
– 1 –

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Η ανάγκη να μπορεί να πραγματο-

ποιείται σε κάθε Ευχαριστιακή Σύναξη η 

προσευχή-προτροπή ˝καί δός ἐν ἑνί στόμα-

τι καί μιᾷ καρδίᾳ δοξάζειν καί ἀνυμνεῖν τό 

πάντιμον καί μεγαλοπρεπές...˝ όνομα του 

Θεού και Πατρός μας, της αγίας και ζωο-

ποιού Τριάδος, μας οδήγησε σε αυτό το 

˝τόλμημα˝ που έχετε στα χέρια σας.

Πιστεύουμε ότι απαιτείται πλέον να 

υπάρχει κοινή γλώσσα (Ρωμ. 10,14) προκει-

μένου να υπάρξει και ˝μία καρδία˝. Πρέπει 

καρδιά και γλώσσα να συλλειτουργούν. 

Αποφασίσαμε να αρχίσουμε από τα ˝έξω˝ 

και τα ˝εύκολα˝.

Ζητάμε τόσο τις προσευχές όλων όσο 

και την καλόπιστη κριτική.

˝Σωθείητε˝.

ἀρχιμ. ΘεοδΜ
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
.... Η αγάπη μας προς τον Θεό είναι 

κιόλας για μας προσωπικά, στην δική μας 

πείρα, επιβεβαίωση της ύπαρξης Του. Η 

εμπειρία αυτή αγάπης, είναι ο μόνος δρό-

μος, που ‘ναι ασφαλής και ολοφάνερος α-

πό μόνος του. Ίσαμε που να νοιώσει την 

καρδιά του να δονείται απ’ αυτή την ε-

μπειρία, ο άνθρωπος παραμένει κωφός 

και τυφλός σ’ όλα, ακόμα και μπροστά 

στο θαύμα. Μετά, όμως, που θα αισθαν-

θεί τον Θεό μέσα του, δεν του χρειάζονται 

ούτε τα θαύματα· γιατί το θαύμα συντε-

λέσθηκε ήδη μέσα του.   

Κατά την είσοδο του Χριστού στα Ιερο-

σόλυμα, όταν τα πλήθη τον υποδέχονταν 

μέσα σε ενθουσιασμό, κρυβόταν μιά τρα-

γική παρεξήγηση· ο Χριστός βάδιζε προς 

το εκούσιο πάθος, μα τα πλήθη χαιρέτι-

ζαν σ’ αυτό το γεγονός, την απαρχή της 

επίγειας Βασιλείας Του. Οι άνθρωποι εί-

χαν μείνει έκθαμβοι μπροστά στα θαύμα-

τα Του, είχαν τραφεί με τους άρτους και 

τώρα προσδοκούσαν δύναμη και εξουσία.

Ο Χριστός μπορούσε τώρα να κάνει 

τα πάντα μέσα στα όρια «του κόσμου τού-



– 4 –

του», αλλά οι άνθρωποι προσφέροντάς 

Του προσκύνηση και τιμές, δεν Του πρό-

σφεραν το ουσιαστικότερο, ψυχές δηλαδή, 

που είχαν διαβεί το πύρ της μετάνοιας και 

είχαν μεταστραφεί προς τον Κύριο και με-

ταμορφωθεί.

Πώς όμως εμείς υποδεχόμαστε τον 

Χριστό; Δεν αναμένουμε μήπως απ’ Αυ-

τόν ψωμί και θαύματα τελούμενα στο υ-

λικό πεδίο και δεν συνεχίζουμε την προη-

γούμενη σαρκική και μάταιη ζωή μας;

Εμείς, όμως, έχουμε γεγονότα, που εκεί-

νοι δεν τα είχαν· έχουμε τον Γολγοθά, τον 

Σταυρό και την Ανάσταση του Σωτήρος, 

κι αυτό μας υποχρεώνει να τον δεχτούμε 

διαφορετικά.

Συνήθως, όμως, την ίδια μέρα της 

Θείας Μετάληψης, σκοντάφτουμε σε μι-

κροϋποθέσεις, βιαζόμαστε να διορθώσου-

με το σφάλμα μας, πέφτουμε σε νέα και 

περισσότερα σφάλματα και, στο τέλος 

κουνώντας αδιάφορα τους ώμους μας, βυ-

θιζόμαστε ολοχρονίς στην ανώδυνη συ-

νηθισμένη αμαρτωλότητά μας…

Ἀλεξ. Ἐλτσιανίνωφ

Πνευματικά Κεφάλαια σελ. 136-139
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....οἱ μέν πλείονες εἰσίν γεγονότες ἱερεῖς,

διά τό θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν·

Ὁ δέ διά τό μένειν αὐτόν εἰς τόν αἰῶνα

ἀπαράβατον ἔχει τήν ἱερωσύνην·

ὅθεν καί σώζειν εἰς τό παντελές δύναται

τούς προσερχομένους δι' αὐτοῦ τῷ Θεῷ

πάντοτε ζῶν εἰς τό ἐντυγχάνειν ὑπέρ αὐτῶν.

Πρός Ἑβραίους 723-25
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Πρίν ἀρχίσει ἡ Θεία Λειτουργία ὅταν ὑπάρ-

χει συλλειτουργῶν διάκονος, γονατίζει ἐ-

νώπιον τῆς ἁγίας Τραπέζης καί ἀπευθυνό-

μενος στόν λειτουργοῦντα Ἱερέα λέγει: 

Καιρός τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ· δέσποτα ἅγι-

ε, εὐλόγησον.

Ὁ Ἱερέας θέτει τό δεξί χέρι του στήν κεφα-

λή τοῦ διακόνου καί λέγει:

Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν πάντοτε, νῦν καί

ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Διάκονος: 

Ἀμήν. Εὖξαι ὑπέρ ἐμοῦ, δέσποτα ἅγιε.

Ὁ Ἱερέας:

Κατευθύναι Κύριος τά διαβήματά σου εἰς 

πᾶν ἔργον ἀγαθόν. 

Ὁ Διάκονος: 

Μνήσθητί μου, δέσποτα ἅγιε.

Ὁ Ἱερέας:

Μνησθείη σου Κύριος ὁ Θεός ἐν τῇ βασιλεί-

ᾳ αὐτοῦ, πάντοτε, νῦν καί ἀεί  καί εἰς τούς

αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Διάκονος ἀνίσταται ἀσπάζεται τήν ἁγία 

Τράπεζα καί τό χέρι τοῦ Ἱερέα καί ἐξέρχε-

ται στόν συνήθη τόπο.
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοῦ Ἁγίου πατέρα μας 

Βασιλείου τοῦ μεγάλου.

Ὁ διάκονος ἐξέρχεται τοῦ Βήματος, στέκε-

ται ἐνώπιον τῆς Ὡραίας Πύλης καί ἐκφω-

νεῖ·

Εὐλόγησον, Δέσποτα.

Ὁ ἱερέας ὑψώνει τό Εὐαγγέλιο καί σχημα-

τίζει μέ αὐτό τύπο Σταυροῦ ἐπί τοῦ ἀντι-

μηνσίου, καί ἐκφωνεῖ μεγαλοφώνως:  

Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ 

Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί

καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ψάλτης: Ἀμήν.

Αὐτονόητο ὅτι ἄν δέν ὑπάρχει διάκονος 

ὅλα τά ὡς τοῦ διακόνου χαρακτηριζόμενα  

λέγονται ἀπό τόν Ἱερέα.

ΕΙΡΗΝΙΚΑ

Ὁ διάκονος ἤ ὁ ἱερέας λέει τά εἰρηνικά καί 

ὁ ψάλτης ψάλει μετά ἀπό κάθε δέηση, Κύ-

ριε ἐλέησον.
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Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καί τῆς σωτηρί-

ας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου,

εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησι-

ῶν καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρί-

ου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καί τῶν μετά 

πίστεως, εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ εἰσι-

όντων ἐν αὐτῷ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων χριστια-

νῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Μελετίου 

τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ δι-

ακονίας, παντός τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ,

τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τῆς πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως 

καί χώρας καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐ-

ταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρ-

πῶν τῆς γῆς, καί καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυ-

ρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσού-

ντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς σω-
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τηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπό πάσης θλί-

ψεως, ὀργῆς, κινδύνου καί ἀνάγκης, τοῦ

Κυρίου δεηθῶμεν.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καί διαφύλα-

ξον ἡμάς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημέ-

νης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου

καί ἀειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων

τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτούς καί

ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χρι-

στῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Ψάλτης: Σοί, Κύριε.

Ὁ Ἱερέας τήν εὐχή τοῦ α’ ἀντιφώνου

ύριε καί Θεέ μας, Σύ πού ἔχεις 

δύναμη ἀπέραντη καί δόξα ἀκα-

τάληπτη· σύ πού ἔχεις ἔλεος ἀμέτρητο καί 

φιλανθρωπία ἀνέκφραστη, ἐσύ Κύριε δές 

εὐσπλαγχνικά καί ἐμᾶς καί τόν ἅγιο οἶκο 

ἐτοῦτον καί δεῖξε καί σέ μᾶς καί σ᾿ αὐτούς 

πού προσεύχονται μαζί μας, πλούσιο τό ἔ-

λεος καί τούς οἰκτιρμούς Σου.

Γιατί σέ σένα πρέπει κάθε δόξα τιμή 

Κ
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καί προσκύνηση, στόν Πατέρα στόν Υἱό καί 

στό ἅγιο Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί 

στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.

Ὁ Ψάλτης τό α’ ΑΝΤΙΦΩΝΟ

Ἀμήν.

Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον καί πάντα

τά ἐντός μου τό ὄνομα τό ἅγιον αὐτοῦ.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς.

Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον καί μή ἐπι-

λανθάνου πάσας τάς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς.

Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τόν θρόνον

αὐτοῦ καί ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δε-

σπόζει.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς.

Δόξα, καί νῦν..

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς.

Ὁ διάκονος κατά τήν διάρκεια τῆς ψαλμωδίας 
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τοῦ πρώτου ἀντιφώνου στέκεται ἐνώπιον τῆς 

εἰκόνος τῆς Παναγίας, λέει τήν μικρή συναπτή 

στήν γνωστή θέση καί ἐν συνεχείᾳ κατά τό β  ̓

ἀντίφωνο στέκεται ἐνώπιον τῆς εἰκόνος τοῦ 

Χριστοῦ. 

Ἔτι καί ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶ-

μεν.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καί διαφύλα-

ξον ἡμάς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημέ-

νης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου

καί ἀειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων

τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτούς καί

ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χρι-

στῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Ψάλτης: Σοί, Κύριε.

Ὁ Ἱερέας τήν εὐχή τοῦ β’ ἀντιφώνου

ύριε καί Θεέ μας, σῶσε τόν λαό 

Σου καί εὐλόγησε τήν κληρονο-

μία Σου· φύλαξε τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλη-

σίας Σου· ἁγίασε αὐτούς πού ἀγαποῦν τήν 

εὐπρέπεια τοῦ Οἴκου Σου. Σύ σέ ἀνταπό-

δοση δόξασέ τους μέ τήν θεϊκή Σου δύναμη 

Κ
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καί μήν ἐγκαταλείψεις ἐμᾶς πού ἐλπίζουμε 

σέ σένα.

Γιατί σύ ἔχεις τήν δύναμη καί τήν δό-

ξα καί δική σου εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Πα-

τρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-

τος, τώρα καί πάντοτε καί στούς αιῶνες 

τῶν αἰώνων.

Στίς καθημερινές: Σῶσον….ὁ ἐν ἁγίοις 

θαυμαστός… Στίς γιορτές τοῦ Χριστοῦ ἄν 

ὑπάρχει ἐφύμνιο τῆς ἑορτῆς, τότε ψάλουμε 

ἐκεῖνο (π.χ. ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου βα-

πτισθείς) καί τίς Κυριακές.

Ὁ Ψάλτης τό β’ ΑΝΤΙΦΩΝΟ

Ἀμήν

Αἴνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον· αἰνέσω Κύρι-

ον ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως

ὑπάρχω.

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ, ὁ ἀναστάς ἐκ νε-

κρῶν, ψάλλοντάς σοι ἀλληλούια.

Μακάριος οὗ ὁ Θεός Ἰακώβ βοηθός αὐτοῦ,

ἡ ἐλπίς αὐτοῦ ἐπί Κύριον τόν Θεόν αὐτοῦ.

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ, ὁ ἀναστάς ἐκ νε-

κρῶν, ψάλλοντάς σοι ἀλληλούια.
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Βασιλεύσει Κύριος εἰς τόν αἰῶνα, ὁ Θεός

σου, Σιών, εἰς γενεάν καί γενεάν.

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ, ὁ ἀναστάς ἐκ νε-

κρῶν, ψάλλοντάς σοι ἀλληλούια.

Δόξα,Καί νῦν..

μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ,

ἀθάνατος ὑπάρχων καί καταδεξάμε-

νος διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν, σαρκωθῆ-

ναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καί ἀειπαρθέ-

νου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας

σταυρωθείς τε, Χριστέ ὁ Θεός, θανάτῳ θά-

νατον πατήσας, εἷς ὤν τῆς ἁγίας Τριάδος,

συνδοξαζόμενος τῷ Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ

Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς.

Διάκονος

Ἔτι καί ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶ-

μεν.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καί διαφύλα-

ξον ἡμάς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημέ-

νης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου

καί ἀειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων

τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτούς καί

Ὁ
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ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χρι-

στῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Ψάλτης: Σοί, Κύριε.

Ὁ Ἱερέας τήν εὐχή τοῦ γ’ ἀντιφώνου

ύριε, ἐσύ πού χάρισες σέ μᾶς αὐ-

τές τίς ἀπό κοινοῦ καί μέ ἕνα 

στόμα προσευχές καί μᾶς ὑποσχέθηκες νά 

ἐκπληρώνεις ὅσα ζητοῦν ἀπό σένα δύο ἤ 

τρεῖς ὅταν συμφωνοῦν ἐπικαλούμενοι τό ὄ-

νομά σου· Σύ καί τώρα ἱκανοποίησε τά αἰ-

τήματα τῶν δούλων σου στό μέτρο πού 

τούς συμφέρει, δίνοντας σέ ὅλους, σέ τοῦ-

τον μέν τόν κόσμο ἐπίγνωση τῆς ἀληθείας 

σου, στόν ἄλλον δέ τόν ἀληθινό, αἰώνια 

ζωή. 

Γιατί εἶσαι Θεός ἀγαθός καί φιλάν-

θρωπος καί σέ σένα ἀναπέμπουμε δόξα, 

στόν Πατέρα τόν Υἱό καί τό ἅγιο Πνεῦμα,

τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰ-

ώνων.  

Μ Ι Κ ΡΗ Ε Ι Σ ΟΔ Ο Σ

(Ἕνας στῖχος τοῦ γ᾿ ἀντιφώνου ἀπό τούς 

ψάλτες καί τό ἀπολυτίκιο τοῦ ἤχου τῆς Κυ-

Κ



– 15 –

ριακῆς ἤ τῆς ἑορτῆς ἤ τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέ-

ρας.) 

Ἐνῶ ψάλλονται τά ἀνωτέρω, γίνεται ἡ Εἴ-

σοδος τοῦ Εὐαγγελίου.

Στόν συνήθη τόπο στάσεως ὁ Διάκονος:

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὁ Ἱερέας τήν εὐχή.

έσποτα Κύριε καί Θεέ μας, Σύ 

πού δημιούργησες στούς οὐρα-

νούς τάγματα καί στρατιές ἀγγέλων νά ὑ-

πηρετοῦν τη δόξα Σου, κᾶμε καί τώρα, ἐνῶ 

θά γίνεται ἡ εἴσοδός μας στά ἅγια νά εἰσο-

δεύσουν καί ἅγιοι ἄγγελοι καί νά λειτουρ-

γήσουν καί δοξολογήσουν μαζί μας τήν 

ἀγαθότητά σου.

Γιατί σέ σένα πρέπει κάθε δόξα, τιμή

καί προσκύνηση, στόν Πατέρα, στόν Υἱό

καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί

στούς αιῶνες τῶν αἰώνων. 'Αμήν.

Διάκονος

Εὐλόγησον, Δέσποτα, τήν ἁγίαν εἴσοδον.

Δ



– 16 –

(Κατόπιν προσφέρει το Εὐαγγέλιο στόν Ἱε-

ρέα ὁ ὁποίος τό ἀσπάζεται καί σχηματίζο-

ντας μέ τό χέρι του σταυρό, λέει)

Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν ἁγίων Σου πά-

ντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων.

Ὁ Διάκονος μπροστά ἀπό τόν ἱερέα καί 

ὑψώνοντας τό Εὐαγγέλιο, λέει δυνατά:

Σοφία Ὀρθοί.

Ψάλτης: Εἰσοδικό-τροπάρια-κοντάκιο

Τ Ρ Ι Σ Α Γ Ι Ο Σ  Υ Μ Ν Ο Σ

Διάκονος

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὁ Ἱερέας τήν εὐχή.

 Θεός ὁ ἅγιος, σύ πού ἀναπαύε-

σαι στούς ἁγίους, σύ πού σέ ἀ-

νυμνοῦν τά Σεραφείμ μέ τήν τριπλή ἀνα-

φώνηση ἅγιος καί σέ δοξολογοῦν τά Χερου-

βείμ καί σέ προσκυνεῖ κάθε ἐπουράνια ὕ-

παρξη καί δύναμη, Σύ πού ἐδημιούργησες 

ἀπό τό μηδέν τά σύμπαντα καί ἔπλασες τόν 

ἄνθρωπο ˝κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσίν˝ 

Ὁ
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σου καί τόν καταστόλισες μέ κάθε χάρισμά 

σου· σύ πού δίνεις σέ ὅποιον ζητᾶ σοφία καί 

σύνεση· σύ πού δέν ἀπορρίπτεις ὅποιον 

ἁμαρτάνει ἀλλά ὥρισες γιά σωτηρία τῶν 

ἁμαρτωλῶν τήν μετάνοια· σύ πού ἀξίωσες 

καί ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς καί ἀνάξιους 

δούλους σου νά σταθοῦμε μπροστά στήν 

δόξα τοῦ ἁγίου θυσιαστηρίου σου καί νά 

προσφέρουμε τήν προσκύνηση καί δοξολο-

γία πού ὀφείλουμε· Ἐσύ Δέσποτα δέξου καί 

ἀπό ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς, ἀπό τό δικό 

μας στόμα, τόν Τρισάγιο Ὕμνο καί πλησία-

σέ μας μέ καλωσύνη· συγχώρησέ μας κάθε 

ἁμαρτία ἠθελημένη ἤ ἀθέλητη· ἁγίασε τίς 

ψυχές καί τά σώματά μας· καί δῶσε μας, νά 

σέ λατρεύουμε ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς 

μας μέ τρόπο εὐάρεστο σέ σένα· μέ τίς πα-

ρακλήσεις γιά ὅλα αὐτά, τῆς ἁγίας Θεοτό-

κου καί ὅλων τῶν ἁγίων πού εὐαρέστησαν 

ἐνώπιόν σου ἀπό καταβολῆς κόσμου.

Γιατί εἶσαι ἅγιος, ὁ Θεός μας καί ἐμεῖς 

ἐσένα δοξάζουμε, τόν Πατέρα τόν Υἱό καί 

τό ἅγιο Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί 

στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.   
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Ψάλτης: Ἀμήν

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνα-

τος ἐλέησον ἡμάς. (ἐκ γ᾿)

Δόξα, καί νῦν ….

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμάς.

Διάκονος: Δύναμις.

Ψάλτης: Ἅγιος ὁ Θεός….

Εὐχή ἀναγνωσμάτων Ἀποστόλου-Εὐαγγελίου

ῶσε, φιλάνθρωπε Κύριε, νά λάμ-

ψει στίς καρδιές μας τό ἄκτιστο 

φῶς σου πού βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο νά σέ 

ἀναγνωρίζει καί νά σέ ὁμολογεῖ Θεό του 

καί ἄνοιξε τά μάτια τοῦ μυαλοῦ μας νά κα-

τανοήσουμε τά λόγια τοῦ εὐαγγελίου σου.

Βάλε μέσα μας καί τήν ἀγάπη τῶν ἁ-

γίων ἐντολῶν σου ὥστε νά καταπατήσου-

με κάθε σαρκική ἐπιθυμία καί νά ζήσουμε 

ζωή πνευματική, σκεπτόμενοι καί πράττο-

ντες μόνο ἐκεῖνα πού εἶναι εὐάρεστα σέ σέ-

να. Γιατί σύ εἶσαι ὁ φωτισμός τῶν ψυχῶν 

καί τῶν σωμάτων μας Χριστέ ὁ Θεός καί 

ἐσένα δοξολογοῦμε μαζί μέ τόν ἄναρχο 

Δ
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Πατέρα σου καί τό πανάγιο καί ἀγαθό καί 

ζωοποιό σου Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε 

καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. 

Ψάλτης: (Προκείμενον τοῦ ἀποστόλου)

Διάκονος: Πρόσχωμεν

Ψάλτης: (στῖχος τοῦ ἀποστόλου)

Διάκονος: Σοφία

Ψάλτης: (Ἐπιστολή ἀπό τήν ὁποία προέρ-

χεται) 

Διάκονος: Πρόσχωμεν

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ

Ἱερέας: Εἰρήνη σοι τῷ ἀναγινώσκοντι.

Ψάλτης: Ἀλληλούια (ἐκ γ᾿).

Διάκονος: Σοφία. Ὀρθοί.

Ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

Ἱερέας: Εἰρήνη πᾶσι.

Ψάλτης: Καί τῷ πνεύματί σου.

Διάκονος: Ἐκ τοῦ κατά ……. (Εὐαγγελι-

στής) ἁγίου Εὐαγγελίου τό ἀνάγνωσμα. 

Πρόσχωμεν.
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Ψάλτης: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.

Ἀνάγνωσις τοῦ Εὐαγγελικοῦ Κειμένου

Ψάλτης: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.

Ἐκτενής Δέησις.

Διάκονος:

Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καί ἐξ 

ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν· εἴπωμεν.

Ψάλτης: Κύριε ἐλέησον·  Κύριε ἐλέησον·  

Κύριε ἐλέησον.

Κύριε παντοκράτορ, ὁ Θεός τῶν πατέρων 

ἡμῶν, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καί ἐλέη-

σον.

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡ-

μῶν Μελετίου, τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ἱε-

ρέων, ἱεροδιακόνων καί μοναχῶν καί πά-

σης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.  

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑ-

γείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσε-

ως καί ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων

σου, πάντων τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων

χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων και παρεπι-

δημούντων ἐν τῇ πόλει καί τῇ ἐνορίᾳ ταύ-

τῃ, τῶν ἐνοριτῶν ἐπιτρόπων συνδρομητῶν 
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καί ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου Ναοῦ τούτου.

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν μακαρίων καί ἀοι-

δήμων κτιτόρων τῆς ἁγίου Ναοῦ τούτου 

καί ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων 

πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε

κειμένων καί ἀπανταχοῦ ὀρθοδόξων.

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν καρποφορούντων

καί καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καί πανσέ-

πτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων

καί ὑπέρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τῶν ἀπεκ-

δεχομένων τό παρά σοῦ μέγα καί πλούσιον

ἔλεος.

Ψάλτης: Κύριε ἐλέησον.

Ὁ Ἱερέας τήν εὐχή.

ύριε καί Θεέ μας, δέξου αὐτή τήν 

μακρά ἱκεσία ἀπό ἐμᾶς τούς δού-

λους σου καί ἐλέησέ μας κατά τήν πολλή 

σου ἀγάπη·  στεῖλε τούς οἰκτιρμούς σου σέ 

μᾶς καί σέ ὅλο τόν λαό σου πού περιμένει 

τό πλούσιο σου ἔλεος.

Γιατί ἐσύ εἶσαι Θεός ἐλεήμων καί φι-

λάνθρωπος καί ἐσένα δοξολογοῦμε, τόν 

Πατέρα, τόν Υἱό καί τό ἅγιο Πνεῦμα τώρα 

Κ
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καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.

(Μέχρις αὐτό τό σημεῖο τῆς Θ. Λειτουργίας 

παρέμεναν παλαιότερα οἱ κατηχούμενοι 

καί ὅσοι εἶχαν ἐπιτίμιο νά μή κοινωνήσουν. 

Ἀπ᾿ ἐδῶ καί μετά εἶναι ἡ κατ᾿ οὐσίαν ἀνα-

φορά, ἡ ἁγία Εὐχαριστία, στήν ὁποία συμ-

μετεῖχαν οἱ Χριστιανοί  γιά τήν μετάληψη 

τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ).

Ἔτι καί ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καί διαφύλα-

ξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. Σοφία.

ΕΥΧΗ ΠΙΣΤΩΝ Α’

ύ, Κύριε, φανέρωσες σέ μᾶς τό μέ-

γα ἐτούτο τῆς σωτηρίας  μυστήρι-

ο.

Σύ ἀξίωσες, ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς

καί ἀνάξιους δούλους σου, νά γίνουμε λει-

τουργοί τοῦ ἁγίου θυσιαστηρίου σου.

 Σύ, Κύριε, μέ τή δύναμη τοῦ ἁγίου 

σου Πνεύματος ἐνίσχυσέ μας σ’ αὐτήν τή

διακονία, ὥστε νά στεκόμαστε ἀκατακρί-

τως μπροστά στήν ἁγιωτάτη ἔνδοξη πα-

ρουσία σου προκειμένου νά σοῦ προσφέ-

Σ
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ρουμε θυσία αἰνέσεως·

ἐσύ Κύριε τελικῶς ἐνεργεῖς ‘’τά πάντα 

ἐν πᾶσι’’. 

Ἐσένα παρακαλοῦμε, δέξου εὐχαρί-

στως τή θυσία μας αὐτή πού προσφέρεται 

σέ σένα γιά τά δικά μας ἁμαρτήματα καί

γιά τοῦ λαοῦ τίς ἀπό ἄγνοια παραβάσεις.

Γιατί σέ σένα πρέπει κάθε δόξα τιμή 

καί προσκύνηση στόν Πατέρα στόν Υἱό καί

στό Ἅγιο Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί

στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.   

Διάκονος

Ἔτι καί ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καί διαφύλα-

ξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. Σοφία.

ΕΥΧΗ ΠΙΣΤΩΝ Β’

ύ Κύριε πού ἐπισκέφθηκες γεμά-

τος ἔλεος καί καλοσύνη ἐμᾶς

τούς τιποτένιους, καί ἐπέτρεψες σ' ἐμᾶς 

τούς ἱερεῖς, ἄν καί ἀναξίους καί ἁμαρτω-

λούς, νά στεκόμαστε μπροστά στήν ἁγιω-

τάτη δόξα τῆς παρουσίας σου καί νά λει-

τουργοῦμε στό ἅγιο θυσιαστήριο σου,

Σ
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Ἐσύ Κύριε ἐνίσχυσέ μας μέ τήν δύ-

ναμη τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος σ’ αὐτήν 

τήν ὑπηρεσία καί δῶσε μας τόν κατάλληλο 

λόγο γιά νά ἐπικαλεστοῦμε τήν χάρη τοῦ

Ἁγίου σου Πνεύματος στά δώρα που πρό-

κειται νά ἀποτεθοῦν μετά ἀπό λίγο σ’ αὐτό 

τό Ἅγιο θυσιαστήριό σου.  

Ὥστε ὅλοι φυλασσόμενοι ὑπό τήν

σκέπη τῆς μεγάλης σου δυνάμεως νά δοξά-

ζουμε ἐσένα, τόν Πατέρα τόν Υἱό καί τό Ἅ-

γιο Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς 

αἰῶνες τῶν αἰώνων. 

Ὁ Ψάλτης τόν Χερουβικό ὕμνο

Οἱ τά Χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντες καί 

τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τόν Τρισάγιον Ὕμνον 

προσάδοντες, πᾶσαν νῦν βιοτικήν ἀποθώ-

μεθα μέριμναν.

Ὡς τόν βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι.

Ἐνῶ ψάλλεται ὁ χερουβικός ὕμνος ὁ Ἱερέας 

λέει κατ᾿ ἰδίαν τήν Εὐχή τοῦ Χερουβικοῦ

(ἡ μόνη πού λέγεται μυστικῶς).

ανένας δέν εἶναι ἄξιος ἀπό ἐκεί-

νους πού εἶναι δεμένοι μέ τίς Κ
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σαρκικές ἐπιθυμίες καί ἡδονές νά προσέρ-

χεται σέ σένα ἤ νά σέ προσεγγίζει ἤ νά σέ 

ὑπηρετεῖ Βασιλεῦ τῆς δόξης, ἀφοῦ ἡ προ-

σφορά ὑπηρεσίας σέ σένα εἶναι μεγάλη καί 

φοβερή ἀκόμα καί γιά τίς ἐπουράνιες δυ-

νάμεις.

Ἀλλ᾿ ὅμως ἐσύ ἀπό τήν ἀπέραντη κα-

λωσύνη καί τήν ἄμετρη φιλανθρωπία σου, 

καταδέχθηκες χωρίς μεταβολή καί ἀλλοίω-

ση νά γίνεις ἄνθρωπος καί μάλιστα ἀρχι-

ερέας μας καί μᾶς ἔδωσες αὐτήν ἐδῶ τήν 

λειτουργία καί ἱερουργία τῆς ἀναίμακτης 

θυσίας, σάν δεσπότης τῶν ὅλων, πού εἶ-

σαι.Ἐσύ μόνος, Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, δεσπό-

ζεις τῶν ἐπουρανίων καί τῶν ἐπιγείων· σύ 

πού ἔχεις θρόνο τά Χερουβείμ καί εἶσαι 

Κύριος τῶν Σεραφείμ καί Βασιλιάς τοῦ 

Ἰσραήλ· σύ ὁ μόνος ἅγιος καί στούς ἁγίους 

ἀναπαυόμενος.

Ἑσένα Κύριε θερμοπαρακαλῶ, ἐσένα 

πού εἶσαι γεμᾶτος καλωσύνη καί πρόθυ-

μος νά ἀκούσης. Ρῖξε μιά ματιά σέ μένα 

τόν ἁμαρτωλό καί τιποτένιο δούλο σου, καί 

καθάρισε τήν ψυχή καί τήν καρδιά μου ἀπό 
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κάθε πονηρία καί κάνε μέ, μέ τήν χάρη τοῦ 

Ἁγίου σου Πνεύματος, ἱκανό νά σταθῶ, 

ντυμένος τήν χάρη τῆς ἁγίας ἱερωσύνης, ἐ-

νώπιον τῆς ἁγίας Τραπέζης αὐτῆς, καί νά 

ἱερουργήσω τό ἅγιο καί ἄχραντο Σῶμα σου 

καί τό τίμιο αἷμα σου.

Σέ σένα προσέρχομαι Κύριε σκύβω-

ντας τό κεφάλι μου καί παρακαλώντας σε, 

μή ἀποστρέψεις τό πρόσωπό σου ἀπό ἐμέ-

να καί μή μέ ἀποκλείσεις ἀπό τά παιδιά 

σου, ἀλλά καταδέξου νά δεχθεῖς προσφε-

ρόμενα ἀπό ἐμένα τόν ἁμαρτωλό καί ἀνά-

ξιο δοῦλο σου, τά δῶρα αὐτά.

Γιατί ἐσύ εἶσαι ἐκεῖνος πού προσφέ-

ρει, σύ καί ὀ προσφερόμενος· σύ δέχεσαι τά 

δῶρα αὐτά ἀλλά καί συγχρόνως σύ εἶσαι 

αὐτός πού μοιράζεται, τροφή στους πι-

στούς, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν καί ἐμεῖς ἐσένα 

δοξάζουμε μαζί μέ τόν ἄναρχο Πατέρα καί 

τό Πανάγιο καί ἀγαθό καί ζωοποιό Πνεῦ-

μα, τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες 

τῶν αἰώνων.  
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Θυμίαμα ὑπό τοῦ Ἱερέως, τῆς ἁγίας Τραπέ-

ζης, τῶν εἰκόνων, τοῦ λαοῦ, καί ἐπιστροφή 

στό Ἱερό, ἐνῶ λέει καθ᾿ ἑαυτόν τόν  50ον

ψαλμόν.

Ἀποθέτει τό θυμιατήριο καί στρεφόμενος 

πρός τόν λαό λέει:

Ἀδελφοί, συγχωρήσατέ μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.

Τοῖς μισοῦσι καί τοῖς ἀγαπῶσιν ἡμᾶς, συγ-

χώρησον, Κύριε.

Κατόπιν, πηγαίνει στήν πρόθεση, τοποθε-

τεῖ στούς ὤμους τό μεγάλο κάλυμα (ἀέρας) 

τῶν τιμίων δώρων, παίρνει στά χέρια τό δί-

σκο καί τό ποτήριον καί εἰσοδεύοντας (Με-

γάλη Εἴσοδος) ἐκφωνεῖ μεγαλοπρεπῶς καί 

δυνατά: 

Πάντων ἡμῶν καί πάντων τῶν εὐσεβῶν 

καί ὀρθοδόξων χριστιανῶν, μνησθείη Κύρι-

ος ὁ Θεός ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε,

νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώ-

νων.

Ἀμήν.

(Πρό τῆς ἀποθέσεως τῶν Τιμίων Δώρων στήν 

ἁγία Τράπεζα, ὁ Ἱερέας λέγει ἐκφώνως τήν 
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εὐχή τῆς προθέσεως).

Θεός, ὁ Θεός μας σύ πού μᾶς ἔ-

στειλες, τόν οὐράνιο Ἆρτο, τόν 

Κύριο καί Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό, νά εἶναι 

τροφή ὅλου τοῦ κόσμου, σωτήρας καί λυ-

τρωτής καί εὐεργέτης, νά μᾶς εὐλογεῖ καί 

νά μᾶς ἁγιάζει· Ἐσύ Κύριε εὐλόγησε καί 

αὐτά ἐδῶ τά προσκομιζόμενα δῶρα καί δέ-

ξου τα στό ἐπουράνιο θυσιαστήριό σου. 

Θυμήσου ἀγαθέ καί φιλάνθρωπε Κύριε, 

ἐκείνους πού πρόσφεραν αὐτά τά δῶρα καί 

ἐκείνους γιά τούς ὁποίους τά προσέφεραν. 

Ἐμᾶς δέ τούς ἱερεῖς προστάτευσέ μας ἀπό 

κάθε κρῖμα ὥστε νά ἱερουργοῦμε ἀξίως τά 

θεῖα σου μυστήρια.

Γιατί εἶναι ἁγιασμένο καί δεδοξασμέ-

νο τό πάντιμο καί μεγαλοπρεπές ὄνομά 

σου τοῦ Πατρός τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου 

Πνεύματος τώρα καί πάντοτε καί στούς 

αἰῶνες τῶν αἰώνων.

Ψάλτης 

Ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον 

τάξεσιν. 

Ὁ
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Ἀλληλούια,  ἀλληλούια, ἀλληλούια.

Ὁ Ἱερέας ἀφοῦ ἀποθέσει τά τίμια δῶρα καί 

τά καλύψει μέ τόν ″ἀέρα˝ τά θυμιᾶ τρεῖς 

φορές λέγοντας: 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπί τῷ θυσιαστήριόν σου 

μόσχους.

Καί δίδει τό θυμιατήριο καί σκύβοντας λίγο 

τήν κεφαλή λέγει πρός τόν Διάκονο: 

Μνήσθητί μου, ἀδελφέ καί συλλειτουργέ.

Καί ὁ Διάκονος· 

Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῆς Ἱερωσύνης 

σου ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε, νῦν καί 

ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Ἱερέας: Εὖξαι ὑπέρ ἐμοῦ.

Ὁ Διάκονος: Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐ-

πί σέ καί δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι.

Ὁ Ἱερέας: Αὐτό τό Πνεῦμα συλλειτουργή-

σει ἡμῖν πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Ὁ Διάκονος: Μνήσθητί μου, δέσποτα ἅγιε.

Ὁ Ἱερέας: Μνησθείη σου Κύριος ὁ Θεός ἐν 

τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε, νῦν καί ἀεί 

καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
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Καί λέγοντας τό Ἀμήν ὁ Διάκονος καί ἀφοῦ

ἀσπασθεῖ τήν δεξιά χεῖρα τοῦ Ἱερέως, λέγει τά

πληρωτικά·

Η  ˝ Σ Υ Ν Α Π Τ Η ″  

Τ Ω Ν  Τ Ι Μ Ι Ω Ν  Δ Ω Ρ Ω Ν

 Διάκονος

Πληρώσωμεν τήν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.

Ψάλτης: Κύριε, ἐλέησον.

Διάκονος

Ὑπέρ τῶν προτεθέντων τιμίων δώρων, τοῦ 

Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καί τῶν μετά 

πίστεως, εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ εἰσιό-

ντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπό πάσης θλί-

ψεως, ὀργῆς, κινδύνου καί ἀνάγκης, τοῦ

Κυρίου δεηθῶμεν.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καί διαφύλα-

ξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τήν ἡμέραν πᾶσαν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνι-

κήν καί ἀναμάρτητον, παρά τοῦ Κυρίου

αἰτησώμεθα.
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Ψάλτης: Παράσχου, Κύριε.

Διάκονος

Ἄγγελον εἰρήνης, πιστόν ὁδηγόν, φύλακα

τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρά

τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Συγγνώμην καί ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καί

τών πλημμελημάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυ-

ρίου αἰτησώμεθα.

Τά καλά καί συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡ-

μῶν καί εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρά τοῦ Κυρί-

ου αἰτησώμεθα.

Τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν

εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ ἐκτελέσαι παρά τοῦ

Κυρίου αἰτησώμεθα.

Χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυ-

να, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά καί καλήν ἀ-

πολογίαν, τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος

τοῦ Χριστοῦ, αἰτησώμεθα.

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημέ-

νης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου

καί ἀειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων

τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτούς καί

ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χρι-

στῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
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Ψάλτης: Σοί, Κύριε.

Ὁ Ἱερέας τήν Εὐχή τῆς ˝προσκομιδῆς˝

ύριε καί Θεέ μας, 

σύ πού μᾶς ἐδημιούργησες καί

μᾶς ἔφερες σ’ αὐτήν τήν ζωή,

σύ πού μᾶς ὑπέδειξες τούς δρόμους 

καί τούς τρόπους τῆς σωτηρίας,

σύ πού μᾶς χάρισες τήν ἀποκάλυψη 

τῶν οὐρανίων μυστηρίων· 

σύ ποῦ μᾶς ἀνέθεσες μέ τήν δύναμη 

τοῦ ἁγίου Σου Πνεύματος, αὐτήν ἐδώ τήν 

διακονία·

Ἐσύ Κύριε εὐδόκησε νά γίνουμε ὑπη-

ρέτες τῆς νέας σου Διαθήκης καί λειτουρ-

γοί τῶν ἁγίων σου Μυστηρίων· 

δέξαι μας τώρα πού προσεγγίζουμε 

ἱερατικά τό ἅγιο θυσιαστήριο, ὥστε κατά 

τό πολύ ἔλεός σου, νά γίνουμε ἄξιοι νά

προσφέρουμε τήν λογική αὐτή καί ἀναίμα-

κτη θυσία, γιά τά δικά μας ἁμαρτήματα 

καί γιά τοῦ λαού τίς ἀπό ἄγνοια παραβά-

σεις. Δέξαι αὐτήν τήν θυσία στό ἅγιο καί ἄ-

ϋλο καί νοερό, ἐπουράνιο θυσιαστήριό σου,

σάν πνευματική εὐωδία, ἀνταποδίδοντας 

Κ
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σέ μᾶς τήν χάρη τοῦ ἁγίου σοῦ Πνεύματος.

Ἐπίβλεψε Κύριε καί δές εὐνοϊκά τήν 

λατρεία μας ἐτούτη καί δέξου την ὅπως δέ-

χτηκες τά δῶρα τοῦ Ἄβελ, τίς θυσίες τοῦ

Νῶε, τά ὁλοκαυτώματα τοῦ Ἀβραάμ, τήν 

ἱερωσύνη τοῦ Μωϋσή καί τοῦ Ἀαρών, καί

τοῦ Σαμουήλ τίς θυσίες εὐγνωμοσύνης.

Ὅπως δέχθηκες ἀπό τούς ἁγίους σου 

Ἀποστόλους τήν ἀληθινή αὐτή λατρεία, δέ-

ξου, παρακινούμενος ἀπό τήν πολλή σου 

ἀγαθότητα, καί ἀπό τά χέρια ἡμῶν τῶν 

ἁμαρτωλῶν αὐτά ἐδώ τά δῶρα. Ὥστε νά

καταξιωθοῦμε νά διακονοῦμε χωρίς μομφή 

τό ἅγιο θυσιαστήριο καί νά κερδίσουμε τόν 

μισθό τῶν πιστῶν καί φρονίμων οἰκονό-

μων κατά τήν ἡμέρα τῆς φοβερᾶς καί δι-

καίας ἀνταποδόσεως.

Διά τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ μονογενοῦς 

σου Υἱοῦ, μαζί μέ τόν ὁποῖον καθώς καί μέ 

τό ἅγιο Πνεῦμα, εἶσαι δοξασμένος, τώρα 

καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.

Ψάλτης: Ἀμήν.

Ἱερέας: Εἰρήνη πᾶσι.
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Ψάλτης: Καί τῷ πνεύματί σου.

Διάκονος

Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ

ὁμολογήσωμεν.

Ψάλτης

Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα

ὁμοούσιον καί ἀχώριστον.

Διάκονος

Τάς θύρας, τάς θύρας! Ἐν σοφίᾳ πρόσχω-

μεν.

Τ ό Σ ύ μ β ο λ ο ν τ ῆ ς Π ί σ τ ε ω ς

(Ἀπ᾿ ὅλους μαζί)

ιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα,

παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ

καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων.

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 ἐγέ-

Π
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νετο.

Τόν δι᾿ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά

τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ

τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύμα-

τος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί

ἐνανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Πο-

ντίου Πιλάτου καί παθόντα καί ταφέντα.

Καί ἀναστάντα τῇ τρίτη ἡμέρα κατά

τάς Γραφάς.

Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς καί

καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖ-

ναι ζῶντας καί νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας

οὐκ ἔσται τέλος.

Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύρι-

ον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπο-

ρευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῷ συμπρο-

σκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λα-

λῆσαν διά τῶν Προφητῶν.

Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀπο-

στολικήν Ἐκκλησίαν.

Ὁμολογώ ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτι-

ῶν.
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Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Η Α Γ Ι Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

 Διάκονος

Στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετά φόβου· πρό-

σχωμεν· τήν ἁγίαν ἀναφοράν ἐν εἰρήνῃ

προσφέρειν.

Ψάλτης: Ἔλεον εἰρήνης, θυσίαν αἰνέσεως.

Ἱερέας

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός, καί ἡ

κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἴη μετά

πάντων ὑμῶν.

Ψάλτης: Καί μετά τοῦ πνεύματός σου.

Ἱερέας: Ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας.

Ψάλτης: Ἔχομεν πρός τόν Κύριον.

Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ.

Ψάλτης: Ἄξιον καί δίκαιον.
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Ἱερέας:

έσποτα Κύριε καί Θεέ Παντοκρά-

τορ, σύ πού αἰώνια ὑπάρχεις, εἶ-

ναι ἄξιο καί δίκαιο στή μεγάλη ἁγιωσύνη 

σου, νά σέ υμνοῦμε, νά σέ εὐλογοῦμε,  νά 

σέ δοξολογοῦμε, νά σέ εὐχαριστοῦμε, νά

σέ προσκυνοῦμε καί νά σέ δοξάζουμε τόν

μόνον πραγματικό Θεό, καί νά σοῦ προ-

σφέρουμε μέ καρδιά συντετριμμένη τήν

λογική αὐτή λατρεία μας, γιατί σύ μᾶς χά-

ρισες τήν ἀκριβῆ γνώση τῆς ἀλήθειας σου, 

χωρίς τήν ὁποία ποιός εἶναι ἱκανός νά μι-

λήσει γιά τά ἔργα τῆς παντοδυναμίας σου; 

Νά ἀναγγείλει στούς ἀνθρώπους τίς ἄξιες 

κάθε ἐπαίνου καί δοξολογίας ἰδιότητές 

σου; Ἤ νά διηγηθεῖ ὅσα θαυμαστά ἔργα 

ἔκανες, σέ κάθε ἐποχή;

Κύριε τῶν ὅλων, Θεέ τοῦ οὐρανοῦ καί

τῆς γῆς καί ὅλης τῆς κτίσεως,  τῆς ὁρατῆς 

καί τῆς ἀόρατης· Σύ, παντεπόπτα Κύριε,

πού κανείς δέν μπορεῖ νά ἐκφράσει μέ λό-

για ἤ νά δεῖ μέ τά μάτια ἤ νά συλλάβει μέ

τήν σκέψη, ἤ νά καταλάβει μέ τή δύναμη 

τῆς λογικῆς του, Σύ ὑπῆρχες πάντοτε χω-

Δ
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ρίς ἀρχή καί χωρίς τέλος, Πατέρα τοῦ Κυρί-

ου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ μεγάλου Θεοῦ

καί σωτῆρος τῆς ἐλπίδος μας.

Αὐτός ὁ Χριστός εἶναι εἰκόνα καί πα-

νομοιότυπη σφραγίδα τῆς δικῆς σου ἀγα-

θότητας, καί δείχνει μέ τόν ἑαυτό του ἐσέ-

να τόν Πατέρα. Εἶναι ζωντανός Λόγος, ἀ-

ληθινός Θεός, εἶναι ἡ προαιώνια Σοφία, ἡ 

ζωή, ὁ ἁγιασμός καί ἡ δύναμή μας· τό ἀλη-

θινό φῶς διά τοῦ ὁποίου φανερώθηκε στόν

κόσμο τό Ἅγιο Πνεῦμα,

ὡς πνεῦμα ἀληθείας καί ὡς δυνατό-

τητα νά μᾶς υἱοθετήσεις Σύ Κύριε,

ὡς συμφωνία γιά τήν Βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν πού θά κληρονομήσουμε

ὡς ἀρχή καί ἔναυσμα τῶν ἀγαθῶν 

τῶν αἰωνίων,

ὡς δύναμη πού ζωοποιεῖ καί πηγή 

ἀπ’ τήν ὁποία προέρχεται ὁ ἁγιασμός μας.

Μέ τό ὁποῖο Ἅγιο Πνεῦμα, κάθε λογι-

κή καί νοερή ὕπαρξη ἐνισχύεται νά λα-

τρεύει ἐσένα καί νά ἀναπέμπει δοξολογία

σέ Σένα, γνωρίζοντας ὅτι τά σύμπαντα εἶ-

ναι κτίσματά σου.
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Ἐσένα αἰνοῦν οἱ ἄγγελοι, οἱ ἀρχάγγε-

λοι, οἱ θρόνοι, οἱ Κυριότητες, οἱ Ἐξουσίες, οἱ

δυνάμεις, καί τά πολυόμματα Χερουβείμ.

Γύρω ἀπό ἐσένα βρίσκονται τά Σεραφείμ

μέ ἕξι φτερά τό καθένα· μέ τά δύο καλύ-

πτουν τά πρόσωπά τους ἀπό σεβασμό, μέ

τά ἄλλα δύο τά πόδια τους καί με τά ὑπό-

λοιπα δύο πετοῦν, ψάλλοντας τό ἕνα μαζί

μέ τό ἄλλο ἀδιακόπως, ἀσταμάτητη δοξο-

λογία,

Τόν ἐπινίκιον ὕμνον, ᾅδοντα, βοῶντα, 

κεκραγότα καί λέγοντα. 

Ψάλτης:

γιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σα-

βαώθ· πλήρης ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ

τῆς δόξης σου. Ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις·

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρί-

ου. Ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις.

Ἱερέας:

αζί μέ αὐτές τίς μακάριες ἀγγε-

λικές δυνάμεις καί ἐμεῖς, Δέ-

σποτα φιλάνθρωπε σοῦ φωνάζουμε καί

σοῦ λέμε: Ἅγιος εἶσαι ἀληθινά καί πανάγι-

Ἅ

Μ
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ος καί δέν ὑπάρχει μέτρο γιά νά συγκριθεῖ

τό μεγαλεῖο τῆς ἁγιοσύνης σου· καί ὅσιος 

σέ ὅλες τίς ἐνέργειές σου, ἀφοῦ μέ δικαιο-

σύνη καί ἀπόφαση ἀλάνθαστη ἐπέτρεψες 

γιά μᾶς ὅλα ὅσα συνέβησαν.

Ἀφοῦ δηλαδή δημιούργησες τόν ἄν-

θρωπο μέ ὕλη πού εἶχες ἤδη φτιάξει καί

ἀφοῦ τόν τίμησες, Κύριε, πλάθοντάς τον 

˝κατ’ εἰκόνα˝ σου, τόν τοποθέτησες  σέ σχέ-

ση εὐτυχίας μέ σένα, δίνοντάς του καί τήν 

δυνατότητα ἀθανασίας καί ἀπολαύσεως 

τῆς Βασιλείας σου, ἄν ζοῦσε τηρώντας τίς 

ἐντολές σου.

Αὐτός ὅμως γοητεύθηκε καί παρα-

σύρθηκε ἀπό τήν ἀπάτη τοῦ διαβόλου καί

παρήκουσε ἐσένα τόν ἀληθινό Θεό πού τόν 

δημιούργησε καί πέθανε πνευματικά ἀπό 

τό ἁμάρτημα τῆς παρακοῆς καί γι’αὐτό τόν 

ἐξόρισες Κύριε ἀπό τήν κοινωνία μαζί σου, 

σ’αὐτόν ἐδώ τόν κόσμο καί ὅρισες νά ἐπι-

στρέψει τελικῶς στήν γῆ, ἀπό τήν ὁποία 

δημιουργήθηκε, ρυθμίζοντας τήν σωτηρία 

του μέ τήν ἀναδημιουργία μέσῳ τοῦ Χρι-

στοῦ σου.
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Δέν ἀπεστράφης τελείως τό πλάσμα, 

πού Σύ δημιούργησες, Πανάγαθε Κύριε, 

οὔτε λησμόνησες τό ἔργο τῶν ˝χειρῶν˝ σου, 

ἀλλά ἐξ αἰτίας τῆς φιλανθρωπίας σου τό 

φρόντισες ποικιλότροπα. Ἔστειλες τούς 

προφῆτες, ἔκανες θαύματα διά τῶν ἁγίων 

πού εὐαρέστησαν σέ σένα σέ κάθε ἀνθρώ-

πινη γενιά, μίλησες σέ μᾶς μέ τό στόμα 

τῶν δούλων σου τῶν προφητῶν, προλέγο-

ντας τήν σωτηρία πού ἐπρόκειτο νά ἔρθει· 

μᾶς ἔδωσες τόν Νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθή-

κης βοηθό μας ὅπως ἐπίσης καί ἀγγέλους 

φύλακες, ὅταν δέ ἦρθε ἡ κατάλληλη στιγ-

μή, μᾶς ἐνουθέτησες μέ τόν Υἱό σου, διά

τοῦ ὁποίου συνέστησες τά πάντα.

Ὁ Χριστός εἶναι ἔκφραση τῆς δόξας 

σου καί ἀποτύπωση τῆς ὑπόστασής σου· 

μπορεῖ τά πάντα μέ ἕνα του λόγο καί ἔχει 

φυσική τήν ταυτότητα μέ σένα τόν Πατέρα· 

Θεός ὑπάρχων προαιώνιος, φανερώθηκε 

στόν κόσμο καί συναναστράφηκε τούς ἀν-

θρώπους· ἔλαβε σάρκα ἀπό τήν ἁγία Παρ-

θένο ταπεινώνοντας τόν ἑαυτό του καί 

ἔγινε σύμμορφος μέ μᾶς τούς δούλους του, 
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κατά τήν εὐτελή μας ὑπόσταση, ὥστε μέ

αὐτό τόν τρόπο νά μᾶς κάνει συμμόρφους 

μέ τήν ˝εἰκόνα˝ τῆς δικῆς του δόξας.

Ἐπειδή λοιπόν διά τοῦ ἀνθρώπου εἰ-

σῆλθε ἡ ἁμαρτία στόν κόσμο καί ἐξαιτίας 

τῆς ἁμαρτίας εἰσῆλθε καί ὁ θάνατος, κατα-

δέχτηκε,  Παντοκράτορ Κύριε, ὁ μονογενής 

σου Υἱός πού βρίσκεται μονίμως σέ ταυτι-

σμό μέ σένα τόν Θεό Πατέρα, νά γίνει ἄν-

θρωπος ἐκ τῶν αἱμάτων γυναικός, τῆς ἁγί-

ας Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας. Κα-

ταδέχτηκε νά εἶναι ὑπό τίς διατάξεις τοῦ

Μωσαϊκοῦ Νόμου ὥστε νά καταδικάσει τήν 

ἁμαρτία μέ τήν ἀνθρώπινη φύση του, οὕ-

τως ὥστε ὅσοι πεθαίνουν ἀπό τήν ˝ἀδα-

μική˝ φύση τους, νά ζωοποιοῦνται παίρνο-

ντας τόν Χριστό μέσα τους.

Ἔζησε λοιπόν σ’ αὐτόν τόν κόσμο καί

μᾶς ἔδωσε σωτήριες ἐντολές. Μᾶς ἐλευθέ-

ρωσε ἀπό τήν πλάνη τῶν εἰδώλων καί μᾶς 

προσήγγισε στήν συνειδητοποίηση τῆς 

σχέσεως μέ σένα τόν ἀληθινό Θεό καί πα-

τέρα, κάνοντάς μας ˝λαόν περιούσιον˝, ˝Βα-

σίλειον ἱεράτευμα˝, ˝ἔθνος ἅγιον˝. Μᾶς κα-
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θάρισε πνευματικᾶ μέ τό βάπτισμα καί 

μᾶς ἁγίασε μέ τήν Χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύ-

ματος καί τέλος μᾶς λύτρωσε ἀπό τόν θά-

νατο, παραδίδοντας τόν ἑαυτό του σέ θά-

νατο, ἐξ αἰτίας τῆς δικῆς μας ὑποδουλώσε-

ως στήν ἁμαρτία.

Διά τοῦ Σταυροῦ ἔφτασε μέχρι τόν 

θάνατο καί τόν ˝ἅδη˝ καί κάλυψε, διά τοῦ 

ἑαυτοῦ του, τά πάντα. Νίκησε τόν ἅδη καί 

ἔπαυσε τίς ὀδύνες τοῦ θανάτου. Ἀναστή-

θηκε τήν τρίτη ἡμέρα καί ἔδωσε τήν δυνα-

τότητα τῆς Ἀναστάσεως γιά κάθε ἄνθρω-

πο. Δέν ἦταν δυνατόν νά κατέχεται ἀπό 

τήν φθορά καί τόν θάνατο ὁ ἀρχηγός τῆς 

Ζωῆς. Ἔγινε ἀρχή ἀναστάσεως γιά τήν 

ἀνάσταση ὅλων τῶν νεκρῶν· πρῶτος ἀδελ-

φός ὅλων ὅσων ἔχουν ˝κοιμηθεῖ˝ τόν ὕπνο 

τοῦ θανάτου. Αὐτός ἄλλωστε εἶναι πρῶτος 

γιά ὅλους καί σέ ὅλα. Καί ἀφοῦ ἀνῆλθε 

στούς οὐρανούς, ˝κάθισε στά δεξιά˝ σου καί

πῆρε τήν ἴδια δόξα καί μεγαλειότητα μέ

σένα καί σάν ἄνθρωπος · ὁ ἴδιος θά ἔρθει 

ξανά νά ἀνταποδώσει σ’ ὅλους μας, ἀνα-

λόγως μέ τίς ἐνέργειες τοῦ καθενός.
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Μέχρι τότε ἄφησε ζωντανές ὑπομνή-

σεις γιά τό σωτήριο πάθος του γιά μᾶς, 

αὐτά τά τίμια δῶρα πού ἀποθέσαμε ἐνώπι-

όν σου στό θυσιαστήριο, κατά τήν ὑπόδειξή

του.

Ὅταν ἐπρόκειτο νά πορευθεῖ πρός 

τόν ἑκούσιο καί ἀλησμόνητο καί ζωοποιό 

θάνατό του τήν νύχτα πού παρέδιδε τόν 

ἑαυτό του γιά νά ζήσει ὁ κόσμος, πῆρε ψω-

μί στά ἅγια καί ἄχραντα χέρια του τό ὕψω-

σε πρός ἐσένα τόν Θεό καί Πατέρα, εὐχαρί-

στησε, τό εὐλόγησε, τό ἁγίασε, τό ἔκοψε 

καί εἶπε:

Ἱερέας

Λάβετε, φάγετε· τοῦτό μου ἐστί τό σῶμα,

τό ὑπέρ ὑμῶν κλώμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρ-

τιῶν.

Ψάλτης: Ἀμήν.

Ὁμοίως καί τό ποτήριον τοῦ οἶνου μετά τό 

δεῖπνο τό πῆρε στά ἅγια καί ἀμόλυντα καί 

ἀναμάρτητα χέρια Του, τό ἀνέμιξε με νερό, 

τό εὐλόγησε, τό ἁγίασε καί τό ἔδωσε στούς 

ἁγίους μαθητές καί ἀποστόλους του λέγο-
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ντας:

Ἱερέας

Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο ἐστί τό αἷμά 

μου, τό τῆς καινῆς Διαθήκης, τό ὑπέρ ὑμῶν 

καί πολλῶν ἐκχυνόμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρ-

τιῶν.

Ψάλτης: Ἀμήν.

Ἱερέας

ὐτό νά κάνετε γιά νά μέ θυμᾶ-

στε. Ὄσες φορές τρῶτε αὐτόν τόν 

Ἄρτο καί πίνετε αὐτό τό ποτήριο, τόσες φο-

ρές διακηρύττετε τόν θάνατό μου καί ὁμο-

λογεῖτε τήν Ἀνάστασή μου.

Καί μεῖς λοιπόν, Δέσποτα Κύριε, ἐπει-

δή ἐνθυμούμαστε τά σωτήρια παθήματά 

του, τόν ζωοποιό Σταυρό, τήν τριήμερη τα-

φή, τήν ἀνάσταση ἐκ νεκρῶν, τήν ἀνάληψη 

στούς οὐρανούς, τήν ἐνθρόνιση στά δεξιά 

σου καί τήν ἔνδοξη καί φοβερή Δευτέρα 

παρουσία του. 

Ἐκφώνως ὁ  Ἱερέας

Τά σά ἐκ τῶν σῶν σοί προσφέρομεν κατά 

πάντα καί διά πάντα. 

Α
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Ψάλτης

Σέ ὑμνοῦμεν, σέ εὐλογοῦμεν, σοί εὐχαρι-

στοῦμεν, Κύριε, καί δεόμεθά σου, ὁ Θεός

ἡμῶν.

Ὁ Ἱερέας

ι’ αὐτό, Δέσποτα πανάγιε, καί ἐ-

μεῖς οἱ ἁμαρτωλοί καί ἀνάξιοι 

δοῦλοι σου, πού ἀξιωθήκαμε νά εἴμαστε

ὑπηρέτες τοῦ ἁγίου Θυσιαστηρίου σου, ὄχι 

ἐξαιτίας τῶν ἀρετῶν μας (ἀφοῦ δέν κάνα-

με τίποτε καλό ἐπί τῆς γῆς) ἀλλά ἐξαιτίας 

τῆς καλοσύνης καί τῆς φιλανθρωπίας σου 

μέ τήν ὁποία πλημμύρισες τήν ζωή μας, 

παίρνουμε τό θάρρος καί πλησιάζουμε τό 

ἅγιό σου Θυσιαστήριο. Θέτουμε ἐνώπιόν 

σου τά ˝ἀντίτυπα˝ τοῦ Ἁγίου Σώματος καί 

Αἵματος τοῦ Χριστοῦ σου καί δεόμαστε καί 

σέ παρακαλοῦμε·

 Κύριε καί Θεέ Παντοκράτορ, ἄς ἔρθει,

μέ συγκατάβαση τῆς φιλανθρωπίας σου,

τό Ἅγιό Σου Πνεῦμα σέ μᾶς καί στά προ-

κείμενα δῶρα ἐτοῦτα, νά τά εὐλογήσει, νά 

τά ἁγιάσει καί νά μεταβάλλει:

Γ
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όν μέν ἄρτον ἐτοῦτον, σ’ αὐτό τό 

Τίμιο Σῶμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ 

καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΑΜΗΝ. (ὅλοι μαζί)

όν δέ οἷνο πού εἶναι στό ποτήριο, 

σ’ αὐτό τό Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου 

καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΑΜΗΝ. (ὅλοι μαζί)

ού χύθηκε γιά τήν ζωή καί τήν 

σωτηρία τοῦ κόσμου.

ΑΜΗΝ. ΑΜΗΝ. ΑΜΗΝ. (ὅλοι μαζί)

λους ἐμᾶς πού θά μεταλάβουμε

ἀπό τόν ἕνα Ἅγιο Ἄρτο καί τό 

ἕνα Ἅγιο Ποτήριο, νά μᾶς ἑνώσεις μεταξύ 

μας μέ τήν κοινή μετοχή στό Ἅγιο Πνεῦμα.

Κανένας ἀπό ἐμᾶς νά μήν ˝ἐπιτρέ-

ψεις˝ να μεταλάβει τό Ἅγιο Σῶμα καί τό Τί-

μιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ Σου εἰς κρίμα ἤ εἰς 

Τ

Τ

Π

Ὅ
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κατάκριμα, ἀλλά νά βροῦμε ἔλεος καί χά-

ρη μαζί μέ ὅλους τούς ἁγίους, οἱ ὁποῖοι ἀπό 

καταβολῆς κόσμου, εὐαρέστησαν σέ Σένα·

Προπάτορες, πατέρες, πατριάρχες, προφῆ-

τες, ἀποστόλους, κήρυκες, εὐαγγελιστές, 

μάρτυρες, ὁμολογητές, διδασκάλους καί 

κάθε δίκαιο ἄνθρωπο πού ἔκλεισε τήν ζωή 

του ˝ἐν πίστει˝.

Ἐκφώνως ὁ  Ἱερέας

Ἐξαιρέτως τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπε-

ρευλογημένης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν,

Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας.

Ψάλτης

πί σοί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτί-

σις, Ἀγγέλων τό σύστημα καί ἀνθρώπων 

τό γένος, ἡγιασμένε ναέ καί παράδεισε λο-

γικέ, παρθενικόν καύχημα· ἐξ ἧς Θεός ἐ-

σαρκώθη καί παιδίον γέγονεν, ὁ πρό αἰώ-

νων ὑπάρχων Θεός ἡμῶν· τήν γάρ σήν μή-

τραν θρόνον ἐποίησε, καί τήν σήν γαστέρα 

πλατυτέραν οὐρανῶν ἀπειργάσατο. Ἐπί 

σοί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις· 

δόξα σοι. 

Ἐ
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Ἱερέας

οῦ προσφέρουμε τήν λογική αὐτή 

λατρεία γιά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν 

προφήτη Πρόδρομο καί βαπτιστή, γιά τούς 

ἁγίους καί ἐνδόξους καί πανευφήμους 

ἀποστόλους, γιά τόν ἅγιο (....) τοῦ ὁποίου 

γιορτάζουμε τήν μνήμη καί γιά ὅλους τούς 

ἁγίους σου μέ τίς ἱκεσίες τῶν ὁποίων, μεῖνε

Κύριε, κοντά μας.

Καί μνήσθητι, Κύριε, ὅλων ὅσων ἔ-

χουν πεθάνει μέ τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσε-

ως καί τῆς αἰωνίου ζωῆς.....( καί ὅσων μνη-

μονεύσαμε στήν ἁγία πρόθεση) καί ἀνά-

παυσέ τους ὅπου ἐπισκοπεῖ τό φῶς τοῦ

προσώπου σου.

Σέ παρακαλοῦμε,

Μνήσθητι Κύριε, τῆς ἁγίας Καθολι-

κῆς καί ἀποστολικῆς ἐκκλησίας πού εἶναι 

ἀπλωμένη σ’ ὅλο τόν κόσμο καί τήν ὁποία 

δόξασες μέ τό ἅγιο αἶμα τοῦ Χριστοῦ Σου 

καί εἰρήνευσέ την· καί τόν ἅγιο οἶκο ἐτοῦ-

τον στόν ὁποῖο συναζόμαστε στερέωσε τον 

μέχρι νά ἔρθεις καί πάλι.

Μνήσθητι Κύριε, ὅσων προσέφεραν 

Σ
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σέ Σένα , αὐτά ἐδῶ τά τίμια δώρα,

Μνήσθητι ἐκείνων γιά τούς ὁποίους 

τά πρόσφεραν,

Μνήσθητι καί αὐτῶν μέσῳ τῶν ὁποί-

ων τά πρόσφεραν, ὅπως ἐπίσης καί τόν 

σκοπό τῆς προσφορᾶς.

Μνήσθητι Κύριε, ὅσων μέσα στίς ἅγι-

ες Ἐκκλησίες σου καρποφοροῦν ἀρετές καί

φροντίζουν τούς φτωχούς. Ἀντάμειψέ τους 

μέ τά πλούσια καί ἐπουράνια χαρίσματά

σου. Χάρισέ τους ἀντί τῶν ἐπιγείων τά

ἐπουράνια ἀντί τῶν φθαρτῶν τά ἄφθαρτα.

Μνήσθητι, Κύριε τῶν ἀρχόντων πού

ἐπέτρεψες νά κυβερνοῦν στήν γῆ. ˝Στεφά-

νωσέ˝ τους μέ τή δύναμη τῆς εὐαρέσκειάς 

Σου καί τῆς καλοσύνης. Ὑπόταξε σ’ αὐτούς 

ὅλα τά βάρβαρα ἔθνη πού θέλουν τούς πο-

λέμους. Χάρισε τους πλούσια καί μόνιμη 

εἰρήνη. Βάλε στήν καρδιά τους ἀγαθές δι-

αθέσεις γιά τήν Ἐκκλησία σου καί ὅλο τόν 

λαό σου· ὥστε καί μεῖς, μέσα στήν γαλήνη 

τοῦ πολιτεύματος, νά ἔχουμε ἤρεμη καί

ἥσυχη ζωή ˝ἐν εὐσεβείᾳ καί σεμνότητι˝.

Μνήσθητι Κύριε, κάθε ἀρχῆς καί
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ἐξουσίας καί τοῦ στρατοῦ. Μέ τήν ἀγαθό-

τητά Σου, Κύριε, διατήρησε τήν καλοσύνη 

τῶν ανθρώπων καί μεταποίησε σέ ἀγαθό-

τητα τήν κακία τους.

Μνήσθητι Κύριε, τῶν χριστιανῶν πού

συνάχθηκαν σήμερα ἐδῶ στήν εὐχαριστία 

ἀλλά καί ὅσων γιά ἀνυπέρβλητους λόγους 

δέν μπόρεσαν νά ‘ρθοῦν καί ἐλέησε μας 

ὅλους κατά τό μέγα σου ἔλεος. Τά σπίτια 

ὅλων γέμισε τα μέ κάθε ἀγαθό. Τίς συζυγί-

ες τους διατήρησέ τες μέσα στήν ὁμόνοια 

καί στήν δική σου γαλήνη. Τά νήπια αὔξη-

σέ τα. Τούς νέους παιδαγώγησέ τους. Τούς 

ἡλικιωμένους συντήρησέ τους. Τούς δει-

λούς παρηγόρησέ τους καί ἐνίσχυσέ τους· 

ὅσους ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν Ἐκ-

κλησία σου, περιμάζεψέ τους· τούς αἰρε-

τικούς ἐπανάφερέ τους καί ἕνωσέ τους 

στήν ἁγία Σου Καθολική καί Ἀποστολική 

Ἐκκλησία. Ὅσους βασανίζονται ἀπό δαι-

μονικά ἀκάθαρτα πνεύματα, ἐλευθέρωσέ

τους. Ὅσους ταξιδεύουν στήν θάλασσα τήν 

ξηρά ἤ τόν ἀέρα συνόδευσέ τους. Προστά-

τευσε τίς χῆρες καί τά ὀρφανά. Θεράπευσε
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τούς ἀρρώστους. Μνήσθητι Κύριε, ὅσων 

σύρονται στά δικαστήρια γιά τό ἅγιο 

ὄνομα σου ἤ στέλνονται σέ καταναγκαστι-

κά ἔργα ἤ σέ ἐξορίες ἤ ὑφίστανται βαριές 

δουλείες καί ὅλων ὅσων βρίσκονται σέ θλί-

ψη καί ἀνάγκη καί δύσκολη περίσταση.

Μνήσθητι Κύριε, ὅλων ὅσων παρακα-

λοῦν τήν μεγάλη σου ἀγαθότητα, ὅσων 

μᾶς ἀγαποῦν, ὅσων μᾶς μισοῦν καί ὅλων 

ὅσων ζήτησαν ἀπό ἐμᾶς τούς ἀναξίους νά

προσευχόμαστε γι’ αὐτούς.

Μνήσθητι Κύριε, ὅλου τοῦ λαοῦ Σου, 

καί δώρησέ μας τό πλούσιό σου ἔλεος, πα-

ρέχοντας σέ ὅλους τήν ἐκπλήρωση ˝τῶν

πρός σωτηρίαν˝ αἰτημάτων τους.

Μνήσθητι Κύριε, αὐτῶν πού ἐμεῖς δέν 

μνημονεύσαμε ἐπειδή δέν τούς ξέρουμε ἤ  

τούς λησμονήσαμε ἤ ἐξ αἰτίας τοῦ μεγάλου 

ἀριθμοῦ ὀνομάτων. Θυμήσου τους ἐσύ πού

γνωρίζεις τό ὄνομα καί τήν ἡλικία του κα-

θενός καί τόν ξέρεις ἀπό τότε πού βρίσκο-

ταν στά μητρικά σπλάχνα.

Σύ , Κύριε, εἶσαι ἡ βοήθεια τῶν ἀβοη-

θήτων, ἡ ἐλπίδα τῶν ἀπελπισμένων, ὁ σω-
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τήρας τῶν δοκιμαζομένων, ὁ ἰατρός τῶν 

ἀσθενῶν, τό λιμάνι ὅσων βασανίζονται 

στά κύματα τῆς ζωῆς.

Σύ, Κύριε, σέ ὅλους γίνε αὐτό πού

χρειάζονται, ἀφοῦ, Σύ, γνωρίζεις τέλεια 

τόν καθένα καθώς ἐπίσης καί τό αἴτημα 

του, τό σπίτι του καί τήν ἀνάγκη του.

Λύτρωσε, Κύριε, αὐτήν ἐδῶ τήν πόλη 

καθώς καί κάθε πόλη ἤ χωριό ἀπό τήν πεῖ-

να, τίς ἐπιδημίες, τόν σεισμό καί τήν κατα-

στροφή, τήν φωτιά, τήν αἰχμαλωσία, τούς 

ἐξωτερικούς καθώς καί τούς ἐμφύλιους πο-

λέμους. 

Ὁ Ἱερέας

Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπι-

σκόπου ἡμῶν Μελετίου, ὅν χάρισαι ταῖς 

ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῷον, 

ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθο-

τομοῦντα τόν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας. 

Διάκονος

Καί ὧν ἕκαστος κατά διάνοιαν ἔχει, καί 

πάντων καί πασῶν. 

Ψάλτης: Καί πάντων καί πασῶν.
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Ὁ Ἱερέας

νήσθητι Κύριε, κάθε ἐπισκοπῆς 

Ὀρθοδόξων πού ὀρθοτομοῦν 

τόν λόγο τῆς δικῆς σου ἀλήθειας.

Μνήσθητι Κύριε, κατά τό πολύ  ἔλεός 

σου καί τῆς δικῆς μου ἀναξιότητος. Συγ-

χώρησέ μου κάθε ἁμάρτημα ἠθελημένο ἤ

ἀθέλητο καί μή ἐμποδίσεις, ἐξαιτίας τῶν

δικῶν μου ἁμαρτιῶν, νά ἐνεργήσει ἡ χάρη 

τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος μέσῳ τῶν δώρων 

αὐτῶν.

Μνήσθητι Κύριε τῶν ἱερέων τῶν δια-

κόνων καί κάθε ἱερατικοῦ διακονήματος 

καί μή ἐπιτρέψεις νά καταισχυνθεῖ κανέ-

νας ἀπό αὐτούς πού ˝κυκλώνουν˝ διακο-

νοῦντες, τό ἅγιο θυσιαστήριο σου.

Ἔλα κοντά μας μέ καλοσύνη, φανε-

ρώσου σέ μᾶς διά τῶν πολλῶν σου οἰκτιρ-

μῶν. Χάρισαί μας ὡφέλιμους καί εὔκρα-

τους ἀνέμους, δώρησαι στή γῆ μας ἤρεμες 

βροχές γιά καρποφορία τῶν δέντρων καί

τῶν φυτῶν. Εὐλόγησε τίς ἐποχές τοῦ ἔτους 

μέ τά ἀγαθά τῆς καλοσύνης σου· παῦσε τίς 

διαιρέσεις τῶν ἐκκλησιῶν· κατάστειλε τίς 

Μ
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ἀνταρσίες τῶν ἀλλοεθνῶν· τίς ἐπαναστά-

σεις τῶν αἱρετικῶν κατάλυσέ τες ἀμέσως 

μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος. 

Ὅλους μας βοήθησέ μας νά γίνουμε τέκνα 

φωτός καί ἡμέρας καί νά μποῦμε στήν Βα-

σιλεία σου. Τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη τή

δική σου χάρισέ μας Κύριε ἀφοῦ ὅλα γιά 

μᾶς τά ἐδημιούργησες καί μᾶς τά πρόσφε-

ρες. 

Ὁ Ἱερέας

Καί δός ἡμῖν ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ 

δοξάζειν καί ἀνυμνεῖν τό πάντιμον καί με-

γαλοπρεπές ὄνομά σου, τοῦ Πατρός καί 

τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καί 

ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ψάλτης: Ἀμήν.

Ὁ Ἱερέας, εὐλογώντας τόν λαό. 

Καί ἔσται τά ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί 

Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετά πά-

ντων ὑμῶν.

Ψάλτης: Καί μετά τοῦ πνεύματός σου. 

Διάκονος
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Πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἔτι

καί ἔτι ἐν εἰρήνῃ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὁ ψάλτης ψάλει μετά ἀπό κάθε δέηση, Κύ-

ριε ἐλέησον.

Διάκονος

Ὑπέρ τῶν προσκομισθέντων καί ἁγια-

σθέντων τιμίων δώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶ-

μεν.

Ὅπως ὁ φιλάνθρωπος Θεός ἡμῶν, ὁ προσ-

δεξάμενος αὐτά εἰς τό ἅγιον καί ὑπερουρά-

νιον καί νοερόν αὐτοῦ θυσιαστήριον, εἰς

ὀσμήν εὐωδίας πνευματικῆς, ἀντικατα-

πέμψῃ ἡμῖν τήν θείαν χάριν καί τήν δωρε-

άν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δεηθῶμεν.
Συχνά παραλείπονται

Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπό πάσης θλί-

ψεως, ὀργῆς, κινδύνου καί ἀνάγκης, τοῦ

Κυρίου δεηθῶμεν.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον, καί διαφύλα-

ξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τήν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρη-

νικήν καί ἀναμάρτητον, παρά τοῦ Κυρίου

αἰτησώμεθα.

Ὁ ψάλτης ψάλει μετά ἀπό κάθε δέηση, 
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Παράσχου Κύριε.

Ἄγγελον εἰρήνης, πιστόν ὁδηγόν, φύλακα

τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρά

τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Συγγνώμην καί ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καί

τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυ-

ρίου αἰτησώμεθα.

Τά καλά καί συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡ-

μῶν καί εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρά τοῦ Κυρί-

ου αἰτησώμεθα.

Τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν

εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρά τοῦ

Κυρίου αἰτησώμεθα.

Χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυ-

να, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καί καλήν

ἀπολογίαν τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος

τοῦ Χριστοῦ, αἰτησώμεθα.

Τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν κοινωνί-

αν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυ-

τούς καί ἀλλήλους, καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡ-

μῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Ψάλτης: Σοί Κύριε.

Ὁ Ἱερέας
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ύριε καί Θεέ τῆς σωτηρίας μας, 

δίδαξέ μας νά σέ εὐχαριστοῦμε

σωστά γιά τίς εὐεργεσίες Σου, ὅσες ἔκανες 

στό παρελθόν καί ὅσες κάνεις τώρα, σέ 

μᾶς.

Σύ Κύριέ μας, πού δέχτηκες αὐτά ἐδῶ 

τά δῶρα, ἀπάλλαξέ μας ἀπό κάθε σαρκική 

καί ψυχική ἁμαρτία καί δίδαξέ μας νά 

ἐπιτύχουμε, μέ τόν θεῖο φόβο Σου, τήν 

ἁγιότητα, ὥστε μέ καθαρή τήν συνείδηση

νά δεχτοῦμε τά ἅγια Μυστήρια Σου καί νά 

ἑνωθοῦμε μέ τό ἅγιο Σῶμα καί Αἷμα τοῦ 

Χριστοῦ Σου. Καί ἀφοῦ ὑποδεχτοῦμε μέσα 

μας αὐτά ἀξίως, νά ἔχουμε τόν Χριστό μο-

νίμως στίς καρδιές μας καί νά γίνουμε ἔτσι 

ναός τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος.

Ναί, Κύριε ὁ Θεός μας, μή ἐπιτρέψεις 

γιά κανέναν ἀπό ἐμᾶς, νά κοινωνήσει ἀνα-

ξίως αὐτά ἐδῶ τά φρικτά καί ἐπουράνια 

μυστήρια, οὔτε νά καταλήξει, ἐξ αὐτοῦ, ἄρ-

ρωστος στήν ψυχή ἤ στό σῶμα· 

ἀλλά δῶσε μας τη χάρη σου μέχρι τήν 

τελευταία μας ἀναπνοή νά κοινωνοῦμε

ἀξίως· γιά νά ἔχουμε, ἐφόδιο γιά τήν πο-

Κ



– 59 –

ρεία μας πρός τήν αἰώνια ζωή, καί εὐ-

πρόσδεκτη ἀπό ἐσένα ἀπολογία τήν ἡμέρα 

τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Καί μέ αὐτό τόν 

τρόπο καί ᾿μεῖς μαζί μέ ὅλους τούς ἁγίους 

Σου πού εὐαρέστησαν σέ σένα ὅλους τούς 

προηγούμενους αἰῶνες, νά γίνουμε μέτο-

χοι στά αἰώνια ἀγαθά τῆς Βασιλείας Σου 

τά ὁποῖα ἐτοίμασες γιά ὅσους Σέ ἀγαποῦν.

αί καταξίωσον ἡμᾶς, Δέσποτα, μετά 

παρρησίας, ἀκατακρίτως τολμᾶν ἐπι-

καλεῖσθαί σε τόν ἐπουράνιον Θεόν Πατέρα 

καί λέγειν.

Ἡ  Κ υ ρ ι α κ ή Π ρ ο σ ε υ χ ή

(Ἀπ᾿ ὅλους μαζί)

άτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγια-

σθήτω τό ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασι-

λεία σοῦ· 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 εἰσε-

νέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ῥῦσαι ἡ-

Κ

Π
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μᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.

Ἱερέας

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί 

ἡ δόξα, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁ-

γίου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς

αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ψάλτης: Ἀμήν.

Ἱερέας: Εἰρήνη πᾶσι.

Ψάλτης: Καί τῷ πνεύματί σου.

Διάκονος: Τάς κεφαλάς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ

κλίνωμεν.

Ψάλτης: Σοί, Κύριε.

Ὁ Ἱερέας τήν εὐχή

έσποτα Κύριε, εὐσπλαχνικέ πατέ-

ρα καί Θεέ μας, Σύ πού μᾶς γεμί-

ζεις παρηγορία·

ὅσους ἔσκυψαν τά κεφάλια τους σέ

Σένα, εὐλόγησέ τους, ἁγίασέ τους, φρούρη-

σε καί δυνάμωσε τίς ἀντιστάσεις τους, 

ἀπομάκρυνέ τους ἀπό κάθε πονηρό ἔργο 

καί σύναψέ τους σέ κάθε καλό ἔργο, κατα-

ξιώνοντάς τους νά μεταλάβουν ἀκατακρί-

τως τῶν ἀχράντων σου ἐτούτων καί ζωο-

ποιῶν μυστηρίων γιά ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν 

Δ
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καί μετοχή στά δῶρα τοῦ ἁγίου Πνεύμα-

τος.

Χάριτι καί οἰκτιρμοῖς καί φιλανθρω-

πίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μαζί μέ τόν 

ὁποῖο καί μέ τό πανάγιο, ἀγαθό και ζωο-

ποιό Πνεῦμα εἶσαι δοξασμένος, τώρα καί 

πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.

Ψάλτης: Ἀμήν.

Ὁ Ἱερέας τήν εὐχή

ύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μας, 

ἀπό τήν δόξα τοῦ θρόνου τοῦ 

ἁγίου κατοικητηρίου σου, πρόσεξε καί μᾶς 

καί ἔλα μαζί μας νά μᾶς ἁγιάσεις, ἐσύ πού 

ὑπάρχεις μαζί μέ τόν Πατέρα καί συγχρό-

νως βρίσκεσαι ἀοράτως ἐδῶ μεταξύ μας· 

ἀξίωσέ μας μέ τό δικό σου παντοδύναμο 

˝χέρι″ νά μεταλάβουμε τό ἄχραντο σῶμα

σου καί τό τίμιο αἷμα σου, καί μέσῳ ἡμῶν 

καί ὅλος ὁ λαός. 

Διάκονος: Πρόσχωμεν

Ὁ Ἱερέας ὑψώνει μέ τά δύο χέρια τόν ἅγιο 

ἄρτο, λέγοντας δυνατά:

Τά ἅγια τοῖς ἁγίοις.

Κ



– 62 –

Ψάλτης

Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς 

δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.

Ὀ Ἱερέας διαμελίζει τόν ἅγιο ἄρτο τεμαχί-

ζοντάς τον (ἄν εἶχε ἀπό τήν προσκομιδή 

χαραχθεῖ) ἤ κόβοντάς τον μέ τήν λόγχη, 

στά τέσσερα ΙΣ. ΧΣ. ΝΙ. ΚΑ.

Ρίχνει τήν μερίδα ΙΣ. στό ποτήριο λέγο-

ντας: 

Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως πνεύματος 

ἁγίου. Ἀμήν.

Ἐν συνεχείᾳ ρίχνει βραστό νερό (ΖΕΟΝ) 

στό ποτήριο λέγοντας: Ζέσις πίστεως πλή-

ρης Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμήν.

Διαβάζονται οἱ παρακάτω εὐχές (πρό τῆς 

Θ. Μεταλήψεως.)

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

προστά ἀπό τήν πόρτα τοῦ 

Ναοῦ Σου βρίσκομαι Κύριε καί 

συγχρόνως δέν ἐγκαταλείπω τίς ἄθλιες 

σκέψεις μου. Ἀλλά Σύ Χριστέ καί Θεέ μου 

Μ



– 63 –

πού ἐδικαίωσες τόν Τελώνη καί ἐλέησες 

τήν Χαναναία καί ἄνοιξες  τήν θύρα τῆς 

Βασιλείας Σου στόν Ληστή, ἄνοιξε καί σέ 

μένα τήν ἀγκαλιά τῆς φιλανθρωπίας Σου 

καί δέξαι με, τώρα πού θά σέ πλησιάσω καί 

θά σέ ἀκουμπήσω, ὅπως δέχθηκες τήν πόρ-

νη καί τήν αἱμορροοῦσα.

Ἡ αἱμορροοῦσα, μόλις ἀκούμπησε 

τήν ἄκρη τῶν ρούχων Σου, ἀμέσως για-

τρεύτηκε καί ἡ πόρνη ὅταν ἔπεσε καί φι-

λούσε τά πόδια Σου, τῆς συγχωρήθηκαν οἱ 

ἁμαρτίες της.

Ἐμένα λοιπόν τώρα τόν ἐλεεινό, πού 

τολμῶ νά δεχθῶ μέσα μου ὅλο τό σῶμα

Σου, μή μέ κατακαύσης πνευματικά ἀλλά 

νά μέ δεχθεῖς μέ φιλανθρωπία ὅπως δέ-

χθηκες ἐκεῖνες καί νά φωτίσης τίς αἰσθή-

σεις τῆς ψυχῆς μου καθαρίζοντάς τες ἀπό 

τήν σκουριά τῆς ἁμαρτίας. Μέ τίς παρα-

κλήσεις γιά μένα τῆς Παναγίας Μητέρας 

Σου πού σέ γέννησε ὐπερφυσικά καί ὅλων 

τῶν ἁγίων ἀσωμάτων ἀγγέλων. Ὅτι εὐλο-

γητός εἶ, εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν. 
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ΕΥΧΗ  ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ό πιστεύω Κύριε καί τό ὁμολογῶ 

ὅτι Σύ ἀληθῶς εἶσαι ὁ Χριστός,  ὁ 

ἐκλεκτός Υἱός τοῦ ζῶντος Θεοῦ.

Τό πιστεύω Κύριε ὅτι ἦλθες στόν κό-

σμο καί ἔγινες ἄνθρωπος γιά νά σώσεις 

τούς ἁμαρτωλούς ἐκ τῶν ὁποίων πρῶτος 

εἶμαι ἐγώ.

Τό πιστεύω ὅτι αὐτό πού εἶναι ἐνώ-

πιόν μας, εἶναι τό ἄχραντο Σῶμα Σου καί 

τό τίμιο αἷμα Σου.

Σέ παρακαλῶ λοιπόν:

Ἐλέησέ με καί συγχώρησέ  μου                                     

τίς ἁμαρτίες τίς ἠθελημένες καί τίς 

ἀθέλητες, 

τίς ἁμαρτίες πού ἔκανα μέ λόγια καί 

ὅσες ἔκανα μέ ἔργα. 

Αὐτές πού συνειδητοποιοῦσα καί ὅσες 

μού διέφευγαν, καί ἀξίωσέ μέ χωρίς κατά-

κριμα νά κοινωνήσω τά ἄχραντα Μυστή-

ριά Σου, τό Σῶμα Σου καί τό αἷμα Σου, εἰς 

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον. 

Τ
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Στίχοι Συμεών τοῦ Μεταφραστοῦ

ώρα Κύριε πού προσέρχομαι νά 

κοινωνήσω μή μέ καταφλέξεις. Τό 

ξέρω, εἶσαι ″φωτιά″ πού καίει τούς ἀναξί-

ους ἀλλά ὅμως ἐμένα, καθάρισέ με ἀπ᾿ ὅ-

λες τίς ″σκουργιές″ μου.

Τροπάριον

οῦ Δείπνου σου, τοῦ μυστικοῦ, 

σήμερον, Υἱέ Θεοῦ, κοινωνόν μέ 

παράλαβε· οὐ μή γάρ τοῖς ἐχθροῖς σου τό 

Μυστήριον εἴπω· οὐ φίλημά σοι δώσω, κα-

θάπερ ὁ Ἰούδας· ἀλλ᾿ ὡς ὁ Ληστής ὁμολο-

γῶ σοι· Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασι-

λείᾳ σου.

Στίχοι

ς φρίξουμε βλέποντας τό αἷμα

τοῦ Χριστοῦ πού μᾶς θεώνει! Εἶ-

ναι ὁ ἄνθρακας πού εἶδε ὁ Ἡσαΐας καί πού 

καίει τούς ἀναξίους.

Τοῦ Θεοῦ μας εἶναι Σῶμα καί μᾶς θε-

οποιεῖ καί μᾶς τρέφει.

Θεοποιεῖ τήν καρδιά μας καί τρέφει 

Τ

Τ

Ἄ
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μέ τρόπο ἀνεξήγητο τόν νοῦ μας.

Τροπάριον

θελξες μέ τόν πόθο Σου, Χριστέ 

μου, τήν ψυχήν μου καί τήν ἀλ-

λοίωσες μέ τήν θεία σου ἀγάπη· ὅμως κα-

τάκαψε μέ τήν ἄϋλη φωτιά Σου τίς ἁμαρ-

τίες μου καί γέμισέ με μέ τήν γλυκύτητα 

τῆς παρουσίας Σου, ὥστε σκιρτώντας  ἀπό 

χαρά νά δοξάζω καί τίς δύο παρουσίες Σου.

Τροπάριον

τήν δόξα τῶν Ἁγίων Σου Χριστέ 

μου ὁ ἀνάξιος ἐγώ πῶς θά εἰσέ-

λθω; Ἐάν τολμήσω νά διαβῶ τήν πόρτα 

τοῦ ″σπιτιοῦ″ Σου, τό ροῦχο μου τό βρώμι-

κο ὅπου φορᾶ ἡ ψυχή μου, θά φανερώσει 

Κύριε τήν ἀλλοτροίωσή μου καί οἱ ἄγγελοι 

Σου πάραυτα ἔξω θέ νά μέ σύρουν. Καθά-

ρισε μου Κύριε τόν ῥῦπο τῆς ψυχῆς μου καί 

σῶσε με φιλάνθρωπε σάν ἀγαθός Πατέ-

ρας. 

Ἔ

Σ
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Εὐχή

έσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ἰησοῦ 

Χριστέ ὁ Θεός μου, μή ἐπιτρέψεις 

νά κατακριθῶ ἀπό τήν ἀνάξια μετοχή μου 

στό Σῶμα καί στό Αἷμα Σου. Ἀλλά κάνε ἡ 

μετάληψη νά εἶναι γιά μένα κάθαρση καί 

ἁγιασμός τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος μου 

καί πρόγευση τῆς ζωῆς καί τῆς βασιλείας 

πού θά φέρεις. Γιά μένα εἶναι εὐτυχία νά 

ταυτισθῶ μέ τόν Θεό μου καί νά ἀποθέσω 

στόν Χριστό τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μου.

Καί πάλιν·

οῦ Δείπνου σου, τοῦ μυστικοῦ, 

σήμερον, Υἱέ Θεοῦ, κοινωνόν μέ 

παράλαβε· οὐ μή γάρ τοῖς ἐχθροῖς σου τό 

Μυστήριον εἴπω· οὐ φίλημά σοι δώσω, κα-

θάπερ ὁ Ἰούδας· ἀλλ᾿ ὡς ὁ Ληστής ὁμολο-

γῶ σοι· Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασι-

λείᾳ σου.

Ἀφοῦ ζητήσει συγχώρηση ἀπό τούς Χρι-

στιανούς, κάνει τρεῖς μετάνοιες καί μετα-

λαμβάνει πρῶτα τόν ἅγιο Ἄρτο καί στήν 

Δ

Τ
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συνέχεια (τρεῖς φορές) τό ἅγιο Αἷμα ἐπι-

λέγοντας τό στῖχο τοῦ προφήτου Ἡσαΐου: 

Τοῦτο ἤψατο τῶν χειλέων μου καί ἀφελεῖ 

Κύριος τάς ἀνομίας μου καί τάς ἁμαρτίας 

μου περικαθαριεῖ.

Στήν συνέχεια ″συστέλει˝ (μαζεύει) τόν ἅ-

γιο Ἆρτο ἀφοῦ τόν κόψει μερίδες γιά αὐ-

τούς πού θά κοινωνήσουν καί ρίχνει τίς με-

ρίδες στό ἅγιο Ποτήριο. Πλένει τά χέρια 

του καί παίρνοντας τό ἅγιο Ποτήριο ἐκφω-

νεῖ. 

Διάκονος

Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης 

προσέλθετε.

Καί μεταδίδει στούς πιστούς λέγοντας: 

Σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτι-

ῶν, καί εἰς ζωήν αἰώνιον.

Ὅταν κοινωνήσουν ὅλοι, ὁ Ἱερέας σχημα-

τίζοντας ˝σταυροῦ τῦπον″ μέ τό δισκοπό-

τηρο λέγει: 

Σῶσον, ὁ Θεός, τόν λαόν σου καί εὐλόγησον 

τήν κληρονομίαν σου.
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Ψάλτης

Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν

Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ,

ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες· αὕτη

γάρ ἡμᾶς ἔσωσεν.

Διάκονος: Ὕψωσον, Δέσποτα.

Ὁ Ἱερέας θυμιώντας τά ὑπόλοιπα τῶν ἁγί-

ων Δώρων:

Ὑψώθητι ἐπί τούς οὐρανούς, ὁ  Θεός, καί 

ἐπί πᾶσαν τήν γῆν ἡ δόξα σου. (ἐκ γ᾿)

Διάκονος: Εὐλόγησον, Δέσποτα.

Ἱερέας (πρός τόν λαό)

Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν, πάντοτε νῦν καί

ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ψάλτης: Ἀμήν.

ληρωθήτω τό στόμα ἡμῶν αἰνέσεώς 

σου Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν τήν δό-

ξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς μετασχεῖν τῶν 

ἁγίων μυστηρίων σου, τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ 

σῷ ἁγιασμῷ ὅλην τήν ἡμέραν μελετᾶν τήν 

δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούια. Ἀλληλούια. 

Ἀλληλούια.

Π
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Διάκονος

Ὀρθοί. Μεταλαβόντες τῶν θείων, ἁγίων, ἀ-

χράντων, ἀθανάτων, ἐπουρανίων καί ζωο-

ποιῶν, φρικτῶν τοῦ Χριστοῦ Μυστηρίων,

ἀξίως εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καί διαφύλα-

ξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Ψάλτης: Κύριε, ἐλέησον.

Διάκονος

Τήν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνι-

κήν καί ἀναμάρτητον αἰτησάμενοι, ἑαυ-

τούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡ-

μῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Ψάλτης: Σοί, Κύριε.

Ὁ Ἱερέας

έ εὐχαριστοῦμε Κύριε καί Θεέ

μας γιά τήν μετάληψη τῶν ἁγίων,

ἀχράντων, ἀθανάτων καί ἐπουρανίων μυ-

στηρίων Σου, τά ὁποῖα μᾶς ἔδωσες γιά ἁγι-

ασμό καί θεραπεία τῶν ψυχῶν καί τῶν σω-

μάτων μας.

Σύ Κύριε τῶν ὅλων, κάνε νά γίνει γιά

Σ
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μᾶς ἡ μετάληψη τοῦ ἁγίου Σώματος καί

Αἵματος τοῦ Χριστοῦ Σου: πηγή, ζωντανῆς

πίστεως, ἀνυποκρίτου ἀγάπης, πολλῆς σο-

φίας.

Νά θεραπεύσει τίς ψυχές καί τά σώ-

ματά μας, 

νά ἀποδιώξει κάθε δαιμονική ἐχθρική 

παρουσία,

 νά μᾶς βοηθήσει νά τηροῦμε τίς ἐντο-

λές Σου

 καί νά ἔχουμε καλή καί ἀποδεκτή 

ἀπολογία τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρου-

σίας τοῦ Χριστοῦ Σου.

Γιατί ἐσύ εἶσαι ὁ ἁγιασμός μας καί 

ἐσένα δοξάζουμε τόν Πατέρα, τόν Υἱό καί 

τό ἅγιο Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί 

στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.

Ψάλτης: Ἀμήν.

Ἱερέας: Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν.

Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ψάλτης: Κύριε, ἐλέησον.

Ἱερέας (ὀπισθάμβωνος εὐχή)
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ύριε Ἰησοῦ Χριστέ καί Θεέ μας Σύ 

πού δέχεσαι ἀπό ὅλους ὅσους σέ 

ἐπικαλοῦνται μέ ὅλη τους τήν καρδιά, ὡς 

θυσία δοξολογίας καί εὐχάριστη λατρεία, 

αὐτήν τή λογική καί χωρίς αἵματα ζώων 

θυσία.

Σύ πού εἶσαι ὁ Ἀμνός καί Υἱός τοῦ Θε-

οῦ πού φέρει ἐπί τῶν ὤμων του τήν ἁμαρ-

τία ὅλου τοῦ κόσμου. 

Σύ πού εἶσαι ὁ ˝ἄμωμος μόσχος˝ πού 

δέν δέχεται ζυγό ἁμαρτίας ἀλλά θυσιάστη-

κε ἑκουσίως γιά τήν ἐπιστροφή μας στόν 

πατρικό οἶκο.

Σύ πού τεμαχίζεσαι αἰσθητά ἀλλά 

δέν ὑποδιαιρεῖσαι.

Σύ πού ἐσθίεσαι ἀπό τούς μεταλαμ-

βάνοντας καί ποτέ δέν ἐξαντλεῖσαι ἀλλά 

καί ἁγιάζεις ὅσους μετέχουν στό σῶμα

σου· 

Σύ πού σέ ἀνάμνηση τοῦ ἑκουσίου 

Πάθους σου καί τῆς ζωοποιοῦ καί τριημέ-

ρου Ἐγέρσεώς σου μᾶς ἔκανες μετόχους 

τῶν ἀπεριγράπτων οὐρανίων καί φρικτῶν 

Μυστηρίων σου, τοῦ ἁγίου σου Σώματος 

Κ



– 73 –

καί τοῦ τιμίου σου αἶματος·

Ἐσύ Κύριε διατήρησε σέ παρακαλοῦ-

με ἐμᾶς τούς δούλους σου, τούς κληρικούς, 

τούς ἄρχοντες, τόν στρατό, καί τούς παρευ-

ρισκόμενους πιστούς στήν κατάσταση τῆς 

δικῆς σου ἁγιότητος.

Δῶσε μας τήν χάρη σου, σ’ὅλη μας 

τήν ζωή νά μελετοῦμε τή φιλάνθρωπη διά-

θεσή σου, νά ὁδηγούμαστε στήν τήρηση 

τοῦ ἁγίου θελήματός σου καί νά πράττου-

με ὅσα εἶναι εὐάρεστα σέ σένα· ὥστε νά

ἀξιωθοῦμε νά εἴμαστε μαζί σου ὅταν ἔρ-

θεις νά κρίνεις ὅλους τούς ἀνθρώπους,

τούς ζῶντες καί τούς νεκρούς.

Ὅσους ἀδελφούς μας εἶναι παντοιο-

τρόπως αἰχμάλωτοι, ἐλευθέρωσέ τους. 

Ὅσους εἶναι ἄρρωστοι δῶσε νά γευθοῦν 

τήν παρουσία σου. Ὅσους βρίσκονται σέ

κινδύνους ὁποιασδήποτε μορφῆς ταξιδιοῦ

ὁδήγησέ τους σωστά.

Τίς ψυχές τῶν ἀδελφῶν μας πού

ἔχουν μέ τήν ἐλπίδα τής αἰώνιας ζωῆς πρίν 

ἀπό ἐμάς πεθάνει· ἀνάπαυσέ τους ἐκεῖ πού

ὑπάρχει μόνον τό φῶς τοῦ δικοῦ σου προ-
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σώπου.

Ὅλων ὅσων ἔχουν ἀνάγκη τήν βοή-

θειά σου, ἰκανοποίησε τά αἰτήματά τους.

Γιατί σύ εἶσαι ὁ μόνος χορηγός κάθε 

καλοῦ καί σέ σένα ἀναπέμπουμε δόξα μαζί 

μέ τόν ἄναρχο Πατέρα καί τό Πανάγιο καί 

ἀγαθό καί ζωοποιό σου Πνεῦμα, τώρα και 

πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.

Ψάλτης: Ἀμήν. 

Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπό τοῦ

νῦν καί ἕως τοῦ αἰώνος. (ἐκ γ᾿)

Ἐν τῷ μεταξύ ὁ Ἱερέας πηγαίνει στήν πρό-

θεση καί ἐνώπιον τῶν ἀγίων Μυστηρίων 

λέει τήν εὐχή:

λοκληρώθηκε καί τελείωσε ὅσον

ἐξαρτᾶται ἀπό τίς δικές μας δυ-

νάμεις, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός μας, τό

μυστήριο τῆς ἀνάμνησης τῆς θείας οἰκονο-

μίας σου γιά τή σωτηρία μας.

Θυμηθήκαμε τό θάνατο σου,

Εἴδαμε τό συμβολισμό τῆς ἀναστάσε-

ως σου,

Χορτάσαμε μέ Σένα τήν αἰώνια ζωή,

Ἀπολαύσαμε ἐσένα, τήν ἀνεξάντλητη 

Ὁ
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εὐχαρίστηση, τήν ὁποία ἀξίωσέ μας νά

ἔχουμε καί κατά τή μόνιμη καί αἰώνια ζωή, 

μέ τό ἔλεος καί τή χάρη τοῦ ἄναρχου Πα-

τέρα σου καί τοῦ ἁγίου καί ἀγαθοῦ καί ζω-

οποιοῦ σου Πνεύματος, τώρα καί πάντοτε

καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. 

Ὁ Διάκονος στήν ὡραία Πύλη: 

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν

Ψάλτης: Κύριε, ἐλέησον.

Ἱερέας

ὐλογία Κυρίου καί ἔλεος αὐτοῦ ἔλθοι

ἐφ᾿ ὑμᾶς, τῇ αὐτοῦ θείᾳ χάριτι καί

φιλανθρωπίᾳ πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς

τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ψάλτης: Ἀμήν.

Ἱερέας

όξα σοί, Χριστέ ὁ Θεός, ἡ ἑλπίς ἡμῶν

δόξα σοί.

Ὁ Χριστός, ὁ ἀληθινός Θεός μας, μέ 

τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας καί πανάμω-

μης Μητέρας Του, μέ τήν δύναμη τοῦ Τιμί-

ου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ Του, μέ τήν προ-

Ε

Δ
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στασία τῶν ἐπουρανίων ἀσωμάτων δυνά-

μεων, μέ τίς ἱκεσίες τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, 

προφήτου προδρόμου καί βαπτιστού Ἰωάν-

νου· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων 

ἀποστόλων, τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων μας 

μεγάλων ἱεραρχῶν, τῶν ἀγίων ἐνδόξων 

καί καλλινίκων μαρτύρων, τῶν ὁσίων καί 

θεοφόρων πατέρων μας, τοῦ ἁγίου πατέρα 

μας Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, τοῦ ὁποίου 

τήν Θεία Λειτουργία ἐτελέσαμε, τῶν ἁγίων 

καί δικαίων θεοπατόρων Ἰωακείμ καί 

Ἄννης, τοῦ ἁγίου ….., τοῦ ὁποίου τελοῦμε

τήν μνήμη, καί ὅλων τῶν ἁγίων, νά μᾶς 

ἐλεήσει καί νά μᾶς σώσει, σάν ἀγαθός καί 

φιλάνθρωπος καί ἐλεήμων Θεός.

ι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, 

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον 

καί σῶσον ἡμᾶς. 

Δ
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ΕΥΧΕΣΘΕ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΕΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΝΤΕΣ

ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΕΤΑΓΡΑΨΑΝΤΟΣ.

ΤΕΛΟΣ

ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ.


