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ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ  ΑΠΟΚΡΕΩ 

Μνήμην ἐπιτελοῦμεν  

πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων 
ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. 

 
Ο ΟΡΘΡΟΣ 

Ἑξάψαλμος .  Εἰρηνικά.   

Ἀντί τοῦ Θεός Κύριος «ἀλληλούϊα»: 
Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 

Μακάριοι οὕς ἐξελέξω καί προσελάβου, Κύριε.  
κατασκηνώσουσι ἐν ταῖς αὐλαῖς Σου. 

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 

Σύ, Κύριε, εἰς τόν αἰῶνα μένεις 
καί τό μνημόσυνόν Σου εἰς γενεάν καί γενεάν.   

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 

Κύριος ἐξ οὐρανοῦ ἐπί τήν γῆν ἐπέβλεψε.   
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Τοῦ ἀκοῦσαι τοῦ στεναγμοῦ τῶν πεπεδημένων 
τοῦ λῦσαι τούς υἱούς τῶν τεθανατωμένων. 

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ   
Ἦχος πλ. δ΄. 

Ὁ βάθει σοφίας φιλανθρώπως 
πάντα οἰκονομῶν  
καί τό συμφέρον πᾶσιν ἀπονέμων,  
μόνε Δημιουργέ, 
ἀνάπαυσον, Κύριε,  
τάς ψυχάς τῶν δούλων Σου· 
ἐν Σοί γάρ τήν ἐλπίδα ἀνέθεντο, 
τῷ Ποιητῇ καί Πλάστῃ καί Θεῷ ἡμῶν. 

Δόξα.  Ὅλοι μαζί ἐπαναλαμβάνομε: 
Ἐν Σοί γάρ τήν ἐλπίδα ἀνέθεντο, 
τῷ Ποιητῇ καί Πλάστῃ  
καί Θεῷ ἡμῶν. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον.  Ἦχος ὁ αὐτός. 
Σέ καί τεῖχος καί λιμένα ἔχομεν 
καί πρέσβιν εὐπρόσδεκτον  
πρός ὅν ἔτεκες Θεόν, 
Θεοτόκε ἀνύμφευτε,  
τῶν πιστῶν ἡ σωτηρία. 

Μικρά Συναπτή 
Ἔτι καί ἔτι ἐν εἰρήνῃ,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
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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 Γ' τοῦ Ὄρθρου 
Ἐκ νυκτός ὀρθρίζει  
τό πνεῦμα ἡμῶν πρός σέ, ὁ Θεός,  
διότι φῶς τά προστάγματά σου.  
Δίδαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός,  
τήν δικαιοσύνην σου, τάς ἐντολάς σου 
καί τά δικαιώματά σου. 
Φώτισον τούς ὀφθαλμούς  
τῶν διανοιῶν ἡμῶν 
μήποτε ὑπνώσωμεν ἐν ἁμαρτίαις  
εἰς θάνατον. 
Ἀπέλασον πάντα ζόφον  
ἀπό τῶν καρδιῶν ἡμῶν. 
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Χάρισαι ἡμῖν τόν τῆς δικαιοσύνης ἥλιον 
καί ἀνεπηρέστον τήν ζωήν ἡμῶν  
διαφύλαξον 
ἐν τῇ σφραγῖδι τοῦ ἁγίου σου 
Πνεύματος. 
Κατεύθυνον τά διαβήματα ἡμῶν  
εἰς ὁδόν εἰρήνης. 
Δός ἡμῖν τόν ὄρθρον καί τήν ἡμέραν  
ἐν ἀγαλλιάσει, 
ἵνα σοι τάς ἑωθινάς ἀναπέμπωμεν εὐχάς, 

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. 

Ἀμήν. 

Μετά τήν α΄ στιχολογίαν 
Τά Καθίσματα τοῦ τυχόντος ἤχου  

νεκρώσιμα καί μαρτυρικά (Παρακλητική). 

Ἦχος πλ. α΄ 

Κύριε, τὸ ποτήριον τοῦ πάθους σου,  
οἱ Ἀθλοφόροι σου ζηλώσαντες,  
κατέλιπον τὴν τοῦ βίου τερπνότητα,  
καὶ γεγόνασι τῶν Ἀγγέλων συμμέτοχοι.  
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Αὐτῶν ταῖς παρακλήσεσι,  
παράσχου ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, 
ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς  
ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ  
ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ αὐτὸς δώσει δύναμιν  
καὶ κραταίωσιν τῷ λαῷ Αὐτοῦ· 
εὐλογητὸς ὁ Θεός. 

Τὰ θαύματα τῶν ἁγίων σου Μαρτύρων, 
τεῖχος ἀκαταμάχητον, ἡμῖν δωρησάμενος,  
Χριστὲ ὁ Θεός,  
ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις,  
βουλὰς ἐθνῶν διασκέδασον,  
τῆς Βασιλείας τὰ σκῆπτρα κραταίωσον,  
ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. 

Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῆ Αὐτοῦ 
ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος·  
πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς. 

Διωγμοὺς καὶ κινδύνους ὑπεριδόντες,  
καὶ τυράννων τὰ θράση μὴ πτοηθέντες,  
παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν ἀνεκήρυττον  
καὶ βασάνων αἰκισμοὺς  
ὑπομείναντες στερρῶς,  
εἰδώλων πλάνην καθεῖλον,  
καὶ κράτος τοῦ Διαβόλου,  
οἱ Ἀθλοφόροι σαφῶς νικήσαντες.  
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Δόξα.  
(Ἐκ τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου) 

Γινώσκεις ὁ Θεὸς ἡμῶν,  
ὅτι ἐν ἁμαρτίαις γεγεννήμεθα·  
δι’ ὃ σε ἱκετεύομεν· 
τοὺς μεταστάντας ἐξ ἡμῶν ἀνάπαυσον, 
παρορῶν ὡς ἀγαθὸς τὰ πλημμελήματα,  
ἃ ὡς ἄνθρωποι καὶ θνητοὶ ἐν βίῳ ἔπραξαν, 
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου,  
μόνε φιλάνθρωπε. 

Καί νῦν. 
Θεοτοκίον.  Τόν συνάναρχον Λόγον. 

Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος· 
χαῖρε τεῖχος καί σκέπη  
τῶν προστρεχόντων εἰς Σέ· 
χαῖρε ἀχείμαστε λιμήν  
καί ἀπειρόγαμε· 
ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκί  
τόν ποιητήν Σου καί Θεόν 
πρεσβεύουσα μή ἐλλείπῃς  
ὑπέρ τῶν ἀνυμνούντων 
καί προσκυνούντων τόν Τόκον Σου. 

 
Ὁ Ἄμωμος  

εἰς  στάσεις  τρεῖς :  
ΣΤΑΣΙΣ  Α΄ 

Ἦχος πλ. β΄. 
Ἄμωμοι ἐν ὁδῷ,  
Ἀλληλούϊα. 
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Εὐλογητός εἶ, Κύριε,  
δίδαξόν με τά δικαιώματά Σου.  
Ἀλληλούϊα. 

Ἐπεπόθησεν ἡ ψυχή μου  
τοῦ ἐπιθυμῆσαι 
τά κρίματά Σου ἐν παντί καιρῷ.  
Ἀλληλούϊα. 

Κλῖνον τήν καρδίαν μου  
εἰς τά μαρτύρια Σου 
καί μή εἰς πλεονεξίαν.  
Ἀλληλούϊα. 

Ἀθυμία κατέσχεν με ἀπό ἁμαρτωλῶν 
τῶν ἐγκαταλιμπανόντων τόν νόμον Σου.  
Ἀλληλούϊα. 

Μέτοχος ἐγώ εἰμι  
πάντων τῶν φοβουμένων Σε 
καί τῶν φυλασσόντων τάς ἐντολάς Σου.  
Ἀλληλούϊα. 

Α΄ χορός:  Δόξα. 
Β΄ χορός:  Καί νῦν. 

Α΄ χορός:  Ἀλληλούϊα. 

ΣΤΑΣΙΣ  Β΄ 

Ἦχος πλ. α΄. 
Αἱ χεῖρές Σου  
ἐποίησαν με καί ἔπλασάν με· 
συνέτισόν με  
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καί μαθήσομαι τάς ἐντολάς Σου. 
Ἐλέησόν με, Κύριε. 

Ὅτι ἐγενήθην ὡς ἀσκός ἐν πάχνῃ· 
τά δικαιώματά Σου οὐκ ἐπελαθόμην. 
Ἐλέησόν με, Κύριε. 

Σός εἰμι ἐγώ, σῶσόν με,  94 
ὅτι τά δικαιώματά Σου ἐξέζήτησα. 
Ἐλέησόν με, Κύριε. 

Ἀπό τῶ κριμάτων Σου οὐκ ἐξέκλινα,  102 
ὅτι Σύ ἐνομοθέτησάς μοι. 
Ἐλέησόν με, Κύριε. 

Ἔκλινα τήν καρδίαν μου  112 
τοῦ ποιῆσαι τά δικαιώματά Σου 
εἰς τόν αἰῶνα δι᾿ ἀντάμειψιν. 
Ἐλέησόν με, Κύριε. 

Καιρός τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ· 126 
διεσκέδασαν τόν νόμον Σου. 
Ἐλέησόν με, Κύριε. 

Α΄ χορός:  Δόξα. 
Β΄ χορός:  Καί νῦν. 

Α΄ χορός:  Ἐλέησόν με, Κύριε. 

ΣΤΑΣΙΣ  Γ΄ 

Ἦχος πλ. δ΄. 
Καί ἐλέησόν με.  
Ἀλληλούϊα. 
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Ἐπίβλεψον ἐπ᾿ ἐμέ καί ἐλέησόν με 
κατά τό κρίμα τῶν ἀγαπώντων  
τό ὄνομά Σου. 
Ἀλληλούϊα. 

Νεώτερός εἰμι ἐγώ καί ἐξουδενωμένος· 
τά δικαιώματά Σου οὐκ ἐπελαθόμην. 
Ἀλληλούϊα. 

Τῆς φωνῆς μου ἄκουσον, Κύριε,  
κατά τό ἔλεός Σου,  
κατά τό κρίμα Σου ζῆσόν με. 
Ἀλληλούϊα. 

Ἄρχοντες κατεδίωξάν με δωρεάν 
καί ἀπό τῶν λόγων Σου  
ἐδειλίασεν ἡ καρδία μου. 
Ἀλληλούϊα. 

Ζήσεται ἡ ψυχή μου καί αἰνέσει Σε 
καί τά κρίματά Σου βοηθήσει μοι. 
Ἀλληλούϊα. 

Ἐπλανήθην ὡς πρόβατον ἀπολωλός· 176 
ζήτησον τόν δοῦλόν Σου,  
ὅτι τάς ἐντολάς Σου οὐκ ἐπελαθόμην. 
Ἀλληλούϊα. 

 
ΤΑ  ΝΕΚΡΩΣΙΜΑ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ 

Ἦχος πλ. α΄. 
Εὐλογητός εἶ, Κύριε,  
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δίδαξόν με τά δικαιώματά Σου. 

Τῶν Ἁγίων ὁ χορός,  
εὗρε πηγήν τῆς ζωῆς  
καί θύραν Παραδείσου·  
εὕρω κἀγώ,  
τήν ὁδόν διά τῆς μετανοίας·  
τό ἀπολωλός πρόβατον ἐγώ εἰμί·  
ἀνακάλεσαί με, Σωτήρ καί σῶσόν με. 

Εὐλογητός εἶ, Κύριε, ... 

Οἱ τόν Ἀμνόν, τοῦ Θεοῦ κηρύξαντες  
καί σφαγιασθέντες ὥσπερ ἄρνες  
καί πρός ζωήν τήν ἀγήρῳ, ἅγιοι  
καί ἀΐδιον μετατεθέντες,  
τοῦτον ἐκτενῶς, Μάρτυρες αἰτήσασθε,  
ὀφλημάτων λύσιν ἡμῖν δωρήσασθαι. 

Εὐλογητός εἶ, Κύριε, ... 

Οἱ τήν ὁδόν, τήν στενήν βαδίσαντες,  
τεθλιμμένην πάντες οἱ ἐν βίῳ·  
οἱ τόν Σταυρόν, ὡς ζυγόν ἀράμενοι  
καί Ἐμοί ἀκολουθήσαντες ἐν πίστει  
δεῦτε ἀπολαύετε,  
ἅ ἡτοίμασα ὑμῖν, βραβεῖα 
καί στέφη τά οὐράνια. 

Εὐλογητός εἶ, Κύριε, ... 

Εἰκών εἰμι, τῆς ἀῤῥήτου δόξης Σου,  
εἰ καί στίγματα φέρω πταισμάτων·  
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οἰκτείρησον, τό Σόν πλάσμα, Δέσποτα,  
καί καθάρισον Σῇ εὐσπλαγχνίᾳ·  
καί τήν ποθεινήν πατρίδα παράσχου μοι,  
Παραδείσου πάλιν ποιῶν πολίτην με. 

Εὐλογητός εἶ, Κύριε, ... 
Συνοπτική διατύπωση  

τοῦ ὅλου ἔργου τῆς θείας οἰκονομίας 
Ὁ πάλαι μέν, ἐκ μή ὄντων πλάσας με  
καί εἰκόνι Σου θείᾳ τιμήσας,  
παραβάσει ἐντολῆς δέ  
πάλιν με ἐπιστρέψας  
εἰς γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθην,  
εἰς τό καθ᾿ ὁμοίωσιν ἐπανάγαγε,  
τό ἀρχαῖον κάλλος ἀναμορφώσασθαι. 

Εὐλογητός εἶ, Κύριε, ... 

Ἀνάπαυσον, ὁ Θεός, τούς δούλους Σου  
καί κατάταξον αὐτούς ἐν Παραδείσῳ,  
ὅπου χοροί, τῶν Ἁγίων, Κύριε,  
καί οἱ Δίκαιοι,  
ἐκλάμψουσιν ὡς φωστῆρες·  
τούς κεκοιμημένους  
δούλους Σου ἀνάπαυσον,  
παρορῶν αὐτῶν  
πάντα τά ἐγκλήματα. 

Δόξα.  Τριαδικόν. 
Τό τριλαμπές, τῆς μιᾶς Θεότητος  
εὐσεβῶς ὑμνήσωμεν βοῶντες·  
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ἅγιος εἰ ὁ Πατήρ ὁ ἄναρχος,  
ὁ συνάναρχος Υἱός καί θεῖον Πνεῦμα·  
φώτισον ἡμᾶς, 
πίστει Σοι λατρεύοντας  
καί τοῦ αἰωνίου πυρός ἐξάρπασον. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον. 
Χαῖρε, σεμνή,  
ἡ Θεόν σαρκί τεκοῦσα,  
εἰς πάντων σωτηρίαν,  
δι᾿ ἧς γένος τῶν ἀνθρώπων,  
εὕρατο τήν σωτηρίαν·  
διά Σοῦ εὕροιμεν Παράδεισον,  
Θεοτόκε ἁγνή εὐλογημένη.  

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα.  
Δόξα Σοι ὁ Θεός. (γ΄) 

Ἡ δέησις  
ὑπέρ  τῶν κεκοιμημένων   σελ. 18. 

Καθίσματα.  Ἦχος πλ. α΄.  
Ἀνάπαυσον, Σωτήρ ἡμῶν 
μετά δικαίων τούς δούλους Σου 
καί τούτους κατασκήνωσον  
ἐν ταῖς αὐλαῖς Σου καθώς γέγραπται 
παρορῶν ὡς Ἀγαθός  
τά πλημελλήματα αὐτῶν 
τά ἑκούσια καί τά ἀκούσια 
καί πάντα τά ἐν ἀγνοίᾳ  
καί γνώσει, Φιλάνθρωπε. 
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Δόξα.  Ὅλοι μαζί ἐπαναλαμβάνομε ἐν χορῷ: 

Καί πάντα τά ἐν ἀγνοίᾳ  
καί γνώσει, Φιλάνθρωπε. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον. 
Ὁ ἐκ Παρθένου ἀνατείλας τῷ κόσμῳ, 
Χριστέ ὁ Θεός, 
υἱούς φωτός δι᾿ Αὐτῆς ἀναδείξας, 
ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὁ Ν΄ (50ος) ΨΑΛΜΟΣ 
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός,  

3 κατά τό μέγα ἔλεός Σου 
καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου  
ἐξάλειψον τό ἀνόμημά μου.  

Θεέ μου ἐλεήμονα  
ζητῶ τό ἔλεός Σου! 
Ὡς εἶσαι πολυεύσπλαγχνος  
τό κρίμα μου νά σβύσης. 

4 Ἐπί πλεῖον πλῦνόν με  
ἀπό τῆς ἀνομίας μου  
καί ἀπό τῆς ἁμαρτίας μου  
καθάρισόν με. 

Πλῦνε τήν ἀνομία μου 
νά ἐξαλειφθῆ τελείως 
κι ἀπό τήν ἁμαρτία μου 
ὅλη καθάρισέ με. 

5 Ὅτι τήν ἀνομίαν μου ἐγώ γινώσκω  
καί ἡ ἁμαρτία μου  
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ἐνώπιόν μου ἐστι διά παντός.  
Γιατί γνωρίζω το καλά 
τό κρῖμα ποὔχω κάμει· 
ἐγώ τήν  ἁμαρτία μου  
μπροστά μου βλέπω πάντα. 

6 Σοί μόνῳ ἤμαρτον  
καί τό πονηρόν ἐνώπιον Σου ἐποίησα, 
ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου  
καί νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. 

Ἐσέ τόν ἴδιο, Κύριε, 
ἀθέτησα, Θεέ μου, 
ἐνώπιόν Σου ἔπραξα  
τά πονηρά μου ἔργα. 
Ἡ κρίση Σου εἶναι δίκαιη  
πού ἔβγαλες γιά μένα· 
Ἐσύ νικᾶς ὅποιον τολμᾶ 
νά δικαστῆ μαζύ σου.  

7 Ἰδού γάρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην  
καί ἐν ἁμαρτίαις 
ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἐγώ τήν ἀνομία μου  
κληρονομιά τήν φέρω  
πιάστηκα καί γεννήθηκα 
μέσα στήν ἁμαρτία. 

8 Ἰδού γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησας,  
τά ἄδηλα καί τά κρύφια  
τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι.   

Ἐνῶ ἐσύ ἀγάπησες,  
Θεέ μου, τήν Ἀλήθεια 
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καί τά σοφά Σου μυστικά  
σέ μένα φανερώνεις. 

9 Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ 
καί καθαρισθήσομαι, 
πλυνεῖς με  
καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. 

Θά μέ ραντίσης μ᾿ ὕσσωπο  
καί θά μέ καθαρίσης  
καί θά μέ πλύνης νά γενῶ  
πιό ἄσπρος ἀπ᾿ τό χιόνι! 

10 Ἀκουτιεῖς μοι 
ἀγαλλίασιν καί εὐφροσύνην,  
ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.  

Μήνυμα ἀγαλλίασης 
ν’ ἀκούσω θά μοῦ στείλης, 
τά συντριμμένα μου ὀστᾶ  
χαρούμενα σκιρτοῦνε. 

11 Ἀπόστρεψον τό πρόσωπόν Σου  
ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν μου  
καί πάσας τάς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.  

Ἀπό τίς ἁμαρτίες μου 
τό πρόσωπό Σου στρέψε, 
ὅλες τίς ἀνομίες μου  
ἐξάλειψε, Θεέ μου. 

12 Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί,  
ὁ Θεός,  
καί πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον  
ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Καρδιά καινούρια καθαρή 



ΤΡΙΩΔΙΟΝ  16 

χτίσε στά ἔγκατά μου, 
θρόνιασε πνεῦμα ἅγιο 
στά βάθη τῆς ψυχῆς μου. 

13 Μή ἀπορρίψῃς με  
ἀπό τοῦ προσώπου Σου  
καί τό Πνεῦμα Σου τό ἅγιον  
μή ἀντανέλῃς ἀπ᾿  ἐμοῦ. 

Μή μ’ ἀπορρίψης μακρυά  
ἀπό τό πρόσωπό Σου, 
τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιο 
μή μοῦ τό ἀφαιρέσης. 

14 Ἀπόδος μοι  
τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου  
καί πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Ἀπόδοσέ μου τή χαρά 
Σωτῆρας μου πώς εἶσαι! 
Τό πνεῦμα Σου νά μ’ ὁδηγῆ 
δός μου, νά μέ στηρίζη.  

15 Διδάξω ἀνόμους τάς ὁδούς Σου  
καί ἀσεβεῖς ἐπί Σέ ἐπιστρέψουσιν. 

Καί ὑπόσχομαι στούς ἄνομους 
τούς δρόμους Σου νά δείξω, 
νά ἐπιστρέψουν ἀσεβεῖς 
σέ Σέ μετανιωμένοι.   

16 Ρῦσαι με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός,  
ὁ Θεός τῆς σωτηρίας μου·  
ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα μου  
τήν δικαιοσύνην Σου. 

Θεέ τῆς σωτηρίας μου 
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ρῦσαι με ἀπ’ τό αἷμα,  
νά διαλαλῆ χαρούμενη 
ἡ γλώσσα μου τό λόγο 
τῆς σωτηρίας πού Ἐσύ  
στόν ἄνθρωπο χαρίζεις. 

17 Κύριε, τά χείλη μου ἀνοίξεις  
καί τό στόμα μου ἀναγγελεῖ 
τήν αἴνεσίν Σου.  

Ἄνοιξε Σύ τά χείλη μου,  
Κύριε καί Θεέ μου,  
νά διαλαλῆ τό στόμα μου 
τή δόξα Σου στόν κόσμο. 

18 Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν·  
ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.  

Γιατί θά Σοῦ ἐπρόσφερα,  
ἄν ἤθελες, θυσίες  
μά τά ὁλοκαυτώματα 
δέ Σέ εὐχαριστοῦνε.  

19 Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα 
συντετριμμένον·  
Καρδίαν συντετριμμένην 
καί τεταπεινωμένην  
ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει.  

Θυσία θέλει ὁ Θεός,  
πνεῦμα συντετριμμένο· 
καρδιά πού ταπεινώνεται  
δέν τήν ἐξουθενώνει. 

20 Ἀγάθυνον, Κύριε,  
ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τήν Σιών  
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καί οἰκοδομηθήτω 
τά τείχη Ἱερουσαλήμ.  

Δέξου νά κάνης τό καλό  
γιά τή Σιών, Θεέ μου, 
τά γκρεμισμένα τείχη της  
νά ξαναυψωθοῦνε. 

21 Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,  
ἀναφοράν καί ὁλοκαυτώματα.  
Τότε ἀνοίσουσιν  
ἐπί τό θυσιαστήριόν Σου μόσχους. 

Τότε θά εὐχαριστηθῆς 
θυσίες σωτηρίας, 
τότε θά δῆς τίς προσφορές, 
τά ὁλοκαυτώματά μας! 
Τότε πού θ᾿ ἀνεβάσωμε  
μοσχάρια στό βωμό Σου. 

 
Οἱ κανόνες .  

Κανών  τοῦ  Τριωδίου  
(οὗ ἡ ἀκροστοιχίς  

ἐν τοῖς τριαδικοῖς καί θεοτοκίοις τροπαρίοις) 

Ἀπό γ ΄  ὠδῆς   
Κάθισμα .   

Ἦχος πλ. α΄.  Τόν συνάναρχον Λόγον. 
Ὁ δι᾿ ἡμᾶς ὑπομείνας  
Σταυρόν καί θάνατον 
καί νεκρώσας τόν ἅδην  
καί συνεγείρας νεκρούς 
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τούς μεταστάντας ἐξ ἡμῶν,  
Σῶτερ, ἀνάπαυσον 
Σύ ὁ φιλάνθρωπος Θεός  
καί τῇ φρικτῇ καί φοβερᾷ  
ἐλεύσει Σου, ζωοδότα, 
ὡς ἔχων πλῆθος ἐλέους,  
τῆς βασιλείας Σου ἀξίωσον. 

Δόξα. Τό αὐτό.  Καί νῦν. Θεοτοκίον. 
Τήν ταχεῖάν Σου σκέπην  
καί τήν βοήθειαν  
καί τό ἔλεος δεῖξον  
ἐπί τούς δούλους Σου 
καί τά κύματα, Ἁγνή, καταπράϋνον 
τῶν ματαίων λογισμῶν  
καί τήν πεσοῦσάν μου ψυχήν 
ἀνάστησον, Θεοτόκε· 
οἶδα γάρ, οἶδα, Παρθένε,  
ὅτι ἰσχύεις ὅσα καί βούλεσαι. 

Ἀφ'  στ ΄  ὠδῆς .  
(Τό Κοντάκιο καί ὁ Οἶκος εἶναι τά ἴδια μέ τοῦ 

ψυχοσαββάτου τῆς Πεντηκοστῆς) 

Κοντάκιον .  Ἦχος πλ. δ΄. 
Μετά τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον Χριστέ, 
τάς ψυχάς τῶν δούλων Σου, 
ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος,  
οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, 
ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος. 
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Ὅλοι μαζί ψάλλομε: 
Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. 

Οἶκος .  Οἱ ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 
Αὐτός μόνος ὑπάρχεις ἀθάνατος,  
ὁ ποιήσας καί πλάσας τόν ἄνθρωπον· 
οἱ βροτοί οὖν ἐκ γῆς διεπλάσθημεν 
καί εἰς γῆν τήν αὐτήν πορευσόμεθα, 
καθώς ἐκέλευσας,  
ὁ πλάσας με καί εἰπών μοι· 
ὅτι γῆ εἶ καί εἰς γῆν ἀπελεύσῃ· 
ὅπου πάντες βροτοί πορευσόμεθα 
ἐπιτάφιον θρῆνον ποιοῦντες  
ὠδήν τό Ἀλληλούϊα. 

Ὅλοι μαζί ἐπαναλαμβάνομε: 
Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. 

Συναξάριον .  
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ,  
τῷ Σαββάτῳ τῆς Ἀπόκρεω 
οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν  
μνείαν ποιεῖσθαι  
πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος  
κεκοιμημένων εὐσεβῶς, 
ἐπ᾿ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. 

Ἀμνημόνησον πταισμάτων νεκροῖς, Λόγε, 
τά χρηστά σπλάγχνα Σου 
νεκρά μή δεικνύων. 

Κατάταξον, Δέσποτα Χριστέ  
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τάς τῶν προαναπαυσαμένων ψυχάς  
ἐν ταῖς τῶν δικαίων Σου σκηναῖς  
καί ἐλέησον πάντας ἡμᾶς  
ὡς μόνος ἀθάνατος. Ἀμήν. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Ἦχος πλ. δ΄. 
Ὠδή  α ΄ .  

ᾍσμα ἀναπέμψωμεν λαοί,  
τῷ θαυμαστῷ Θεῷ ἡμῶν, 
τῷ ἀπαλλάξαντι  
τόν Ἰσραήλ ἐκ δουλείας, 
ᾠδήν ἐπινίκιον ᾄδοντες καί βοῶντες· 
ᾌσωμεν Σοι τῷ μόνῳ Δεσπότῃ. 

Ὠδή  β ΄ .  
Ἴδετε, ἴδετε ὅτι Ἐγώ εἰμι ὁ Θεός ὑμῶν, 
ὁ δικαίᾳ κρίσει πήξας ὅρους τῆς ζωῆς, 
ὁ εἰς ἀφθαρσίαν  
ἐκ φθορᾶς προσλαβόμενος 
πάντας τούς κοιμηθέντας  
ἐπ᾿ ἐλπίδι αἰωνίου ἀναστάσεως. 

Ὠδή  γ ΄ .  
Ὁ στερεώσας ἐν τῇ χειρί Σου,  
Λόγε Θεοῦ, τούς οὐρανούς  
ἐν τῷ φωτισμῷ  
τῆς Σῆς ἀληθοῦς ἐπιγνώσεως 
στερέωσον καί ἡμῶν  
τῶν ἐπί Σοί  
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πεποιθότων τάς καρδίας. 

Ὠδή  δ ΄ .  
Ἐξ ὄρους κατασκίου, Λόγε, ὁ Προφήτης, 
τῆς μόνης Θεοτόκου,  
μέλλοντος σαρκοῦσθαι 
θεοπτικῶς κατενόησε  
καί ἐν φόβῳ  
ἐδοξολόγει Σου τήν δύναμιν. 

Ὠδή  ε ΄ .  
Ὀρθρίζει τό πνεῦμά μου  
πρός Σέ, ὁ Θεός, 
διότι φῶς  
τά προστάγματα τῆς παρουσίας Σου· 
ἐν αὐτοῖς οὖν καταύγασον  
τόν νοῦν ἡμῶν, Δέσποτα, 
καί ὁδήγησον ἐν τρίβῳ ζωῆς. 

Ὠδή  στ ΄ .  
Συνεχόμενον δέξαί με, φιλάνθρωπε, 
ἐκ πταισμάτων πολλῶν  
καί προσπίπτοντα τοῖς οἰκτιρμοῖς Σου 
ὡς τόν προφήτην, Κύριε, καί σῶσόν με. 

Ὠδή  ζ ΄ .  
Ὁ ἐν ἀρχῇ τήν γῆν θεμελιώσας  
καί οὐρανούς τῷ λόγῳ στερεώσας 
εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας, Κύριε, 
ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν. 



ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 23 

Ὠδή  η ΄ .  
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν  

καί προσκυνοῦμεν τόν Κύριον. 

Τόν ἐν ὄρει ἁγίῳ δοξασθέντα  
καί ἐν βάτῳ πυρί τό τῆς Παρθένου 
τῷ Μωϋσῇ μυστήριον γνωρίσαντα 
Κύριον ὑμνεῖτε καί ὑπερυψοῦτε  
εἰς πάντας τούς αἰῶνας. 

Τήν Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ Φωτός 
ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνομεν. 

«Ἡ Τιμιωτέρα».  

Ὠδή  θ΄ .  (Ἦχος πλ. δ΄) 
Τόν προδηλωθέντα  
ἐν ὄρει τῷ νομοθέτῃ 
ἐν πυρί καί βάτῳ  
τόκον τόν τῆς ἀειπαρθένου 
εἰς ἡμῶν τῶν πιστῶν σωτηρίαν 
ὕμνοις ἀσιγήτοις μεγαλύνομεν. 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ 
Ὁ οὐρανόν τοῖς ἄστροις. 

Ὁ καί νεκρῶν καί ζώντων  
ἐξουσιάζων Θεός 
ἀνάπαυσον τούς Σούς δούλους 
ἐν ταῖς σκηναῖς τῶν ἐκλεκτῶν· 
εἰ γάρ καί ἤμαρτον, Σῶτερ,  
ἀλλ᾿ οὐκ ἀπέστησαν ἐκ Σοῦ. 



ΤΡΙΩΔΙΟΝ  24 

Ἕτερον.  Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 
Ἀνάπαυσον τούς δούλους Σου  
ἐν χώρᾳ ζώντων, Κύριε, 
ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη,  
λύπη ὁμοῦ καί στεναγμός· 
ἱλάσθητι φιλάνθρωπε  
ἅπερ ἐν βίῳ ἡμαρτον· 
μόνος γάρ ἀναμάρτητος  
ὑπάρχεις καί ἐλεήμων 
νεκρῶν καί ζώντων Δεσπότης. 

Θεοτοκίον.  Ὅμοιον. 
Μαρία Θεονύμφευτε,  
Χριστῷ ἀπαύστως πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν τῶν Σῶν δούλων  
σύν θεηγόροις Προφήταις 
καί τῶν Μαρτύρων δήμοις τε,  
Ἱεραρχῶν, Ὁσίων τε  
καί πάντων τῶν Δικαίων τε 
συγκληρονόμους γενέσθαι  
τῆς οὐρανῶν βασιλείας. 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ 

Πᾶσα πνοή  
αἰνεσάτω τόν Κύριον.  
Αἰνεῖτε τόν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν,   
αἰνεῖτε αὐτόν ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

 Αἰνεῖτε αὐτόν,  
πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ·  
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αἰνεῖτε αὐτόν,  
πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ.  
Σοί πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 
Σοί πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Στιχηρά .  
Ἦχος πλ. δ΄.  Ὁ ἐν Ἐδέμ παράδεισος. 
Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐπί ταῖς δυναστείαις Αὐτοῦ, 
αἰνεῖτε Αὐτόν  
κατά τό πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης Αὐτοῦ.  

Δεῦτε πρό τέλους πάντες, ἀδελφοί,  
τόν χοῦν ἡμῶν βλέποντες  
καί τῆς φύσεως ἡμῶν τό ἀσθενές 
καί τήν εὐτέλειαν ἡμῶν  
καί τό τέλος ὀψώμεθα 
καί τά ὄργανα τοῦ σκεύους τῆς σαρκός· 
καί ὅτι κόνις ὁ ἄνθρωπος,  
βρῶμα σκωλήκων καί φθορά· 
ὅτι ξηρά τά ὀστά ἡμῶν,  
ὅλως μή ἔχοντα πνοήν. 
Τούς τάφους κατίδωμεν·  
ποῦ ἡ δόξα; ποῦ τό κάλλος τῆς μορφῆς; 
ποῦ ἡ εὔλαλος γλῶσσα;  
ποῦ ἡ ὀφρύς ἤ ποῦ ὁ ὀφθαλμός; 
πάντα κόνις καί σκιά· 
διό φεῖσαι, Ἀγαθέ  
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος,  3 
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αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ψαλτηρίῳ καί κιθάρᾳ·  

Τί ἀπατᾶται ἄνθρωπος αὐχῶν; 
Τί μάτην ταράττεται 
ὁ πηλός καί μετ᾿ ὀλίγον ὁ αὐτός; 
Τί οὐ λογίζεται ὁ χοῦς  
ὅτι κόνις τό φύραμα 
καί σαπρίας καί φθορᾶς ἀποβολή; 
Εἰ οὖν πηλός ἐσμεν, ἄνθρωποι,  
τί προστετήκαμεν τῇ γῇ; 
Καί εἰ Χριστοῦ ἐσμεν σύμφυτοι, 
τί οὐ προστρέχομεν Αὐτῷ;  
καί ὅλην ἀφέμενοι  
τήν ἐπίκηρον καί ῥέουσαν ζωήν 
τῇ ζωῇ τῇ ἀφθάρτῳ  
ἀκολουθοῦμεν; ἥτις ἐστιν ὁ Χριστός,  
ὁ φωτισμός καί ἱλασμός  
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τυμπάνῳ καί χορῷ,  4 
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν χορδαῖς καί ὀργάνῳ·  

Ὁ τῇ χειρί Σου πλάσας τόν Ἀδάμ 
καί στήσας μεθόριον  
ἀφθαρσίας καί θνητότητος, Σωτήρ,  
καί τῆς ἐν χάριτι ζωῆς  
τῆς φθορᾶς ἀπαλλάξας τε  
καί πρός τήν πρώτην μεταθέμενος ζωήν, 
Αὐτός τούς δούλους Σου, Δέσποτα,  
οὕς προσελάβου ἐξ ἡμῶν,  
μετά δικαίων ἀνάπαυσον  
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καί ἐν χορῷ τῶν ἐκλεκτῶν· 
καί τούτων τά ὀνόματα  
μεταγράψας ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς, 
ἐν φωνῇ Ἀρχαγγέλου  
ἐξαναστήσας σάλπιγγος ἠχῇ 
καταξίωσον αὐτούς  
τῆς οὐρανίου βασιλείας Σου. 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις,  5 
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ.  
Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον.  6 

Ὁ χαιρετισμός τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδος,  
πού στέλνομε στούς κεκοιμημένους.  

Ἄς τόν ἀκούσωμε κι ἐμεῖς: 
Χριστός ἀνέστη, λύσας τῶν δεσμῶν  
Ἀδάμ τόν πρωτόπλαστον 
καί τοῦ ἅδου καταλύσας τήν ἰσχύν. 
Θαρσεῖτε, πάντες οἱ νεκροί· 
ἐνεκρώθη ὁ θάνατος,  
ἐσκυλεύθη καί ὁ ἅδης σύν αὐτῷ 
καί ὁ Χριστός ἐβασίλευσεν 
ὁ σταυρωθείς καί ἀναστάς· 
Αὐτός ἡμῖν ἐχαρίσατο  
τήν ἀφθαρσίαν τῆς σαρκός· 
Αὐτός ἀνιστᾷ ἡμᾶς  
καί δωρεῖται τήν ἀνάστασιν ἡμῖν 
καί τῆς δόξης ἐκείνης  
μετ᾿ εὐφροσύνης πάντας ἀξιοῖ 
τούς ἐν πίστει ἀκλινεῖ  
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ἐπ᾿ Αὐτῷ πεπιστευκότας θερμῶς. 

Δόξα.  Ἰδιόμελον.  Ἦχος β΄.   
Τό ἴδιο καί στό ψυχοσάββατο τῆς Πεντηκοστῆς. 

Ἡ Δευτέρα Παρουσία. 
Ὡς ἄνθος μαραίνεται  
καί ὡς ὄναρ παρέρχεται 
καί διαλύεται πᾶς ἄνθρωπος. 
Πάλιν δέ ἠχούσης τῆς σάλπιγγος,  
νεκροί, ὡς ἐν συσσεισμῷ  
πάντες ἀναστήσονται 
πρός τήν Σήν ὑπάντησιν, Χριστέ ὁ Θεός. 
Τότε, Δέσποτα,  
οὕς μετέστησας ἐξ ἡμῶν, 
ἐν ταῖς τῶν ἁγίων Σου  
κατάταξον σκηναῖς 
τά πνεύματα τῶν Σῶν δούλων, Χριστέ. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον. 
Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε,  
ὁ ναός ὁ ἀκατάλυτος 
μᾶλλον δέ ὁ ἅγιος,  
καθώς βοᾷ ὁ προφήτης: 
ἅγιος ὁ ναός Σου,  
θαυμαστός ἐν δικαιοσύνῃ. 

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΧΥΜΑ 

Πληρωτικά .  
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ΑΠΟΣΤΙΧΑ 
Νεκρώσιμα Προσόμοια τοῦ Θεοφάνους 

τοῦ τυχόντος ἤχου. 
Ἦχος πλ. α'. Χαίροις ἀσκητικῶν   

Αἴγλῃ τοῦ σοῦ προσώπου Χριστέ 
τοὺς μεταστάντας ὡς οἰκτίρμων 
κατάταξον 
σκηνῶσαι εἰς τόπον χλόης 
ἐπὶ ὑδάτων τῆς σῆς 
ἀκραιφνοῦς καὶ θείας ἀναπαύσεως 
ἐν τοῖς ὀρεκτοῖς κόλποις 
Ἀβραὰμ τοῦ προπάτορος 
ἔνθα τὸ φῶς σου 
καθαρὸν ἐπιφαὶνεται 
καὶ προχέουσιν 
αἱ πηγαὶ τῆς χρηστότητος 
ἔνθα περιχορεύουσι 
τρανῶς ἀγαλλόμεναι 
αἱ τῶν Ἁγίων χορεῖαι 
περὶ τὴν σὴν ἀγαθότητα·  
μεθ' ὧν κατατάξαι 
τοὺς ἱκέτας σου παράσχου 
τὸ μέγα ἔλεος. 

Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου Κύριε. 

Ψάλλει παναρμονίῳ φωνῇ 
δοξολογοῦντας τὸ σὸν κράτος εὐδόκησον 
οἰκτίρμον 
τοὺς μεταστάντας 
ἐκ τῶν προσκαίρων πρὸς σέ 
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τὸν Δεσπότην πάντων καὶ φιλάνθρωπον 
διδοὺς ὡραιότητος 
τοῦ σοῦ κάλλους ἐλλάμπεσθαι 
καὶ τῆς γλυκείας 
καὶ τερπνῆς μετουσίας σου 
ἀπολαύειν τε 
καὶ τρυφᾷν καθαρώτερον 
ἔνθα περὶ τὸν θρόνον σου 
χορεύουσιν Ἄγγελοι 
καὶ τῶν Ἁγίων οἱ δῆμοι 
χαρμονικῶς περιέπουσι·  
μεθ' ὧν τοῖς σοῖς δούλοις 
τὴν ἀνάπαυσιν παράσχου 
καὶ μέγα ἔλεος. 

Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν 
εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 

Ὅπου τῶν Προφητῶν ὁ χορός 
τῶν Ἀποστόλων καὶ Μαρτύρων  
τὰ τάγματα 
καὶ πάντες οἱ ἀπ' αἰῶνος 
δικαιωθέντες τῷ  σῶ 
σωτηρίῳ πάθει καὶ τῷ  Αἵματι 
δι' οὗ ἐξηγόρασας  
τὸν αἰχμάλωτον ἄνθρωπον 
ἐκεῖ τοὺς πίστει 
κοιμηθέντας ἀνάπαυσον 
ὡς φιλάνθρωπος 
συγχωρῶν καὶ τὰ πταίσματα·  
μόνος γὰρ ἀναμάρτητος 
ἐν γῇ πεπολίτευσαι 
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Ἅγιος μόνος καὶ μόνος 
ἐν τεθνεῶσιν ἐλεύθερος.  
Διὸ τοῖς σοῖς δούλοις 
τὴν ἀνάπαυσιν παράσχου 
καὶ μέγα ἔλεος. 
 

(Τό Δοξαστικό καί τό Θεοτοκίο  
πού ἀκολουθοῦν εἶναι τά ἴδια  

καί στό ψυχοσάββατο τῆς Πεντηκοστῆς.) 

Δόξα.  Ἰδιόμελον.  Ἦχος πλ. β΄.   
Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 

Ὁ Χριστός, ὁ δράκων καί τό φαρμάκι.  
Ἡ αἰτία πού προκάλεσε τόν θάνατο. 

(Γεν. 1,26 – 3,24) 
Στήν κορυφή τοῦ τέμπλου τῶν ὀρθοδόξων 

ναῶν, πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη, εἰκονίζονται 
οἱ δράκοντες πομπευόμενοι καί ὁ σταυρός τοῦ 
Χριστοῦ. 
Ἄλγος τῷ Ἀδάμ ἐχρημάτισεν 
ἡ τοῦ ξύλου ἀπόγευσις πάλαι ἐν Ἐδέμ, 
ὅτε ὄφις τόν ἰόν ἐξηρεύξατο· 
δι᾿ αὐτοῦ γάρ εἰσῆλθεν ὁ θάνατος 
παγγενῆ κατεσθίων τόν ἄνθρωπον· 
ἀλλ᾿ ἐλθών ὁ Δεσπότης  
καθεῖλε τόν δράκοντα 
καί ἀνάπαυσιν ἡμῖν ἐδωρήσατο. 
Πρός Aὐτόν οὖν βοήσωμεν·  
Φεῖσαι, Σωτήρ, 
καί οὕς προσελάβου  
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μετά τῶν ἐκλεκτῶν Σου ἀνάπαυσον. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον.  Ἰδιόμελον. 
Ἦχος ὁ αὐτός. 

Οἱ Προφῆτες, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες  
καί ἡ Παναγία, πρεσβευτές  

ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων.  
Ἐξατομίκευση τοῦ τροπαρίου:  

Ἐγώ ὁ ἴδιος εἶμαι ὁ λυτρούμενος 
Σύ εἶ ὁ Θεός ἡμῶν  
ὁ ἐν σοφίᾳ τά πάντα δημιουργῶν 
καί πληρῶν. 
Προφήτας ἐξαπέστειλας, Χριστέ,  
προφητεῦσαί Σου τήν παρουσίαν 
καί Ἀποστόλους  
κηρῦξαί Σου τά μεγαλεῖα· 
καί οἱ μέν  
προεφήτευσαν τήν ἔλευσίν Σου· 
οἱ δέ τῷ βαπτίσματι ἐφώτισαν τά ἔθνη.  
Μάρτυρες δέ παθόντες  
ἔτυχον, ὧνπερ ἐπόθουν· 
καί πρεσβεύει Σοι  
ὁ χορός τῶν ἀμφοτέρων  
σύν τῇ τεκούσῃ Σε· 
Ἀνάπαυσον, ὁ Θεός,  
ψυχάς, ἅς προσελάβου,  
καί ἡμᾶς καταξίωσον τῆς βασιλείας Σου,  
ὁ σταυρόν ὑπομείνας  
δι᾿ ἐμέ τόν κατάκριτον,  
ὁ λυτρωτής μου καί Θεός. 
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Ἀγαθόν τό ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ,  
καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί Σου Ὕψιστε·  
τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός Σου, 
καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα. 

Τρισάγιον .  

Ἀπολυτίκιον .  Ἦχος πλ. δ΄. 
Ὁ βάθει σοφίας  
φιλανθρώπως 
πάντα οἰκονομῶν  
καί τό συμφέρον πᾶσιν ἀπονέμων,  
μόνε Δημιουργέ, 
ἀνάπαυσον, Κύριε,  
τάς ψυχάς τῶν δούλων Σου· 
ἐν Σοί γάρ τήν ἐλπίδα ἀνέθεντο, 
τῷ Ποιητῇ καί Πλάστῃ καί Θεῷ ἡμῶν. 

Δόξα.  Ὅλοι μαζί ἐπαναλαμβάνομε: 
Ἐν Σοί γάρ τήν ἐλπίδα ἀνέθεντο, 
τῷ Ποιητῇ καί Πλάστῃ  
καί Θεῷ ἡμῶν. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον.  Ἦχος ὁ αὐτός. 
Σέ καί τεῖχος καί λιμένα ἔχομεν 
καί πρέσβιν εὐπρόσδεκτον  
πρός ὅν ἔτεκες Θεόν, 
Θεοτόκε ἀνύμφευτε,  
τῶν πιστῶν ἡ σωτηρία. 
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Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΝ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ 

H 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 

1 
Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

2 
Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης  
καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

3 
Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου,  
εὐσταθείας  
τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν  
καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως,  
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τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

4 
Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου  
καί τῶν μετά πίστεως, εὐλαβείας  
καί φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον.  

5 
Ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν, 
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον.  

6 
Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (...),  
τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, 
τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας,  
παντός τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

7 
Ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ῎Εθνους,  
πάσης Ἀρχῆς καί Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ,  
τοῦ κατά ξηράν, θάλασσαν καί ἀέρα  
φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
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Κύριε, ἐλέησον. 

8 
Ὑπέρ τῆς πόλεως ταύτης,  
(ἤ Ἐνορίας, ἤ Ἱερᾶς Μονῆς) 
πάσης πόλεως καί χώρας  
καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

9 
Ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων,  
εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς  
καί καιρῶν εἰρηνικῶν,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

10 
Ὑπέρ πλεόντων, [ἱπταμένων], 
ὁδοιπορούντων, 
νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων  
καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν,  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

11 
Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς  
ἀπό πάσης θλίψεως,  
ὀργῆς, κινδύνου καί ἀνάγκης, 
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
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Κύριε, ἐλέησον.  

12 
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον  
καί διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός,  
τῇ Σῇ χάριτι. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, 
ὑπερευλογημένης, 
ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου  
καί ἀειπαρθένου Μαρίας,  
Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς 
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 εὐσπλαγχνίαν Σου  
ἐπίβλεψον ἐφ᾿ ἡμᾶς  
καί ἐπί τόν ἅγιον οἶκον τοῦτον  
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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. 

Ἀμήν. 
 
Τά Τυπικά καί οἱ Μακαρισμοί  
μέ τά τροπάρια τῆς γ΄ καί τῆς στ΄ ὠδῆς 
τοῦ Κανόνος 

ἤ  

Τά Ἀντίφωνα τῶν καθημερινῶν: 

Ἀντίφωνον  Α΄ .   Ἦχος πλ. α΄.  Ψαλμός 91. 

 Ἀγαθόν τό ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ  2 
 καί ψάλλειν τῷ ὀνόματί Σου, Ὕψιστε. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 

 Τοῦ ἀναγγέλλειν τό πρωί τό ἔλεός Σου 3 

 καί τήν ἀλήθειάν Σου κατά νύκτα. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου ... 
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 Ὅτι εὐθύς Κύριος ὁ Θεός μου 16 

 καί οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν Αὐτῷ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου ... 

Δόξα.  Καί νῦν. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου ... 
 
Ἀντίφωνον  Β΄ .  Ἦχος πλ. α΄.  Ψαλμός 92.  

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο,  1α 
ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καί περιεζώσατο· 

Σῶσον ἡμᾶς, Κύριε, πρεσβείαις τῶν 
ἁγίων Σου.  

Καί γάρ ἐστερέωσεν τήν οἰκουμένην,  1β 
ἥτις οὐ σαλευθήσεται. 

Σῶσον ἡμᾶς, Κύριε ... 

Τῷ οἴκῳ Σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε,  5β 
εἰς μακρότητα ἡμερῶν. 

Σῶσον ἡμᾶς, Κύριε ... 

Δόξα.   

Σῶσον ἡμᾶς, Κύριε ... 

Καί νῦν. 

Ο Μονογενής Υἱός ... 
 

Ἀντίφωνον  Γ΄ .   Ἦχος β΄.  Ψαλμός 94. 

Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ,  1 
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 ἀλαλάξωμεν τῷ Θεῷ τῷ Σωτῇρι ἡμῶν. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ, 
ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός, 
ψάλλοντάς Σοι· Ἀλληλούϊα. 

Προφθάσωμεν τό πρόσωπον Αὐτοῦ  2 

ἐν ἐξομολογήσει 
καί ἐν ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν Αὐτῷ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ ... 

Ὅτι Θεός μέγας Κύριος 3 
καί Βασιλεύς μέγας ἐπί πᾶσαν τήν γῆν. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ ... 
 

Εὐχή τῆς Εἰσόδου 
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ἄς παρακαλέσωμε τόν Κύριο! 

Κύριε, ἐλέησον. 
Κύριε, δέξου τήν παράκλησή μας  
καί ἱκανοποίησε τό αἴτημά μας! 

Δέσποτα Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν,  
ὁ καταστήσας ἐν οὐρανοῖς τάγματα  
καί στρατιάς Ἀγγέλων καί Ἀρχαγγέλων  
εἰς λειτουργίαν τῆς Σῆς δόξης, 

Δέσποτα Κύριε Θεέ μας, πού ἔχεις 
ἐγκαταστήσει στούς οὐρανούς τάξεις 
καί στρατειές Ἀγγέλων καί 
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Ἀρχαγγέλων, γιά νά ὑπηρετοῦν μέ 
εὐλάβεια τή δόξα Σου, 

ποίησον σύν τῇ εἰσόδῳ ἡμῶν  
εἴσοδον ἁγίων ἀγγέλων γενέσθαι  
συλλειτουργούντων ἡμῖν  
καί συνδοξολογούντων  
τήν Σήν ἀγαθότητα, 

κάνε καί τώρα, καθώς μπαίνομε 
μέσα στόν ἅγιο Ναό Σου, γιά νά 
λατρέψωμε τή δόξα Σου, νά μποῦν 
μαζί μας ἅγιοι Ἄγγελοι πού θά 
συλλειτουργήσουν μαζί μας καί θά 
δοξολογήσωμε μαζύ τήν ἀγαθότητά 
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. 

Γιατί Ἐσένα πρέπει ὅλοι νά 
δοξάξωμε, νά τιμοῦμε καί νά 
προσκυνοῦμε: τόν Πατέρα, τόν Υἱό 
καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο τώρα καί 
πάντοτε καί στούς ἀτέλειωτους 
αἰῶνες. 

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

Ἀμήν. 

Εἰσοδικόν 
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν 
Χριστῷ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ ... 

Μετά τήν Εἴσοδον  
Ἀπολυτίκιον.  Ἦχος πλ. δ΄. 

Ὁ βάθει σοφίας  
φιλανθρώπως 
πάντα οἰκονομῶν  
καί τό συμφέρον πᾶσιν ἀπονέμων,  
μόνε Δημιουργέ, 
ἀνάπαυσον, Κύριε,  
τάς ψυχάς τῶν δούλων Σου· 
ἐν Σοί γάρ τήν ἐλπίδα ἀνέθεντο, 
τῷ Ποιητῇ καί Πλάστῃ καί Θεῷ ἡμῶν. 

Τά ἀπολυτίκια τοῦ ναοῦ 

Κοντάκιον  
Μετά τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον Χριστέ 
τάς ψυχάς τῶν δούλων Σου 
ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος 
οὐ λύπη οὐ στεναγμός, 
ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος. 
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Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

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  



ΤΡΙΩΔΙΟΝ  44 

τῶν ἁμαρτωλῶν  
τόν τρισάγιον ὕμνον  
καί ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῇ χρηστότητί Σου.  
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' αἰῶνός Σοι 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. 

Ἀμήν. 

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

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος  
ἐν ὀνόματι Κυρίου. 
Θεός, Κύριος καί ἐπέφανεν ἡμῖν!  

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

Δύναμις. 

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

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Προκείμενον.  Ἦχος πλ. δ΄.  Ψαλμός 31. 
Εὐφράνθητε ἐπί Κύριον  
καί ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι. 11 
 Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι.  1 

Τό Τριώδιον ἔχει δύο ἀποστολικές περικοπές: 
1.  

Πρός Θεσσαλονικεῖς  
Α΄  Ἐπιστολῆς Παύλου  
τό ἀνάγνωσμα 4,13-17. 

Ἡ δευτέρα παρουσία. 
Ἀδελφοί,  

13 οὐ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν  
περὶ τῶν κεκοιμημένων,  

Ἄδελφοί, θέλομε νά ξέρετε τί θά γίνη 
μ᾿ αὐτούς πού πέθαναν, 

ἳνα μή λυπῆσθε, καθώς καὶ οἱ λοιποὶ  
οἱ μὴ ἒχοντες ἐλπίδα.  

γιά νά μή λυπᾶσθε καί σεῖς ὅπως καί 
οἱ ἄλλοι πού δέν ἐλπίζουν πουθενά. 
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14 Εἰ γάρ πιστεύομεν  
ὃτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καί ἀνέστη,  

Γιατί ἀφοῦ πιστεύομε ὅτι ὁ Ἰησοῦς  
πέθανε κι ἀναστήθηκε, 

οὕτω καί ὁ Θεός  
τούς κοιμηθέντας διά τοῦ Ἰησοῦ  
ἂξει σύν αὐτῶ. 

ἔτσι κι ὁ Θεός, αὐτούς πού πέθαναν  
πιστεύοντας στόν Ἰησοῦ θά τούς 
ἀναστήση γιά νά ζήσουν μαζί Του. 

15 Τοῦτο γάρ ὑμῖν λέγομεν  
ἐν λόγω Κυρίου,   

Μέ βάση τή διδασκαλία τοῦ Κυρίου 
σᾶς λέμε αὐτό:  

ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι 
εἰς τήν παρουσίαν τοῦ Κυρίου  
οὐ μή φθάσομεν τούς κοιμηθέντας· 

Ἐμεῖς πού θά ἔχωμε μείνει ζωντανοί 
ὥς τήν παρουσία τοῦ Κυρίου δέν θά 
προηγηθοῦμε στή συνάντηση μέ τόν 
Ἰησοῦ ἀπ᾿ αὐτούς ού ἔχουν πεθάνει. 

16 ὅτι αὐτός ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι,   

ἐν φωνῆ ἀρχαγγέλου  
καί ἐν σάλπιγγι Θεοῦ  
καταβήσεται ἀπ᾿ οὐρανοῦ,  
καί οἱ νεκροί ἐν Χριστῶ  
ἀναστήσονται πρῶτον· 

Γιατί ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μέ πρόσταγμα 
μέ φωνή Ἀρχάγγελου καί μέ 
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σάλπιγγα Θεοῦ θά κατέβη ἀπό τόν 
οὐρανό καί θά ἀναστηθοῦν πρῶτα 
αὐτοί πού πέθαναν πιστοί στό Χριστό. 

17 ἒπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες  
οἱ περιλειπόμενοι 

Ἔπειτα ἐμεῖς πού ἔχουμε ἀπομείνει 
ζωντανοί, 

ἅμα σύν αὐτοῖς  
ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις  
εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, 

θά μᾶς ἁρπάξουν σύννεφα μαζί μέ 
αὐτούς, γιά νά προϋπαντήσωμε τόν 
Κύριο στόν ἀέρα 

καί οὕτω πάντοτε σύν Κυρίῳ ἐσόμεθα.  
κι ἔτσι γιά πάντα θά εἴμαστε με μαζί 
μέ τόν Κύριο. 

2. 
Πρός Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου  

τό ἀνάγνωσμα 10,23-28. 

Εἰδωλολατρική κοινωνία  
καί ἐλευθερία τοῦ χριστιανοῦ. 

Ἀδελφοί,  
Ἀδελφοί, μερικοί μεταξύ σας λένε: 

23 Πάντα μοι ἔξεστιν,  
ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει·  

Ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται. Σωστά·  
ὅλα ὅμως δέν εἶναι πρός τό συμφέρον·  

πάντα μοι ἔξεστιν,  
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ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται,  
ἀλλ᾿ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ.  

δέν οἰκοδομοῦν ὅμως ὅλα. 
24 Μηδείς τό ἑαυτοῦ ζητείτω,  

Δέν πρέπει κανείς νά ἐπιδιώκη ὅ,τι 
βολεύει τόν ἴδιο 

ἀλλά τό τοῦ ἑτέρου ἓκαστος. 
ἀλλά ὅ,τι βοηθάει τόν ἄλλο. 

25 Πᾶν τό ἐν μακέλλῳ πωλούμενον 
ἐσθίετε  

Τρῶτε ὅ,τι πουλιέται στά 
κρεοπωλεῖα, 

μηδέν ἀνακρίνοντες  
διά τήν συνείδησιν·  

χωρίς νά ρωτᾶτε γιά τήν προέλευσή 
τους, ὥστε νά μή δημιουργῆτε 
πρόβλημα συνειδήσεως· 

26 τοῦ γάρ Κυρίου ἡ γῆ  
καί τό πλήρωμα αὐτῆς.  

γιατί, σύμφωνα μέ τή Γραφή, στόν 
Κύριο ἀνήκει ἡ γῆ καί καθετί πάνω 
σ᾿ αὐτήν. 

27 Εἰ δέ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων  
Ὅταν κάποιος μή χριστιανός σᾶς 
καλεῖ σέ γεῦμα 

καί θέλετε πορεύεσθαι,  
καί θέλετε νά πᾶτε, 

πᾶν τό παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε  
ὅ,τι σᾶς παραθέτουν στό γεῦμα νά τό 
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τρῶτε,  
μηδέν ἀνακρίνοντες  
διά τήν συνείδησιν. 

χωρίς νά ἐξετάζετε καί νά μή 
δημιουργῆτε πρόβλημα συνειδήσεως. 

28 Ἐάν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ,   
Ἄν ὅμως κάποιος στό τραπέζι σᾶς πῆ:  

τοῦτο εἰδωλόθυτόν ἐστι, μή ἐσθίετε  
«αὐτό τό κρέας προέρχεται ἀπό θυσία 
στά εἴδωλα μήν τό τρῶτε» 

δι᾿ ἐκεῖνον τόν μηνύσαντα  
καί τήν συνείδησιν·  

ἐξαιτίας ἐκείνου πού σᾶς ἔδωσε τήν 
πληροφορία καί ἐξαιτίας τῆς 
συνειδήσεως· 

τοῦ γάρ Κυρίου ἡ γῆ  
καί τό πλήρωμα αὐτῆς. 

ἄν καί στόν Κύριο ἀνήκει ἡ γῆ  
καί καθετί πάνω σ᾿ αὐτήν. 

 
« Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Ϊ Α ΡΙ Ο Ν »  

 Ἦχος πλ. β΄.  
Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 

Μακάριοι οὕς ἐξελέξω καί προσελάβου, Κύριε.  
Κατασκηνώσουσι ἐν ταῖς αὐλαῖς Σου. 

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 
Σύ, Κύριε, εἰς τόν αἰῶνα μένεις 
καί τό μνημόσυνόν Σου  
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εἰς γενεάν καί γενεάν.  101,13β 
Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 

Κύριος ἐξ οὐρανοῦ ἐπί τήν γῆν ἐπέβλεψε. Τοῦ 
ἀκοῦσαι τοῦ στεναγμοῦ τῶν πεπεδημένων  
τοῦ λῦσαι τούς υἱούς τῶν τεθανατωμένων. 

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. 
 

Ἡ Εὐχή τοῦ Εὐαγγελίου 
Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν,  
φιλάνθρωπε Δέσποτα,  
τό τῆς Σῆς Θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς  

Λάμψε μέσα στίς καρδιές μας,  
Δέσποτα φιλάνθρωπε, 
τῆς θεογνωσίας Σου τό καθαρό φῶς 

καί τούς τῆς διανοίας ἡμῶν ὀφθαλμούς 
διάνοιξον  
εἰς τήν τῶν εὐαγγελικῶν Σου 
κηρυγμάτων κατανόησιν.  

κι ἄνοιξε διάπλατα  
τοῦ νοῦ μας τά μάτια, 
γιά νά κατανοήσωμε τά εὐαγγελικά 
Σου κηρύγματα. 

Ἔνθες ἡμῖν  
καί τόν τῶν μακαρίων Σου ἐντολῶν  
φόβον, 
ἵνα, τάς σαρκικάς ἐπιθυμίας πάσας 
καταπατήσαντες  
πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν,  
πάντα τά πρός εὐαρέστησιν τήν Σήν  



ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 51 

καί φρονοῦντες καί πράττοντες.  
Φύτεψε μέσα μας ἀκόμη 
τό φόβο τῶν θείων Σου ἐντολῶν,  
ὥστε ὅλες τίς σαρκικές ἐπιθυμίες  
νά καταπατήσωμε,  
γιά νά ζήσωμε ζωή πνευματική,  
καί ὅλα ὅσα εὐχαριστοῦν Ἐσένα  
νά φρονοῦμε καί νά πράττωμε. 

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.  

Γιατί Ἐσύ ᾿σαι πού φωτίζεις  
τά σώματα καί τίς ψυχές μας,  
Θεέ μας Χριστέ, 
καί σέ Σένα ἀναφέρομε τή δόξα,  
καθώς καί στόν Πατέρα Σου  
τόν ἄναρχο  
καί στό συνάναρχο καί συναΐδιο  
καί ζωοποιό Σου Πνεῦμα, 
τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες 
τῶν αἰώνων. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν, 21,8-9, 25-27, 33-36. 
(Ἡ περί ἑτοιμότητος διδαχή τοῦ Χριστοῦ 

ἀπό τά κεφάλαια 24 καί 25 τοῦ Ματθαίου, 
εἶναι ἡ παράλληλη περικοπή τῆς παρούσης καί 
εἶναι προσφορώτερη γιά τό κήρυγμα τῆς 
ἡμέρας.)   

Τα σημάδια τῆς τελικῆς κρίσεως. 
Προαγγελία τῆς καταστροφῆς τῆς Ἱερουσαλήμ. 

Ὁ ἐρχομός τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
Προειδοποίηση γιά τούς ἀνέτοιμους. 

Εἶπεν ὁ Κύριος·  
Εἶπε ὁ Κύριος: 

8 Βλέπετε μή πλανηθῆτε·   
Προσέξτε μή ξεγελαστεῖτε, 

πολλοί γάρ ἐλεύσονται  
ἐπί τῶ ὀνοματί Μου, λέγοντες 
ὅτι ἐγώ εἰμι καί ὁ καιρός ἤγγικε. 

γιατί θά ἔλθουν πολλοί πού θά 
χρησιμοποιοῦν τό ὄνομά Μου καί θά 
ἰσχυρίζωνται ὅτι "ἐγώ εἶμαι ὁ 
Μεσσίας" καί "ὁ καιρός ἔφτασε". 

Μή οὖν πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 
Νά μήν τούς ἀκολουθήσετε ὅμως. 

9 Ὅταν δέ ἀκούσητε  
πολέμους καί ἀκαταστασίας,   

μή πτοηθῆτε· 
Ὅταν πάλι ἀκούσετε γιά πολέμους  
καί ἀναστατώσεις μή 
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τρομοκρατηθεῖτε,  
δεῖ γάρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον,  
ἀλλ᾿ οὐκ εὐθέως τό τέλος. 

γιατί αὐτά πρέπει νά γίνουν πρῶτα 
δέ θά ἀκολουθήση ἀμέσως τό τέλος. 

25 Καί ἔσται σημεῖα ἐν ἡλίω  
καί σελήνη καί ἄστροις,  

Θά παρουσιαστοῦν σημάδια στόν 
ἥλιο, στό φεγγάρι καί στ᾿ ἀστέρια. 

καί ἐπί τῆς γῆς  
συνοχή ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ,  
ἠχούσης θαλάσσης καί σάλου, 

Στή γῆ οἱ λαοί θά ἀναστατωθοῦν καί 
θά ζοῦν σέ ἀγωνία ἐξαιτίας τῆς βοῆς 
καί τῶν μεγάλων κυμάτων  
τῆς θάλασσας. 

26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων 
ἀπό φόβου καί προσδοκίας  
τῶν ἐπερχομένων τῆ οἰκουμένη· 

Οἱ ἄνθρωποι θά κοντεύουν νά 
πεθάνουν ἀπ᾿ τό φόβο κι ἀπ᾿ τήν 
ἀγωνία γι᾿ αὐτά πού πρόκειται νά 
συμβοῦν στήν οἰκουμένη, 

αἱ γάρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν  
σαλευθήσονται.  

γιατί οἱ οὐράνιες δυνάμεις, πού 
κρατοῦν τή τάξη τοῦ σύμπαντος, θά 
διασαλευτοῦν. 

27 Καί τότε ὄψονται  
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τόν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου   

ἐρχόμενον ἐν νεφέλη  
μετά δυνάμεως καί δόξης πολλῆς.  

Τότε θά δοῦν τόν Υἱό τοῦ ἀνθρώπου 
νά ἔρχεται πάνω σέ σύννεφο μέ 
δύναμη καί μέ μεγάλη λαμπρότητα. 

33 Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται,   

οἱ δέ λόγοι μου οὐ μή παρέλθωσι. 
Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ θά πάψουν νά 
ὑπάρχουν, τά λόγια Μου ὅμως ποτέ. 

34 Προσέχετε δέ ἑαυτοῖς,   

μή ποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι 
ἐν κραιπάλῃ καί μέθῃ  
καί μερίμναις βιοτικαῖς 

Προσέξτε καλά τούς ἑαυτούς σας. Μήν 
παραδοθῆτε στήν κραιπάλη καί στή 
μέθη καί στίς βιοτικές  
ἀνάγκες  

καί αἰφνίδιος ἐφ᾿ ὑμᾶς ἐπιστῇ  
ἡ ἡμέρα ἐκείνη·  

καί σᾶς αἰφνιδιάσει ἡ ἡμέρα ἐκείνη. 
35 ὡς παγίς γάρ ἐπελεύσεται  

ἐπί πάντας τούς καθημένους  
ἐπί πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 

Γιατί θά ᾿ρθῆ σάν τήν παγίδα σ᾿ ὅλους 
τούς ἀνθρώπους πού κατοικοῦν στή 
γῆ. 

36 Ἀγρυπνεῖτε οὖν  
ἐν παντί καιρῷ δεόμενοι,  
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Νά μένετε λοιπόν ἄγρυπνοι καί νά 
προσεύχεστε ἀδιάκοπα 

ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν  
πάντα τά μέλλοντα γίνεσθαι 

γιά νά μπορέσετε νά ξεπεράσετε ὅλα 
ὅσα εἶναι νά συμβοῦν 

καί σταθῆναι  
ἔμπροσθεν τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

καί νά παρουσιαστῆτε ἕτοιμοι 
μπροστά στόν Υἱό τοῦ Ἀνθρώπου. 

 
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. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν  
καί ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. 

Κύριε, ἐλέησον. 
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Ἔτι δεόμεθα  
ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (...) 

Κύριε, ἐλέησον. 

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

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἔτι δεόμεθα  
ὑπέρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης,  
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. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν μακαρίων  
καί ἀοιδίμων κτιτόρων  
τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας ταύτης  
καί ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων  



ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 57 

πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν,  
τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων 
καί ἀπανταχοῦ ὀρθοδόξων. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἔτι 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. 

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  
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νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν. 
 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΝ 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 

῾Η ἱερουργία τοῦ Μυστηρίου 
τοῦ Ἄρτου καί τοῦ Οἴνου τῆς Εὐχαριστίας. 

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 

Εὐχαριστοῦμέν Σοι, Κύριε,  
ὁ Θεός τῶν δυνάμεων,  
τῷ καταξιώσαντι ἡμᾶς  
παραστῆναι καί νῦν  
τῷ ἁγίῳ Σου θυσιαστηρίῳ  
καί προσπεσεῖν τοῖς οἰκτιρμοῖς Σου  
ὑπέρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων  
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καί τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων.  
Πρόσδεξαι, ὁ Θεός, τήν δέησιν ἡμῶν·  
ποίησον ἡμᾶς ἀξίους γενέσθαι  
τοῦ προσφέρειν Σοι δεήσεις καί ἱκεσίας  
καί θυσίας ἀναιμάκτους  
ὑπέρ παντός τοῦ λαοῦ Σου·  
καί ἱκάνωσον ἡμᾶς,  
οὕς ἔθου εἰς τήν διακονίαν Σου ταύτην,  
ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματός Σου  
τοῦ Ἁγίου,  
ἀκαταγνώστως καί ἀπροσκόπτως,  
ἐν καθαρῷ τῷ μαρτυρίῳ  
τῆς συνειδήσεως ἡμῶν  
ἐπικαλεῖσθαί Σε 
ἐν παντί καιρῷ καί τόπῳ·  
ἵνα, εἰσακούων ἡμῶν, ἵλεως ἡμῖν εἴης  
ἐν τῷ πλήθει τῆς Σῆς ἀγαθότητος, 

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

Κύριε, ἐλέησον. 

Σοφία. 

Β' ΕΥΧΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 

Πάλιν καί πολλάκις  
Σοί προσπίπτομεν καί Σοῦ δεόμεθα,  
Ἀγαθέ καί Φιλάνθρωπε,  
ὅπως, ἐπιβλέψας ἐπί τήν δέησιν ἡμῶν,  
καθαρίσῃς ἡμῶν  
τάς ψυχάς καί τά σώματα  
ἀπό παντός μολυσμοῦ  
σαρκός καί πνεύματος·  
καί δῴης ἡμῖν ἀνένοχον καί ἀκατάκριτον  
τήν παράστασιν  
τοῦ ἁγίου Σου θυσιαστηρίου.  
Χάρισαι δέ, ὁ Θεός,  
καί τοῖς συνευχομένοις ἡμῖν  
προκοπήν βίου καί πίστεως  
καί συνέσεως πνευματικῆς·  
δός αὐτοῖς πάντοτε  
μετά φόβου καί ἀγάπης λατρεύειν Σοι,  
ἀνενόχως καί ἀκατακρίτως  
μετέχειν τῶν ἁγίων Σου μυστηρίων  
καί τῆς ἐπουρανίου Σου Βασιλείας 
ἀξιωθῆναι, 
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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. 

Ο ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ 

Οἱ τά Χερουβείμ  
μυστικῶς εἰκονίζοντες 
καί τῇ ζωοποιῷ Τριάδι  
τόν τρισάγιον ὕμνον προσάδοντες  
πᾶσαν τήν βιοτικήν  
ἀποθώμεθα μέριμναν… 

 Οὐδείς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων  
ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις καί ἡδοναῖς  
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  
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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·  
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·  
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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 εἶ 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. 
Ἀκολούθως ὁ ῾Ιερεύς λαμβάνει τό θυμιατόν καί θυμιᾷ 

κύκλῳ τήν ἁγίαν Τράπεζαν, τήν Πρόθεσιν καί ἀπό τῆς 
῾Ωραίας Πύλης τάς Δεσποτικάς εἰκόνας καί τόν λαόν λέ-
γων· 

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,  
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ἐκτός Σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,  
τό ὄνομά 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. 

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.  
4 Ἐπί πλεῖον πλῦνόν με ἀπό τῆς ἀνομίας μου   
 καί ἀπό τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. 
5 Ὅτι τήν ἀνομίαν μου ἐγώ γινώσκω   
 καί ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστι διά παντός.  
6 Σοί μόνῳ ἤμαρτον   
 καί τό πονηρόν ἐνώπιον Σου ἐποίησα,  
 ὅπως ἄν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου  
 καί νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε.  
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7 Ἰδού γάρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην   
 καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.  
8 Ἰδού γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησας,   
 τά ἄδηλα καί τά κρύφια τῆς σοφίας Σου  

ἐδήλωσάς μοι.   
9 Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ καί καθαρισθήσομαι,  
 πλυνεῖς με καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι.  
10 Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καί εὐφροσύνην,   
 ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.  
11 Ἀπόστρεψον τό πρόσωπόν Σου   
 ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν μου  
 καί πάσας τάς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.  
12 Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός,   
 καί πνεῦμα εὐθές  

ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.  
13 Μή ἀπορρίψῃς με ἀπό τοῦ προσώπου Σου   
 καί τό Πνεῦμα Σου τό ἅγιον  

μή ἀντανέλῃς ἀπ᾿  ἐμοῦ.  
14 Ἀπόδος μοι τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου  
 καί πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με.  
15 Διδάξω ἀνόμους τάς ὁδούς Σου   
 καί ἀσεβεῖς ἐπί Σέ ἐπιστρέψουσιν.   
16 Ρῦσαι με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός,  

ὁ Θεός τῆς σωτηρίας μου·  
 ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα μου  

τήν δικαιοσύνην Σου.  
17 Κύριε, τά χείλη μου ἀνοίξεις   
 καί τό στόμα μου ἀναγγελεῖ τήν αἴνεσίν Σου.  
18 Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν·   
 ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.  
19 Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον·   
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 Καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην  
 ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει.  
20 Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τήν Σιών  
 καί οἰκοδομηθήτω τά τείχη Ἱερουσαλήμ.  
21 Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,   
 ἀναφοράν καί ὁλοκαυτώματα·  

 Ἀφήνων τό θυμιατόν ὁ ῾Ιερεύς προσκυνεῖ τρίς ἐνώ-

πιον 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. 

 
῎Επειτα στρεφόμενος πρός τόν λαόν 
καί αἰτῶν συγχώρησιν λέγει: 

Τοῖς μισοῦσι καί ἀδικοῦσιν ἡμᾶς,  
ὁ Θεός, συγχώρησον. 

Προσερχόμενος μετά ταῦτα εἰς τήν 
ἁγίαν Πρόθεσιν καί ἀσπαζόμενος τά 
Τίμια Δῶρα λέγει: 

Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ  
καί ἐλέησόν με. 

Αἴρων δέ τά Τίμια Δῶρα 

Ἐπάρατε τάς χεῖρας ἡμῶν εἰς τά Ἅγια 
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καί εὐλογεῖτε τόν Κύριον. 
 

... ὡς τόν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι. 
 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ 

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. 
 

Τό δεύτερον μέρος τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου 

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

ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ 
Ἡ μεγάλη συναπτή τῶν Τιμίων Δώρων 

Πληρώσωμεν τήν δέησιν ἡμῶν  
τῷ Κυρίῳ. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὑπέρ τῶν προτεθέντων τιμίων δώρων  
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 



ΤΡΙΩΔΙΟΝ  68 

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. 

Παράσχου, Κύριε. 

Συγγνώμην καί ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν  
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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,  
Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς 
μετά πάντων τῶν Ἁγίων  
μημονεύσαντες,  
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ἑαυτούς καί ἀλλήλους  
καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν 
Χριστῷ, τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

Σοί, Κύριε. 

ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ 

Κύριε, ὁ Θεός, ὁ Παντοκράτωρ,  
ὁ Μόνος Ἅγιος,  
ὁ δεχόμενος θυσίαν αἰνέσεως  
παρά τῶν ἐπικαλουμένων Σε  
ἐν ὅλῃ καρδίᾳ,  
πρόσδεξαι καί ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν  
τήν δέησιν  
καί προσάγαγε τῷ ἁγίῳ Σου θυσιαστηρίῳ·  
καί ἱκάνωσον ἡμᾶς προσενεγκεῖν Σοι  
δῶρά τε καί θυσίας πνευματικάς  
ὑπέρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων  
καί τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων.  
Καί καταξίωσον ἡμᾶς  
εὑρεῖν χάριν ἐνώπιόν Σου,  
τοῦ γενέσθαι Σοι 
εὐπρόσδεκτον τήν θυσίαν ἡμῶν  
καί ἐπισκηνῶσαι  
τό Πνεῦμα τῆς χάριτός Σου, 
τό ἀγαθόν, ἐφ᾿ ἡμᾶς  
καί ἐπί τά προκείμενα δῶρα ταῦτα  
καί ἐπί πάντα τόν λαόν Σου, 

Διά τῶν οἰκτιρμῶν  
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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.  

Ἀμήν. 

Εἰρήνη πᾶσι. 

Καί τῷ πνεύματί Σου. 

Ο ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ  
ΚΑΙ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 

Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους,  
ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν, 

Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα,  
Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον. 

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

 Ὁ Χριστός ἐν μέσῳ ἡμῶν. 
 Καί ἦν καί ἔστι καί ἔσται εἰς αἰώνας 

αἰώνων. Ἀμήν. 
Τάς θύρας, τάς θύρας!  
Ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 
Προσοχή! Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως εἶ-
ναι ἡ ἐπίσημη ὁμολογία τῆς Ἐκκλησίας 
καί διακήρυξη τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπαγ-
γέλεται ἀπ᾿ ὅλο τό ἐκκλησίασμα ὁμοφώ-
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νως μέ ἥρεμη κατανυκτική φωνή, χωρίς 
βιασύνη, ἀλλά μέ εὐλάβεια καί προσοχή, 
ὥστε «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ», 
«σύμψυχοι, τό ἕν φρονοῦντες» νά ἑνώνω-
νται ὅλοι στήν κοινή ὁμολογία τῆς μιᾶς, 
ἁγίας, καθολικῆς καί ἀποστολικῆς, ὀρ-
θοδόξου πίστεως. 

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

 2. Καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,  
τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν Μονογενῆ,  
τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα  
πρό πάντων τῶν αἰώνων.  
Φῶς ἐκ φωτός,  
Θεόν ἀληθινόν, ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ  
γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα,  
ὁμοούσιον τῷ Πατρί,  
δι᾿ Οὗ τά πάντα ἐγένετο. 

 3. Τόν δι᾿ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους  
καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν  
κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν  
καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου  
καί Μαρίας τῆς Παρθένου  
καί ἐνανθρωπήσαντα. 

 4. Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν  
ἐπί Ποντίου Πιλάτου  
καί παθόντα καί ταφέντα. 
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 5. Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ  
κατά τάς Γραφάς. 

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

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

 8. Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον,  
τό Κύριον, τό Ζωοποιόν,  
τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον,  
τό σύν Πατρί καί Υἱῷ  
συμπροσκυνούμενον  
καί συνδοξαζόμενον,  
τό λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν. 

 9. Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν  
καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. 

10. Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα  
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.  

11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.  

12. Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. 
Ἀμήν.  

Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 
Τό κείμενο πού ἀρχίζει λίγο παρά κάτω 

μέ τή φράση «Ἄξιον καί δίκαιον» καί τελειώνει 
μέ τήν ἱερατική εὐλογία «Καί ἔσται τά ἐλέη 
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τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ μετά πάντων ὑμῶν!» σελ 48, ἀποτελεῖ 
μιά πλήρη ἑνότητα, παρ’ ὅλο πού στήν 
ἐξωτερική του μορφή φαίνεται διασπασμένο. 
Εἶναι ἡ καρδιά τῆς Θείας Λειτουργίας καί 
ὀνομάζεται «Ἁγία Ἀναφορά», ὅπως 
προαναγγέλλεται μέ τήν ἀμέσως ἑπομένη 
φράση. Περικλείει μυστηριακά  συμπυκνωμένη 
τή ζωή καί τό ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ 
καί ἄρα περιλαμβάνει τό οὐσιαστικό 
περιαχόμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ὡς ἐκ τοῦ 
περιεχομένου του λοιπόν εἶναι κείμενο ἰσόκυρο 
μέ τά κείμενα τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων.  

Ἀπό ἄποψη Λειτουργικῆς εἶναι ὁ 
εὐχαριστήριος λόγος τῆς Ἐκκλησίας πρός τόν 
Θεόν, μέ τόν ὁποῖον ἱερουργεῖ τήν «ἀνάμνησιν» 
τῆς ζωῆς καί τοῦ λυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ τήν «Ἀναφοράν» ἡ 
Ἐκκλησία Νύμφη εὐχαριστεῖ τόν Πατέρα πού 
ἔστειλε τόν Μονογενῆ Υἱό Καί Λόγο Του καί 
ἐργάστηκε τήν ἀνάκληση καί σωτηρία τῶν 
ἀνθρώπων καί τήν ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου.  

Μέ τήν ἐνανθρώπησή Του ὁ Υἱός 
προσέλαβε ἀπό τά καθαρά σπλάγχνα τῆς 
Παρθένου Μαρίας καί ἀειπαρθένου Μητρός 
Του, σύνολο τό ἀνθρώπινο γένος, ὁλόκληρη τήν 
ἀνθρώπινη φυση, τήν ἥνωσε μέ τόν Ἑαυτό Του, 
τήν ἔλουσε, τήν καθάρισε καί τήν ἁγίασε μέ τό 
Αἷμα Του, τήν ἐδόξασε μέ τήν Ἀνάστασή Του, 
τήν λαμπροστόλισε μέ τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος καί τήν προσήγαγε στόν Πατέρα 
Του ὡς ἐκλεκτή καί ἀγαπημένη Νύμφη Του.  
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Ἔτσι ὁ Λυτρωτής καί Σωτήρας Κύριος 
Ἰησοῦς Χριστός, πού ἔστειλε ὁ Πατήρ στόν 
κόσμο, ἔλυσε τήν τραγωδία τῆς ἀνθρωπότητος. 
Τό ἀνθρώπινο γένος ἀνακλήθηκε στούς 
οὐρανούς. Ὁ ἀποστάτης Ἄσωτος υἱός, ὁ 
Παλαιός Ἀδάμ, ἀποκαταστάθθηκε στήν πρώτη 
του δόξα, τήν κοινωνία του μέ τό Θεό τήν Ἁγία 
Τριάδα, ξαναγυρίζονας στό πατρικό του σπίτι 
καί στήν ἀγκαλιά τοῦ Πατέρα του. 

Αὐτοῦ τοῦ σωτηριώδους ἔργου τοῦ 
Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τήν ἀνάμνησιν 
ἱερουργεῖ ἐπί τῆς γῆς συνεχῶς ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ, εὐχαριστοῦσα εἰς αἰώνας. Εὐχαριστεῖ 
τόν Πατέρα γιά τήν ἀγάπη Του προς τούς 
ἀνθρώπους, πού ἔστειλε τόν Υἱό Του Λυτρωτή 
καί θυσιάστηκε ἐπί τοῦ σταυροῦ γιά χάρη της 
καί ἀκολούθως τῆς ἔδωκε τόν Παράκλητο 
Παρηγορητή καί Νυμφαγωγό, νά τήν 
παραστέκη, νά τήν ὁδηγῆ, νά τήν ἑνώνη 
συνεχῶς μέ τό Νυμφίο της μυστικά, ἀλλά 
πραγματικά καί ζωντανά, καί νά τήν ὁδηγῆ 
στήν ἡμέρα τῶν ἐσχατολογικῶν Γάμων της μέ 
τό Νυμφίο Χριστό, ὅταν θά ἔλθη στήν ἔνδοξη 
δευτέρα παρουσία Του, νά κρίνη τόν κόσμο καί 
νά παραλάβη τούς ἐκλεκτουύς στήν αἰώνια 
Βασιλεία Του.  

Τώρα πιά ὕστερα ἀπό τό λυτρωτικό ἔργο 
τοῦ Υἱοῦ, μέ τήν ἱερουργία τοῦ Μυστηρίουτῆς 
Θείας Εὐχαριστίας στή Θεία Λειτουργία, οἱ 
ἄνθρωποι συντρώγουν  μέ τήν Ἁγία Τριάδα, 
τούς Ἀγγέλους καί τούς Ἁγίους στό μέγα 
Δεῖπνο τῆς Βασιλείας, ὡς συμπολῖται τῶν 
Ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ. 
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Στῶμεν καλῶς!   
στῶμεν μετά φόβου!  
Πρόσχωμεν!  
τήν « Ἁ γ ί α ν   Ἀ ν α φ ο ρ ά ν »  
ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν. 

Ἔλεον εἰρήνης, θυσίαν αἰνέσεως. 

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

Καί μετά τοῦ πνεύματός Σου. 

Ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας. 

Ἔχομεν πρός τόν Κύριον. 

Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ. 

Ἄξιον καί δίκαιον. 

Ἄξιον καί δίκαιον  
Σέ ὑμνεῖν, Σέ εὐλογεῖν, Σέ αἰνεῖν,  
Σοί εὐχαριστεῖν, Σέ προσκυνεῖν  
ἐν παντί τόπῳ τῆς δεσποτείας Σου.  
Σύ γάρ εἶ Θεός ἀνέκφραστος, ἀπερινόητος, 
ἀόρατος, ἀκατάληπτος, 
ἀεί ὤν, ὡσαύτως ὤν,  
Σύ καί ὁ Μονογενής Σου Υἱός  
καί τό Πνεῦμά Σου τό Ἅγιον.  
Σύ ἐκ τοῦ μή ὄντος  
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εἰς τό εἶναι ἡμᾶς παρήγαγες  
καί παραπεσόντας ἀνέστησας πάλιν  
καί οὐκ ἀπέστης πάντα ποιῶν,  
ἕως ἡμᾶς εἰς τόν οὐρανόν ἀνήγαγες  
καί τήν Βασιλείαν Σου ἐχαρίσω  
τήν μέλλουσαν.  
Ὑπέρ τούτων ἁπάντων  
εὐχαριστοῦμέν Σοι  
καί τῷ Μονογενεῖ Σου Υἱῷ  
καί τῷ Πνεύματί Σου τῷ Ἁγίῳ.  
Ὑπέρ πάντων,  
ὧν ἴσμεν καί ὧν οὐκ ἴσμεν,  
τῶν φανερῶν καί ἀφανῶν εὐεργεσιῶν,  
τῶν εἰς ἡμᾶς γεγενημένων.  
Εὐχαριστοῦμέν Σοι  
καί ὑπέρ τῆς λειτουργίας ταύτης,  
ἥν ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν  
δέξασθαι κατηξίωσας,  
καίτοι Σοί παρεστήκασι  
χιλιάδες Ἀρχαγγέλων  
καί μυριάδες Ἀγγέλων,  
τά Χερουβείμ καί τά Σεραφείμ,  
Ἑξαπτέρυγα, Πολυόμματα,  
Μετάρσια, Πτερωτά, 

Τόν ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα,  
βοῶντα, κεκραγότα καί λέγοντα· 

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

Μετά τούτων καί ἡμεῖς 
τῶν μακαρίων δυνάμεων,  
Δέσποτα φιλάνθρωπε, 
βοῶμεν καί λέγομεν·  
Ἅγιος εἶ καί πανάγιος,  
Σύ καί ὁ μονογενής Σου Υἱός  
καί τό Πνεῦμά Σου τό Ἅγιον.  
Ἅγιος εἶ καί πανάγιος  
καί μεγαλοπρεπής ἡ δόξα Σου· 
Ὅς τόν κόσμον Σου οὕτως ἠγάπησας,  
ὥστε τόν Υἱόν Σου τόν Μονογενῆ 
δοῦναι,  
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν  
μή ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον.  
Ὅς ἐλθών  
καί πᾶσαν τήν ὑπέρ ἡμῶν οἰκονομίαν 
πληρώσας,  
τῇ νυκτί ᾗ παρεδίδοτο,  
μᾶλλον δέ ῾Εαυτόν παρεδίδου  
ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς,  
λαβών ἄρτον ἐν ταῖς ἁγίαις Αὐτοῦ  
καί ἀχράντοις καί ἀμωμήτοις χερσίν,  
εὐχαριστήσας καί εὐλογήσας,  
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ἁγιάσας, κλάσας,  
ἔδωκε τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ Μαθηταῖς  
καί Ἀποστόλοις, εἰπών· 

Λάβετε, φάγετε.  
Τοῦτό μού ἐστι τό Σῶμα,  
τό ὑπέρ ὑμῶν κλώμενον  
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

Ἀμήν. 

Ὁμοίως καί τό ποτήριον  
μετά τό δειπνῆσαι, λέγων· 

Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες.  
Τοῦτο ἐστί τό Αἷμά μου,  
τό τῆς Καινῆς Διαθήκης,  
τό ὑπέρ ὑμῶν καί πολλῶν ἐκχυνόμενον  
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

Ἀμήν. 

Μεμνημένοι τοίνυν 
τῆς σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς  
καί πάντων τῶν ὑπέρ ἡμῶν 
γεγενημένων,  
τοῦ Σταυροῦ, τοῦ Τάφου,  
τῆς τριημέρου Ἀναστάσεως,  
τῆς εἰς οὐρανούς ἀναβάσεως,  
τῆς ἐκ δεξιῶν καθέδρας,  
τῆς Δευτέρας καί ἐνδόξου  
πάλιν Παρουσίας, 
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Τά Σά ἐκ τῶν Σῶν Σοί προσφέρομεν  
κατά πάντα καί διά πάντα. 

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

Ἔτι προσφέρομέν Σοι  
τήν λογικήν ταύτην  
καί ἀναίμακτον λατρείαν  
καί παρακαλοῦμέν Σε  
καί δεόμεθα καί ἱκετεύομεν· 
κατάπεμψον τό Πνεῦμά Σου τό ἅγιον  
ἐφ᾿ ἡμᾶς  
καί ἐπί τά προκείμενα Δῶρα ταῦτα·  

Καί ποίησον τόν μέν ἄρτον τοῦτον  
τίμιον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ Σου, 

Ἀμήν. 

Τό δέ ἐν τῷ ποτηρίῳ τούτῳ 
τίμιον Αἷμα τοῦ Χριστοῦ Σου, 

Ἀμήν. 

Μεταβαλών  
τῷ Πνεύματί Σου τῷ Ἁγίῳ. 

Ἀμήν. Ἀμήν. Ἀμήν. 

Ὥστε γενέσθαι τοῖς μεταλαμβάνουσιν  
εἰς νῆψιν ψυχῆς,  
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,  
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εἰς κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Σου 
Πνεύματος, 
εἰς Βασιλείας οὐρανῶν πλήρωμα,  
εἰς παρρησίαν τήν πρός Σέ, 
μή εἰς κρῖμα ἤ εἰς κατάκριμα.  
Ἔτι προσφέρομέν Σοι  
τήν λογικήν ταύτην λατρείαν  
ὑπέρ τῶν ἐν πίστει ἀναπαυσαμένων  
Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχῶν,  
Προφητῶν, Ἀποστόλων, Κηρύκων,  
Εὐαγγελιστῶν, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, 
Ἐγκρατευτῶν, Διδασκάλων,  
καί παντός πνεύματος Δικαίου  
ἐν πίστει τετελειωμένου. 

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

Ο ΥΜΝΟΣ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς  
μακαρίζειν Σε, τήν Θεοτόκον, 
τήν ἀειμακάριστον καί παναμώμητον 
καί Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 
Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ 
καί ἐνδοξοτέραν  
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, 
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τήν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, 
τήν ὄντως Θεοτόκον, Σέ μεγαλύνομεν. 
 
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.  
Καί μνήσθητι πάντων  
τῶν ἐπ᾿ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς 
αἰωνίου  
κεκοιμημένων  

(καί μνημονεύει ἐνταῦθα ὁ ἱερουργῶν 
ὀνόματα κεκοιμημένων)  

καί ἀνάπαυσον αὐτούς, ὁ Θεός ἡμῶν,  
ὅπου ἐπισκοπεῖ  
τό φῶς τοῦ προσώπου Σου.  
Ἔτι παρακαλοῦμέν Σε, μνήσθητι, Κύριε,  
πάσης ἐπισκοπῆς ὀρθοδόξων,  
τῶν ὀρθοτομούντων τόν λόγον  
τῆς Σῆς ἀληθείας,  
παντός τοῦ πρεσβυτερίου,  
τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας  
καί παντός ἱερατικοῦ  
καί μοναχικοῦ τάγματος.  
Ἔτι προσφέρομέν Σοι  
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τήν λογικήν ταύτην λατρείαν  
ὑπέρ τῆς οἰκουμένης·  
[ὑπέρ τῆς εἰρήνης  
τοῦ σύμπαντος κόσμου]  
ὑπέρ τῆς ἁγίας Σου Καθολικῆς  
καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας·  
ὑπέρ τῶν ἐν ἁγνείᾳ  
καί σεμνῇ πολιτείᾳ διαγόντων·  
ὑπέρ τῶν Ἀρχόντων ἡμῶν,  
ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους,  
πάσης Ἀρχῆς καί Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ 
τοῦ κατά ξηράν, θάλασσαν καί ἀέρα 
φιλοχρίστου ἡμῶν Στρατοῦ. 
Δός αὐτοῖς, Κύριε, εἰρηνικόν τό Κράτος,  
ἵνα καί ἡμεῖς, ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν  
ἤρεμον καί ἡσύχιον βίον διάγωμεν  
ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καί σεμνότητι. 

Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε,  
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (...),  
ὅν χάρισαι ταῖς ἁγίαις Σου Ἐκκλησίαις  
ἐν εἰρήνῃ,  
σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα  
καί ὀρθοτομοῦντα 
τόν λόγον τῆς Σῆς ἀληθείας. 

Καί ὧν ἕκαστος κατά διάνοιαν ἔχει  
καί πάντων καί πασῶν. 

Καί πάντων καί πασῶν. 
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Η ΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΩΡΟΥ 

Μνήσθητι, Κύριε,  
τῆς πόλεως ταύτης, ἐν ᾗ παροικοῦμεν  
καί πάσης πόλεως καί χώρας  
καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς.  
Μνήσθητι, Κύριε, πλεόντων, 
[ἱπταμένων,] ὁδοιπορούντων,  
νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων 
καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν. 
Μνήσθητι, Κύριε,  
τῶν καρποφορούντων  
καί καλλιεργούντων  
ἐν ταῖς ἁγίαις Σου Ἐκκλησίαις  
καί μεμνημένων τῶν πενήτων  
καί ἐπί πάντας ἡμᾶς  
τά ἐλέη Σου ἐξαπόστειλον. 

Ὅλοι οἱ συλλειτουργοί ὁμοφώνως: 

Καί δός ἡμῖν  
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. 

Ἀμήν. 

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

Καί μετά τοῦ Πνεύματός Σου. 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ 

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. 

... 

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

Σοί, Κύριε. 

Σοί παρακατατιθέμεθα  
τήν ζωήν ἡμῶν ἅπασαν 
καί τήν ἐλπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε, 
καί παρακαλοῦμέν Σε  
καί δεόμεθα καί ἱκετεύομεν·  
καταξίωσον ἡμᾶς μεταλαβεῖν  
τῶν ἐπουρανίων Σου  
καί φρικτῶν μυστηρίων  
ταύτης τῆς ἱερᾶς  
καί πνευματικῆς τραπέζης  
μετά καθαροῦ συνειδότος,  
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,  
εἰς συγχώρησιν πλημμελημάτων,  
εἰς Πνεύματος Ἁγίου κοινωνίαν,  
εἰς βασιλείας οὐρανῶν κληρονομίαν,  
εἰς παρρησίαν [καί ἀγάπην] τήν πρός Σέ,  
μή εἰς κρῖμα ἤ εἰς κατάκριμα. 

Καί καταξίωσον ἡμᾶς, Δέσποτα,  
μετά παρρησίας, ἀκατακρίτως,  
τολμᾶν ἐπικαλεῖσθαι Σέ,  
τόν ἐπουράνιον Θεόν  
Πατέρα καί λέγειν. 
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Προσοχή! Ἡ Κυριακή Προσευχή ἀπαγγέλ-
λεται ἀπό ὅλο τό ἐκκλησίασμα ὁμοφώνως 
μέ ἥρεμη κατανυκτική φωνή, χωρίς βιασύ-
νη, ἀλλά μέ εὐλάβεια καί προσοχή, ὅπως ἀ-
κριβῶς 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. 

Ἀμήν. 

Εἰρήνη πᾶσι. 

Καί τῷ πνεύματί Σου. 
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Τάς κεφαλάς ἡμῶν  
τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν. 

Σοί, Κύριε. 

Εὐχαριστοῦμέν Σοι, Βασιλεῦ ἀόρατε,  
ὁ τῇ ἀμετρήτῳ Σου δυνάμει  
τά πάντα δημιουργήσας  
καί τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους Σου  
ἐξ οὐκ ὄντων  
εἰς τό εἶναι τά πάντα παραγαγών.  
Αὐτός, Δέσποτα, οὐρανόθεν  
ἔπιδε ἐπί τούς ὑποκεκλικότας Σοι  
τάς ἑαυτῶν κεφαλάς,  
οὐ γάρ ἔκλιναν σαρκί καί αἵματι,  
ἀλλά Σοί, τῷ φοβερῷ Θεῷ. 
Σύ οὖν, Δέσποτα,  
τά προκείμενα πᾶσιν ἡμῖν 
εἰς ἀγαθόν ἐξομάλισον  
κατά τήν ἑκάστου ἰδίαν χρείαν·  
τοῖς πλέουσι σύμπλευσον·  
[τοῖς ἱπταμένοις συμπέταξον] 
τοῖς ὁδοιποροῦσι συνόδευσον·  
τούς νοσοῦντας ἴασαι,  
ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν  
καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, 

Χάριτι καί οἰκτιρμοῖς καί φιλανθρωπίᾳ  
τοῦ Μονογενοῦς Σου Υἱοῦ,  



ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 89 

μεθ᾿ Οὗ εὐλογητός εἶ,  
σύν τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ  
καί ζωοποιῷ Σου Πνεύματι  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

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. 

Πρόσχωμεν!  
Τά Ἅγια τοῖς ἁγίοις. 

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

Κοινωνικόν .  
Μακάριοι οὕς ἐξελέξω  
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καί προσελάβου, Κύριε·  
καί τό μνημόσυνον αὐτῶν  
εἰς γενεάν καί γενεάν.  
Ἀλληλούϊα. 
 

* * * 

 

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ 
Τροπάρια.  Ἦχος δ΄. 

Μετά πνευμάτων δικαίων  
τετελειωμένων 
τάς ψυχάς τῶν δούλων Σου,  
Σῶτερ, ἀνάπαυσον 
φυλάττων αὐτάς  
εἰς τήν μακαρίαν ζωήν 
τήν παρά Σοί, φιλανθρωπε. 

Εἰς τήν κατάπαυσιν Σου, Κύριε,  
ὅπου πάντες οἱ ἅγιοί Σου ἀναπαύονται 
ἀνάπαυσον  
καί τάς ψυχάς τῶν δούλων Σου 
ὅτι μόνος ὑπάρχεις ἀθάνατος. 

Δόξα. 
Σύ εἶ ὁ Θεός ἡμῶν,  
ὁ καταβάς εἰς ἅδην, 
καί τάς ὀδύνας λύσας  
τῶν πεπεδημένων· 
Αὐτός καί τάς ψυχάς τῶν δούλων Σου,  
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Σῶτερ, ἀνάπαυσον. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον. 
Ἡ μόνη ἁγνή καί ἄχραντος Παρθένος, 
ἡ Θεόν ἀσπόρως κυήσασα,  
πρέσβευε ὑπέρ τοῦ ἐλεηθῆναι   
τάς ψυχάς τῶν δούλων Σου. 

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

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ μακαρίας μνήμης  
καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν  
τῶν κεκοιμημένων δούλων Σου,  
... 
Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων,  
Ἱερέων, Ἱερομονάχων, 
Ἱεροδιακόνων, Μοναχῶν,  
καί πάντων τῶν ἀπό περάτων  
ἕως περάτων  
τῆς οἰκουμένης κεκοιμημένων, 
εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων χριστιανῶν,  
πατέρων, προπατόρων,  
πάππων, προπάππων,  
γονέων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν ἡμῶν,  
καί ὑπέρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτοῖς  
πᾶν πλημμέλημα 
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ἑκούσιόν τε καί ἀκούσιον. 

Ὅπως Κύριος ὁ Θεός 
τάξῃ τάς ψυχάς αὐτῶν  
ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται. 

Τά ἐλέη τοῦ Θεοῦ,  
τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν 
καί ἄφεσιν τῶν αὐτῶν ἁμαρτιῶν  
παρά Χριστῷ,  
τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ καί Θεῷ ἡμῶν 
αἰτησώμεθα. 

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Εὐχή 
Ὁ Θεός τῶν πνευμάτων  
καί πάσης σαρκός 
ὁ τόν θάνατον καταπατήσας  
τόν δέ διάβολον καταργήσας 
καί ζωήν τῷ κόσμῳ Σου δωρησάμενος·  
Αὐτός, Κύριε,  
ἀνάπαυσον τάς ψυχάς τῶν δούλων Σου 
ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ,  
ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, 
ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καί στεναγμός· 
πᾶν ἁμάρτημα τό παρ᾿ αὐτῶν πραχθέν  
ἐν λόγῳ, ἤ ἔργῳ, ἤ διανοίᾳ,  
ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος Θεός,  
συγχώρησον· 
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ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος,  
ὅς ζήσεται καί οὐχ ἁμαρτήσει· 
Σύ γάρ μόνος ἐκτός ἁμαρτίας ὑπάρχεις· 
ἡ δικαιοσύνη Σου  
δικαιοσύνη εἰς τόν αἰῶνα 
καί ὁ λόγος Σου ἀλήθεια. 

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὅτι Σύ εἶ ἡ ἀνάστασις,  
ἡ ζωή καί ἡ ἀνάπαυσις  
τῶν κεκοιμημένων δούλων Σου,  
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. 

Αἰωνία ὑμῶν ἡ μνήμη,  
ἀξιομακάριστοι καί ἀείμνηστοι 
ἀδελφοί ἡμῶν. (γ΄) 

Αἰωνία ἡ μνήμη. (γ΄) 

Ἀπόλυσις. 
Σοφία! 
Εὐλόγησον. 
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Ὁ ὤν εὐλογητός Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν  
πάντοτε, νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεός,  
τήν ἁγίαν καί ἀμώμητον πίστιν  
τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων χριστιανῶν,  
σύν τῇ ἁγίᾳ Αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ  
τῇ πόλει ταύτῃ (ἤ τῇ ἱερᾷ Μονῇ ταύτῃ)  
τῇ ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη 
Ἐκκλησίᾳ  
καί τῷ Γένει παντί,  
εἰς αἰῶνας αἰώνων. 
Δόξα σοι, ὁ Θεός, ἡ ἐλπίς ἡμῶν, δόξα 
σοι. 
Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί ἁγίῳ 
Πνεύματι. 
Καί νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.  
Κύριε, ἐλέησον. (γ΄) 
Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον. 

Ὁ καί νεκρῶν καί ζώντων τήν ἐξουσίαν 
ἔχων ὡς ἀθάνατος Βασιλεύς,  
Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν,  
ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου  
καί παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός·  
δυνάμει τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ 
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Σταυροῦ·  
προστασίαις τῶν τιμίων  
ἐπουρανίων δυνάμεων ἀσωμάτων·   
ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου,  
προφήτου Προδρόμου  
καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου·   
τῶν ἁγίων ἐνδόξων  
καί πανευφήμων Ἀποστόλων·   
τῶν ἁγίων ἐνδόξων  
καί καλλινίκων Μαρτύρων·   
τῶν ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων 
ἡμῶν·   
τῶν ἁγίων καί δικαίων Θεοπατόρων  
Ἰωακείμ καί Ἄννης, 
(τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ),  
(τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας)  
οὗ καί τήν μνήμην ἐπιτελοῦμεν  
καί  πάντων  τῶν  Ἁγίων ,   
ἐλεῆσαι καί σῶσαι ἡμᾶς,  
ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος  
καί ἐλεήμων Θεός. 
Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,  
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν,  
ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. 
Ἀμήν. 

 


