐτός γάρ ὡς μόνος κραταιός 
Θεός καί Δεσπότης ἀνέστη τριήμερος. 

Συναξάριον τοῦ Μηναίου 
Τῇ ΙΗ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ 
Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, μαθητοῦ 
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου. 
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Στίχοι 

Ἰωάννη, σκίρτησον ὡς Ἰωάννης, 
οὐ γαστρὸς ἐντός, ἀλλὰ τῆς Ἐδὲμ ἔνδον. 

Ὀκτωκαιδεκάτῃ Ἰωάννης νέκυς ὤφθη. 
 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ,  
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος  
Σάββα τοῦ Στρατηλάτου καὶ Γότθου. 

Στίχοι 

Ὕπελθε, Σάββα, φθαρτὸν ἡδέως ὕδωρ, 
ὡς ἂν πίνῃς ἄφθαρτον ἡδονῆς ὕδωρ. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη  
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Κοσμᾶ  
Ἐπισκόπου Χαλκηδόνος. 

Στίχοι 

Θραύσας βέλη σά, καὶ μεταστάς σου, βίε, 
ἔξω βελῶν ὑπῆρξε Κοσμᾶς, ὡς λόγος. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη  
τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Ἀθανασίας  
τῆς θαυματουργοῦ. 

Στίχοι 

Ἀθανασίας τῇ κορυφῇ προσφέρω, 
στέφανον ἀθάνατον διὰ τῶν λόγων. 
 

Εἶτα τό παρόν: 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ,  
Κυριακῇ πέμπτῃ τῶν Νηστειῶν,  
διετάχθημεν μνήμην ποιεῖσθαι  
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τῆς ὁσίας Μητρός ἡμῶν  
Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. 
 Ἀπῆρε πνεῦμα, σάρξ ἀπερρύη πάλαι. 
 Τόν ὄστινον, γῆ, κρύπτε νεκρόν Μαρίας. 

Ταῖς αὐτῆς πρεσβείαις, ὁ Θεός,  
ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

Καταβασίαι .    
Ὠδή  α ΄.   Ἦχος δ΄. 

Ἀνοίξω τό στόμα μου  
καί πληρωθήσεται Πνεύματος· 
καί λόγον ἐρεύξομαι τῇ Βασιλίδι Μητρί· 
καί ὀφθήσομαι φαιδρῶς πανηγυρίζων· 
καί ἄσω γηθόμενος ταύτης τά θαύματα. 

Ὠδή  γ ΄. 
Τούς Σούς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, 
ὡς ζῶσα καί ἄφθονος Πηγή, 
θίασον συγκροτήσαντας  
πνευματικόν στερέωσον 
καί ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ Σου  
στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

Ὠδή  δ ΄.  
Τήν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν 
τῆς ἐκ τῆς Παρθένου σαρκώσεως 
Σοῦ τοῦ ὑψίστου ὁ Προφήτης Ἀββακούμ  
κατανοῶν ἐκραύγαζε·  
Δόξα τῇ δυνάμει Σου, Κύριε. 

Ὠδή  ε ΄. 
Ἐξέστη τά σύμπαντα  
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ἐπί τῇ θείᾳ δόξῃ Σου, 
Σύ γάρ, Ἀπειρόγαμε Παρθένε, 
ἔσχες ἐν μήτρᾳ τόν ἐπί πάντων Θεόν 
καί τέτοκας ἄχρονον Υἱόν 
πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσι Σε 
σωτηρίαν βραβεύοντα. 

Ὠδή  στ ΄. 
Τήν θείαν ταύτην καί πάντιμον 
τελοῦντες ἑορτήν οἱ θεόφρονες  
τῆς Θεομήτορος 
δεῦτε τάς χεῖρας κροτήσωμεν 
τόν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Θεόν δοξάζοντες. 

Ὠδή  ζ ΄. 
Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες  
παρά τόν Κτίσαντα, ἀλλά πυρός ἀπειλήν 
ἀνδρείως πατήσαντες  
χαίροντες ἔψαλλον. 
Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν πατέρων Κύριος 
καί Θεός εὐλογητός εἶ. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν  
καί προσκυνοῦμεν τόν Κύριον. 

Ὠδή  η ΄.  
Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ 
ὁ τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο 
τότε μέν τυπούμενος, νῦν δέ ἐνεργούμενος· 
τήν οἰκουμένην ἅπασαν  
ἀγείρει ψάλλουσαν· 
Τόν Κύριον ὑμνεῖτε τά ἔργα, 
καί ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τούς αἰῶνας. 



 23 

Ὠδή  θ ΄. 
Ἅπας γηγενής 
σκιρτάτω τῷ πνεύματι  
λαμπαδουχούμενος. 
Πανηγυριζέτω δέ 
ἀΰλων Νόων φύσις γεραίρουσα 
τήν ἱεράν πανήγυριν τῆς Θεομήτορος 
καί βοάτω, χαίροις παμμακάριστε 
Θεοτόκε, Ἁγνή, Ἀειπάρθενε. 

Μικρά Συναπτή καί ΙΑ΄ εὐχή Αἴνων  

Ἐξαποστειλάρια 

α. Τό ἀναστάσιμον 
Ἐξαποστειλάριον α΄ 

Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν  
ἐν ὄρει Γαλιλαίας  
πίστει Χριστόν θεάσασθαι  
λέγοντα ἐξουσίαν 
λαβεῖν τῶν ἄνω καί κάτω·  
μάθωμεν πῶς διδάσκει 
βαπτίζειν εἰς τό ὄνομα  
τοῦ Πατρός ἔθνη πάντα  
καί τοῦ Υἱοῦ  
καί Ἁγίου Πνεύματος καί συνεῖναι  
τοῖς μύσταις, ὡς ὑπέσχετο,  
ἕως τῆς συντελείας. 
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β. Τῆς Ὁσίας. 
Ὁ οὐρανόν τοῖς ἄστροις. 

Ὑπόδειγμα μετανοίας  
σέ ἔχοντες, πανοσία 
Μαρία, Χριστόν δυσώπει  
τοῦτο ἡμῖν δωρηθῆναι,  
ὅπως ἐν πίστει καί πόθῳ  
Σέ ἄσμασιν εὐφημῶμεν. 

Θεοτοκίον.  Ὅμοιον. 
Ὁ γλυκασμός τῶν Ἀγγέλων,  
τῶν θλιβομένων ἡ χαρά 
Χριστιανῶν ἡ προστάτις,  
Παρθένε Μήτηρ Κυρίου 
ἀντιλαβοῦ μου καί ῥῦσαί  
τῶν αἰωνίων βασάνων. 

Ε Ι Σ  Τ Ο Υ Σ  Α Ι Ν Ο Υ Σ  

Στιχηρά  

α. Τά τέσσερα Ἀναστάσιμα τοῦ ἤχου  
τῆς ἑβδομάδος ἀπό τήν Ὀκτώηχο: 

Ἦχος δ΄  

1 

Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρίμα ἔγγραπτον·  
δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις Αὐτοῦ. 

Ὁ Σταυρόν ὑπομείνας καί θάνατον 
καί ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν, 
παντοδύναμε Κύριε, 
δοξάζομέν Σου τήν Ἀνάστασιν. 
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2 

Αἰνεῖτε τόν Θεόν ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ,  
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν στερώματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ·  

Ἐν τῷ Σταυρῷ Σου, Χριστέ, 
τῆς ἀρχαίας κατάρας  
ἠλευθέρωσας ἡμᾶς 
καί ἐν τῷ θανάτῳ Σου  
τόν τήν φύσιν ἡμῶν τυρρανήσαντα 
διάβολον κατήργησας·  
ἐν δέ τῇ Ἐγέρσει Σου  
χαρᾶς τά πάντα ἐπλήρωσας 
διό βοῶμέν Σοι· 
Ὁ ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν,  
Κύριε, δόξα Σοι. 

3 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐπί ταῖς δυναστείαις Αὐτοῦ, 
αἰνεῖτε Αὐτόν κατά τό πλῆθος 
τῆς μεγαλωσύνης Αὐτοῦ. 

Τῷ Σῷ Σταυρῷ, Χριστέ Σωτήρ, 
ὁδήγησον ἡμᾶς ἐπί τήν ἀλήθειάν Σου 
καί ῥῦσαι ἡμᾶς τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ· 
ὁ ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν, 
ἀνάστησον ἡμᾶς πεσόντας τῇ ἁμαρτίᾳ, 
ἐκτείνας τήν χεῖρά Σου,  
φιλάνθρωπε Κύριε, 
τῇ πρεσβείᾳ τῶν Ἁγίων Σου. 

4 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος,   
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ψαλτηρίῳ καί κιθάρᾳ· 
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Τῶν πατρικῶν Σου κόλπων 
μή χωρισθείς, Μονογενές  
Λόγε τοῦ Θεοῦ, 
ἦλθες ἐπί γῆς διά φιλανθρωπίαν, 
ἄνθρωπος γενόμενος ἀτρέπτως· 
καί Σταυρόν καί θάνατον  
ὑπέμεινας σαρκί 
ὁ ἀπαθής τῇ θεότητι·  
ἀναστάς δέ ἐκ νεκρῶν 
ἀθανασίαν παρέσχες  
τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων 
ὡς μόνος παντοδύναμος. 
 

β. Τῆς Ὁσίας. 
Τά τρία στιχηρά τοῦ Ἑσπερινοῦ  

εἰς τέσσερα: 
5. 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τυμπάνῳ καί χορῷ,  
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν χορδαῖς καί ὀργάνῳ· 

Σέ μέν διεκώλυε  
τῆς τῶν σεπτῶν ἐποπτείας  
μολυσμῶν τό πρότερον  
τό ἐπισυρόμενον μιαντήριον· 
ἡ δέ Σή αἴσθησις  
καί τῶν Σοί, θεόφρον,  
πεπραγμένων ἡ συνείδησις  
τήν πρός τά κρείττονα  
σοί ἐπιστροφήν ἐνειργάσατο. 
Εἰκόνι γάρ προσβλέψασα  
τῆς εὐλογημένης Θεόπαιδος 
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πάντων καταγνοῦσα  
πταισμάτων Σου, πανεύφημε, τῶν πρίν,  
ἐν παρρησίᾳ τό τίμιον  
ξύλον προσεκύνησας.   

6. 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, 
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ.  
Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον.   

Σέ μέν διεκώλυε ... 

7. 

Ὑπομένων ὑπέμεινα τόν Κύριον  
καί προσέσχε μοι  
καί είσήκουσε τῆς δεήσεώς μου 

Τόπους προσκυνήσασα  
περιχαρῶς τούς ἁγίους 
ἀρετῆς ἐφόδιον  
σωτηριωδέστατον ἔνθεν εἴληφας· 
καί φαιδρῶς ἔδραμες τήν καλήν πορείαν  
καί τό ῥεῖθρον ἐκπεράσασα  
τό Ἰορδάνειον 
τό τοῦ Βαπτιστοῦ ἐνδιαίτημα  
προθύμως κατεσκήνωσας  
καί τήν τῶν παθῶν ἀγριότητα  
διά πολιτείας  
ἡμέρωσας, λεπτύνασα σαρκός 
ἐν παρρησίᾳ, ἀείμνηστε  
μῆτερ, τά οἰδήματα. 

8. 

Καί ἔστησεν ἐπί πέτρᾳ τούς πόδας μου  
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καί κατηύθυνε τά διαβήματά μου. 

Ὁ σκοπός τῆς μοναχικῆς ζωῆς 

Ἔρημον οἰκήσασα,  
τῶν σῶν παθῶν τάς εἰκόνας 
ἐκ ψυχῆς ἀπήλειψας,  
τό θεοειδέστατον ἐξεικόνισμα 
ἐν ψυχῇ γράψασα ἀρετῶν ἰδέαις  
καί τοσοῦτον ὑπερέλαμψας,  
ὡς καί τοῖς ὕδασι 
κούφως ἐπιβαίνειν, μακάριε, 
καί γῆθεν ὑπεραίρεσθαι  
ἐν ταῖς πρός Θεόν σου ἐντεύξεσιν· 
καί νῦν παρρησία,  
πανένδοξε Μαρία, τῷ Χριστῷ  
παρισταμένη, δυσώπησον  
ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Δόξα.  Ἰδιόμελον.  Ἦχος α΄. 
(Βασισμένο στήν παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ 

Λαζάρου Λουκ. 16,19-31) 
Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ  
βρῶσις καί πόσις 
ἀλλά δικαιοσύνη καί ἄσκησις  
σύν ἁγιασμῷ· 
ὅθεν οὐδέ πλούσιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ 
ἀλλ᾿ ὅσοι τούς θησαυρούς αὐτῶν  
ἐν χερσί πενήτων ἀποτίθενται. 
Ταῦτα καί Δαβίδ ὁ προφήτης  
διδάσκει λέγων· 
Δίκαιος ἀνήρ, ὁ ἐλεῶν ὅλην τήν ἡμέραν, 
ὁ κατατρυφῶν τοῦ Κυρίου  
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καί τῷ φωτί περιπατῶν,  
ὅς οὐ μή προσκόψῃ·  
ταῦτα δέ πάντα  
πρός νουθεσίαν ἡμῶν γέγραπται· 
ὅπως νηστεύοντες  
χρηστότητα ποιήσωμεν 
καί δῴη ἡμῖν Κύριος  
ἀντί τῶν ἐπιγείων τά ἐπουράνια. 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 
Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις,  
Θεοτόκε Παρθένε·  
διά γάρ τοῦ ἐκ Σοῦ σαρκωθέντος,  
ὁ ἄδης ἠχμαλώτισται,  
ὁ Ἀδάμ ἀνακέκληται,  
ἡ κατάρα νενέκρωται,  
ἡ Εὔα ἠλευθέρωται,  
ὁ θάνατος τεθανάτωται  
καί ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν·  
διό ἀνυμνοῦντες βοῶμεν·  
Εὐλογητός Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν,  
ὁ οὕτως εὐδοκήσας, δόξα Σοι. 
 

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ (Ψαλτή)   

Δόξα Σοι τῷ δείξαντι τό φῶς.  
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ  
καί ἐπί γῆς εἰρήνη,  
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν Σε, εὐλογοῦμέν Σε,  
προσκυνοῦμέν Σε, δοξολογοῦμέν Σε,  
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εὐχαριστοῦμέν Σοι,  
διά τήν μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε, Βασιλεῦ ἐπουράνιε, Θεέ,  
Πάτερ παντοκράτορ·  
Κύριε Υἱέ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ  
καί ἅγιον Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ,  
ὁ Υἱός τοῦ Πατρός,  
ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου,  
ἐλέησον ἡμᾶς,  
ὁ αἴρων τάς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. 

Πρόσδεξαι τήν δέησιν ἡμῶν,  
ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός  
καί ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὅτι Σύ εἶ μόνος ἅγιος,  
Σύ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,  
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. 

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω Σε  
καί αἰνέσω τό ὄνομά Σου  
εἰς τόν αἰῶνα  
καί εἰς τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

Καταξίωσον, Κύριε,  
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ,  
ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. 

Εὐλογητός εἶ, Κύριε,  
ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν  
καί αἰνετόν καί δεδοξασμένον  
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τό ὄνομά Σου  
εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν. 

Γένοιτο, Κύριε,  
τό ἔλεός Σου ἐφ᾿ ἡμᾶς,  
καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπί Σέ. 

Εὐλογητός εἶ, Κύριε,  
δίδαξόν με τά δικαιώματά Σου. (γ΄) 

Κύριε, καταφυγή ἐγενήθης ἡμῖν  
ἐν γενεᾷ καί γενεᾷ.  
Ἐγώ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με·  
ἴασαι τήν ψυχήν μου,  
ὅτι ἥμαρτόν Σοι. 

Κύριε, πρός Σέ κατέφυγον·  
δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τό θέλημά Σου,  
ὅτι Σύ εἶ ὁ Θεός μου. 

Ὅτι παρά Σοί πηγή ζωῆς·  
ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τό ἔλεός Σου  
τοῖς γινώσκουσί Σε.  

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός,  
ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (γ΄) 

Δόξα. 

Καί νῦν. 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός.  

Ἅγιος Ἰσχυρός.  
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Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἦχος δ΄. 
Σήμερον σωτηρία  
τῷ κόσμῳ γέγονεν.  
ἄσωμεν τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου  
καί ἀρχηγῷ τῆς ζωῆς ἡμῶν·  
καθελών γάρ τῷ θανάτῳ  
τόν θάνατον,  
τό νῖκος ἔδωκεν ἡμῖν  
καί τό μέγα ἔλεος. 
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Η 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ 

Ἱερουργία τοῦ Μυστηρίου  
τοῦ λόγου τοῦ Εὐαγγελίου. 

Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός  
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας  
τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν. 

ΤΑ ΕΙΡΗΝΙΚΑ 

 Καθήμενοι .  

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης  
καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὑπέρ τῆς εἰρήνης  
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τοῦ σύμπαντος κόσμου,  
εὐσταθείας  
τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ ᾿Εκκλησιῶν  
καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου  
καί τῶν μετά πίστεως, εὐλαβείας  
καί φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν, 
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (...),  
τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου,  
τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας,  
παντός τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους,  
πάσης Ἀρχῆς καί Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ,  
τοῦ κατά ξηράν, θάλασσαν καί ἀέρα  
φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 
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Ὑπέρ τῆς πόλεως ταύτης, 
(ἤ Ἐνορίας, ἤ Ἱερᾶς Μονῆς) 
πάσης πόλεως καί χώρας  
καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων,  
εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς  
καί καιρῶν εἰρηνικῶν,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὑπέρ πλεόντων, [ἱπταμένων], 
ὁδοιπορούντων, 
νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων  
καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς  
ἀπό πάσης θλίψεως,  
ὀργῆς, κινδύνου καί ἀνάγκης, 
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον  
καί διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός,  
τῇ Σῇ χάριτι. 

Κύριε, ἐλέησον. 
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Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, 
ὑπερευλογημένης, 
ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου  
καί ἀειπαρθένου Μαρίας,  
μετά πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες,  
ἑαυτούς καί ἀλλήλους  
καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν 
Χριστῷ, τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

Σοί, Κύριε. 

Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν,  
Οὗ τό κράτος ἀνείκαστον  
καί ἡ δόξα ἀκατάληπτος,  
Οὗ τό ἔλεος ἀμέτρητον  
καί ἡ φιλανθρωπία ἄφατος,  
Αὐτός, Δέσποτα,  
κατά τήν εὐσπλαχνίαν Σου 
ἐπίβλεψον ἐφ᾿ ἡμᾶς  
καί ἐπί τόν ἅγιον οἶκον τοῦτον  
καί ποίησον μεθ᾿ ἡμῶν 
καί τῶν συνευχομένων ἡμῖν  
πλούσια τά ἐλέη Σου  
καί τούς οἰκτιρμούς Σου,  

Ὅτι πρέπει Σοι  

πᾶσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις,  
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ  
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
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Ἀμήν. 

Α΄ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

῏Ηχος β'.  
Ψαλμός 102. 

 Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τόν Κύριον  
 καί πάντα τά ἐντός μου  
 τό ὄνομα τό ἅγιον Αὐτοῦ.  

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 
Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. 

 Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τόν Κύριον  
 καί μή ἐπιλανθάνου  
 πάσας τάς ἀνταποδόσεις Αὐτοῦ.  

 Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ   
 ἡτοίμασεν τόν θρόνον Αὐτοῦ 
 καί ἡ Βασιλεία Αὐτοῦ  
 πάντων δεσπόζει. 

Δόξα. Καί νῦν. 

ΜΙΚΡΑ ΣΥΝΑΠΤΗ 

Ἔτι καί ἔτι ἐν εἰρήνῃ,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον  
καί διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός,  
τῇ Σῇ χάριτι. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, 
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ὑπερευλογημένης, 
ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου  
καί ἀειπαρθένου Μαρίας,  
μετά πάντων τῶν Ἁγίων 
μνημονεύσαντες,  
ἑαυτούς καί ἀλλήλους  
καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν 
Χριστῷ, τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

Σοί, Κύριε. 

Εὐχή τοῦ Α΄ Ἀντιφώνου 

Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν,  
σῶσον τόν λαόν Σου  
καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν Σου, 
τό πλήρωμα τῆς ᾿Εκκλησίας Σου 
φύλαξον, 
ἁγίασον τούς ἀγαπῶντας  
τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου Σου, 
Σύ αὐτούς ἀντιδόξασον  
τῇ θεϊκῇ Σου δυνάμει 
καί μή ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς,  
τούς ἐλπίζοντας ἐπί Σέ, 

Ὅτι Σόν τό κράτος  
καί Σοῦ ἐστιν ἡ Βασιλεία  
καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα  
τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ  
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
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Ἀμήν. 
 

Β΄ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

῏Ηχος β'.  
Ψαλμός 145. 

 Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τόν Κύριον. (1) 
 Αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου,   
 ψαλῷ τῷ Θεῷ μου, ἕως ὑπάρχω. (2) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ,  
ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν  
ψάλλοντάς Σοι, Ἀλληλούϊα.  

 Μακάριος, οὗ ὁ Θεός ᾿Ιακώβ  
 βοηθός αὐτοῦ  
 ἡ ἐλπίς αὐτοῦ  
 ἐπί Κύριον τόν Θεόν αὐτοῦ. (5) 

 Βασιλεύσει Κύριος εἰς τόν αἰῶνα,   
 ὁ Θεός σου, Σιών,  
 εἰς γενεάν καί γενεάν. (10) 

Δόξα. Καί νῦν. 
Ὁ Μονογενής Υἱός  
καί Λόγος τοῦ Θεοῦ 
ἀθάνατος ὑπάρχων 
καί καταδεξάμενος  
διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν 
σαρκωθῆναι  
ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου  
καί ἀειπαρθένου Μαρίας  
ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας,  
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σταυρωθείς τε, Χριστέ, ὁ Θεός,  
θανάτῳ θάνατον πατήσας,  
Εἷς ὤν τῆς Ἁγίας Τριάδος  
συνδοξαζόμενος τῷ Πατρί  
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,  
σῶσον ἡμᾶς. 
 

ΜΙΚΡΑ ΣΥΝΑΠΤΗ 

Ἔτι καί ἔτι ἐν εἰρήνῃ,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον  
καί διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός,  
τῇ Σῇ χάριτι. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, 
ὑπερευλογημένης, 
ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου  
καί ἀειπαρθένου Μαρίας,  
μετά πάντων τῶν Ἁγίων 
μνημονεύσαντες,  
ἑαυτούς καί ἀλλήλους  
καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν 
Χριστῷ, τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

Σοί, Κύριε. 

Εὐχή τοῦ Β΄Ἀντιφώνου 

Ὁ τάς κοινάς ταύτας  
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καί συμφώνους ἡμῖν  
χαρισάμενος προσευχάς,  
ὁ καί δυσί καί τρισί  
συμφωνοῦσιν ἐπί τῷ ὀνοματί Σου  
τάς αἰτήσεις παρέχειν ἐπαγγειλάμενος,  
Αὐτός καί νῦν  
τῶν δούλων Σου τά αἰτήματα  
πρός τό συμφέρον πλήρωσον  
χορηγῶν ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι αἰῶνι  
τήν ἐπίγνωσιν τῆς Σῆς ἀληθείας  
καί ἐν τῷ μέλλοντι  
ζωήν αἰώνιον χαριζόμενος, 

Ὅτι ἀγαθός  
καί φιλάνθρωπος Θεός ὑπάρχεις  
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν,  
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ  
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
 

Γ' ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

Ψαλμός 117 
Τό ἀναστάσιμο Ἀπολυτίκιο  

τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος. 
Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος  
ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν  
ἐν αὐτῇ. 
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Ὀρθοί !  

Ἀπολυτίκιον άναστάσιμον. 
Ἦχος δ΄  

Τό φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα 
ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι  
αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι 
καί τήν προγονικήν ἀπόφασιν 
ἀπορρίψασαι, 
τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· 
Ἐσκύλευται ὁ θάνατος,  
ἠγέρθη Χριστός ὁ Θεός, 
δωρούμενος τῷ κόσμῳ τό μέγα ἔλεος. 

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Δέσποτα Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν,  
ὁ καταστήσας ἐν οὐρανοῖς τάγματα  
καί στρατιάς Ἀγγέλων καί Ἀρχαγγέλων  
εἰς λειτουργίαν τῆς Σῆς δόξης,  
ποίησον σύν τῇ εἰσόδῳ ἡμῶν  
εἴσοδον ἁγίων ἀγγέλων γενέσθαι  
συλλειτουργούντων ἡμῖν  
καί συνδοξολογούντων  
τήν Σήν ἀγαθότητα, 

Ὅτι πρέπει Σοι  
πᾶσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις,  
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ  
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι  
νῦν καί ἀεί  
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καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν. 

Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν Ἁγίων Σου. 

Πάντοτε, νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν. 

Σοφία. ᾿Ορθοί. 
 

ΤΟ ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ 

Ἱερατεῖον: 
Δεῦτε προσκυνήσωμεν  
καί προσπέσωμεν Χριστῷ. 
Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ Θεοῦ,  
ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν  

ψάλλοντάς Σοι, Ἀλληλούϊα.  

Α΄ χορός: 
Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ Θεοῦ,  
ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν 
ψάλλοντάς Σοι, Ἀλληλούϊα.  

Β΄ χορός: Τό αὐτό. 
 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ 

Ἀπολυτίκιον άναστάσιμον 
Ἦχος δ΄  

Τό φαιδρόν... 
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Ἀπολυτίκιον τῆς Ὁσίας.  
Ἦχος πλ. δ΄. 

Ἐν σοί, Μῆτερ, ἀκριβῶς  
διεσώθη τό κατ᾿ εἰκόνα· 
λαβοῦσα γάρ τόν Σταυρόν,  
ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ 
καί πράττουσα ἐδίδασκες  
ὑπερορᾶν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ·  
ἐπιμελεῖσθαι δέ ψυχῆς,  
πράγματος ἀθανάτου· 
διό καί μετά ἀγγέλων συναγάλλεται 
Ὁσία Μαρία, τό πνεῦμα σου. 

Τά ἀπολυτίκια τοῦ ναοῦ 

Κοντάκιον τῆς περιόδου 
Προστασία  
τῶν χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, 
μεσιτεία πρός τόν Ποιητήν ἀμετάθετε, 
μή παρίδης  
ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, 
ἀλλά πρόφθασον ὡς ἀγαθή  
εἰς τήν βοήθειαν ἡμῶν 
τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· 
τάχυνον εἰς πρεσβείαν 
καί σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν 
ἡ προστατεύουσα ἀεί 
Θεοτόκε τῶν τιμώντων σε. 

Ὄρθιοι! 
Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ  

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
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Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ Θεός, ὁ Ἅγιος,  
ὁ ἐν Ἁγίοις ἀναπαυόμενος,  
ὁ τρισαγίῳ φωνῇ  
ὑπό τῶν Σεραφείμ ἀνυμνούμενος  
καί ὑπό τῶν Χερουβείμ δοξολογούμενος  
καί ὑπό πάσης ἐπουρανίου δυνάμεως  
προσκυνούμενος·  
ὁ ἐκ τοῦ μή ὄντος  
εἰς τό εἶναι παραγαγών τά σύμπαντα·  
ὁ κτίσας τόν ἄνθρωπον  
κατ' εἰκόνα Σήν καί ὁμοίωσιν  
καί παντί Σου χαρίσματι κατακοσμήσας·  
ὁ διδούς αἰτοῦντι σοφίαν καί σύνεσιν  
καί μή παρορῶν ἁμαρτάνοντα,  
ἀλλά θέμενος ἐπί σωτηρίᾳ μετάνοιαν·  
ὁ καταξιώσας ἡμᾶς,  
τούς ταπεινούς καί ἀναξίους  
δούλους Σου  
καί ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ  
στῆναι κατενώπιον τῆς δόξης  
τοῦ ἁγίου Σου θυσιαστηρίου  
καί τήν ὀφειλομένην Σοι προσκύνησιν  
καί δοξολογίαν προσάγειν·  
Αὐτός, Δέσποτα,  
πρόσδεξαι καί ἐκ στόματος ἡμῶν  
τῶν ἁμαρτωλῶν  
τόν τρισάγιον ὕμνον  
καί ἐπίσκεψαι ἡμᾶς  
ἐν τῇ χρηστότητί Σου.  
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Συγχώρησον ἡμῖν πᾶν πλημμέλημα,  
ἑκούσιόν τε καί ἀκούσιον·  
ἁγίασον ἡμῶν τάς ψυχάς καί τά σώματα  
καί δός ἡμῖν ἐν ὁσιότητι λατρεύειν Σοι  
πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν,  
πρεσβείαις τῆς Ἁγίας Θεοτόκου  
καί πάντων τῶν Ἁγίων,  
τῶν ἀπ' αἰῶνος Σοί εὐαρεστησάντων, 

Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν  
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν,  
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ  
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Α΄ χορός: 
Ἀμήν. 

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός,  
ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Β΄ χορός: 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός,  
ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Α΄ χορός: 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός,  
ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Β΄ χορός: 
Δόξα Πατρί καί Υἱῷ  
καί Ἁγίῳ Πνεύματι. 
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Α΄ χορός: 
Καί νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Β΄ χορός: 
Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὁ ἱερεύς 
Δύναμις. 

A΄ χορός: 
Ἅγιος ὁ Θεός.  

Β΄ χορός: 
Ἅγιος ἰσχυρός.  

A΄ χορός: 
Ἅγιος ἀθάνατος. Ἐλέησον ἡμᾶς. 
 
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι 
Κυρίου. 

Εὐλογημένος εἶ,  
ὁ ἐπί θρόνου δόξης τῆς βασιλείας Σου,  
ὁ καθήμενος ἐπί τῶν Χερουβείμ,  
πάντοτε νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

ΤΗΣ Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ΄. Ψαλμός 75. 
Εὔξασθε καί ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν. 

Πρόσχωμεν! 
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 Γνωστός ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός. 
Σοφία! 
 

Πρός Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου  
τό ἀνάγνωσμα. 9,11-14. 

Πρόσχωμεν! 

Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  

ΚΑΙ Η ΕΥΑΡΕΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΛΑΤΡΕΙΑ 

Κατά τήν περίοδο τῆς Μεγ. 
Τεσσαρακοστῆς στίς Λειτουργίες τῶν 
Κυριακῶν διαβάζονται περικοπές ἀπό τήν 
Πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή. Ὁ λόγος τῆς 
τοποθετήσεως της σ’ αὐτή τήν περίοδο, 
εἶναι τό θέμα της.  

Ἡ Πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή εἶναι τό 
εὐαγγελικό κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου πρός τούς Ἑβραίους. Οἱ Ἑβραῖοι 
γνώριζαν τήν ἱστορία τους καί τίς 
ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ γιά τήν 
ἀπελευθέρωση καί σωτηρία τους, καί 
ἦταν ὑπερήφανοι γιά τήν λατρεία, τήν 
ὁποίαν τελοῦσαν στό ναό τῶν 
Ἱεροσολύμων. Κύριο στοιχεῖο τῆς 
λατρείας αὐτῆς ἦταν ὁ Νόμος τοῦ 
Μωϋσέως. Ὁ Νόμος καθιέρωσε τήν  
ἱερατική τάξη τῆς λευϊτικῆς ἱερωσύνης 
καί ὅριζε τίς θυσίες, αἱματηρές καί 
ἀναίμακτες, πού ἔπρεπε νά προσφέρωνται 
καθημερινά πρωΐ καί βράδυ. 
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Ὁ στόχος λοιπόν τῆς Πρός Ἑβραίους 
Ἐπιστολῆς εἶναι, νά ἑρμηνεύση τή νομική 
Λατρεία τῶν θυσιῶν μέ τό φῶς τῆς 
πλήρους ἀποκαλύψεως τῆς Καινῆς 
Διαθήκης. Γι’ αὐτό προβάλλει τόν Ἰησοῦν 
Χριστόν ἀνώτερο τῶν Ἀγγέλων, τοῦ 
Μωϋσῆ καί τοῦ Ἀαρών. Οἱ θυσίες τῆς 
Νομικῆς Λατρείας προετοίμαζαν τό λαό 
νά δεχτῆ τήν ὑπέρτατη θυσία τοῦ 
Χριστοῦ! Ὁ Χριστός, ὡς Ἀμνός τοῦ Θεοῦ 
καί ἐξιλαστήριον θύμα καί συγχρόνως ὡς 
ἀληθινός καί αἰώνιος Ἀρχιερεύς κατά τήν 
τάξιν Μελχισεδέκ, ἐπέτυχε τήν ἐξιλέωση 
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.  Μέ τήν 
Ἀνάληψή Του δέ στούς οὐρανούς, εἰσῆλθε 
στά ἀληθινά «Ἅγια τῶν Ἁγίων» τοῦ 
Οὐρανοῦ καί μεσιτεύει συνεχῶς ὑπέρ τῶν 
πιστῶν.   

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Ἀρχι-
ερέας τῆς νέας ἐποχῆς, τῆς Καινῆς Διαθή-
κης, ὁ Ὁποῖος σέ ἀντίθεση μέ τόν τυπικό 
Ἀρχιερέα τῶν Ἰουδαίων ἀνακαινίζει καί 
τελειοποιεῖ τήν λατρεία τῆς Παλαιᾶς Δι-
αθήκης καί ἀποκαλύπτει τό πραγματικό 
της νόημα. Γι' αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο ἔγι-
νε ἄνθρωπος: Γιά νά πάρη ἐπάνω Του 
ὁλόκληρη τήν ἀνθρώπινη φύση ὡς Νέος 
Ἀδάμ, νά τήν ἑνώση μέ τήν θεία φύση 
Του, νά τήν ἁγιάση, νά τήν ἐξαγνίση μέ 
τή θυσία Του καί νά τήν προσαγάγη στό 
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Θεό Πατέρα Του μέ τήν Ἀνάληψή Του 
στούς Οὐρανούς. Αὐτό εἶναι ἡ οὐσία τοῦ 
ἱερατικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ, πού ἦταν 
ἀδύνατον νά ἐπιτευχθῆ μέ τίς θυσίες τῆς 
ἱερατικῆς τάξεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. 
Ὁ Κύριος μέ ὅλη τή ζωή καί τό ἔργο Του, 
πού ἦταν κένωση καί θυσία, ἱερούργησε 
αὐτήν ἀκριβῶς τήν προσαγωγή τῶν 
ἀνθρώπων στό Θεό μέ τήν ὁποία μᾶς ἐξα-
σφάλισε τά μελλοντικά ἀγαθά τῆς Βασι-
λείας τῶν Οὐρανῶν. Τά ἀγαθά αὐτά τά 
μελλοντικά, τή ζωή τοῦ Βασιλέως 
Χριστοῦ, μᾶς δίδει καί προγευόμεθα ἤδη 
μέ τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας! 

 Ἡ ἔννοια πού ἔχει τό ἱερατικό ἔργο τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι ἡ ἑξῆς: Μέ τό θάνατο καί 
τήν Ἀνάστασή Του καί μέ τήν Ἀνάληψή 
Του εἰσῆλθε στά Ἅγια τῶν Ἁγίων τοῦ 
Οὐρανοῦ καί παίρνοντάς μας "ἐπάνω" Του, 
μαζί Του, μαζί μέ τήν ἀνθρώπινη φύση 
Του, μᾶς προσήγαγε στό Θεό καί Πατέρα 
Του καί μᾶς ξανάκανε παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ἔ-
τσι μᾶς ἐξασφάλισε τήν κληρονομία τῆς 
Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. 

Ἡ ἔννοια τῶν θυσιῶν  
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης 

βρίσκει τήν τελείωσή της  
στή σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ. 

Τό αἷμα τῶν θυσιῶν τῆς Παλαιᾶς Δια-
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θήκης καθάριζε τόν ἄνθρωπο σωματικῶς, 
τοῦ χάριζε σωματική καθαρότητα καί ὁ 
σκοπός τῶν θυσιῶν ἦταν νά 
προετοιμάσουν τήν ἀνθρωπότητα γιά τήν 
ὑπέρτατη Θυσία τοῦ Χριστοῦ. Τό αἷμα 
τοῦ Χριστοῦ, «τό τῆς Καινῆς Διαθήκης» 
πού ἔχυσε ἑκούσια ὁ Ἴδιος στό 
θυσιαστήριο τοῦ Σταυροῦ, καθαρίζει τούς 
βαπτιζόμενους ἀπό τήν ἐνοχή τῶν νεκρῶν 
ἔργων τῆς σαρκός καί τούς δυναμώνει, 
τούς ἁγιάζει, νά κάνουν τά ἔργα πού θέλει 
ὁ Θεός. Μ' αὐτά δοξάζουν τ' Ὄνομά Του. 
Αὐτό εἶναι ἡ πραγματική καί εὐάρεστη 
στό Θεό λατρεία. 

Ἡ σημερινή ἀποστολική περικοπή 
εἶναι τό πιό χαρακτηριστικό σημεῖο τοῦ 
ἱερατικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τό 
ἀναλύει ἡ διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου. Τό ἴδιο ἀκριβῶς βεβαιώνει καί ὁ 
Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στήν Α΄ 
Καθολική Ἐπιστολή του, (Α΄ Ἰω. 1,7): 
«Τό Αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ καθαρίζει ἡμᾶς 
ἀπό πάσης ἁμαρτίας». 

Ἀδελφοί,  
11 Χριστός παραγενόμενος ἀρχιερεύς  

ὁ Χριστός ἦρθε ὡς ἀρχιερέας 
τῶν μελλόντων ἀγαθῶν  

τῶν ἀγαθῶν πού προσμένουμε. 
διά τῆς μείζονος καί τελειοτέρας 
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σκηνῆς,  
Η σκηνή στήν ὁποία μπῆκε  
εἶναι ἀνώτερη καί τελειότερη. 

οὐ χειροποιήτου,  
Δέν εἶναι ἀνθρώπινο κατασκεύασμα, 

τοῦτ᾿ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως,  
μέρος δηλαδή αὐτῆς τῆς δημιουργίας. 

12 ο ὐ δ έ  δ ι ᾿  α ἵ μ α τ ο ς  τ ρ ά γ ω ν   
κ α ί  μ ό σ χ ω ν ,   

Καί δέν μπήκε γιά νά προσφέρη  
αἷμα ταύρων καί μοσχαριῶν, 

δ ι ά  δ έ  τ ο ῦ  ἰ δ ί ο υ  α ἵ μ α τ ο ς   
ἀλλά προσφέροντας τό δικό Του αἷμα, 

ε ἰ σ ῆ λ θ ε ν  ἐ φ ά π α ξ  ε ἰ ς  τ ά  ἅ γ ι α ,   
μπῆκε μιά γιά πάντα στά ἅγια τῶν 
ἁγίων 

α ἰ ω ν ί α ν  λ ύ τ ρ ω σ ι ν  ε ὑ ρ ά μ ε ν ο ς .   
ἐξασφαλίζοντάς μας ἔτσι τήν αἰώνια 
σωτηρία. 

13 Εἰ γάρ τό αἷμα ταύρων καί τράγων   
Γιατί ἄν τό αἷμα τῶν τράγων καί τῶν 
ταύρων 

καί σποδός δαμάλεως  
καί τό ράντισμα μέ στάχτη δαμαλιοῦ 

ῥαντίζουσα τούς κεκοινωμένους  
ἐξαγνίζουν τούς τυπικά ἀκάθαρτους, 

ἁ γ ι ά ζ ε ι  π ρ ό ς  τ ή ν  τ ῆ ς  σ α ρ κ ό ς   
κ α θ α ρ ό τ η τ α ,   

καθαρίζοντάς τους ἐξωτερικά, 
14 πόσῳ μᾶλλον τ ό  α ἷ μ α  τ ο ῦ  Χ ρ ι σ τ ο ῦ ,  
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σκεφτεῖτε, πόσο περισσότερο τό αἶμα 
τοῦ Χριστοῦ, 

ὅς διά Πνεύματος αἰωνίου  
ὁ ὁποῖος ἔχοντας τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ 

Ἑαυτόν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ,  
πρόσφερε τόν ἑαυτό Του ἀψεγάδιαστη 
θυσία στό Θεό, 

κ α θ α ρ ι ε ῖ  τ ή ν  σ υ ν ε ί δ η σ ι ν  ἡ μ ῶ ν   
θά καθαρίση τή συνείδησή μας 

ἀ π ό  ν ε κ ρ ῶ ν  ἔ ρ γ ω ν   
ε ἰ ς  τ ό  λ α τ ρ ε ύ ε ι ν  Θ ε ῷ  ζ ῶ ν τ ι ;   

ἀπό τά ἔργα πού ὁδηγοῦν στό θάνατο, 
ἔτσι ὥστε νά μποροῦμε νά λατρεύουμε 
τόν ἀληθινό Θεό. 
 

«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟΝ» 

Ἦχος πλ. δ΄.  Ψαλμός  94. 
Α΄ χορός 

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. 

Β΄ χορός 
Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ.  
ἀλαλάξωμεν τῷ Θεῷ τῷ σωτῇρι ἡμῶν. 

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. 

Α΄ χορός 
Προφθάσωμεν τό πρόσωπον Αὐτοῦ  
ἐν ἐξομολογήσει 
καί ἐν ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν Αὐτῷ. 

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. 
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Β΄ χορός 
Ὅτι Θεός μέγας Κύριος 
καί Βασιλεύς μέγας ἐπί πάντας τούς Θεούς· 
ὅτι ἐν τῇ χειρί Αὐτοῦ τά πέρατα τῆς γῆς 
καί τά ὕψη τῶν ὀρέων Αὐτοῦ εἰσιν. 

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. 
Α΄ χορός 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν Αὐτῷ 
καί κλαύσωμεν ἐναντίον Κυρίου  
τοῦ ποιήσαντος ἡμᾶς. 

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. 
 

Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν,  
φιλάνθρωπε Δέσποτα,  
τό τῆς Σῆς Θεογνωσίας  
ἀκήρατον φῶς  
καί τούς τῆς διανοίας ἡμῶν ὀφθαλμούς  
διάνοιξον  
εἰς τήν τῶν εὐαγγελικῶν Σου κηρυγμάτων 
κατανόησιν.  
Ἔνθες ἡμῖν  
καί τόν τῶν μακαρίων Σου ἐντολῶν φόβον, 
ἵνα τάς σαρκικάς ἐπιθυμίας  
πάσας καταπατήσαντες  
πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν,  
πάντα τά πρός εὐαρέστησιν τήν Σήν  
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καί φρονοῦντες καί πράττοντες.  

Σύ γάρ εἶ ὁ φωτισμός  
τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν,  
Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν,  
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν  
σύν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρί  
καί τῷ Παναγίῳ καί ἀγαθῷ  
καί ζωοποιῷ Σου Πνεύματι,  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  

Ἀμήν. 
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ΤΗΣ Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  

Ἐκ τοῦ κατά Μᾶρκον, 10,32-45. 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΟΥ 

 ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Θεμέλιο τῆς εἰρήνης ἤ θυσιαστική 
διακονία; 

Ὁ Ἰησοῦς προλέγει γιά τρίτη φορά τό 
πάθος Του καί τήν ἀνάστασή Του - Τό 
αἴτημα τῶν γιῶν τοῦ Ζεβεδαίου. 

Τό τέλειο ὑπόδειγμα τοῦ ἡγέτη, ὁ ὁποῖ-
ος θυσιάζεται διακονῶντας τό λαό Του. 

Ἡ «μύηση» τῶν Μαθητῶν θά 
ὁλοκληρωθῆ ἀφού ζήσουν τό θάνατο καί 
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τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί λάβουν 
τό Ἅγιο Πνεῦμα τήν Πεντηκοστή! 

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός πορεύεται πρός τά 
Ἱεροσόλυμα γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ 
ἔργου Του. Τό ἔργο Του θά ὁλοκληρωθῆ 
μέ τή σταυρική θυσία Του στό Γολγοθᾶ.  
Σ’ αὐτή τήν πορεία καί τή θυσία καλεῖ 
ὅσους θέλουν νά Τόν ἀκολουθήσουν, γιά 
νά μιμηθοῦν τό Νέο Ἀδάμ, νά ἐκτελέσουν 
τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, νά εὐχαριστήσουν 
μαζί μέ τόν Χριστό τόν Πατέρα καί νά 
γίνουν ὅμοιοι μέ τό Θεό! 

 Αὐτό βέβαια εἶναι ἀκόμα καί γιά τούς 
μαθητές δύσκολο νά κατανοηθῆ, πρίν ἀπό 
τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό 
βεβαιώνει ἡ παρεξήγηση τῶν υἱῶν τοῦ 
Ζεβεδαίου. Μέ ἀφορμή ὅμως τό αἴτημά 
τους, ὁ Χριστός ἀποκαλύπτει τό σκοπό 
τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του, πού εἶναι ἡ 
σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Συγχρόνως 
παρέχει τόν ἑαυτό Του ὑπόδειγμα συμπε-
ριφορᾶς καί δράσεως σέ ὅλους ὅσους θέ-
λουν νά Τόν ἀκολουθήσουν, ἄσχετα ἄν 
πάρουν θέση ἡγέτη μέσα στήν Ἐκκλησία 
καί τόν Κόσμο ἤ ἄν θά μείνουν ἁπλοί ἄν-
θρωποι χριστιανοί. Οἱ δυό ἀδελφοί 
μαθητές, δέν ἔχουν ἀκόμη «τελειωθῆ», 
δέν ἔχει ὁλοκληρωθῆ ἡ μύησή τους, δέν 
ἔχουν ζήσει τά πάθη καί τή Ἀνάσταση, 
δέν ἔχουν λάβει τό Ἅγιο Πνεῦμα! Γι’ αὐτό  
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δέν «ξέρουν τί ζητοῦν» ἀπό τό Χριστό! 
Βλέπουν μπροστά τους τό προσωπικό τους 
συμφέρον, ὅπως οἱ ἴδιοι τό ἐκτιμοῦν. 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  
32 παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς 

Ἐκεῖνο τόν καιρό πῆρε ὁ Ἰησοῦς 
τούς δώδεκα Μαθητάς Αὐτοῦ  

τούς δώδεκα Μαθητές Του 
καί ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν  

κι ἄρχισε νά τούς λέει 
τά μέλλοντα Αὐτῷ συμβαίνειν· 

τά ὅσα ἦταν νά Τοῦ συμβοῦν.  
Τί βλέπει μπροστά του ὁ Χριστός: 

«τό ἑκούσιον Πάθος» 

33 Ὅτι ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα, 

Νά, τούς ἔλεγε, ἀνεβαίνουμε στά 
Ἱεροσόλυμα 

καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται  
καί ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου θά παραδοθῆ 

τοῖς Ἀρχιερεῦσι καί τοῖς Γραμματεῦσι,  
στούς ἀρχιερεῖς καί στούς γραμματεῖς. 

καί κατακρινοῦσιν Αὐτόν θανάτῳ,  
Αὐτοί θά Τόν καταδικάσουν σέ θάνατο 

καί παραδώσουσιν Αὐτόν τοῖς ἔθνεσιν,  
καί θά Τόν παραδώσουν στούς 
ἐθνικούς. 

34 καί ἐμπαίξουσιν Αὐτῷ       

Θά Τόν περιγελάσουν, 
καί μαστιγώσουσιν Αὐτόν   

θά Τόν μαστιγώσουν, 
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καί ἐμπτύσουσιν Αὐτῷ καί 
ἀποκτενοῦσιν Αὐτόν 

θά Τόν φτύσουν καί θά Τόν 
θανατώσουν. 

καί τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.  
ὕστερα ἀπό τρεῖς μέρες ὅμως θά 
ἀναστηθῆ. 

35 Καί προσπορεύονται Αὐτῷ                        

Πλησιάζουν τότε τόν Ἰησοῦ 
Ἰάκωβος καί Ἰωάννης,  
οἱ υἱοί Ζεβεδαίου, λέγοντες· 

ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης, οἱ γιοί τοῦ 
Ζεβεδαίου, καί τοῦ λένε: 

 -  Διδάσκαλε, θέλομεν  
Διδάσκαλε, θέλουμε 

ἵνα ὅ ἐάν αἰτήσωμεν, ποιήσῃς ἡμῖν.  
νά μᾶς κάνης τή χάρη πού θά Σοῦ 
ζητήσουμε. 

36 Ὁ δέ εἶπεν αὐτοῖς·    
Κι ἐκεῖνος τούς ρώτησε:  

 - Τί θέλετε ποιῆσαί Με ὑμῖν; 
Τί θέλετε νά κάνω γιά σᾶς; 

37  Οἱ δέ εἶπον Αὐτῷ·        
Κι ἐκεῖνοι τοῦ ἀποκρίθηκαν:  

 - Δός ἡμῖν, 

Δῶσε μας,  
ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν Σου  
καί εἷς ἐξ εὐωνύμων Σου, 

τήν ὑπόσχεση ὅτι θά καθίσουμε ὁ ἕνας 
στά δεξιά Σου κι ὁ ἄλλος στ᾿ ἀριστερά 
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Σου 
καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ Σου.  

ὅταν θά ἐγκαταστήσης τήν ἔνδοξη 
βασιλεία Σου. 

38 Ὁ δέ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· 
Ὁ Ἰησοῦς τότε τούς εἶπε: 

 - Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε .  
Δέν ξέρετε τί ζητᾶτε. 

Δύνασθε πιεῖν τό ποτήριον ὅ Ἐγώ πίνω  
Μπορεῖτε νά πιεῖτε τό ποτήρι τοῦ 
πάθους  
πού θά πιῶ Ἐγώ, 

καί τό βάπτισμα, ὅ Ἐγώ βαπτίζομαι,  
βαπτισθῆναι;  

ἤ νά βαφτιστεῖτε μέ τό βάπτισμα  
πού θά βαφτιστῶ Ἐγώ; 

39 Οἱ δέ εἶπον Αὐτῷ·  
Αὐτοί Τοῦ εἶπαν:  

 - Δυνάμεθα. 
Μποροῦμε. 

Ὁ δέ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς·  
Κι ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε: 

 - Τό μέν ποτήριον, ὅ Ἐγώ πίνω, πίεσθε·  
Τό ποτήρι πού θά πιῶ Ἐγώ θά τό 
πιῆτε, 

καί τό βάπτισμα, ὅ Ἐγώ βαπτίζομαι,  
καί μέ τό βάπτισμα τῶν παθημάτων 
Μου 

βαπτισθήσεσθε·  
θά βαφτιστῆτε· 



 60 

40 τό δέ καθίσαι ἐκ δεξιῶν Μου  

τό νά καθίσετε ὅμως στά δεξιά Μου 
καί ἐξ εὐωνύμων Μου, 

καί στά ἀριστερά Μου 
οὐκ ἔστιν Ἐμόν δοῦναι, ἀλλ᾿ οἷς 
ἡτοίμασται.  

δέν μπορῶ νά σᾶς τό δώσω Ἐγώ, ἀλλά 
θά δοθῆ σ᾿ αὐτούς γιά τούς ὁποίους ἔχει 
ἑτοιμαστεῖ. 

41 Καί ἀκούσαντες οἱ Δέκα,  

Ὅταν τ᾿ ἄκουσαν αὐτά οἱ ὑπόλοιποι 
δέκα Μαθητές, 

ἤρξαντο ἀγανακτεῖν  
περί Ἰακώβου καί Ἰωάννου. 

ἄρχισαν ν᾿ ἀγανακτοῦν μέ τόν Ἰάκωβο  
καί τόν Ἰωάννη. 

42 Ὁ δέ Ἰησοῦς, προσκαλεσάμενος αὐτούς 
λέγει αὐτοῖς·  

Τούς κάλεσε τότε ὁ Ἰησοῦς καί τούς 
λέει: 

- Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες  
ἄρχειν τῶν ἐθνῶν  
κατακυριεύουσιν αὐτῶν 

Ξέρετε ὅτι αὐτοί πού θεωροῦνται 
ἡγέτες τῶν ἐθνῶν, ἀσκοῦν ἀπόλυτη 
ἐξουσία πάνω τους, 

καί οἱ μεγάλοι αὐτῶν  
κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν·  

καί οἱ ἄρχοντές τους τά 
καταδυναστεύουν. 
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43 οὐχ οὕτω δέ ἔσται ἐν ὑμῖν,       

Σ᾿ ἐσᾶς ὅμως δέν πρέπει νά συμβαίνη 
αὐτό, 

ἀλλ᾿ ὅς ἐάν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν 
ὑμῖν ἔσται ὑμῶν διάκονος, 

ἀλλά ὅποιος θέλει νά γίνη μεγάλος 
ἀνάμεσά σας, πρέπει νά γίνη ὑπηρέτης 
σας· 

44 καί ὅς ἐάν θέλῃ ὑμῶν  
γενέσθαι πρῶτος,       

καί ὅποιος ἀπό σᾶς θέλει νά εἶναι 
πρῶτος, 

ἔσται πάντων δοῦλος·  
πρέπει νά γίνη δοῦλος ὅλων. 

45 καί γάρ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου  

Γιατί καί ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου 
οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι,  
ἀλλά διακονῆσαι,  

δέν ἦρθε γιά νά Τόν ὑπηρετήσουν,  
ἀλλά γιά νά ὑπηρετήση 

καί δοῦναι τήν ψυχήν Αὐτοῦ  
λύτρον ἀντί πολλῶν. 

καί νά προσφέρη τή ζωή του λύτρο γιά 
ὅλους. 

 
Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. 

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ 

Καθιστοί.  
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Η ΕΚΤΕΝΗΣ ΙΚΕΣΙΑ 

Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς  
καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν εἴπωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Κύριε παντοκράτορ,  
ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν,  
δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καί ἐλέησον. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός,  
κατά τό μέγα ἔλεός Σου,  
δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καί ἐλέησον. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἐτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν  
καί ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἐτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
ἡμῶν (...) 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἐτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν,  
τῶν ἱερέων, ἱερομονάχων,  
ἱεροδιακόνων καί μοναχῶν  
καί πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν 
ἀδελφότητος. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἐτι δεόμεθα  
ὑπέρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης,  
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ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως,  
συγχωρήσεως καί ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν  
τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ,  
πάντων τῶν εὐσεβῶν  
καί ὀρθοδόξων Χριστιανῶν,  
τῶν κατοικούντων καί παρεπιδημούντων  
ἐν τῇ πόλει ταύτῃ,  
τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν  
καί ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου ναοῦ τούτου. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἐτι δεόμεθα  
ὑπέρ τῶν μακαρίων καί ἀοιδίμων 
κτιτόρων  
τῆς ἁγίας ᾿Εκκλησίας ταύτης  
καί ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων  
πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν,  
τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων 
καί ἀπανταχοῦ ὀρθοδόξων. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἐτι δεόμεθα  
ὑπέρ τῶν καρποφορούντων καί 
καλλιεργούντων  
ἐν τῷ ἁγίῳ καί πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ,  
κοπιώντων, ψαλλόντων  
καί ὑπέρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ,  
τοῦ ἀπεκδεχομένου τό παρά Σοῦ μέγα  
καί πλούσιον ἔλεος. 

Κύριε, ἐλέησον. 
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Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν,  
τήν ἐκτενῆ ταύτην ἱκεσίαν  
πρόσδεξαι παρά τῶν Σῶν δούλων  
καί ἐλέησον ἡμᾶς  
κατά τό πλῆθος τοῦ ἐλέους Σου·  
καί τούς οἰκτιρμούς Σου κατάπεμψον ἐφ᾿ 
ἡμᾶς  
καί ἐπί πάντα τόν λαόν Σου,  
τόν ἀπεκδεχόμενον τό παρά Σοῦ  
μέγα καί πλούσιον ἔλεος,  

Ὅτι ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος Θεός 
ὑπάρχεις  
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν,  
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ  
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν. 
 

ΤΑ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΑ 

Αἱ ὑπέρ τῶν κατηχουμένων δεήσεις. 

Εὔξασθε, οἱ κατηχούμενοι, τῷ Κυρίῳ. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Οἱ πιστοί ὑπέρ τῶν κατηχουμένων 
δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἵνα ὁ Κύριος αὐτούς ἐλεήσῃ·  
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Κύριε, ἐλέησον. 

Κατηχήσῃ αὐτούς τόν λόγον τῆς 
ἀληθείας·  

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς  
τό Εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης·  

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἑνώσῃ αὐτούς τῇ ἁγίᾳ Αὐτοῦ  
καθολικῇ καί ἀποστολικῇ ᾿Εκκλησίᾳ. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Σῶσον, ἐλέησον, ἀντιλαβοῦ  
καί διαφύλαξον αὐτούς ὁ Θεός,  
τῇ Σῇ χάριτι.  

Κύριε, ἐλέησον. 

Οἱ Κατηχούμενοι τάς κεφαλάς ὑμῶν  
τῷ Κυρίῳ κλίνατε. 

Σοί, Κύριε. 

Ἕως αὐτό τό σημεῖο, στή σημερινή 
τους μορφή οἱ δύο Λειτουργίες, τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί 
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶναι ἀπολύ-
τως ὅμοιες. Ἀπό ἐδῶ καί ἑξῆς ὅμως 
διαφοροποιοῦνται καί ἐνῶ ἔχουν κοι-
νά τά ἐκφωνούμενα μέρη καί οἱ εὐχές 
τους ἔχουν τήν ἴδια ἔννοια, αὐτές δια-
φέρουν κατά λέξη. 
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Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν,  
ὁ ἐν οὐρανοῖς κατοικῶν  
καί ἐπιβλέπων ἐπί πάντα τά ἔργα Σου, 
ἐπίβλεψον ἐπί τούς δούλους Σου  
τούς Κατηχουμένους,  
τούς ὑποκεκλικότας  
τούς ἑαυτῶν αὐχένας ἐνώπιόν Σου  
καί δός αὐτοῖς τόν ἐλαφρόν ζυγόν Σου· 
ποίησον αὐτούς μέλη τίμια  
τῆς ἁγίας Σου Ἐκκλησίας,  
καί καταξίωσον αὐτούς  
τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας  
τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν  
καί τοῦ ἐνδύματος τῆς ἀφθαρσίας· 
εἰς ἐπίγνωσιν Σοῦ  
τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

Ἱνα καί αὐτοί σύν ἡμῖν δοξάζωσι  
τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές Ὄνομά Σου,  
τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ  
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν. 

Ὅσοι κατηχούμενοι, προέλθετε.  

Οἱ κατηχούμενοι, προέλθετε.  

Ὅσοι κατηχούμενοι, προέλθετε.  

Μή τις τῶν κατηχουμένων.



 

ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 

Ἡ ἱερουργία τῆς 
 «Ἀναμνήσεως τοῦ Χριστοῦ», 
ἡ προσφορά τοῦ Μυστηρίου 

τοῦ Ἄρτου καί τοῦ Οἴνου  
τῆς Εὐχαριστίας 

καί ἡ «κοινωνία» τῶν πιστῶν. 

Ὅσοι πιστοί. 
Ἔτι καί ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου 
δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον 
καί διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός,  
τῇ Σῇ χάριτι. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Σοφία. 

Α΄ ΕΥΧΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 

Σύ, Κύριε, κατέδειξας ἡμῖν 
τό μέγα τοῦτο τῆς σωτηρίας Μυστήριον· 
Σύ κατηξίωσας ἡμᾶς τούς ταπεινούς  
καί ἀναξίους δούλους Σου, 
γενέσθαι λειτουργούς  
τοῦ ἁγίου Σου Θυσιαστηρίου· 
Σύ ἱκάνωσον ἡμᾶς  
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τῇ δυνάμει  
τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος, 
εἰς τήν διακονίαν ταύτην,  
ἵνα, ἀκατακρίτως στάντες  
ἐνώπιον τῆς ἁγίας δόξης Σου, 
προσάγωμέν Σοι θυσίαν αἰνέσεως. 
Σύ γάρ εἰ ὁ ἐνεργῶν τά πάντα  
ἐν πᾶσι. 
Δός, Κύριε, καί ὑπέρ τῶν ἡμετέρων 
ἁμαρτημάτων 
καί τῶν τοῦ λαοῦ ἁγνοημάτων 
δεκτήν γενέσθαι τήν θυσίαν ἡμῶν 
καί εὐπρόσδεκτον ἐνώπιόν Σου, 

Ὅτι πρέπει Σοι πᾶσα δόξα,  
τιμή καί προσκύνησις,  
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ  
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι  
νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας  
τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν. 

Ἔτι καί ἔτι ἐν εἰρήνῃ  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον,  
καί διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός,  
τῇ Σῇ χάριτι.  

Κύριε, ἐλέησον. 

Σοφία. 
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Β΄ ΕΥΧΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 

Ὁ Θεός,  
ὁ ἐπισκεψάμενος ἐν ἐλέει καί οἰκτιρμοῖς, 
τήν ταπείνωσιν ἡμῶν· 
ὁ στήσας ἡμᾶς τούς ταπεινούς καί 
ἁμαρτωλούς  
καί ἀναξίους δούλους Σου 
κατενώπιον τῆς ἁγίας δόξης Σου, 
λειτουργεῖν τῷ ἁγίῳ Σου Θυσιαστηρίῳ, 
Σύ ἐνίσχυσον ἡμᾶς,  
τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος, 
εἰς τήν διακονίαν ταύτην· 
καί δός ἡμῖν λόγον 
 ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματος ἡμῶν, 
εἰς τό ἐπικαλεῖσθαι  
τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος 
ἐπί τῶν μελλόντων προτίθεσθαι 
Δώρων, 

Ὅπως ὑπό τοῦ κράτους Σου  
πάντοτε φυλαττόμενοι  
Σοί δόξαν ἀναπέμπωμεν,  
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ  
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 

Ὁ Ἱερεύς ἐκδιπλώνει τό ἀντιμήνσιον. 

Οὐδείς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων  
ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις καί ἡδοναῖς  
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προσέρχεσθαι, ἤ προσεγγίζειν, 
ἤ λειτουργεῖν Σοι,  
Βασιλεῦ τῆς δόξης.  
Τό γάρ διακονεῖν Σοι  
μέγα καί φοβερόν  
καί αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίαις δυνάμεσιν.  
Ἀλλ᾿ ὅμως, διά τήν ἄφατον  
καί ἀμέτρητόν Σου φιλανθρωπίαν  
ἀτρέπτως καί ἀναλλοιώτως  
γέγονας ἄνθρωπος  
καί ἀρχιερεύς ἡμῶν ἐχρημάτισας  
καί τῆς λειτουργικῆς ταύτης  
καί ἀναιμάκτου θυσίας  
τήν ἱερουργίαν παρέδωκας ἡμῖν,  
ὡς Δεσπότης τῶν ἁπάντων.  
Σύ γάρ μόνος, Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν,  
δεσπόζεις τῶν ἐπουρανίων καί τῶν 
ἐπιγείων,  
ὁ ἐπί θρόνου χερουβικοῦ ἐποχούμενος,  
ὁ τῶν Σεραφείμ Κύριος 
καί βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ,  
ὁ Μόνος ἅγιος  
καί ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος.  
Σέ τοίνυν δυσωπῶ 
τόν μόνον ἀγαθόν καί εὐήκοον·  
ἐπίβλεψον ἐπ᾿ ἐμέ τόν ἁμαρτωλόν  
καί ἀχρεῖον δοῦλόν Σου  
καί καθάρισόν μου τήν ψυχήν  
καί τήν καρδίαν  
ἀπό συνειδήσεως πονηρᾶς·  
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καί ἱκάνωσόν με  
τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος,  
ἐνδεδυμένον τήν τῆς ἱερατείας χάριν,  
παραστῆναι τῇ ἁγίᾳ Σου ταύτῃ τραπέζῃ  
καί ἱερουργῆσαι τό ἅγιον 
καί ἄχραντόν Σου Σῶμα  
καί τό τίμιον Αἷμα.  
Σοί γάρ προσέρχομαι  
κλίνας τόν ἐμαυτοῦ αὐχένα  
καί δέομαί Σου·  
μή ἀποστρέψῃς τό πρόσωπόν Σου  
ἀπ᾿ ἐμοῦ,  
μηδέ ἀποδοκιμάσῃς με ἐκ παίδων Σου,  
ἀλλ᾿ ἀξίωσον προσενεχθῆναί Σοι  
ὑπ᾿ ἐμοῦ  
τοῦ ἁμαρτωλοῦ καί ἀναξίου  
δούλου Σου  
τά δῶρα ταῦτα.  
Σύ γάρ εἰ ὁ προσφέρων  
καί προσφερόμενος  
καί προσδεχόμενος καί διαδιδόμενος,  
Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν,  
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν  
σύν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρί  
καί τῷ Παναγίῳ καί ἀγαθῷ  
καί ζωοποιῷ Σου Πνεύματι,  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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Ἀκολούθως ὁ Ἱερεύς λαμβάνει τό 
θυμιατόν καί θυμιᾶ κύκλῳ τήν ἁγίαν 
Τράπεζαν, τήν Πρόθεσιν καί ἀπό τῆς 
Ὡραίας Πύλης τάς Δεσποτικάς εἰκόνας 
καί τόν Λαόν λέγων: 
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι  
προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, 
τόν μόνον ἀναμάρτητον.  
Τόν Σταυρόν Σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν  
καί τήν ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν  
ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν·  
Σύ γάρ εἶ Θεός ἡμῶν,  
ἐκτός Σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,  
τό ὀνομά Σου ὀνομάζομεν.  
Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί προσκυνήσωμεν  
τήν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν·  
ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ  
χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.  
Διά παντός εὐλογοῦντες τόν Κύριον  
ὑμνοῦμεν τήν Ἀνάστασιν Αὐτοῦ·  
Σταυρόν γάρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς  
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν  
καί προσπέσωμεν  
τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.  

Δεῦτε προσκυνήσωμεν  
καί προσπέσωμεν Χριστῷ,  
τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. 
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Δεῦτε προσκυνήσωμεν  
καί προσπέσωμεν Αὐτῷ  
Χριστῷ, τῷ Βασιλεῖ καί Θεῷ ἡμῶν. 
 

ΨΑΛΜΟΣ Ν' 50  [51]] 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός,  
κατά τό μέγα ἔλεός Σου 3 
καί κατά τό πλῆθος  
τῶν οἰκτιρμῶν Σου  
ἐξάλειψον τό ἀνόμημά μου.  
Ἐπί πλεῖον πλῦνόν με  
ἀπό τῆς ἀνομίας μου  4 
καί ἀπό τῆς ἁμαρτίας μου  
καθάρισόν με. 
ὅτι τήν ἀνομίαν μου ἐγώ γινώσκω  5 
καί ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστί διά 
παντός.  
Σοί μόνῳ ἤμαρτον  6 
καί τό πονηρόν ἐνώπιον Σου ἐποίησα,  
ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου  
καί νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε.  
Ἰδού γάρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην  7 
καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με  
ἡ μήτηρ μου.  
Ἰδού γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησας,  8 
τά ἄδηλα καί τά κρύφια  
τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι.  
Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ  
καί καθαρισθήσομαι,  9 
πλυνεῖς με  
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καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι.  
Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν  
καί εὐφροσύνην,  10 
ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.  
Ἀπόστρεψον τό πρόσωπόν Σου  11 
ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν μου  
καί πάσας τάς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.  
Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί,  
ὁ Θεός,  12 
καί πνεῦμα εὐθές  
ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.  
Μή ἀπορρίψῃς με  
ἀπό τοῦ προσώπου Σου  13 
καί τό Πνεῦμα Σου τό ἅγιον  
μή ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ.  
Ἀπόδος μοι τήν ἀγαλλίασιν  
τοῦ σωτηρίου Σου  14 
καί πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με.  
Διδάξω ἀνόμους τάς ὁδούς Σου  15 
καί ἀσεβεῖς ἐπί Σέ ἐπιστρέψουσιν.  
Ρῦσαι με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός,  16 
ὁ Θεός τῆς σωτηρίας μου  
ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα μου  
τήν δικαιοσύνην Σου.  
Κύριε, τά χείλη μου ἀνοίξεις  17 
καί τό στόμα μου ἀναγγελεῖ  
τήν αἴνεσίν Σου.  
ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν·  18 
ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.  
Θυσία τῷ Θεῷ  
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πνεῦμα συντετριμμένον·  19 
Καρδίαν συντετριμμένην  
καί τεταπεινωμένην  
ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει.  
Ἀγάθυνον, Κύριε,  
ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τήν Σιών  20 
καί οἰκοδομηθήτω τά τείχη Ἱερουσαλήμ.  
Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,   
ἀναφοράν καί ὁλοκαυτώματα·  

Ἀφήνων τό θυμιατόν ὁ Ἱερεύς 
προσκυνεῖ τρίς ἐνώπιον τοῦ 
θυσιαστηρίου καί ἀσπάζεται τό 
Ἀντιμήνσιον καί τήν ἁγίαν Τράπεζαν 
λέγων: 

Ἥμαρτον εἰς Σέ, Σωτήρ,  
ὡς ὁ ἄσωτος Υἱός,  
δέξαι με, Πάτερ, μετανοοῦντα  
καί ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 

Κράζω Σοι, Χριστέ Σωτήρ,  
τοῦ Τελώνου τήν φωνήν·  
Ἰλάσθητί μοι ὥσπερ ἐκείνῳ  
καί ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 

Ἔπειτα στρεφόμενος πρός τόν λαόν καί 
αἰτῶν συγχώρησιν λέγει: 

Τοῖς μισοῦσι καί ἀδικοῦσιν ἡμᾶς,  
ὁ Θεός, συγχώρησον. 
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Προσερχόμενος μετά ταῦτα  
εἰς τήν ἁγίαν Πρόθεσιν  

καί ἀσπαζόμενος τά Τίμια Δῶρα  
λέγει: 

Ὁ Θεός ἰλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ  
καί ἐλέησόν με. 

Αἴρων δέ τά Τίμια Δῶρα: 
Ἐπάρατε τάς χεῖρας ἡμῶν  
εἰς τά ἅγια 
καί εὐλογεῖτε τόν Κύριον. 
 

Ο ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ 

Οἱ τά Χερουβείμ  
μυστικῶς εἰκονίζοντες 
καί τῇ ζωοποιῷ Τριάδι  
τόν τρισάγιον ὕμνον προσάδοντες  
πᾶσαν τήν βιοτικήν  
ἀποθώμεθα μέριμναν,  
ὡς τόν βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι 

Ὄρθιοι - ὑποκλινόμενοι  

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ  

ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ 

Ὁ Λειτουργός ἔρχεται στήν ἁγία 
Πρόθεση, παίρνει τά Τίμια Δῶρα καί  
ἐξέρχεται διά τῆς βορείας πύλης καί 
ποιεῖ τήν μεγάλην Εἴσοδον ψάλλων 
ἀργῶς: 
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Πάντων ἡμῶν  
καί πάντων τῶν εὐσεβῶν  
καί ὀρθοδόξων χριστιανῶν 
μνησθείη Κύριος ὁ Θεός  
ἐν τῇ βασιλείᾳ Αὐτοῦ πάντοτε,  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  

Ἀμήν. 

Ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως 
δορυφορούμενον τάξεσιν. 
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.  

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ  
ἀπό τοῦ ξύλου καθελών  
τό ἄχραντόν Σου Σῶμα  
σινδόνι καθαρᾷ 
εἰλήσας καί ἀρώμασιν  
ἐν μνήματι καινῷ  
κηδεύσας ἀπέθετο. 

Εἶτα προσφέρων θυμίαμα  
ἀποπληροῖ τόν Ν΄ Ψαλμόν. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπί τό θυσιαστήριόν 
Σου μόσχους. 

ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ  

ΤΩΝ ΔΕΗΣΕΩΝ  

ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ 

Πληρώσωμεν τήν δέησιν ἡμῶν  
τῷ Κυρίῳ. 
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Κύριε, ἐλέησον. 

Ὑπέρ τῶν προτεθέντων τιμίων δώρων  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου  
καί τῶν μετά πίστεως, εὐλαβείας  
καί φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς  
ἀπό πάσης θλίψεως,  
ὀργῆς, κινδύνου καί ἀνάγκης,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον,  
καί διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός,  
τῇ Σῇ χάριτι. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Τήν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν,  
εἰρηνικήν καί ἀναμάρτητον,  
παρά τοῦ Κυρίου, αἰτησώμεθα. 

Παράσχου, Κύριε. 

Ἄγγελον εἰρήνης, πιστόν ὁδηγόν,  
φύλακα τῶν ψυχῶν  
καί τῶν σωμάτων ἡμῶν,  
παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 
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Παράσχου, Κύριε. 

Συγγνώμην καί ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν  
καί τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν  
παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 

Παράσχου, Κύριε. 

Τά καλά καί συμφέροντα  
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν  
καί εἰρήνην τῷ κόσμῳ  
παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 

Παράσχου, Κύριε. 

Τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν  
ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ ἐκτελέσαι  
παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 

Παράσχου, Κύριε. 

Χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν,  
ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά  
καί καλήν ἀπολογίαν  
τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος  
τοῦ Χριστοῦ αἰτησώμεθα. 

Παράσχου, Κύριε. 

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, 
ὑπερευλογημένης,  
ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου  
καί ἀειπαρθένου Μαρίας,  
μετά πάντων τῶν Ἁγίων  
μνημονεύσαντες,  
ἑαυτούς καί ἀλλήλους  
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καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν  
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

Σοί, Κύριε. 
 

ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ 

Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν,  
ὁ κτίσας ἡμᾶς  
καί ἀγαγών εἰς τήν ζωήν ταύτην, 
ὁ ὑποδείξας ἡμῖν ὁδούς εἰς σωτηρίαν, 
ὁ χαρισάμενος ἡμῖν 
οὐρανίων μυστηρίων ἀποκάλυψιν·  

Κύριε, Θεέ μας, 
εἶσαι ὁ Κτίστης  
καί ὁ Πλάστης μας· 
Ἐσύ μᾶς ἔφερες σ’ αὐτή τή ζωή 
καί μᾶς ὑπέδειξες δρόμους  
σωτηρίας, 
μᾶς ἐχάρισες τήν ἀποκάλυψη  
τῶν μυστηρίων τοῦ Οὐρανοῦ. 

Σύ εἰ ὁ θέμενος ἡμᾶς  
εἰς τήν διακονίαν ταύτην  
ἐν τῇ δυνάμει  
τοῦ Πνεύματός Σου τοῦ Ἁγίου.  

Ἐσύ ὁ Ἴδιος μᾶς ἀνέθεσες  
αὐτήν τήν διακονία 
μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Σου 
Πνεύματος. 

Εὐδόκησον δή, Κύριε,  
τοῦ γενέσθαι ἡμᾶς διακόνους  
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τῆς Kαινῆς Σου Διαθήκης,  
λειτουργούς τῶν ἁγίων Σου μυστηρίων.  

Δέξου λοιπόν, Κύριε, 
νά γίνωμε διάκονοι  
τῆς Καινῆς Σου Διαθήκης, 
λειτουργοί τῶν ἁγίων  
Μυστηρίων Σου. 

Πρόσδεξαι ἡμᾶς  
προσεγγίζοντας  
τῷ ἁγίῳ Σου θυσιαστηρίῳ  
κατά τό πλῆθος τοῦ ἐλέους Σου·  

Δέξου μας μέ εὐχαρίστηση 
νά προσεγγίσωμε τό ἅγιό Σου  
θυσιαστήριο 
ἀπό τήν πολλή Σου τήν ἀγάπη, 

ἵνα γενώμεθα ἄξιοι  
τοῦ προσφέρειν Σοι  
τήν λογικήν ταύτην 
καί ἀναίμακτον θυσίαν,  
ὑπέρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων 
καί τῶν τοῦ λαοῦ ἁγνοημάτων·  

γιά νά γίνωμε ἄξιοι  
νά Σοῦ προσφέρωμε αὐτή τή λογική καί 
ἀναίμακτη θυσία 
καί γιά τά δικά μας ἁμαρτήματα  
καθώς καί γιά τά ἀγνοήματα  
τοῦ λαοῦ μας. 

ἥν προσδεξάμενος  
εἰς τό ἅγιον καί ὑπερουράνιον  
καί νοερόν Σου θυσιαστήριον 
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εἰς ὀσμήν εὐωδίας,  
ἀντικατάπεμψον ἡμῖν  
τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος. 

Δέξου τή θυσία μας 
στό ἅγιο καί ὑπερουράνιο  
καί νοερό θυσιαστήριό Σου 
ὡς ἄρωμα εὐωδιαστό, 
καί στεῖλε μας σάν ἀπάντηση  
τή χάρη τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος. 

Ἐπίβλεψον ἐφ᾿ ἡμᾶς, ὁ Θεός,  
καί ἔπιδε ἐπί τήν λατρείαν ἡμῶν  
ταύτην 
καί πρόσδεξαι αὐτήν, 
ὡς προσεδέξω Ἄβελ τά δῶρα, 
Νῶε τάς θυσίας,  
Ἀβραάμ τάς ὁλοκαρπώσεις,  
Μωϋσέως καί Ἀαρών τάς ἱερωσύνας,  
Σαμουήλ τάς εἰρηνικάς.  

Ρίξε ἀπό ψηλά τό βλέμμα Σου  
ἐπάνω μας, Θεέ, 
καί δές αὐτή τή λατρεία  
πού Σοῦ προσφέρομε 
καί δέξου την καλωσυνάτα 
ὅπως ἐδέχτηκες τά δῶρα τοῦ Ἄβελ, 
τοῦ Νῶε τίς θυσίες, 
τίς ὁλοκαρπώσεις τοῦ Ἀβραάμ, 
τοῦ Μωϋσῆ καί τοῦ Ἀαρών τίς 
ἱερατικές ὑπηρεσίες, 
τίς εἰρηνικές λατρεῖες τοῦ Σαμουήλ. 

Ὡς προσεδέξω  
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ἐκ τῶν Ἁγίων Σου Ἀποστόλων 
τήν ἀληθινήν ταύτην λατρείαν, 
οὕτω καί ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν  
τῶν ἁμαρτωλῶν 
πρόσδεξαι τά δῶρα ταῦτα,  
ἐν τῇ χρηστότητί Σου, Κύριε· 

Ὅπως ἐδέχτηκες  
ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους Σου 
αὐτή τήν ἴδια λατρεία πού Σοῦ 
προσφέρομε κι ἐμεῖς 
ἔτσι κι ἀπό τά δικά μας χέρια, 
τῶν ἁμαρτωλῶν, 
δέξου αὐτά τά δῶρα  
ἀπό τήν μεγάλη καλωσύνη Σου. 

ἵνα καταξιωθέντες  
λειτουργεῖν ἀμέμπτως  
τῷ ἁγίῳ Σου θυσιαστηρίῳ,  
εὕρωμεν τόν μισθόν τῶν πιστῶν  
καί φρονίμων οἰκονόμων 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ φοβερᾷ  
τῆς ἀνταποδόσεώς Σου τῆς δικαίας. 

Ἔτσι, ἀφοῦ ἀξιωθοῦμε  
νά ὑπηρετήσωμε ἄμεμπτοι  
τό ἅγιό Σου θυσιαστήριο, 
νά βροῦμε κι ἐμεῖς  
τόν μισθό τῶν πιστῶν  
καί φρονίμων οἰκονόμων Σου 
κατά τή φοβερή ἡμέρα 
τῆς δικαίας ἀνταποδόσεώς Σου, 
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Διά τῶν οἰκτιρμῶν  
τοῦ Μονογενοῦς Σου Υἱοῦ,  
μεθ᾿ Οὗ εὐλογητός εἶ,  
σύν τῷ Παναγίῳ καί ἀγαθῷ  
καί ζωοποιῷ Σου Πνεύματι  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  

{Ὅλα αὐτά τά ζητοῦμε ἀπό Σένα, Θεέ, 
Πατέρα, Παντοκράτορα}  
μέ τήν ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ 
Μονογενοῦς Σου Υἱοῦ. Μαζύ μέ Αὐτόν 
εὐλογοῦμε Ἐσένα καί τό Πανάγιο καί 
Ἀγαθό καί Ζωοποιό Σου Πνεῦμα, 
τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες 
τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν. 
Μακάρι νά γίνη ἔτσι ὅπως λές! Κι 
ἐμεῖς συμφωνοῦμε καί ὑπογράφομε 
τήν προσευχή σου. 

Εἰρήνη πᾶσι. 
Τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ νά ἔχετε ὅλοι 
σας!  

Καί τῷ πνεύματί Σου. 
Καί ἡ ψυχή ἡ δική σου! 

Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους,  
ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν, 

Ἄς ἀγαπήσωμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, ὥστε 
μονιασμένοι νά ὁμολογήσωμε ὅτι 
πιστεύομε 
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Πατέρα, Υἱόν καί ἅγιον Πνεῦμα,  
Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον. 

στόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιο 
Πνεῦμα, τήν Ἁγία καί Ὁμοούσια καί 
Ἀδιαίρετη Τριάδα.  

Ἀγαπήσω Σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου,  
Κύριος στερέωμά μου  
καί καταφυγή μου καί ῥύστης μου. 

Ὑπόσχομαι νά Σ’ ἀγαπῶ  
Κύριε, δύναμή μου,  
θεμέλιο, καταφύγιο  
καί ἐλευθερωτή μου.  

{Οἱ ἱερεῖς ἀσπάζονται τά Τίμια 
Δῶρα καί ἀνταλλάσσουν μεταξύ 
τους τόν ἀσπασμό τῆς ἀγάπης καί 
τῆς εἰρήνης κατά τήν παραγγελία 
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: 
«Ἀσπάσαθε ἀλλήλους ἐν 
φιλήματι ἁγίῳ!» (Ρωμ. 16,16)}  
 

Τάς θύρας, τάς θύρας!  
Ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν. 

Τίς πόρτες, τίς πόρτες!  
{Προσέξτε τίς πόρτες, οἱ θυρωροί 
πού εἶστε ὑπεύθυνοι, τώρα πού 
ἀπεχώρησαν οἱ κατηχούμενοι. Νά 
μήν μπῆ μέσα κανείς ἀβάπτιστος 
πού δέν εἶναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας, 
πού δέν εἶναι μέλος τοῦ Σώματος 
τοῦ Χριστοῦ.} 
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    Ἄς προσέξωμε μέ σύνεση. 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 

Προσοχή! Τό Σύμβολο τῆς 
Πίστεως εἶναι ἡ ἐπίσημη ὁμο-
λογία καί διακήρυξη τῆς Ἐκ-
κλησίας καί ἀπαγγέλεται ἀπ᾿ ὅ-
λο τό ἐκκλησίασμα ὁμοφώνως 
μέ ἥρεμη κατανυκτική φωνή, 
χωρίς βιασύνη, ἀλλά μέ εὐλά-
βεια καί προσοχή, ὥστε «ἐν ἑνί 
στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ», σύμ-
ψυχοι, «τό ἕν φρονοῦντες» νά ἑ-
νώνωνται ὅλοι στήν κοινή ὁμο-
λογία τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολι-
κῆς καί ἀποστολικῆς, ὀρθοδόξου 
πίστεως. 

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν,  
Πατέρα, παντοκράτορα, 
ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, 
ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων. 

Πιστεύω σέ ἕνα Θεό, τόν 
παντοκράτορα Πατέρα, τόν 
Δημιουργό τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, 
ὅλων τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων 
κτισμάτων.   

2. Καί εἰς ἕνα Κύριον  
᾿Ιησοῦν Χριστόν,  
τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν Μονογενῆ,  
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τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα  
πρό πάντων τῶν αἰώνων.  

Καί στόν ἕνα Κύριο, τόν Ἰησοῦ 
Χριστό, τόν Μονογενῆ Υἱό καί Λόγο 
τοῦ Θεοῦ, πού γεννήθηκε ἀπό τόν 
Πατέρα πρίν ἀπό ὅλους τούς αἰῶνες.  

Φῶς ἐκ φωτός,  
Ὅπως γεννᾶται καί προέρχεται τό 
φῶς ἀπό τό φῶς, {καθώς ἀνάβει τό ἕνα 
κερί ἀπό τό ἄλλο, ἔτσι γεννᾶται ὁ Υἱός 
καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν Πατέρα} 

Θεόν ἀληθινόν, ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ  
Θεός ἀληθινός ἀπό ἀληθινό Θεό· 

γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα,  
ἐγεννήθηκε ὡς Υἱός ἀπό τόν Πατέρα, 
δέν ἐδημιουργήθηκε σάν κτίσμα ἀπό 
τό Δημιουργό.  

ὁμοούσιον τῷ Πατρί,  
Καί εἶναι ὁμοούσιος μέ τόν Πατέρα.  

δι᾿ Οὗ τά πάντα ἐγένετο. 
Ἀπό Αὐτόν, τόν Δημιουργό Λόγο τοῦ 
Πατρός ἐδημιουργήθηκαν τά πάντα. 

3. Τόν δι᾿ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους  
Αὐτός, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, γιά 
μᾶς τούς ἀνθρώπους  

καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν  
καί γιά τή σωτηρία μας  

κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν  
κατέβηκε ἀπό τούς οὐρανούς  

καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου  
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καί ἐσαρκώθη, πῆρε σάρκα, 
ἀνθρώπινη φύση, μέ τή παρέμβαση 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  

καί Μαρίας τῆς Παρθένου  
καί τῆς Ἁγίας Παρθένου Μαρίας  

καί ἐνανθρωπήσαντα. 
καί ἔγινε ἄνθρωπος. 

4. Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν  
Αὐτός, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, 
ἐσταυρώθηκε γιά μᾶς 

ἐπί Ποντίου Πιλάτου  
στίς μέρες τοῦ Ποντίου Πιλάτου 

καί παθόντα καί ταφέντα. 
καί βασανίστηκε καί ἐθάφτηκε. 

5. Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ  
κατά τάς Γραφάς. 

Καί ἀναστήθηκε τήν τρίτη ἡμέρα, 
ὅπως μαρτυροῦν οἱ ἅγιες Γραφές. 

6. Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς  
καί καθεζόμενον  
ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. 

Καί ἀνέβηκε στούς οὐρανούς καί 
κάθεται στά δεξιά τοῦ Πατέρα. 

7. Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης  
κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς,  
Οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. 

Καί ἔρχεται πάλι μέ δόξα γιά νά 
κρίνη ζωντανούς καί πεθαμένους. Καί 
ἡ Βασιλεία Του δέ θἄχη τέλος. 

8. Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον,  



Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  89 

τό Κύριον, τό Ζωοποιόν,  
τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον,  
τό σύν Πατρί καί Υἱῷ  
συμπροσκυνούμενον  
καί συνδοξαζόμενον,  
τό λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν. 

{Πιστεύω} καί στό Πνεῦμα τό Ἅγιο, 
τό Κύριο, τό Ζωοποιό, πού 
ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα, καί 
μαζύ μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό 
συμπροσκυνεῖται καί συνδοξάζεται, 
Αὐτό πού μίλησε μέ τά στόματα τῶν 
Προφητῶν. 

9. Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν  
καί Ἀποστολικήν ᾿Εκκλησίαν. 

{Πιστεύω} καί σέ Μία, Ἁγία, 
Καθολική καί Ἀποστολική 
Ἐκκλησία {πού εἶναι ἁπλωμένη σέ 
ὅλο τόν κόσμο καί θεμελιωμένη ἀπό 
τό ἔργο καί πάνω στά δόγματα τῆς 
διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων}. 

10. Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα  
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.  

Ὁμολογῶ καί παραδέχομαι ἕνα 
Βάπτισμα γιά τή συγχώρηση τῶν 
ἁμαρτιῶν 

11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν 
καί προσδοκῶ καί περιμένω τήν 
ἀνάσταση τῶν νεκρῶν  

12. Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.  
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καί τή ζωή τοῦ μέλλοντα αἰῶνα. 
 Ἀμήν.  
 

Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Στῶμεν καλῶς·  
στῶμεν μετά φόβου·  
πρόσχωμεν τήν ἁγίαν ἀναφοράν  
ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν, 

Ἄς σταθοῦμε καλά!  
Ἄς σταθοῦμε μέ φόβο! 
Ἄς προσέξωμε νά προσφέρωμε τήν 
ἁγία Ἀναφορά στό Θεό μέ εἰρήνη, 

Ἔλεον εἰρήνης, θυσίαν αἰνέσεως. 
{Αὐτή, ἡ Ἀναφορά,} εἶναι εἰρηνική 
εὐσπλαγχνία γιά τούς ἀνθρώπους καί 
θυσία αἰνέσεως καί δοξολογίας γιά τό 
Θεό. 

{Ἐδῶ θά ἔλεγε κανείς ὅτι ὁ λαός 
παίρνει κυριολεκτικά τό τέλος τῆς 
φράσεως τοῦ ἱερέως ἀπό τό στόμα 
του καί τήν ἀποτελειώνει, γιά νά 
δείξη ὅτι συμφωνεῖ μέ τήν 
διακήρυξη τοῦ ἱερέως, ὅτι ἡ 
Ἀναφορά εἶναι εἰρηνική 
εὐσπλαγχνία καί ἀγάπη πρός τούς 
ἀνθρώπους καί θυσία δοξολογίας 
πρός τό Θεό.} 

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν  
Ἰησοῦ Χριστοῦ  
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καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός  
καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  
εἴη μετά πάντων ἡμῶν. 

Ἡ χάρη τοῦ Κυρίου μας, Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί 
Πατέρα, εὔχομαι νά ἔλθη σέ ὅλους 
μας. 

Καί μετά τοῦ πνεύματός Σου. 
Καί στό δικό σου τό πνεῦμα. 

Ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας. 
Ἄς στρέψωμε πρός τά ἐπάνω τίς 
καρδιές μας. 

Ἔχομεν πρός τόν Κύριον. 
Τίς ἔχομε κιόλας στραμμένες πρός τόν 
Κύριο. 

Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ. 
Ἄς εὐχαριστήσωμε τόν Κύριο. 

Ἄξιον καί δίκαιον. 
Ἀξίζει καί πρέπει. 

Η ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

(ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ  

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΜΝΟ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ) 

Αὐτή ἡ ὥρα εἶναι ἡ ἐπισημότερη 
τῆς Θείας Λειτουργίας. Ὅσοι μποροῦν, 
ἄς παραμείνουν ὄρθιοι. Οἱ ἀσθενοῦντες 
ὅμως ἄς καθήσουν. 
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α΄ Πρός τόν Πατέρα 

Ὁ Ὤν, Δέσποτα, Κύριε, Θεέ, 
Πάτερ, Παντοκράτορ, προσκυνητέ,  

Δέσποτα Κύριε, Θεέ,  
Πατέρα, Παντοκράτορα,  
Προσκυνητέ  
τό Ὄνομά Σου ἐπικαλούμαστε, πού 
μᾶς ἐφανέρωσες πώς εἶναι ὁ Ὤν. 

ἄξιον ὡς ἀληθῶς  
καί δίκαιον καί πρέπον  
τῇ μεγαλοπρεπείᾳ τῆς ἁγιωσύνης Σου,  

Ἀξίζει ἀλήθεια καί εἶναι δίκαιο καί 
ἐπιβάλλεται 
γιά τή μεγαλοπρέπεια τῆς 
Ἁγιωσύνης Σου, 

Σέ αἰνεῖν, Σέ ὑμνεῖν, Σέ εὐλογεῖν,  
Σέ προσκυνεῖν, Σοί εὐχαριστεῖν,  
Σέ δοξάζειν τόν μόνον ὄντως  
ὄντα Θεόν·  

νά Σέ δοξολογοῦμε, νά Σέ ὑμνοῦμε, 
νά Σέ εὐλογοῦμε, 
νά Σέ προσκυνοῦμε, νά Σ’ 
εὐχαριστοῦμε 
καί νά δοξάζωμε Ἐσένα, τόν Μόνο 
στήν πραγματικότητα ὑπάρχοντα 
Ἀληθινό Θεό, 

καί Σοί προσφέρειν  
ἐν καρδίᾳ συντετριμμένῃ  
καί πνεύματι ταπεινώσεως  
τήν λογικήν ταύτην λατρείαν ἡμῶν. 



Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  93 

καί νά Σοῦ προσφέρωμε μέ καρδιά 
συντετριμμένη 
καί ταπεινό φρόνημα 
αὐτή τή λογική λατρεία μας. 

Ὅτι Σύ εἰ ὁ χαρισάμενος ἡμῖν  
τήν ἐπίγνωσιν τῆς Σῆς ἀληθείας.  
Καί τίς ἱκανός λαλῆσαι 
τάς δυναστείας Σου; 
ἀκουστάς ποιῆσαι  
πάσας τάς αἰνέσεις Σου;  
ἤ διηγήσασθαι πάντα  
τά θαυμάσιά Σου ἐν παντί καιρῷ;  

Γιατί Ἐσύ ἐχάρισες σ’ ἐμᾶς  
τήν πλήρη γνώση τῆς ἀλήθειας Σου. 
Καί ποιός εἶναι ἱκανός νά μιλήση γιά 
τά μεγαλειώδη ἔργα Σου 
καί νά κάνη ν’ ἀκουστοῦν ὅλες οἱ 
δόξολογίες πού Σοῦ πρέπουν, 
ἤ νά διηγηθῆ τά θαυμαστά ἔργα πού 
κάνεις σέ κάθε καιρό; 

Δέσποτα τῶν ἁπάντων,  
Κύριε οὐρανοῦ καί γῆς  
καί πάσης κτίσεως,  
ὁρωμένης τε καί οὐχ ὁρωμένης,  
ὁ καθήμενος ἐπί θρόνου δόξης  
καί ἐπιβλέπων ἀβύσσους,  
ἄναρχε, ἀόρατε, ἀκατάληπτε,  
ἀπερίγραπτε, ἀναλλοίωτε,  
ὁ Πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν  
Ἰησοῦ Χριστοῦ,  
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τοῦ μεγάλου Θεοῦ 
καί Σωτῆρος τῆς ἐλπίδος ἡμῶν·  

Δέσποτα τοῦ κόσμου, 
Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς  
καί ὅλης τῆς κτίσεως, 
τῆς ὁρατῆς καί τῆς ἀόρατης, 
πού κάθεσαι πάνω στόν ἔνδοξο  
θρόνο Σου 
καί ἐπιβλέπεις ὅλες τίς ἀβύσσους 
ἄναρχε, ἀόρατε, ἀκατάληπτε, 
ἀπερίγραπτε, ἀναλλοίωτε,  
πού δέν μεταβάλλεσαι  
μέ τούς καιρούς, 
Πατέρα τοῦ Κυρίου μας  
Ἰησοῦ Χριστοῦ,  
τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρα στόν 
Ὁποῖον ἐλπίζομε: 

β΄  Ὕμνος, πρός τόν Υἱόν γιά 
τό λυτρωτικό ἔργο Του, ὁ ὁποῖος 
εἶναι συγχρόνως καί συνοπτική 
διατύπωση τῆς ὀρθοδόξου θεολο-
γικῆς διδασκαλίας περί τοῦ Υἱοῦ. 

Ὅς ἐστιν εἰκών τῆς Σῆς ἀγαθότητος,  
σφραγίς ἰσότυπος,  
ἐν ἑαυτῷ δεικνύς Σέ τόν Πατέρα,  
Λόγος ζῶν, Θεός ἀληθινός,  
ἡ πρό αἰώνων σοφία,  
ζωή, ἁγιασμός, δύναμις,  
τό φῶς τό ἀληθινόν·  
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Αὐτός εἶναι Εἰκόνα  
τῆς Ἀγαθότητάς Σου 
Σφραγίδα ἴση πρός τό Πρωτότυπο 
πού δείχνει ἐπάνω στόν Ἑαυτό Του 
Ἐσένα, τόν Πατέρα, 
εἶναι Λόγος ζωντανός,  
Θεός ἀληθινός, 
ἡ προαιώνια Σοφία, 
ἡ ζωή, ὁ ἁγιασμός, ἡ δύναμις, 
τό ἀληθινό φῶς. 

γ΄ Ὁ ὕμνος πρός τό Ἅγιο 
Πνεῦμα, πού εἶναι συγχρόνως καί 
ἡ περί Ἁγίου Πνεύματος 
ὀρθόδοξος διδασκαλία 

παρ᾿ Οὗ τό Πνεῦμα τό ἅγιον ἐξεφάνη,  
τό τῆς ἀληθείας Πνεῦμα,  
τό τῆς υἱοθεσίας χάρισμα,  
ὁ ἀρραβών τῆς μελλούσης  
κληρονομίας,  
ἡ ἀπαρχή τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν,  

Ἀπό Αὐτόν ἐφανερώθηκε  
τό Ἅγιο Πνεῦμα, 
τό Πνεῦμα τό Ἀληθινό, 
πού χαρίζει τήν υἱοθεσία,  
πού εἶναι ὁ ἀρραβῶνας - ἡ 
προκαταβολή πού δίδεται στό χέρι, ἡ 
βεβαία ὑπόσχεση - τῆς μελλοντικῆς 
κληρονομιᾶς, 

ἡ ζωοποιός δύναμις,  
ἡ πηγή τοῦ ἁγιασμοῦ· 
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ἡ ἀπαρχή, ἡ πρώτη καρποφορία, τῶν 
αἰωνίων ἀγαθῶν 
ἡ δύναμη πού χαρίζει τή ζωή, 
ἡ Πηγή τοῦ ἁγιασμοῦ. 

παρ᾿ Οὗ πᾶσα κτίσις  
λογική τε καί νοερά δυναμουμένη  
Σοί λατρεύει  
καί Σοί τήν ἀΐδιον 
ἀναπέμπει δοξολογίαν,  
ὅτι τά σύμπαντα δοῦλά Σά.  

Ἀπ’ Αὐτό ὁλόκληρη ἡ κτίση, ἡ 
λογική καί ἡ νοερά - ἄνθρωποι καί 
Ἄγγελοι δηλαδή -  
ἐνισχύεται καί Σέ λατρεύει  
καί Σοῦ προσφέρει τήν αἰώνια  
δοξολογία 
γιατί τά σύμπαντα  
Ἐσένα λατρεύουν. 

Ὁ ὕμνος ἑνώνεται πάλι καί 
προσφέρεται ἑνιαῖος πρός τά Τρία 
Θεῖα Πρόσωπα, τόν ἕνα Θεό. 

Σέ γάρ αἰνοῦσιν Ἄγγελοι,  
Ἀρχάγγελοι, Θρόνοι, Κυριότητες,  
Ἀρχαί, Ἐξουσίαι, Δυνάμεις 
καί τά πολυόμματα Χερουβείμ.  

Ἐσένα δοξολογοῦν οἱ Ἄγγελοι,  
οἱ Ἀρχάγγελοι, οἱ Θρόνοι,  
οἱ Κυριότητες, οἱ Ἀρχές,  
οἱ Ἐξουσίες, καί οἱ Δυνάμεις, 
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τά Χερουβείμ μέ τά μάτια  
τά πολλά. 

Σοί παρίστανται κύκλῳ τά Σεραφείμ,  
ἕξ πτέρυγες τῷ ἑνί  
καί ἕξ πτέρυγες τῷ ἑνί·  

Σέ Σένα παραστέκουν κυκλικά  
τά Σεραφείμ 
μέ ἕξη φτεροῦγες τό καθένα 

καί ταῖς μέν δυσί  
κατακαλύπτουσι τά πρόσωπα ἑαυτῶν,  
ταῖς δέ δυσί τούς πόδας  
καί ταῖς δυσί πετόμενα  
κέκραγεν ἕτερον πρός τό ἕτερον  
ἀκαταπαύστοις στόμασιν,  
ἀσιγήτοις δοξολογίαις, 

καί μέ τίς δυό μέν σκεπάζουνε  
τά πρόσωπά τους 
μέ τίς ἄλλες δυό τά πόδια τους 
καί μέ τίς ἄλλες δυό πετοῦνε 
καί κράζοντας ἀντικρυστά  
τό ἕνα στό ἄλλο 
μέ στόματα ἀσταμάτητα 
καί ἀσίγαστες δοξολογίες 

Τόν ἐπινίκιον ὕμνον ἄδοντα,  
βοῶντα, κεκραγότα καί λέγοντα· 

τόν ὕμνο τῆς νίκης τραγουδοῦν καί 
φωνάζουν καί κράζουν  
καί λένε: 



ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΥ 98 

Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος,  
Κύριος Σαβαώθ· 
Πλήρης ὁ οὐρανός  
καί ἡ γῆ τῆς δόξης Σου. 
Ὠσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις. 
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος  
ἐν ὀνόματι Κυρίου. 
Ὠσαννά ὁ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος  
εἶσαι παντοδύναμε Κύριε! 
Γεμᾶτος εἶναι ὁ οὐρανός  
κι ἡ γῆ ἀπό τή δόξα Σου! 
Σῶσε μας Ὕψιστε! 
Σέ Εὐλογοῦμε  
καθώς Σέ βλέπομε  
νά ἔρχεσαι  
στό Ὄνομα τοῦ Κυρίου. 
Σῶσε μας Ὕψιστε! 

Μετά τούτων  
τῶν μακαρίων Δυνάμεων,  
Δέσποτα φιλάνθρωπε, 
καί ἡμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί  
βοῶμεν καί λέγομεν·  

Μαζί μ' αὐτές  
τίς μακάριες Δυνάμεις 
Δέσποτα φιλάνθρωπε 
καί μεῖς οἱ ἁμαρτωλοί  
κηρύττομε καί λέμε: 

Ἅγιος εἶ ὡς ἀληθῶς καί Πανάγιος,  
καί οὐκ ἔστι μέτρον  
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τῇ μεγαλοπρεπείᾳ τῆς ἁγιωσύνης Σου  
καί ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις Σου,  
ὅτι ἐν δικαιοσύνῃ  
καί κρίσει ἀληθινῇ  
πάντα ἐπήγαγες ἡμῖν·  

ἅγιος εἶσαι ἀληθινά  
καί μάλιστα Πανάγιος 
καί δέν ὑπαχει μέτρο 
γιά νά συγκριθῆ ἡ μεγαλοπρέπεια 
τῆς ἁγιωσύνης Σου  
καί ὅσιος εἶσαι καί καθαρός  
σέ ὅλα τά ἔργα Σου 
γιατί μέ δίκαιο τρόπο  
καί ἀληθινή κρίση 
ἔφερες πάνω μας τό κάθε τι. 

πλάσας γάρ τόν ἄνθρωπον  
χοῦν λαβών ἀπό τῆς γῆς  
καί εἰκόνι τῇ Σῇ, ὁ Θεός, τιμήσας,  
τέθεικας αὐτόν  
ἐν τῷ Παραδείσῳ τῆς τρυφῆς,  

Γιατί ἔπλασες τόν ἄνθρωπο 
παίρνοντας χῶμα ἀπ᾿ τή γῆ 
τόν ἐτίμησες μέ τή δική Σου  
θεία εἰκόνα. 
Τόν ἔβαλες μέσα στόν Παράδεισο τῆς 
τρυφῆς, 

ἀθανασίαν ζωῆς  
καί ἀπόλαυσιν αἰωνίων ἀγαθῶν  
ἐν τῇ τηρήσει τῶν ἐντολῶν Σου  
ἐπαγγειλάμενος αὐτῷ.  
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καί τοῦ ὑποσχέθηκες πώς,  
ἄν τηροῦσε τίς ἐντολές Σου,  
θά τοῦ χάριζες ἀθάνατη ζωή  
καί ἀπόλαυση τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν 
τῆς Βασιλείας Σου. 

Ἀλλά παρακούσαντα  
Σοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ,   
τοῦ κτίσαντος αὐτόν  
καί τῇ ἀπάτῃ τοῦ ὄφεως ὑπαχθέντα,  
νεκρωθέντα τε  
τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ παραπτώμασιν,  

Ἀλλά ἐπειδή παρήκουσε, Ἐσένα τόν 
ἀληθινό Θεό, πού τόν ἔπλασες 
κι ἔπεσε στοῦ ὄφεως τήν ἀπάτη καί 
νεκρώθηκε μέ τά ἐκούσια 
παραπτώματά του,  

ἐξώρισας αὐτόν 
ἐν τῇ δικαιοκρισίᾳ Σου, ὁ Θεός,  
ἐκ τοῦ Παραδείσου 
εἰς τόν κόσμον τοῦτον  
καί ἀπέστρεψας εἰς τήν γῆν,  
ἐξ ἧς ἐλήφθη,  

τόν ἐξώρισες μέ δίκαιη κρίση Σου, 
Θεέ, ἀπ᾿ τόν Παράδεισο  
σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο 
καί τόν ἔφερες πίσω στό χῶμα ἀπ᾿ 
ὅπου πάρθηκε  

οἰκονομῷν αὐτῷ  
τήν ἐκ παλιγγενεσίας σωτηρίαν,  
τήν ἐν Αὐτῷ τῷ Χριστῷ Σου.  
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1 καί ἐσχεδίασες γιά χάρη του τήν 
σωτηρία πού τοῦ χαρίζει διά τῆς  
ἀναγεννήσεως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός Σου. 

Οὐ γάρ ἀπεστράφης  
τό πλάσμα Σου εἰς τέλος,  
ὅ ἐποίησας, Ἀγαθέ,  
οὐδέ ἐπελάθου ἔργου χειρῶν Σου,  
ἀλλ᾿ ἐπεσκέψω πολυτρόπως  
διά σπλάχνα ἐλέους Σου.  

Γιατί δέν ἀρνήθηκες τελείως τό 
πλάσμα πού Ἐσύ ἐδημιούργησες, 
Ἀγαθέ, οὔτε λησμόνησες  
τό ἔργο τῶν χειρῶν Σου 
μά τό πλησίασες μέ πολλούς τρόπους 
ἐξαιτίας τῆς εὐσπλαγχνίας Σου. 

Προφήτας ἐξαπέστειλας·  
ἐποίησας δυνάμεις  
διά τῶν Ἁγίων Σου,  
τῶν καθ᾿ ἑκάστην γενεάν 
εὐαρεστησάντων Σοι· 
ἐλάλησας ἡμῖν  
διά στόματος τῶν δούλων Σου  
τῶν Προφητῶν, 
προκαταγγέλλων ἡμῖν  
τήν μέλλουσαν ἔσεσθαι σωτηρίαν·  

ἔστειλες Προφῆτες, 
ἔκαμες ἔργα δυνατά  
μέ τούς Ἁγίους Σου, 
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πού σέ κάθε γενεά  
Σέ εὐχαρίστησαν  
μέ τήν ὑπακοή τους,  
μᾶς μίλησες μέ τά στόματα  
τῶν δούλων Σου τῶν Προφητῶν, 
προαναγγέλοντάς μας  
τή σωτηρία πού ἐπρόκειτο  
νά γίνη στό μέλλον. 

νόμον ἔδωκας εἰς βοήθειαν·  
Ἀγγέλους ἐπέστησας φύλακας.  
ὅτε δέ ἦλθε τό πλήρωμα  
τῶν καιρῶν,  
ἐλάλησας ἡμῖν  
ἐν αὐτῷ τῷ Υἱῷ Σου,  
δι᾿ Οὗ καί τούς αἰῶνας ἐποίησας·  

Νόμο ἔδωκες νά μᾶς βοηθήσης, 
Ἀγγέλους ὅρισες νά μᾶς φυλάγουν. 
Καί ὅταν συμπληρωθῆκαν οἱ καιροί  
μίλησες σέ μᾶς μέ τό Γιό Σου  
τόν ἴδιο, 
μέ τόν Ὁποῖο καί τόν κόσμο 
ἐδημιούργησες. 

Ὅς, ὤν ἀπαύγασμα τῆς δόξης Σου,  
καί χαρακτήρ τῆς ὑποστάσεώς Σου  
φέρων τε τά πάντα  
τῷ ρήματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ,  
οὐχ ἁρπαγμόν ἡγήσατο  
τό εἶναι ἴσα Σοί τῷ Θεῷ καί Πατρί·  

Αὐτός εἶναι φῶς  
πού αὐγάζει ἀπό τή δόξα Σου 
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3 καί ἀντίτυπο τῆς ὕπαρξής Σου· 
κρατεῖ τά πάντα  
μέσα στόν παντοδύναμο λόγο Του  
καί ὅμως δέν ἐθεώρησε εὐκαιρία ν᾿ 
ἁρπάξη τήν ἱσότητα μέ Σένα  
τό Θεό καί Πατέρα. 

ἀλλά, Θεός ὤν προαιώνιος,  
ἐπί τῆς γῆς ὤφθη  
καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη·  

Ἀλλά ἀντίθετα  
ἐνῶ εἶναι Θεός προαιώνιος  
μπῆκε στό χρόνο  
καί ἐμφανίστηκε στή γῆ 
καί συναναστράφηκε  
μέ τούς ἀνθρώπους. 

καί ἐκ Παρθένου ἁγίας σαρκωθείς,  
ἐκένωσεν Ἑαυτόν,  
μορφήν δούλου λαβών,  
σύμμορφος γενόμενος  
τῷ σώματι τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν,  
ἵνα ἡμᾶς συμμόρφους ποιήσῃ  
τῆς εἰκόνος τῆς δόξης Αὐτοῦ.  

Πῆρε σάρκα καί γεννήθηκε  
ἀπό τήν Ἁγία Παρθένο 
καί ταπεινώθηκε  
παίρνοντας δούλου μορφή, 
κι ἔγινε ὅμοιος στή μορφή  
μέ τό δικό μας ταπεινό σῶμα 
γιά νά κάνη ἐμᾶς ὅμοιους 
μέ τήν εἰκόνα τῆς δικῆς Του δόξας. 
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Ἐπειδή γάρ δι᾿ ἀνθρώπου 
ἡ ἁμαρτία εἰσῆλθεν εἰς τόν κόσμον  
καί διά τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος,  
ηὐδόκησεν ὁ μονογενής Σου Υἱός,  
ὁ ὤν ἐν τοῖς κόλποις  
Σοῦ τοῦ Θεοῦ καί Πατρός,  
γενόμενος ἐκ γυναικός,  
τῆς Ἁγίας Θεοτόκου  
καί ἀειπαρθένου Μαρίας,  
γενόμενος ὑπό νόμον,  
κατακρῖναι τήν ἁμαρτίαν  
ἐν τῇ σαρκί Αὐτοῦ,  

Καί ἐπειδή μέ τόν ἄνθρωπο 
μπῆκε ἡ ἁμαρτία στόν κόσμο  
καί μέ τήν ἁμαρτία  
μπῆκε στόν κόσμο ὁ θάνατος, 
εὐδόκησε ὁ Μονογενής Υἱός Σου, 
πού εἶναι ἑνωμένος μέ Σένα  
καί βρίσκεται στούς κόλπους Σου, 
τοῦ Θεοῦ καί Πατέρα, 
νά ἔλθη ἀπό γυναίκα, 
τήν Ἁγία Θεοτόκο  
καί ἀειπάρθενη Μαρία, 
νά μπῆ κάτω ἀπό τό Νόμο, 
γιά νά καταδικάση τήν ἁμαρτία  
μέ τό σῶμα Του 

ἵνα οἱ ἐν τῷ Ἀδάμ ἀποθνήσκοντες  
ζωοποιηθῶσιν ἐν Αὐτῷ  
τῷ Χριστῷ Σου·  
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5 ὥστε αὐτοί πού πεθαίνουν ἐπειδή 
κατάγονται ἀπό τόν Ἀδάμ 
νά πάρουν ζωή μέ τήν ἕνωσή τους μέ 
τόν ἴδιο τό Χριστό Σου. 

Καί ἐμπολιτευσάμενος  
τῷ κόσμῳ τούτῳ,  
δούς προστάγματα σωτηρίας,  
ἀποστήσας ἡμᾶς  
τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων,  
προσήγαγε τῇ ἐπιγνώσει  
Σοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί Πατρός,  
κτησάμενος ἡμᾶς Ἑαυτῷ  
λαόν περιούσιον,  
βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον·  

Αὐτός λοιπόν ὁ Μονογενής Υἱός Σου 
ἔζησε μέσα σ᾿ αὐτό τόν κόσμο, 
ἔδωκε σωτήριες προσταγές,  
μᾶς ἀπομάκρυνε ἀπό τήν πλάνη τῶν 
εἰδώλων, 
καί μᾶς ὁδήγησε στή δική Σου 
ἐπίγνωση  
τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί Πατέρα· 
μᾶς ἔκαμε κτῆμα δικό Του,  
λαό περιούσιο,  
ἱερατεύοντες βασιλεῖς,  
ἔθνος ἅγιον.  

Καί καθαρίσας ἐν ὕδατι  
καί ἁγιάσας  
τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ,  
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ἔδωκεν Ἑαυτόν  
ἀντάλλαγμα τῷ θανάτῳ,  
ἐν ᾧ κατειχόμεθα  
πεπραμένοι ὑπό τήν ἁμαρτίαν· 

Μᾶς ἔπλυνε καί μᾶς καθάρισε  
μέ τό νερό τοῦ Βαπίσματος  
καί μᾶς ἁγίασε  
μέ τό ἅγιο Πνεῦμα  
παραδίδοντας τό ἑαυτό Του 
ἀντάλλαγμα στό θάνατο  
πού μᾶς κρατοῦσε σκλάβους 
πουλημένους στήν ἁμαρτία. 

καί κατελθών διά τοῦ Σταυροῦ  
εἰς τόν ἅδην,  
ἵνα πληρώσῃ Ἑαυτοῦ τά πάντα,  
ἔλυσε τάς ὀδύνας τοῦ θανάτου·  

Καί μέ τό πού κατέβηκε Ἐκεῖνος μέ 
τή σταυρική θυσία Του  
στόν Ἅδη  
γιά νά γεμίση μέ τόν Ἑαυτό Του τά 
πάντα  
κατέλυσε τούς πόνους τοῦ θανάτου 

καί ἀναστάς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ  
καί ὁδοποιήσας πάσῃ σαρκί  
τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν,  
καθότι οὐκ ἦν δυνατόν  
κρατεῖσθαι ὑπό τῆς φθορᾶς  
τόν ἀρχηγόν τῆς ζωῆς,  

καί μέ τήν τριήμερη ἀνάστασή Του  
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7 ἄνοιξε τό δρόμο τῆς ἐκ νεκρῶν 
ἀναστάσεως σέ κάθε ἄνθρωπο 
- γιατί δέν ἦταν δυνατό 
νά κρατῆται δεμένος ὁ ἀρχηγός τῆς 
ζωῆς -  

ἐγένετο ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων,  
πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν,  
ἵνα ᾖ Αὐτός τά πάντα  
ἐν πᾶσι πρωτεύων·  

καί ἔγινε Αὐτός ἡ «ἀπαρχή» τῶν 
κεκοιμημένων, ὁ πρῶτος καρπός,  
ὁ πρῶτος πού γεννήθηκε  
ἀπό τούς νεκρούς 
γιά νἆναι Αὐτός τά πάντα, πρῶτος 
σέ ὅλα. 

καί ἀνελθών εἰς τούς οὐρανούς  
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ  
τῆς μεγαλωσύνης Σου  
ἐν ὑψηλοῖς·  

Ἔπειτα ἀνέβηκε, μέ τήν ἀνάληψή 
Του, στούς οὐρανούς 
καί κάθισε στά δεξιά  
τῆς μεγαλωσύνης Σου  
ἐκεῖ στά ὕψη. 

Ὅς καί ἥξει,  
ἀποδοῦναι ἑκάστῳ  
κατά τά ἔργα αὐτοῦ. 
Κατέλιπε δέ ἡμῖν ὑπομνήματα 
τοῦ σωτηρίου Αὐτοῦ πάθους ταῦτα,  
ἅ προτεθείκαμεν ἐνώπιόν Σου 
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κατά τάς Αὐτοῦ ἐντολάς.  
Αὐτός ἀκριβῶς θά ἔλθη πάλι  
γιά ν' ἀποδώση στόν καθένα  
ὅ,τι τοῦ πρέπει  
σύμφωνα μέ τά ἔργα του 
Ἄφησε ὅμως σέ μᾶς ὑπομνήματα 
ἀναμνηστικά τοῦ πάθους Του αὐτά 
πού ἔχομε τοποθετήσει ἐνώπιόν Σου 
σύμφωνα μέ τίς δικές Του ἐντολές. 

Μέλλων γάρ ἐξιέναι  
ἐπί τόν ἑκούσιον καί ἀοίδιμον  
καί ζωοποιόν Αὐτοῦ θάνατον,  
τῇ νυκτί, ᾗ παρεδίδου Ἑαυτόν  
ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς, 

Γιατί καθώς ἐπρόκειτο  
νά ξεκινήση γιά τόν ἑκούσιο 
καί ζωοποιό θανάτό Του 
τή νύχτα πού παρέδιδε  
τόν Ἑαυτό Του, 
γιά νά ζήση ὁ κόσμος, 

λαβών ἄρτον ἐπί τῶν ἁγίων Αὐτοῦ  
καί ἀχράντων χειρῶν  
καί ἀναδείξας Σοί  
τῷ Θεῷ καί Πατρί,  
εὐχαριστήσας, εὐλογήσας,  
ἁγιάσας, κλάσας, 

πῆρε στά ἅγια  
καί καθαρά χέρια Του ἄρτο,  
τόν ὕψωσε δείχνοντάς τον  
σέ Σένα, τό Θεό καί Πατέρα, 
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9 Σέ εὐχαρίστησε, τόν εὐλόγησε, τόν 
ἁγίασε καί τόν κομμάτιασε 

   Ὄρθιοι! 

Ἔδωκε τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ Μαθηταῖς  
καί Ἀποστόλοις, εἰπών· 
Λάβετε, φάγετε,  
τοῦτό μου ἐστι τό Σῶμα,  
τό ὑπέρ ὑμῶν κλώμενον  
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

καί μετέδωκε  
στούς ἁγίους Μαθητές  
καί Ἀποστόλους Του  
λέγοντας: 
πάρετε καί φᾶτε  
αὐτό εἶναι τό σῶμα Μου  
πού γιά χάρη Σας κομματιάζεται 
γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν σας.  

Ἀμήν. 

Ὁμοίως καί τό ποτήριον  
ἐκ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου  
λαβών κεράσας, εὐχαριστήσας,  
εὐλογήσας, ἁγιάσας, 

Ἔδωκε τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ Μαθηταῖς  
καί Ἀποστόλοις, εἰπών· 
Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες.  
Τοῦτό ἐστι τό Αἷμά μου,  
τό τῆς Καινῆς Διαθήκης,  
τό ὑπέρ ὑμῶν καί πολλῶν ἐκχυνόμενον  
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 
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Τό ἴδιο ἔκαμε καί μέ τό ποτήρι πού 
περιεῖχε τό γέννημα  
τῆς ἀμπέλου·  
τό πῆρε, τό ἀνέμειξε μέ νερό  
Σέ εὐχαρίστησε,  
τό εὐλόγησε, τό ἁγίασε  
καί μετέδωκε στούς ἁγίους Μαθητές 
καί Ἀποστόλους Του λέγοντας: 
Πιεῖτε ἀπ' αὐτό ὅλοι. 
Αὐτό εἶναι τό αἷμα Μου  
μέ τό ὁποῖο γίνεται  
ἡ Καινή Διαθήκη 
πού χύνεται γιά χάρη σας  
καί γιά χάρη πολλῶν  
γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν σας.  

Ἀμήν. 

«Τοῦτο ποιεῖτε  
εἰς τήν Ἐμήν ἀνάμνησιν!  
Ὁσάκις γάρ ἄν ἐσθίητε  
τόν ἄρτον τοῦτον 
καί τό ποτήριον τοῦτο πίνητε, 
τόν Ἐμόν θάνατον καταγγέλλετε, 
τήν Ἐμήν ἀνάστασιν ὁμολογεῖτε.» 

Αὐτό νά κάνετε  
γιά νά Μέ θυμᾶστε  
γιατί καθε φορά πού θά τρώγετε  
αὐτόν τόν ἄρτον  
καί θά πίνετε τό ποτήρι αὐτό  
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1 τό δικό Μου θάνατο  
θά διακηρύττετε  
τή δική Μου ἀνάσταση  
θά ὁμολογῆτε.» 

Μεμνημένοι οὖν, Δέσποτα,  
καί ἡμεῖς 
τῶν σωτηρίων Αὐτοῦ παθημάτων,  
τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, 
τῆς τριημέρου Ταφῆς, 
τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως,  
τῆς εἰς οὐρανούς ἀνόδου, 
τῆς ἐκ δεξιῶν Σοῦ,  
τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καθέδρας 
καί τῆς ἐνδόξου καί φοβερᾶς  
δευτέρας Αὐτοῦ παρουσίας, 

Θυμούμαστε λοιπόν καί μεῖς  
Δέσποτα Θεέ  
τά σωτήρια παθήματά  
τοῦ Υἱοῦ Σου 
τό ζωοποιό Σταυρό  
τήν τριήμερη ταφή 
τήν ἀνάσταση ἐκ τῶν νεκρῶν  
τήν ἄνοδο στούς οὐρανούς  
τό κάθισμά του στά δεξιά Σου,  
τοῦ Θεοῦ καί Πατέρα 
καί τήν ἔνδοξη καί φοβερή Δευτέρα 
Παρουσία Του, 

Τά Σά ἐκ τῶν Σῶν Σοί προσφέρομεν  
κατά πάντα καί διά πάντα. 
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Σοῦ προσφέρομε αὐτά πού Σοῦ 
ὀφείλομε παίρνοντάς τα  
ἀπό τά δικά Σου 
πάντοτε καί γιά κάθε τι. 

Τήν Κυριακή  
ὑποκλινόμαστε βαθειά,  

τίς καθημερινές γονατίζομε,  
 καί ψάλλομε  

Σέ ὑμνοῦμεν, Σέ εὐλογοῦμεν, 
Σοί εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, 
καί δεόμεθά Σου,  
ὁ Θεός ἡμῶν. 

Σέ ὑμνοῦμε, Σέ εὐλογοῦμε, 
Σέ εὐχαριστοῦμε, Κύριε,  
Καί παρακαλοῦμε Σε,  
Θεέ μας! 

 
Διά τοῦτο, Δέσποτα Πανάγιε, 
καί ἡμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί  
καί ἀνάξιοι δοῦλοι Σου, 
οἱ καταξιωθέντες  
λειτουργεῖν τῷ ἁγίῳ Σου θυσιαστηρίῳ, 

Γι' αὐτό καί μεῖς,  
Δέσποτα Πανάγιε, 
οἱ ἁμαρτωλοί καί ἀνάξιοι  
δοῦλοι Σου 
πού ἀξιωθήκαμε νά λειτουργοῦμε 
στό ἅγιο θυσιαστήριό Σου 

οὐ διά τάς δικαιοσύνας ἡμῶν,  
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3 - οὐ γάρ ἐποιήσαμέν τι ἀγαθόν  
ἐπί τῆς γῆς - 
ἀλλά διά τά ἐλέη Σου  
καί τούς οἰκτιρμούς Σου,  
οὕς ἐξέχεας πλουσίως ἐφ᾿ ἡμᾶς,  
θαρροῦντες προσεγγίζομεν  
τῷ ἁγίῳ Σου θυσιαστηρίῳ 

ὄχι ἀπό τή δική μας ἀξία  
καί τίς ἀρετές μας, 
- γιατί δέν ἐκάμαμε τίποτα καλό 
πάνω στή γῆ - 
ἀλλά ἀπό τήν εὐσπλαγχνία Σου καί 
τήν ἀγάπη Σου 
πού ἔχυσες πλούσια πάνω μας 
παίρνομε θάρρος καί πλησιάζομε στό 
ἅγιο θυσιαστήριό Σου. 

καί προθέντες τά ἀντίτυπα  
τοῦ ἁγίου Σώματος καί Αἵματος  
τοῦ Χριστοῦ Σου,  
Σοῦ δεόμεθα καί Σέ παρακαλοῦμεν,  
Ἅγιε Ἁγίων· 

Τοποθετοῦμε λοιπόν  
τά ἀντίτυπα τοῦ ἁγίου Σώματος καί 
Αἵματος τοῦ Χριστοῦ Σου μπροστά 
Σου 
Σοῦ δεόμεθα καί Σέ παρακαλοῦμε  
Ἅγιε τῶν Ἁγίων: 

εὐδοκίᾳ τῆς Σῆς ἀγαθότητος,  
ἐλθεῖν τό Πνεῦμά Σου τό ἅγιον  
ἐφ᾿ ἡμᾶς,  
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καί ἐπί τά προκείμενα δῶρα ταῦτα  
καί εὐλογῆσαι αὐτά  
καί ἁγιάσαι καί ἀναδεῖξαι· 

ἄς εὐδοκήση ἡ ἀγαθότητά Σου 
νά ἔλθη τό Πνεῦμα Σου τό ἅγιο 
ἐπάνω μας  
καί πάνω στά προκείμενα δῶρα  
νά τά εὐλογήση, νά τά ἁγιάση  
καί νά τ' ἀναδείξη: 
 

 (Ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι  
τῷ ἁμαρτωλῷ καί ἐλέησόν με. 

Θεέ μου, συγχώρεσέ με  
τόν ἁμαρτωλό κι ἐλέησέ με.) 

Τόν μέν ἄρτον τοῦτον 
αὐτό τό τίμιον Σῶμα  
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ  
καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Τόν μέν ἄρτο τοῦτο  
αὐτό τό ἴδιο τό τίμιο Σῶμα  
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρα 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ἀμήν. 

Τό δέ ποτήριον τοῦτο 
αὐτό τό τίμιον Αἷμα  
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ  
καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Τό δέ ποτήριο τοῦτο  
αὐτό τό ἴδιο τό τίμιο Αἷμα  
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5 τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρα 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ 

Ἀμήν. 

Τό ἐκχυθέν  
ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς  
καί σωτηρίας. 

πού χύθηκε γιά τή ζωή  
καί τή σωτηρία τοῦ κόσμου. 

Ἀμήν, Ἀμήν, Ἀμήν. 

Ἡμᾶς δέ πάντας,  
τούς ἐκ τοῦ ἑνός ἄρτου  
καί τοῦ ποτηρίου μετέχοντας,  
ἑνώσαις ἀλλήλοις  
εἰς ἑνός Πνεύματος Ἁγίου κοινωνίαν  
καί μηδένα ἡμῶν εἰς κρῖμα  
ἤ εἰς κατάκριμα  
ποιήσαις μετασχεῖν  
τοῦ Ἁγίου Σώματος  
καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ Σου·  

Ὅλους ἐμᾶς δέ πού μεταλαβαίνουμε  
ἀπό τόν ἕνα ἄρτο καί τό ποτήριο (Σέ 
παρακαλοῦμε) 
νά μᾶς ἑνώσης μεταξύ μας  
γιά νά κοινωνοῦμε τό ἕνα  
Ἅγιο Πνεῦμα 
καί μήν ἐπιτρέψεις κανείς ἀπό μᾶς  
νά πάρη τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ 
Χριστοῦ Σου γιά νά κριθῆ  
καί καταδικασθῆ  
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ἀλλ᾿ ἵνα εὕρωμεν ἔλεον καί χάριν  
μετά πάντων τῶν Ἁγίων,  
τῶν ἀπ᾿ αἰῶνός Σοι εὐαρεστησάντων,  
Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχῶν,  
Προφητῶν, Ἀποστόλων,  
Κηρύκων, Εὐαγγελιστῶν,  
Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν,  
Διδασκάλων  
καί παντός πνεύματος δικαίου  
ἐν πίστει τετελειωμένου. 

ἀλλά ἀξίωσέ μας  
νά βροῦμε ἔλεος καί χάρη  
μαζί μέ ὅλους τούς Ἁγίους  
πού Σ' ἔχουν εὐχαριστήσει  
ἀπ' τήν ἀρχή τοῦ κόσμου,  
τούς Προπάτορες, Πατέρες, 
Πατριάρχες 
Προφῆτες, Ἀποστόλους,  
Κήρυκες, Εὐαγγελιστές, 
Μάρτυρες, Ὁμολογητές, 
Διδασκάλους 
καί μέ ὅλων τῶν δικαίων  
τά πνεύματα 
πού ἐτελειώθηκαν μέ τήν πίστη. 
 

 «ΕΞΑΙΡΕΤΩΣ» 

Ὁ Ἱερεύς θυμιᾶ τά καθαγιασθέντα 
Δῶρα. 

Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας, ἀχράντου, 
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7 ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, 
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου  
καί ἀειπαρθένου Μαρίας. 

Κατ' ἐξαίρεσιν δέ  
μέ τήν Παναγία, τήν ἄχραντη, τήν 
ὑπερευλογημένη, 
τήν ἔνδοξη καί ἀειπάρθενη Δέσποινά 
μας, Θεοτόκο Μαρία. 
 

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Ἐπί Σοί χαίρει, Κεχαριτωμένη,  
πᾶσα ἡ κτίσις,  
Ἀγγέλων τό σύστημα  
καί ἀνθρώπων τό γένος,  

Γιά Σένα χαίρει, χαριτωμένη 
ὅλος ὁ κόσμος 
τῶν Ἀγγέλων τό σύστημα  
καί τῶν ἀνθρώπων τό γένος, 

ἡγιασμένε Ναέ  
καί Παράδεισε λογικέ, 
παρθενικόν καύχημα,  
ἐξ ἧς Θεός ἐσαρκώθη  
καί παιδίον γέγονεν  
ὁ πρό αἰώνων ὑπάρχων Θεός ἡμῶν.  

ἅγιε Ναέ καί Παράδεισε λογικέ 
καύχημα τῶν παρθένων. 
Ἀπό Σένα ὁ Θεός πῆρε σάρκα  
καί ἔγινε παιδί ὁ Θεός πού προϋπῆρχε 
πρό τῶν αἰώνων. 
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Τήν γάρ Σήν μήτραν  
θρόνον ἐποίησε  
καί τήν Σήν γαστέρα  
πλατυτέραν οὐρανῶν ἀπειργάσατο.  

Τή μήτρα Σου τήν ἔκανε θρόνο  
καί τήν κοιλία Σου  
κατέστησε πλατύτερη ἀπ' τούς 
οὐρανούς.  

Ἐπί Σοί χαίρει, Κεχαριτωμένη,  
πᾶσα ἡ κτίσις, Δόξα Σοι. 

Γιά Σένα χαίρει, χαριτωμένη 
ὅλος ὁ κόσμος. Δόξα σέ Σένα. 

Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου,  
προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ·  
τῶν ἁγίων ἐνδόξων  
καί πανευφήμων Ἀποστόλων·  
(τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας),  
οὗ καί τήν μνήμην ἐπιτελοῦμεν  
καί πάντων Σου τῶν Ἁγίων,  
ὧν ταῖς ἱκεσίαις  
ἐπίσκεψαι ἡμᾶς, ὁ Θεός.  

Σέ παρακαλοῦμε ἀκόμη, ἐμᾶς ὅλους 
πού μεταλαβαίνουμε ἀπό τόν ἕνα 
Ἄρτο καί τό Ποτήριο, νά μᾶς ἀξιώσης 
νά βροῦμε χάρη  
κοντά στόν Ἅγιο Ἰωάννη,  
τόν Προφήτη καί Πρόδρομο  
κοντά στούς ἁγίους  
καί ἐνδόξους  Ἀποστόλους,  
τούς ἀξίους κάθε τιμῆς 
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9 κοντά στόν Ἅγιο ...  
πού τιμοῦμε σήμερα 
καί κοντά σέ ὅλους τούς Ἁγίους. 
Μέ τίς παρακλήσεις ὅλων αὐτῶν  
τῶν Ἁγίων  
πού Σέ ἔχουν εὐχαριστήσει,  
καταδέξου νά μᾶς ἐπισκεφτῆς, Κύριε, 
καί νά μᾶς φέρης τή δωρεά τοῦ ἐλέους 
Σου. 

Τί ζητοῦμε: 
δ΄) 

Νά θυμηθῆς τούς κεκοιμημένους μας 
Καί μνήσθητι Κύριε 
πάντων τῶν κεκοιμημένων,  
ἐπ᾿ ἐλπίδι ἀναστάσεως  
ζωῆς αἰωνίου  
καί ἀνάπαυσον αὐτούς, ὁ Θεός ἡμῶν,  
ὅπου ἐπισκοπεῖ τό φῶς  
τοῦ προσώπου Σου.  

(καί μνημονεύει ἐνταῦθα ὁ 
ἱερουργῶν ὀνομαστί ὧν ἄν 
βούληται τεθνεώτων)  

Θυμήσου, Κύριε ὅλους ἐκείνους  
πού ἔχουν φύγει ἀπ’ αὐτό τόν κόσμο  
μέ τήν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως  
γιά τήν αἰώνια ζωή. 
Καί ἀνάπαυσέ τους, Κύριε,  
Θεέ μας,  
σέ μέρος ὅπου λάμπει  
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καί ἐποπτεύει  
τό φῶς τοῦ Προσώπου Σου 

Τί ζητοῦμε: 
ε) Νά θυμηθῆς τήν Ἐκκλησία Σου 

καί ἄλλα εἰδικώτερα αἰτήματα  
Ἔτι Σοῦ δεόμεθα·  
Μνήσθητι, Κύριε,  
τῆς ἁγίας Σου καθολικῆς  
καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας,  
τῆς ἀπό περάτων  
ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης  
καί εἰρήνευσον αὐτήν,  
ἥν περιεποιήσω  
τῷ τιμίῳ Αἵματι τοῦ Χριστοῦ Σου·  

Ἀκόμη Σέ παρακαλοῦμε  
νά θυμηθῆς  
τήν Ἁγία Σου Καθολική  
καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, 
πού εἶναι σπαρμένη  
στά πέρατα τῆς οἰκουμένης, 
ἀπό τή μιά ἄκρη τοῦ κόσμου  
ὥς τήν ἄλλη.  
Εἰρήνεψέ την, 
Σύ πού τήν ἵδρυσες  
καί τήν ἐπλούτισες  
μέ τό τίμιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ Σου 

καί τόν ἅγιον οἶκον τοῦτον  
στερέωσον  
μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.  
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1 καί τόν ἅγιο τοῦτο Ναό,  
ὁ ὁποῖος ὡς κατοικία Σου  
εἶναι εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας,  
στερέωσέ τον  
μέχρι τήν συντέλεια τοῦ κόσμου.  

Μνήσθητι, Κύριε,  
τῶν τά δῶρα Σοι ταῦτα  
προσκομισάντων  
καί ὑπέρ ὧν καί δι᾿ ὧν  
καί ἐφ᾿ οἷς αὐτά προσεκόμισαν.  

Σέ παρακαλοῦμε ἀκόμη:  
θυμήσου, Κύριε,  
ἐκείνους πού Σοῦ προσεκόμισαν  
αὐτά τά τίμια δῶρα,  
ἐκείνους ὑπέρ τῶν ὁποίων  
καί διά τῶν ὁποίων  
Σοῦ τά προσέφεραν,  
καθώς καί τά αἰτήματά τους. 

Μνήσθητι, Κύριε,  
τῶν καρποφορούντων  
καί καλλιεργούντων  
ἐν ταῖς ἁγίαις Σου ἐκκλησίαις,  
καί μεμνημένων τῶν πενήτων·  

Θυμήσου, Κύριε, ἐκείνους πού 
ἐργάζονται καί καρποφοροῦν σέ κάθε 
μιά ἀπό τίς ἅγιες Ἐκκλησίες Σου κι 
ἐκείνους πού τούς πένητες θυμοῦνται. 

ἄμειψαι αὐτούς  
τοῖς πλουσίοις Σου  
καί ἐπουρανίοις Σου χαρίσμασι·  
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Ἀντάμειψέ τους μέ τά πλούσια  
καί ἐπουράνια χαρίσματά Σου· 

χάρισαι αὐτοῖς  
ἀντί τῶν ἐπιγείων τά ἐπουράνια·  
ἀντί τῶν προσκαίρων τά αἰώνια·  
ἀντί τῶν φθαρτῶν τά ἄφθαρτα. 

χάρισαι σ’ αὐτούς  
ἀντί τῶν ἐπιγείων τά ἐπουράνια, 
ἀντί τῶν προσκαίρων τά αἰώνια·  
ἀντί τῶν φθαρτῶν τά ἄφθαρτα. 

Μνήσθητι, Κύριε,  
τῶν ἐν ἐρημίαις καί ὄρεσι  
καί σπηλαίοις καί ταῖς ὀπαῖς  
τῆς γῆς.  

Θυμήσου, Κύριε ἐκείνους πού 
βρίσκονται στίς ἐρημιές, στά βουνά, 
στά σπήλαια καί στίς τρύπες τῆς γῆς. 

Μνήσθητι, Κύριε,  
τῶν ἐν παρθενίᾳ καί εὐλαβείᾳ  
καί ἀσκήσει  
καί σεμνῇ πολιτείᾳ διαγόντων.  

Θυμήσου, Κύριε ἐκείνους πού 
διάλεξαν νά τηροῦν παρθενία, νά ζοῦν 
μέ εὐλάβεια καί ἀσκητικότητα καί 
διάγουν μιά σεμνή καί ἁγία ζωή. 

[Μνήσθητι, Κύριε,  
τῶν εὐσεβεστάτων  
καί πιστοτάτων ἡμῶν βασιλέων,  
οὕς ἐδικαίωσας βασιλεύειν ἐπί τῆς 
γῆς·] 
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3 [Θυμήσου, Κύριε, τούς εὐσεβεῖς καί 
πιστούς βασιλεῖς μας, πού τούς 
ἀξίωσες νά βασιλεύουν πάνω στή γῆ.] 

Μνήσθητι, Κύριε,  
τῶν ἀρχόντων ἡμῶν, 
οὕς ἐδικαίωσας ἐξουσιάζειν  
ἐπί τῆς γῆς·  

Θυμήσου, Κύριε, καί τούς ἄρχοντές 
μας, πού τούς ἔδωκες ἐξουσία ἐπάνω 
στή γῆ. 

ὅπλῳ ἀληθείας,  
ὅπλῳ εὐδοκίας στεφάνωσον αὐτούς·  

Μέ τό ὅπλο τῆς ἀλήθειας, μέ τό ὅπλο 
τῆς καλῆς διαθέσεως πρός τόν λαό 
στεφάνωσέ τους. 

ἐπισκίασον ἐπί τήν κεφαλήν αὐτῶν  
ἐν ἡμέρᾳ πολέμου·  

Κάλυψε τίς κεφαλές τους μέ τή σκέπη 
Σου τήν ἡμέρα τοῦ πολέμου· 

ἐνίσχυσον αὐτῶν τόν βραχίονα· 
ὕψωσον αὐτῶν τήν δεξιάν·  
κράτυνον αὐτῶν τήν ἐξουσίαν 
[βασιλείαν]·  

ἐνίσχυσε τά μπράτσα τους, ὕψωσε τή 
δύναμή τους, κραταίωσε τήν ἐξουσία 
τους· 

ὑπόταξον αὐτοῖς  
πάντα τά βάρβαρα ἔθνη,  
τά τούς πολέμους θέλοντα·  
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Ὑπόταξε στήν ἐξουσία τους ὅλα τά 
βάρβαρα ἔθνη πού ἔρχονται μέ 
πολεμικές διαθέσεις· 

χάρισαι αὐτοῖς  
βαθεῖαν καί ἀναφαίρετον εἰρήνην·  

χάρισέ τους βαθιά καί ἀναφαίρετη 
εἰρήνη. 

λάλησον εἰς τάς καρδίας αὐτῶν  
ἀγαθά ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας Σου  
καί παντός τοῦ λαοῦ Σου,  

Μίλησε στίς καρδιές τους καλά γιά 
τήν Ἐκκλησία Σου καί ὁλόκληρο τό 
λαό Σου,  

ἵνα ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν  
ἤρεμον καί ἡσύχιον βίον διάγωμεν,  
ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καί σεμνότητι.  

ὥστε μέσα στή γαλήνη τους νά ζοῦμε 
ἥσυχα καί εἰρηνικά, μέ κάθε εὐσέβεια 
καί σεμνότητα. 

Μνήσθητι, Κύριε,  
πάσης Ἀρχῆς καί Ἐξουσίας,  

Θυμήσου, Κύριε, κάθε ἀρχή καί 
ἐξουσία 

[καί τῶν ἐν τῷ παλατίῳ  
ἀδελφῶν ἡμῶν  
καί παντός τοῦ στρατοπέδου 

καί τούς ἀδελφούς πού ὑπηρετοῦν στό 
παλάτι καί σέ ὅλο τό στρατό] 

σύμπαντος τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους, 
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5 τοῦ κατά ξηράν, θάλασσαν  
καί ἀέρα 
φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ. 

ὁλόκληρο τό ἔθνος μας, πού Σέ 
εὐλαβεῖται, τόν φιλόχριστο στρατό 
τῆς ξηρᾶς, τῆς θαλάσσης καί τοῦ 
ἀέρα. 

Τούς ἀγαθούς,  
ἐν τῇ ἀγαθότητί Σου διατήρησον· 

Τούς καλούς διατήρησέ τους μέσα 
στήν καλωσύνη Σου. 

τούς πονηρούς, ἀγαθούς ποίησον  
ἐν τῇ χρηστότητί Σου. 

Τούς πονηρούς κάνε τους καλούς μέ 
τήν χρηστότητά Σου. 

Μνήσθητι, Κύριε,  
τοῦ περιεστῶτος λαοῦ,  
καί τῶν δι᾿ εὐλόγους αἰτίας 
ἀπολειφθέντων 

Θυμήσου, Κύριε, καί τόν περιεστῶτα 
λαό κι ἐκείνους πού ἔλειψαν 
δικαιολογημένα 

καί ἐλέησον αὐτούς καί ἡμᾶς  
κατά τό πλῆθος τοῦ ἐλέους Σου·  

καί ἐλέησε κι αὐτούς κι ἐμᾶς μέ τή 
μεγάλη Σου ἀγάπη. 

τά ταμεῖα αὐτῶν  
ἔμπλησον παντός ἀγαθοῦ·  

Γέμισε τίς ἀποθῆκες τους μέ κάθε 
ἀγαθό. 
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τάς συζυγίας αὐτῶν  
ἐν εἰρήνῃ καί ὁμονοίᾳ διατήρησον·  

Διατήρησε τούς γάμους τους μέ 
εἰρήνη καί ὁμόνοια. 

τά νήπια ἔκθρεψον·  
τήν νεότητα παιδαγώγησον·  
τό γῆρας περικράτησον·  

Ἀνάθρεψε τά νήπια,  
παιδαγώγησε τούς νέους, 
στήριξε τά γηρατειά, 

τούς ὀλιγοψύχους παραμύθησον·  
τούς ἐσκορπισμένους ἐπισυνάγαγε· 
τούς πεπλανημένους ἐπανάγαγε 
καί σύναψον τῇ ἁγίᾳ Σου καθολικῇ  
καί ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ. 

παρηγόρησε αὐτούς πού λιποψυχοῦνε, 
σύναξε στήν ποίμνη Σου αὐτούς πού 
ἔχουν διασκορπιστεῖ, 
φέρε πίσω  
αὐτούς πού ἔχουν φύγει πλανεμένοι  
καί ἕνωσέ τους  
μέ τήν Ἁγία Σου Καθολική  
καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. 

Τούς ὀχλουμένους  
ὑπό πνευμάτων ἀκαθάρτων  
ἐλευθέρωσον· 

Ἐλευθέρωσε ὅσους ἐνοχλοῦνται ἀπό 
ἀκάθαρτα πνεύματα, 

τοῖς πλέουσι σύμπλευσον·  
[τοῖς ἱπταμένοις συμπέταξον, 



Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  

12

7 τοῖς ὁδοιποροῦσι συνόδευσον·  
πήγαινε κοντά σέ ὅσους βρίσκονται  
στή θάλασσα, 
[σ’ αὐτούς πού πετοῦν στόν ἀέρα]· 
συνόδεψε αὐτούς πού ὁδοιποροῦν. 

χηρῶν πρόστηθι,  
ὀρφανῶν ὑπεράσπισον,  
αἰχμαλώτους ῥῦσαι,  
νοσοῦντας ἴασαι. 

Προστάτεψε τίς χῆρες, 
ὑπερασπίσου τά ὀρφανά 
γλύτωσε τούς αἰχμαλώτους, 
γιάτρεψε τούς ἀσθενεῖς. 

Τῶν ἐν βήμασι καί μετάλλοις  
καί ἐξορίαις καί πικραῖς δουλείαις  
καί πάσῃ θλίψει καί ἀνάγκῃ  
καί περιστάσει ὄντων  
μνημόνευσον, ὁ Θεός,  

Ἐκείνους πού βρίσκονται ὑπόδικοι στά 
δικαστήρια, ἤ καταδικασμένοι στά 
μεταλλεῖα, στίς ἐξορίες, στή σκληρή 
σκλαβιά καί σέ κάθε θλίψη καί 
ἀνάγκη, σέ κάθε κακή περίσταση, 
θυμήσου τους, Κύριε, 

καί πάντων τῶν δεομένων  
τῆς μεγάλης Σου εὐσπλαγχνίας·  

καθώς κι ὅλους ἐκείνους πού ἔχουν 
ἀνάγκη ἀπό τή μεγάλη Σου 
εὐσπλαγχνία. 
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καί τῶν ἀγαπώντων ἡμᾶς  
καί τῶν μισούντων  
καί τῶν ἐντειλαμένων  
ἡμῖν τοῖς ἀναξίοις  
εὔχεσθαι ὑπέρ αὐτῶν. 

Θυμήσου, Κύριε, κι ἐκείνους πού μᾶς 
ἀγαποῦν, κι ἐκείνους μᾶς μισοῦν, κι 
ἐκείνους πού μᾶς ἔχουν παραγγείλει 
νά προσευχώμαστε ἐμεῖς οἱ ἀνάξιοι γι’ 
αὐτούς. 

Καί παντός τοῦ λαοῦ Σου,  
μνήσθητι, Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν,  
καί ἐπί πάντας ἔκχεον  
τό πλούσιόν Σου ἔλεος,  
πᾶσι παρέχων  
τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα.  

Ὅλο τό λαό Σου θυμήσου, Κύριε, Θεέ 
μας  
καί χύσε ἐπάνω σέ ὅλους μας τό 
πλούσιο ἔλεός Σου, χαρίζοντας στόν 
καθ’ ἕνα μας αὐτά πού χρειάζεται γιά 
τή σωτηρία του. 

Καί ὧν ἡμεῖς οὐκ ἐμνημονεύσαμεν,  
δι᾿ ἄγνοιαν, ἤ λήθην, ἤ πλῆθος 
ὀνομάτων,  

{Θυμήσου ἀκόμα, Κύριε,} ἐκείνους 
πού ἐμεῖς δέν Σοῦ ἀναφέραμε, ἀπό 
ἄγνοια, ἤ ἀπό λήθη, ἤ γιατί ἦταν 
πολλά τά ὀνόματα. 

Αὐτός μνημόνευσον, ὁ Θεός,  
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9 ὁ εἰδώς ἑκάστου τήν ἡλικίαν  
καί τήν προσηγορίαν,  
ὁ εἰδώς ἕκαστον 
ἐκ κοιλίας μητρός αὐτοῦ.  

Θυμήσου τους ὅλους, Κύριε, Ἐσύ, πού 
γνωρίζεις τοῦ κάθε ἑνός τήν ἡλικία 
καί τό ὄνομα, πού γνωρίζεις τόν καθ’ 
ἕνα ἀπ’ τήν κοιλιά τῆς μάνας του πρίν 
γεννηθῆ. 

Σύ γάρ εἶ, Κύριε,  
ἡ βοήθεια τῶν ἀβοηθήτων,  
ἡ ἐλπίς τῶν ἀπηλπισμένων,  
ὁ τῶν χειμαζομένων Σωτήρ,  
ὁ τῶν πλεόντων λιμήν, 
ὁ τῶν νοσούντων ἰατρός. 

Γιατί Ἐσύ Κύριε εἶσαι Αὐτός πού  
βοηθᾶ ὅσους δέν ἔχουν κανέναν νά τούς 
βοηθήση, 
ἡ ἐλπίδα τῶν ἀπηλπισμένων, 
ὁ Σωτῆρας αὐτῶν πού δοκιμάζονται  
ἀπό βαρύ χειμῶνα, 
τό λιμάνι τό πραγματικό  
αὐτῶν πού ταξιδεύουν, 
ὁ γιατρός τῶν ἀσθενῶν. 

Αὐτός τοῖς πᾶσι τά πάντα γενοῦ, 
ὁ εἰδώς ἕκαστον καί τό αἴτημα αὐτοῦ, 
οἶκον καί τήν χρείαν αὐτοῦ. 

Γίνε τά πάντα γιά τούς πάντες,  
Ἐσύ Κύριε,  
πού γνωρίζεις κάθε σπίτι  
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καί τήν ἀνάγκη του  
καί τό αἴτημα του. 

Ρῦσαι, Κύριε, τήν πόλιν ταύτην  
καί πᾶσαν πόλιν καί χώραν,  
ἀπό λιμοῦ, λοιμοῦ,  
σεισμοῦ, καταποντισμοῦ,  
πυρός, μαχαίρας,  
ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων  
καί ἐμφυλίου πολέμου. 

Γλύτωσε, Κύριε, καί τήν πόλη μας 
καί κάθε πόλη καί κάθε χῶρα ἀπό 
πείνα, ἀπό ἀρρώστεια κι ἀπό σεισμό· 
ἀπό πλημμύρες καί φωτιά καί 
ἐχθρικό μαχαίρι· ἀπό ἐπιδρομή 
ἐχθρῶν ἀλλοφύλων κι ἀπό ἐμφύλιο 
πόλεμο. 

Τί ζητοῦμε: 
Στ΄) Τέλος  Σέ παρακαλοῦμε γιά τόν 

Ἐπίσκοπό μας 
Ὅλοι οἱ συλλειτουργοί ὁμοφώνως. 

Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε,  
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (...),  

Κι ἀπό τούς πρώτους, Κύριε, θυμήσου 
τόν Ἀρχιεπίσκοπό μας ... 

ὅν χάρισαι ταῖς ἁγίαις Σου 
Ἐκκλησίαις  
ἐν εἰρήνῃ, σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ,  
μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα  
τόν λόγον τῆς Σῆς ἀληθείας. 
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1 Χάρισέ τον στίς ἁγίες Ἐκκλησίες Σου 
εἰρηνικό, ὁλόκληρο, τίμιο,  
γερό,  
νά μακροημερεύη καί νά ὀρθοτομεῖ  
τό λόγο τῆς δικῆς Σου ἀληθείας. 

Καί ὧν ἕκαστος κατά διάνοιαν ἔχει  
καί πάντων καί πασῶν. 

Καί ὅλους ἐκείνους γιά τούς ὁποίους 
προσεύχεται καθ’ ἕνας μέ τό νοῦ του 
καί ὅλους καί ὅλες. 

Καί πάντων καί πασῶν. 
Καί ὅλους καί ὅλες θυμήσου μας 
Κύριε! 
 

Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΩΡΟΥ 

Μνήσθητι, Κύριε,  
πάσης Ἐπισκοπῆς Ὀρθοδόξων,  
τῶν ὀρθοτομούντων τόν λόγον  
τῆς Σῆς ἀληθείας.  

Θυμήσου, Κύριε, ὅλους τούς 
ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους, πού ἀναλύουν 
καί ἐπεξηγοῦν ὀρθά τό λόγο τῆς δικῆς 
Σου ἀλήθειας. 

Μνήσθητι, Κύριε,  
κατά τό πλῆθος  
τῶν οἰκτιρμῶν Σου,  
καί τῆς ἐμῆς ἀναξιότητος·  
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Θυμήσου, Κύριε,  
μέ τή μεγάλη ἀγάπη Σου  
κι ἐμέ τόν ἀνάξιο. 

συγχώρησόν μοι πᾶν πλημμέλημα  
ἑκούσιόν τε καί ἀκούσιον  
καί μή διά τάς ἐμάς ἁμαρτίας  
κωλύσῃς τήν χάριν  
τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος  
ἀπό τῶν προκειμένων δώρων·  

Συγχώρησέ μου κάθε παράβαση  
πού ἔκαμα, εἴτε τήν ἤθελα εἴτε ὄχι. 
Καί μή στερήσης 
τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος 
ἀπό τά τίμια δῶρα  
πού εἶναι ἤδη τοποθετημένα   
πάνω στό Θυσιαστήριο, 
ἐξ αίτίας τῶν δικῶν μου ἁμαρτιῶν.   

Μνήσθητι, Κύριε,  
τοῦ πρεσβυτερίου,  
τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας  
καί παντός ἱερατικοῦ τάγματος· 
καί μηδένα ἡμῶν καταισχύνῃς  
τῶν κυκλούντων 
τό ἅγιόν Σου θυσιαστήριον. 

Θυμήσου, Κύριε, ὅλους τούς 
Πρεσβυτέρους καί τούς Διακόνους πού 
διακονοῦν τήν Ἐκκλησία καί ὅλα τά 
ἱερατικά τάγματα. 
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3 Μή ντροπιάσης κανένα ἀπό μᾶς, 
πού κυκλωνουν τό ἅγιό Σου 
θυσιαστήριο.  

Ἐπίσκεψαι ἡμᾶς  
ἐν τῇ χρηστότητί Σου, Κύριε·  
ἐπιφάνηθι ἡμῖν  
ἐν τοῖς πλουσίοις Σου οἰκτιρμοῖς·  

Ἐπισκέψου μας  
μέ τή συνήθη καλωσύνη Σου,  
Κύριε, 
φανερώσου σέ μᾶς  
μέ τή μεγάλη συμπόνια Σου. 

εὐκράτους καί ἐπωφελεῖς  
τούς ἀέρας ἡμῖν χάρισαι·  

Χάρισέ μας τούς ἀνέμους  
γλυκεῖς καί ὠφέλιμους. 

ὄμβρους εἰρηνικούς τῇ γῇ  
πρός καρποφορίαν δώρησαι· 

Βροχές εἰρηνικές χάρισε στή γῆ,  
γιά νά καρποφορήση  

εὐλόγησον τόν στέφανον  
τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Σου·  

Εὐλόγησε ὁλόκληρο τόν κύκλο 
τοῦ ἔτους πού μᾶς χαρίζει ἡ 
καλωσύνη Σου. 

παῦσον τά σχίσματα τῶν Ἐκκλησιῶν· 
σβέσον τά φρυάγματα τῶν ἐθνῶν· 
τάς τῶν αἱρέσεων ἐπαναστάσεις  
ταχέως κατάλυσον,  
τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος. 
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Πάψε τῶν Ἐκκλησιῶν τά σχίσματά,  
Σβῆσε τούς χρεμετισμούς  
καί τίς ἐναντιον μας ἀπειλές  
τῶν εἰδωλολατρῶν. 
Εἰρήνεψε γρήγορα  
τίς ἐπαναστάσεις τῶν αἰρέσεων  
μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος. 

Πάντας ἡμᾶς  
πρόσδεξαι εἰς τήν βασιλείαν Σου,  
υἱούς φωτός, καί υἱούς ἡμέρας 
ἀναδείξας·  
τήν Σήν εἰρήνην  
καί τήν Σήν ἀγάπην  
χάρισαι ἡμῖν, Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν·  
πάντα γάρ ἀπέδωκας ἡμῖν. 

Δέξου καί πάρε ὅλους ἐμᾶς  
στή Βασλεία Σου,  
ἀναδεικνύοντάς μας υἱούς φωτός καί 
παιδιά τῆς ἡμέρας.  
Τή δική Σου ἀγάπη  
καί τή δική Σου εἰρήνη  
χάρισε σέ μᾶς, Κύριε, Θεέ μας,  
γιατί Ἐσύ μᾶς ἔχεις χαρίσει  
τά πάντα.  

Τί ζητοῦμε: 
ζ)  

Ἀξίωσέ μας ἑνωμένοι  
νά Σέ ὑμνοῦμε καί νά Σέ δοξάζωμε. 
Ὅλοι οἱ συλλειτουργοί ὁμοφώνως: 

Καί δός ἡμῖν  
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5 ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ  
δοξάζειν καί ἀνυμνεῖν  
τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομά 
Σου,  
τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ  
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Καί κάνε μας ἄξιους νά δοξάζωμε καί 
νά ἀνυμνοῦμε μ’ἕνα στόμα καί μέ μιά 
καρδιά τό ἄξιο πάσης τιμῆς καί 
μεγαλόπρεπο ὄνομά Σου, τοῦ Πατρός 
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου 
Πνεύματος, τώρα καί πάντοτε καί 
στούς ἀτέλειωτους αἰῶνες.  

Ἀμήν. 
Ὅλοι συμφωνοῦμε καί εὐχόμαστε!  

Καί ἔσται τά ἐλέη  
τοῦ μεγάλου Θεοῦ  
καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ  
μετά πάντων ἡμῶν. 

Καί ἄς ἔλθουν οἱ εὐλογίες  
τοῦ μεγάλου Θεοῦ 
καί Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ 
σέ ὅλους σας. 

Καί μετά τοῦ Πνεύματός Σου. 

Καί στό δικό σου τό πνεῦμα!  
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ 

Ὁ Διάκονος ἤ ὁ Ιερεύς 

Πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες  
ἔτι καί ἔτι ἐν εἰρήνῃ  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὑπέρ τῶν προσκομισθέντων  
καί ἁγιασθέντων τιμίων δώρων  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὅπως ὁ φιλάνθρωπος Θεός ἡμῶν,  
ὁ προσδεξάμενος αὐτά 
εἰς τό ἅγιον καί ὑπερουράνιον  
καί νοερόν Αὐτοῦ θυσιαστήριον  
εἰς ὀσμήν εὐωδίας πνευματικῆς,  
ἀντικαταπέμψῃ ἡμῖν τήν Θείαν Χάριν 
καί τήν δωρεάν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  
δεηθῶμεν. 
Κύριε, ἐλέησον. 

Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς  
ἀπό πάσης θλίψεως,  
ὀργῆς, κινδύνου καί ἀνάγκης,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον 
καί διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός,  
τῇ Σῇ χάριτι. 
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7 Κύριε, ἐλέησον. 

Τήν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν,  
εἰρηνικήν καί ἀναμάρτητον,  
παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 

Παράσχου, Κύριε. 

Ἄγγελον εἰρήνης, πιστόν ὁδηγόν,  
φύλακα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων 
ἡμῶν  
παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 

Παράσχου, Κύριε. 

Συγγνώμην καί ἄφεσιν  
τῶν ἁμαρτιῶν  
καί τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν  
παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 

Παράσχου, Κύριε. 

Τά καλά καί συμφέροντα  
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν  
καί εἰρήνην τῷ κόσμῳ  
παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 

Παράσχου, Κύριε. 

Τόν ὑπόλοιπον χρόνον  
τῆς ζωῆς ἡμῶν  
ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ ἐκτελέσαι  
παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα 

Παράσχου, Κύριε. 
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Χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν,  
ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά  
καί καλήν ἀπολογίαν  
τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος  
τοῦ Χριστοῦ,  
αἰτησώμεθα. 

Παράσχου, Κύριε. 

Τήν ἑνότητα τῆς πίστεως  
καί τήν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
αἰτησάμενοι,  
ἑαυτούς καί ἀλλήλους  
καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν  
Χριστῷ, τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

Σοί, Κύριε. 

Ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ Θεός τοῦ σώζειν,  
Σύ ἡμᾶς δίδαξον  
εὐχαριστεῖν Σοι ἀξίως  
ὑπέρ τῶν εὐεργεσιῶν Σου,  
ὧν ἐποίησας καί ποιεῖς μεθ᾿ ἡμῶν.  
Σύ, ὁ Θεός ἡμῶν,  
ὁ προσδεξάμενος τά δῶρα ταῦτα,  
καθάρισον ἡμᾶς  
ἀπό παντός μολυσμοῦ  
σαρκός καί πνεύματος,  
καί δίδαξον ἁγιωσύνην ἐπιτελεῖν  
ἐν φόβῳ Σου·  
ἵνα ἐν καθαρῷ τῷ μαρτυρίῳ  
τῆς συνειδήσεως ἡμῶν,  
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9 ὑποδεχόμενοι τήν μερίδα  
τῶν ἁγιασμάτων Σου,  
ἑνωθῶμεν τῷ ἁγίῳ Σώματι καί Αἵματι  
τοῦ Χριστοῦ Σου·  
καί ὑποδεξάμενοι αὐτά ἀξίως,  
σχῶμεν τόν Χριστόν,  
κατοικοῦντα ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν,  
καί γενώμεθα ναός  
τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος. 
Ναί, ὁ Θεός ἡμῶν  
καί μηδένα ἡμῶν ἔνοχον ποιήσῃς  
τῶν φρικτῶν Σου τούτων  
καί ἐπουρανίων μυστηρίων,  
μηδέ ἀσθενῆ ψυχῇ καί σώματι,  
ἐκ τοῦ ἀναξίως αὐτῶν μεταλαμβάνειν·  
ἀλλά δός ἡμῖν  
μέχρι τῆς ἐσχάτης ἡμῶν ἀναπνοῆς,  
ἀξίως ὑποδέχεσθαι  
τήν μερίδα τῶν ἁγιασμάτων Σου,  
εἰς ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου,  
εἰς ἀπολογίαν εὐπρόσδεκτον,  
τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος  
τοῦ Χριστοῦ Σου·  
ὅπως ἄν καί ἡμεῖς  
μετά πάντων τῶν Ἁγίων,  
τῶν ἀπ᾿ αἰῶνός Σοι εὐαρεστησάντων,  
γενώμεθα μέτοχοι  
τῶν αἰωνίων Σου ἀγαθῶν,  
ἅ ἡτοίμασας τοῖς ἀγαπῶσί Σε, Κύριε. 

Καί καταξίωσον ἡμᾶς, Δέσποτα,  
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μετά παρρησίας, ἀκατακρίτως,  
τολμᾶν ἐπικαλεῖσθαι Σέ,  
τόν ἐπουράνιον Θεόν, Πατέρα  
καί λέγειν.   

Ὄρθιοι! 

Προσοχή! Ἡ Κυριακή Προσευχή ἀ-
παγγέλλεται ἀπό ὅλο τό ἐκκλησίασμα 
ὁμοφώνως μέ ἥρεμη κατανυκτική φωνή, 
χωρίς βιασύνη, ἀλλά μέ εὐλάβεια καί 
προσοχή, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι κομμένοι 
οἱ στίχοι παρακάτω: 
Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,  
ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου,  
ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου,  
γενηθήτω τό θέλημά Σου,  
ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς.  
Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον  
δός ἡμῖν σήμερον  
καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν,  
ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν  
τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.  
Καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,  
ἀλλά ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ. 

Ὅτι Σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία  
καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα,  
τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ  
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
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1 Ἀμήν. 

Εἰρήνη πᾶσι. 

Καί τῷ πνεύματί Σου. 

Τάς κεφαλάς ἡμῶν  
τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν. 

Σοί, Κύριε. 

Δέσποτα, Κύριε,  
ὁ Πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν  
καί Θεός πάσης παρακλήσεως,  
τούς ὑποκεκλικότας Σοι  
τάς ἑαυτῶν κεφαλάς εὐλόγησον,  
ἁγίασον, φρούρησον,  
ὀχύρωσον, ἐνδυνάμωσον,  
ἀπό παντός ἔργου πονηροῦ ἀπόστησον,  
παντί δέ ἔργῳ ἀγαθῷ σύναψον  
καί καταξίωσον ἀκατακρίτως μετασχεῖν  
τῶν ἀχράντων Σου τούτων  
καί ζωοποιῶν μυστηρίων,  
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,  
εἰς Πνεύματος Ἁγίου κοινωνίαν. 

Χάριτι καί οἰκτιρμοῖς  
καί φιλανθρωπίᾳ  
τοῦ μονογενοῦς Σου Υἱοῦ,  
μεθ᾿ Οὗ εὐλογητός εἶ,  
σύν τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ  
καί ζωοποιῷ Σου Πνεύματι  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 



ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΥ 142 

Ἀμήν. 

Πρόσχες, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,  
ὁ Θεός ἡμῶν,  
ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου Σου  
καί ἀπό θρόνου δόξης  
τῆς βασιλείας Σου  
καί ἐλθέ εἰς τό ἁγιάσαι ἡμᾶς,  
ὁ ἄνω τῷ Πατρί συγκαθήμενος  
καί ὧδε ἡμῖν ἀοράτως συνών.  
Καί καταξίωσον τῇ κραταιᾷ Σου χειρί  
μεταδοῦναι ἡμῖν  
τοῦ ἀχράντου Σώματός Σου  
καί τοῦ τιμίου Αἵματος  
καί δι᾿ ἡμῶν παντί τῷ λαῷ. 

Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ  
καί ἐλέησόν με. (γ΄) 

Πρόσχωμεν!  
Τά ἅγια τοῖς ἁγίοις. 

Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος,  
Ἰησοῦς Χριστός,  
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. 
 
 ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ 

Αἰνεῖτε τόν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν.  
Ἀλληλούϊα. 

Ἐνῶ οἱ χοροί ψάλλουν τούς ψαλμούς 
τοῦ «Κοινωνικοῦ», ὁ Ἱερεύς μελίζει τόν 
ἅγιον ἄρτον, πληροῖ τό ἅγιον Ποτήριον 
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3 καί ἐγχέει τό ζέον ἐντός αὐτοῦ, ἀκολού-
θως δέ ἀναγινώσκει εὐλαβῶς τάς παρα-
τιθεμένας κατωτέρω εὐχάς καί τροπάρια 
τῆς Θ. Μεταλήψεως. 

Μελίζεται καί διαμερίζεται 
ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ,  
ὁ μελιζόμενος καί μή διαιρούμενος,  
ὁ πάντοτε ἐσθιόμενος  
καί μηδέποτε δαπανώμενος,  
ἀλλά τούς μετέχοντας ἁγιάζων. 

Πλήρωμα, ποτηρίου πίστεως,  
Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμήν. 
 

ΤΟ ΖΕΟΝ 

Εὐλογημένη ἡ ζέσις  
τῶν Ἁγίων Σου, Κύριε,  
πάντοτε νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.  

Ζέσις πίστεως,  
πλήρης Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμήν. 
 
Η ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ 

ΥΠΟ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Ἀδελφοί καί συλλειτουργοί  
συγχωρήσατε μοι τῷ ἁμαρτωλῷ 

Τῆς Ἱερωσύνης Σου  
μνησθείη Κύριος ὁ Θεός  
ἐν τῇ βασιλείᾳ Αὐτοῦ πάντοτε,  
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νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. 

Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ  
καί ἐλέησόν με. (γ΄) 

Ἰδού, προσέρχομαι Χριστῷ  
τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ καί Θεῷ ἡμῶν.  
Μεταδίδοταί μοι (...) τῷ ἀναξίῳ 
Πρεσβυτέρῳ  
τό τίμιον καί πανάγιον Σῶμα  
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ  
καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,  
εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν 
αἰώνιον. 

Ἔτι μεταδίδοταί μοι (...)  
τῷ ἀναξίῳ Πρεσβυτέρῳ  

τό τίμιον καί πανάγιον Αἷμα  
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ 
καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,  
εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν 
αἰώνιον. 

Τοῦτο ἥψατο τῶν χειλέων μου  
καί ἀφελεῖ Κύριος  
πάσας τάς ἀνομίας μου  
καί τάς ἁμαρτίας μου περικαθαριεῖ. 

Ἀφοῦ μεταλάβουν οἱ ἐν τῷ ἁγίῳ 
Βήματι, ὁ Ἱερεύς ἐμβάλλει τά τεμάχια 
τοῦ ἁγίου ἄρτου εἰς τό ἅγιον Ποτήριον. 
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5 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ  

ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΗΨΗ  

ΥΠΟ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι ... 

Φωτίζου, φωτίζου,  
ἡ νέα Ἱερουσαλήμ ... 

Ὤ θείας, ὤ φίλης,  
ὤ γλυκυτάτης Σου φωνῆς· ... 

Ὤ Πάσχα τό μέγα ...  

Ἀπόπλυνον, Κύριε,  
τά ἁμαρτήματα τῶν ἐνθάδε 
μνημονευθέντων δούλων Σου  
τῷ αἵματί Σου τῷ ἁγίῳ  
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου  
καί πάντων Σου τῶν Ἁγίων. 

Μετά φόβου Θεοῦ,  
πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε. 

Ὄρθιοι!  

H ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ  

ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ 

ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 

Οἱ πιστοί προσέρχονται καί 
μεταλαμβάνουν τῶν ἀχράντων 
Μυστηρίων. Εἰς τό τέλος ὁ Ἱε-
ρεύς ὑψώνει τό ἅγιον Ποτήριον 
εὐλογῶν τόν λαόν καί ἐκφωνεῖ: 
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«ΣΩΣΟΝ Ο ΘΕΟΣ» 

Σῶσον, ὁ Θεός, τόν λαόν Σου  
καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν Σου. 

Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν,  
ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον,  
εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ,  
ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες·  
Αὕτη γάρ ἡμᾶς ἔσωσεν. 

Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς», 
κατά τάς ἡμέρας τῶν 
Δεσποτικῶν ἑορτῶν καί τάς 
ἀποδόσεις των, ψάλλεται τό 
Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. 

Ὁ Ἱερεύς ἀποθέτει τό Ποτήριον  
ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέζης καί θυμιᾶ 

ὑποκλινόμενος ἐνώπιον αὐτοῦ λέγων: 

Ὑψώθητι ἐπί τούς οὐρανούς ὁ Θεός  
καί ἐπί πᾶσαν τήν γῆν ἡ δόξα Σου.  (γ΄) 

ἔπειτα ὑψώνει τόν Δίσκον  
καί τό ἅγιον Ποτήριον λέγων: 

Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν 

καί στρεφόμενος πρός τόν Λαόν  
καί εὐλογῶν αὐτόν  

συνεχίζει τήν ἐκφώνησιν 

Πάντοτε, νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν. 
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7 Καί ἀπέρχεται εἰς τήν ἁγίαν Πρόθεσιν,  
ὅπου ἀποθέτει τά ἅγια. 

 

Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ 

Ὀρθοί!  
Μεταλαβόντες τῶν θείων, ἁγίων, 
ἀχράντων, ἀθανάτων,  
ἐπουρανίων καί ζωοποιῶν,  
φρικτῶν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων,  
ἀξίως εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ. 

Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον  
καί διαφύλαξον ἡμᾶς ὁ Θεός,  
τῇ Σῇ χάριτι. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Τήν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν,  
εἰρηνικήν καί ἀναμάρτητον 
αἰτησάμενοι, ἑαυτούς καί ἀλλήλους  
καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν,  
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

Σοί, Κύριε. 

Εὐχαριστοῦμέν Σοι, Κύριε,  
ὁ Θεός ἡμῶν,  
ἐπί τῇ μεταλήψει τῶν ἁγίων, 
ἀχράντων, ἀθανάτων  
καί ἐπουρανίων Σου μυστηρίων,  
ἅ ἔδωκας ἡμῖν  
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ἐπ᾿ εὐεργεσίᾳ καί ἁγιασμῷ  
καί ἰάσει τῶν ψυχῶν  
καί τῶν σωμάτων ἡμῶν. 
Αὐτός, Δέσποτα τῶν ἁπάντων,  
δός γενέσθαι ἡμῖν  
τήν κοινωνίαν τοῦ ἁγίου Σώματος  
καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ Σου,  
εἰς πίστιν ἀκαταίσχυντον,  
εἰς ἀγάπην ἀνυπόκριτον,  
εἰς πλησμονήν σοφίας,  
εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος,  
εἰς ἀποτροπήν παντός ἐναντίου,  
εἰς περιποίησιν τῶν ἐντολῶν Σου,  
εἰς ἀπολογίαν εὐπρόσδεκτον,  
τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος  
τοῦ Χριστοῦ Σου, 

Ὅτι Σύ εἶ ὁ ἁγιασμός ἡμῶν,  
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν  
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ  
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν. 

Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν. 

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 
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9 Η «ΟΠΙΣΘΑΜΒΩΝΟΣ» ΕΥΧΗ 

Ὁ θυσίαν αἰνέσεως  
καί λατρείαν εὐάρεστον 
τήν λογικήν ταύτην  
καί ἀναίμακτον θυσίαν  
προσδεχόμενος  
παρά τῶν ἐπικαλουμένων Σε 
ἐν ὅλῃ καρδίᾳ,  
Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, 
ὁ Ἀμνός καί Υἱός τοῦ Θεοῦ,  
ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου· 
ὁ μόσχος ὁ ἄμωμος,  
ὁ μή δεχόμενος ἁμαρτίας ζυγόν 
καί τυθείς δι᾿ ἡμᾶς ἑκών· 
ὁ μελιζόμενος καί μή διαιρούμενος, 
ὁ ἐσθιόμενος  
καί μηδέποτε δαπανώμενος,  
τούς δέ ἐσθίοντας ἁγιάζων· 
ὁ εἰς ἀνάμνησιν  
8τοῦ ἑκουσίου πάθους Σου 
καί τῆς ζωοποιοῦ τριημέρου  
ἐγέρσεώς Σου, 
κοινωνούς ἡμᾶς ἀναδείξας  
τῶν ἀρρήτων καί ἐπουρανίων  
καί φρικτῶν Σου Μυστηρίων, 
τοῦ ἁγίου Σου Σώματος  
καί τοῦ τιμίου Σου Αἵματος· 
τήρησον ἡμᾶς, τούς δούλους Σου, 
τούς διακόνους,  
[καί τούς πιστούς βασιλεῖς,] 
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τούς ἄρχοντας  
καί τόν φιλόχριστον στρατόν 
καί τόν περιεστῶτα λαόν,  
ἐν τῷ Σῷ ἁγιασμῷ. 
Καί δός ἡμῖν ἐν παντί χρόνῳ καί καιρῷ  
μελετᾶν τήν Σήν δικαιοσύνην, 
ὅπως, πρός τό Σόν θέλημα ὁδηγηθέντες  
καί τά εὐάρεστά Σοι ποιήσαντες 
ἄξιοι γενώμεθα  
καί τῆς ἐκ δεξιῶν Σου παραστάσεως, 
ὅταν ἐλεύσῃ κρῖναι  
ζῶντας καί νεκρούς. 
Τούς ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἀδελφούς ἡμῶν 
ἀνάρρυσαι, 
τούς ἐν ἀσθενείᾳ ἐπίσκεψαι, 
τούς ἐν κινδύνοις θαλάσσης  
κυβέρνησον 
καί τάς προαναπαυσαμένας ψυχάς  
ἐπ᾿ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου ἀνάπαυσον, 
ὅπου ἐπισκοπεῖ  
τό φῶς τοῦ προσώπου Σου 
καί πάντων τῶν δεομένων  
τῆς Σῆς βοηθείας  
ἐπάκουσον. 
Ὅτι Σύ εἰ ὁ δοτήρ τῶν ἀγαθῶν 
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν, 
σύν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρί  
καί τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ  
καί ζωοποιῷ Σου Πνεύματι,  
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1 νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἤ ἡ παρούσα εὐχή: 

Ὁ εὐλογῶν τούς εὐλογοῦντάς Σε, 
Κύριε,  
καί ἁγιάζων τούς ἐπί Σοί  
πεποιθότας,  
σῶσον τόν λαόν Σου  
καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν Σου.  
Τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Σου  
φύλαξον,  
ἁγίασον τούς ἀγαπῶντας  
τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου Σου.  
Σύ αὐτούς ἀντιδόξασον  
τῇ θεϊκῇ Σου δυνάμει  
καί μή ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς  
τούς ἐλπίζοντας ἐπί Σέ.  
Εἰρήνην τῷ κόσμῳ Σου δώρησαι,  
ταῖς Ἐκκλησίαις Σου, τοῖς ἱερεῦσι,  
τοῖς ἄρχουσι ἡμῶν,  
τῷ στρατῷ καί παντί τῷ λαῷ Σου.  
ὅτι πᾶσα δόσις ἀγαθή  
καί πᾶν δώρημα τέλειον  
ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον  
ἐκ Σοῦ, τοῦ Πατρός τῶν φώτων·  
καί Σοί τήν δόξαν καί εὐχαριστίαν  
καί προσκύνησιν ἀναπέμπομεν  
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ  
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,  
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νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν. 

Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον  
ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος. (γ΄) 

 
Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ 

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἤνυσται καί τετέλεσται,  
ὅσον εἰς τήν ἡμετέραν δύναμιν, 
Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, 
τό τῆς Σῆς οἰκονομίας μυστήριον. 
ἔσχομεν γάρ  
τοῦ θανάτου Σου τήν μνήμην· 
εἴδομεν τῆς ἀναστάσεώς Σου  
τόν τύπον· 
ἐνεπλήσθημεν  
τῆς ἀτελευτήτου Σου ζωῆς· 
ἀπηλαύσαμεν τῆς ἀκενώτου Σου τρυφῆς, 
ἧς καί ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι 
πάντας ἡμᾶς  
καταξιωθῆναι εὐδόκησον. 
Χάριτι τοῦ ἀνάρχου Σου Πατρός  
καί τοῦ ἁγίου καί ἀγαθοῦ  
καί ζωοποιοῦ Σου Πνεύματος, 
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  
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3 Ἀμήν. 

Εὐλογία Κυρίου  
καί ἔλεος Αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ᾿ ὑμᾶς,  
τῇ Αὐτοῦ θείᾳ χάριτι καί φιλανθρωπίᾳ  
πάντοτε, νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν. 
 
Δόξα Σοι ὁ Θεός, ἡ ἐλπίς ἡμῶν,  
δόξα Σοι. 

Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν,  
Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν,  

– ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου  
καί παναμώμου ἁγίας Αὑτοῦ Μητρός·  

– δυνάμει τοῦ τιμίου  
καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ·  

– προστασίαις τῶν τιμίων  
ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων·  

– ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου,  
προφήτου Προδρόμου 
καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου·  

– τῶν ἁγίων ἐνδόξων  
καί πανευφήμων Ἀποστόλων·  
τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν  
μεγάλων Ἱεραρχῶν  
καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων 

– τῶν ἁγίων ἐνδόξων  
καί καλλινίκων Μαρτύρων·  
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τῶν ὁσίων καί θεοφόρων  
Πατέρων ἡμῶν·  

– τῶν ἁγίων καί δικαίων θεοπατόρων  
Ἰωακείμ καί Ἄννης,  

– (τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ),  
– τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου  

ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας  
τῆς Καππαδοκίας 
οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου,  

– (τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας  
οὗ καί τήν μνήμην ἐπιτελοῦμεν) 

– καί πάντων τῶν Ἁγίων,  
ἐλεήσαι καί σώσαι ἡμᾶς,  
ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος  
καί ἐλεήμων Θεός. 

Τόν εὐλογοῦντα  
καί ἁγιάζοντα ἡμᾶς,  
Κύριε, φύλαττε εἰς πολλά ἔτη. 

Ἡ ἁγία Τριάς  
διαφυλάξαι καί σώσαι πάντας ἡμᾶς. 

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν  
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν,  
ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς.  

Ἀμήν. 
  

  
  


