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ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
Ἐν τῇ βασιλείᾳ σου μνήσθητι ἡμῶν, Κύριε,
ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.
Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν
ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ
παρακληθήσονται.
Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι
τὴν γῆν.
Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν
δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ
ἐλεηθήσονται.
Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν
Θεὸν ὄψονται.
Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ
κληθήσονται,
Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης,
ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Μακάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς, καὶ
διώξωσι, καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ' ὑμῶν,
ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.
Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν
πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
Δόξα …
Καί νῦν…
Μνήσθητι ἡμῶν, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ
Βασιλείᾳ σου. (γ΄.).

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
Στή Βασιλεία σου θυμήσου μας, Κύριε, ὅταν ἔλθεις στή
Βασιλεία σου.
Μακάριοι (πανευτυχεῖς) εἶναι οἱ ταπεινόφρονες, διότι δική τους εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Μακάριοι εἶναι αὐτοί πού πενθοῦν, διότι αὐτοί θά
παρηγορηθοῦν.
Μακάριοι εἶναι οἱ πρᾶοι, οἱ ἤρεμοι, διότι αὐτοί θά κληρονομήσουν τή γῆ.
Μακάριοι εἶναι αὐτοί πού πεινοῦν καί διψοῦν τή δικαιοσύνη, διότι αὐτοί θά χορτάσουν (θά ἱκανοποιηθεῖ ἡ ἐπιθυμία
τους).
Μακάριοι εἶναι οἱ ἐλεήμονες, διότι αὐτοί θά ἐλεηθοῦν.
Μακάριοι εἶναι οἱ καθαροί στήν καρδιά, διότι αὐτοί θά
δοῦν τόν Θεό.
Μακάριοι εἶναι οἱ εἰρηνοποιοί, διότι αὐτοί θά
ἀνακηρυχθοῦν υἱοί τοῦ Θεοῦ.
Μακάριοι εἶναι ὅσοι καταδιώχθηκαν γιά χάρη τῆς δικαιοσύνης, διότι σ’ αὐτούς ἀνήκει ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Μακάριοι εἶσθε, ὅταν σᾶς κακολογήσουν, καί σᾶς καταδιώξουν, καί ποῦν κάθε συκοφαντικό λόγο ἐναντίον σας, λέγοντας ψέματα, γιά χάρη μου.
Χαίρετε καί σκιρτᾶτε ἀπό ἀγαλλίαση, διότι ὁ μισθός σας
θά εἶναι πολύς στούς οὐρανούς.
Δόξα…
Καί νῦν…
Θυμήσου μας, Κύριε, ὅταν ἔλθεις στή Βασιλεία σου (γ΄.).
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Χορὸς ὁ ἐπουράνιος ὑμνεῖ σε καὶ λέγει· Ἅγιος,
Ἅγιος, Ἅγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ὁ οὐρανὸς
καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου.
Στίχ. Προσέλθετε πρὸς αὐτόν, καὶ φωτίσθητε,
καὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν οὐ μὴ καταισχυνθῇ.
Δόξα...
Χορὸς ἁγίων Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων, μετὰ
πασῶν τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων, ὑμνεῖ σε καὶ
λέγει· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης
ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου.
Καὶ νῦν...
Τό Σύμβολον τῆς πίστεως.
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα,
ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ
ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱόν
τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς
γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων.
Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ
ἀληθινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ
Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν
ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν
καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας
τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου
Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς

Ὁ ἐπουράνιος χορός σέ ὑμνεῖ, καί λέγει· Εἶσαι Ἅγιος,
Ἅγιος, Ἅγιος ὁ Κύριος τῶν Δυνάμεων. Εἶναι γεμάτος ὁ
οὐρανός, καί ἡ γῆ ἀπό τή δόξα σου.
Στίχ. Πλησιάστε σ’ αὐτόν καί φωτισθεῖτε, καί τά πρόσωπά σας δέ θά ντροπιασθοῦν.
Δόξα ...
Χορός ἁγίων Ἀγγέλων καί Ἀρχαγγέλων, μαζί μέ ὅλες τίς
ἐπουράνιες Δυνάμεις, σέ ὑμνεῖ καί λέγει· Εἶσαι Ἅγιος, Ἅγιος,
γιος, Κύριε, τῶν Δυνάμεων· εἶναι γεμάτος ὁ οὐρανός, καί ἡ γῆ
ἀπό τή δόξα σου.
Καί νῦν καί ἀεί...
Τό σύμβολο τῆς Πίστεως.
Πιστεύω σέ ἕνα Θεό, Πατέρα, παντοκράτορα, Ποιητήν
οὐρανοῦ καί γῆς, καί τῶν ὁρατῶν ὅλων καί τῶν ἀοράτων.
Καί σέ ἕνα Κύριον Ἰησοῦ Χριστό, τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ τόν
Μονογενῆ, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε ἀπό τόν Πατέρα πρίν ἀπό
ὅλους τούς αἰῶνες·
Φῶς ἀπό φῶς, Θεόν ἀληθινό ἀπό Θεόν ἀληθινό, πού
γεννήθηκε καί δέν δημιουργήθηκε, πού εἶναι ὁμοούσιος (τῆς
ἴδιας οὐσίας) μέ τόν Πατέρα, καί διά τοῦ ὁποίου ἔγιναν τά
πάντα.
(Πιστεύω στό Χριστό), ὁ ὁποῖος γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους
καί γιά τή δική μας σωτηρία κατέβηκε ἀπό τούς οὐρανούς,
καί πῆρε σάρκα ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα καί τή Μαρία τήν Παρθένο, καί ἔγινε ἄνθρωπος.
Καί σταυρώθηκε γιά μᾶς ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Ποντίου Πιλάτου, καί ἔπαθε, καί ἐτάφη.
Καί ἀναστήθηκε κατά τήν τρίτη ἡμέρα σύμφωνα μέ τίς
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Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς Οὐρανοὺς καὶ
καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι
ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται
τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ
Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ
σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ
συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν.
Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν
Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.
Ἄνες, ἄφες, συγχώρησον, ὁ Θεός, τὰ
παραπτώματα ἡμῶν, τὰ ἑκούσια καὶ τὰ ἀκούσια,
τὰ ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ, τὰ ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ, τὰ
ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ, τὰ κατὰ νοῦν καὶ διάνοιαν, τὰ
πάντα ἡμῖν συγχώρησον, ὡς ἀγαθὸς καὶ
φιλάνθρωπος.
Ἡ Κυριακή προσευχή.
Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ
ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ
θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν
ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ
ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς
ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς

Γραφές.
Καί ἀνέβηκε στούς οὐρανούς, καί κάθεται στά δεξιά τοῦ
Πατέρα.
Καί θά ἔλθει πάλι μέ δόξα, γιά νά κρίνει ζωντανούς καί
νεκρούς, καί ἡ Βασιλεία του δέν θά ἔχει τέλος.
( Πιστεύω) Καί στό Πνεῦμα τό Ἅγιο, πού εἶναι Κύριος, δίνει ζωή, πηγάζει (ἐκπορεύεται) ἀπό τόν Πατέρα, καί
προσκυνεῖται μαζί μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό, καί δοξάζεται
μαζί τους, καί μίλησε στούς Προφῆτες.
(Πιστεύω) Σέ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική
Ἐκκλησία.
Ὁμολογῶ ὅτι ὑπάρχει ἕνα Βάπτισμα γιά συγχώρηση
ἁμαρτιῶν.
Περιμένω ἀνάσταση νεκρῶν.
Καί περιμένω ζωή μελλοντική αἰώνια. Ἀμήν.
Ἀπομάκρυνε, ἄφησε, συγχώρησε, Θεέ μας, τά παραπτώματά μας, τά θεληματικά, καί τά μή θεληματικά, πού ἔγιναν
μέ ἔργο ἤ λόγο, τά γνωστά καί τά ἄγνωστα, πού ἔγιναν κατά
τή νύχτα ἤ τήν ἡμέρα, μέ τό νοῦ καί τή διάνοια· Συγχώρησέ
μας τά πάντα, ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος.
Ἡ Κυριακή προσευχή.
Πατέρα μας, πού κατοικεῖς στούς οὐρανούς, ἄς εἶναι
ἁγιασμένο τό ὄνομά σου. Ἄς ἔλθει ἡ Βασιλεία σου. Ἄς γίνει
τό θέλημά σου, ὅπως στόν οὐρανό ἀπό τους Ἄγγέλους,
ἔτσι καί στή γῆ ἀπό τούς ἀνθρώπους. Τήν τροφή μας τήν
ἀπαραίτητη γιά τή ζωή δῶσε μας σήμερα. Καί συγχώρησε σ’
ἐμᾶς τά ἁμαρτήματά μας, ὅπως κι ἐμεῖς συγχωροῦμε αὐτούς
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ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ 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.
Κοντάκια.
Τὸ τῆς Μεταμορφώσεως.
Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης, καί, ὡς ἐχώρουν
οἱ Μαθηταί σου, τὴν δόξαν σου, Χριστὲ ὁ Θεός,
ἐθεάσαντο, ἵνα, ὅταν σε ἴδωσι σταυρούμενον, τὸ
μὲν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον, τῷ δὲ κόσμῳ
κηρύξωσι, ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ
ἀπαύγασμα.
Τὸ Κοντάκιον τῆς ἡμέρας.
Τῇ Δευτέρᾳ. Τῶν Ἀρχαγγέλων.
Ἀρχιστράτηγοι Θεοῦ, λειτουργοὶ θείας δόξης,
τῶν ἀνθρώπων ὁδηγοί, καὶ ἀρχηγοὶ Ἀσωμάτων, τὸ
συμφέρον ἡμῖν αἰτήσασθε, καὶ τὸ μέγα ἔλεος, ὡς
τῶν Ἀσωμάτων Ἀρχιστράτηγοι.
Τῇ δὲ Τρίτῃ, τοῦ Προδρόμου.
Προφῆτα Θεοῦ, καὶ Πρόδρομε τῆς χάριτος, τὴν
Κάραν τὴν σήν, ὡς ῥόδον ἱερώτατον, ἐκ τῆς γῆς
εὑράμενοι, τὰς ἰάσεις πάντοτε λαμβάνομεν· καὶ
γὰρ πάλιν, ὡς πρότερον, ἐν κόσμῳ κηρύττεις τὴν
μετάνοιαν.
Τῇ Τετάρτῃ καί Παρασκευῇ.
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ
ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρμούς σου

πού ἁμάρτησαν σ’ ἐμᾶς. Καί μήν ἐπιτρέψεις, νά πέσουμε σέ
πειρασμό, ἀλλά ἀπάλλαξέ μας ἀπό τόν πονηρό.
Διότι δική σου εἶναι ἡ Βασιλεία καί ἡ δύναμη καί ἡ δόξα,
τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καί
πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
Κοντάκια.
Τῆς μεταμορφώσεως.
Ἐπάνω στό ὄρος μεταμορφώθηκες, καί ὅσο μποροῦσαν
νά βαστάξουν οἱ Μαθητές σου, Χριστέ Θεέ μας, εἶδαν τή δόξα
σου· ὥστε ὅταν σέ δοῦν νά σταυρώνεσαι, τό πάθος νά κατανοήσουν ὅτι ἦταν θεληματικό, καί στόν κόσμο νά κηρύξουν,
ὅτι Ἐσύ ὑπάρχεις ἀληθινά τό φῶς (ἡ ἀνταύγεια) τοῦ Πατρός.
Τὸ Κοντάκιο τῆς ἡμέρας.
Δευτέρα. Τῶν Ἀσωμάτων.
Ἀρχιστράτηγοι Θεοῦ, λειτουργοί θείας δόξας, τῶν
ἀνθρώπων ὁδηγοί καί ἀρχηγοί τῶν Ἀσωμάτων, ζητῆστε γιά
μᾶς τό συμφέρον μας καί τό μέγα ἔλεος, ὡς τῶν Ἀσωμάτων
Ἀρχιστράτηγοι.
Τρίτη. Τοῦ Προδρόμου.
Προφῆτα Θεοῦ καί Πρόδρομε τῆς χάρης, ἀφοῦ βρήκαμε
τήν κεφαλή σου ἀπό τή γῆ, ὡς ρόδο ἱερώτατο, παίρνουμε
πάντοτε τίς θεραπεῖες· ἄλλωστε πάλι, ὅπως προηγουμένως,
κηρύττεις στόν κόσμο τή μετάνοια.
Τετάρτη καί Παρασκευή.
Ἐσύ πού ὑψώθηκες θεληματικά στό Σταυρό, στήν καινούρια κοινωνία, πού φέρει τό ὄνομά σου (χριστιανοί), δώρισε
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δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός, εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει
σου, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν
αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν
τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.
Τῇ Πέμπτῃ, τῶν Ἀποστόλων.
Τοὺς ἀσφαλεῖς, καὶ θεοφθόγγους κήρυκας, τὴν
κορυφὴν τῶν Μαθητῶν σου, Κύριε, προσελάβου εἰς
ἀπόλαυσιν, τῶν ἀγαθῶν σου καὶ ἀνάπαυσιν· τοὺς
πόνους γὰρ ἐκείνων καὶ τὸν θάνατον, ἐδέξω ὑπὲρ
πᾶσαν ὁλοκάρπωσιν, ὁ μόνος γινώσκων τὰ
ἐγκάρδια.
Τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
Ἐν τοῖς Μύροις Ἅγιε, ἱερουργὸςἀνεδείχθης· τοῦ
Χριστοῦ γὰρ Ὅσιε, τὸ Εὐαγγέλιον πληρώσας,
ἔθηκας τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ λαοῦ σου, ἔσωσας
τοὺς ἀθώους ἐκ τοῦ θανάτου· διὰ τοῦτο ἡγιάσθης,
ὡς μέγας μύστης Θεοῦ τῆς χάριτος.
Τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ.
Τὸ Μαρτυρικὸν τοῦ ἤχου.
Δόξα Πατρί... Νεκρώσιμον.
Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τὰς
ψυχὰς τῶν δούλων σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ
λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος.
Καὶ νῦν... Θεοτοκίο.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε,
μεσιτεία, πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ παρίδῃς,
ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς
ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς
κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ

τήν εὐσπλαχνία σου, Χριστέ Θεέ μας. Χαροποίησε μέ τή δύναμή σου τούς πιστούς ἄρχοντές μας χορηγώντας σ’ αὐτούς
νίκες κατά τῶν ἐχθρῶν· Εἴθε νά ἔχουν τή δική σου συμμαχία
ὡς ὅπλο εἰρήνης ἀκατανίκητο σύμβολο θριάμβου.
Πέμπτη. Τῶν Ἀποστόλων.
Τούς ἀσφαλεῖς καί θεολόγους κήρυκες, τήν κορυφή τῶν
Μαθητῶν σου, Κύριε, τούς παρέλαβες γιά ἀπόλαυση τῶν
ἀγαθῶν σου καί ἀνάπαυση· Διότι τούς κόπους ἐκείνων καί
τόν θάνατο τούς δέχθηκες πιό εὐχάριστα ἀπό κάθε
ὁλοκληρωτική θυσία, Ἐσύ πού μόνος γνωρίζεις τό περιεχόμενο τῶν καρδιῶν.
Τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
Στά Μύρα, Ἅγιε, ἀναδείχθηκες ἱερουργός· Διότι, ἀφοῦ
ξεπλήρωσες τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ἔθεσες τή ζωή σου
στή διάθεση τοῦ λαοῦ σου, ἔσωσες τούς ἀθώους ἀπό τό θάνατο· Γι’ αὐτό ἁγιάσθηκες ὡς μέγας μυσταγωγός τῆς χάρης
τοῦ Θεοῦ.
Τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ).
Τό Μαρτυρικό τοῦ ἤχου.
(Δόξα Πατρί...Νεκρώσιμο.
Μαζί μέ τούς Ἁγίους ἀνάπαυσε, Χριστέ, τίς ψυχές τῶν
δούλων σου, ὅπου δέν ὑπάρχει πόνος οὔτε λύπη οὔτε στεναγμός, ἀλλά ζωή ἀτελείωτη.
Καί νῦν...Θεοτοκίο.
Προστασία τῶν χριστιανῶν πού δέν ντροπιάζεσαι, μεσιτεία πρός τόν Ποιητή ἀμετακίνητη, μή παραβλέψεις τίς φωνές τῶν ἁμαρτωλῶν προσευχῶν μας, ἀλλά ἔλα βιαστικά σέ
βοήθειά ἡμῶν, πού σοῦ φωνάζουμε μέ πίστη· Τρέξε γρήγορα
γιά νά πρεσβεύσεις, καί σπεῦσε νά ἱκετεύσεις, Θεοτόκε, Ἐσύ
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σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί,
Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
Κύριε ἔλέησον Μ' . (40κις).
Ἀπόλυσις: Ἡ συνήθης: (Σελίς 16-17).
Ἐὰν δὲν τελεσθῇ προηγιασμένη, ἄρχεται ὁ
ἑσπερινός.
Ἐὰν ὅμως πρόκειται νὰ τελεσθῇ Λειτουργία
τῶν Προηγιασμένων. «Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς…
Τρισάγιον . (Σελίς 15-16).
Εὐχή.
Παναγία Τριὰς, τὸ ὁμοούσιον κράτος, ἡ
ἀδιαίρετος βασιλεία, ἡ πάντων τῶν ἀγαθῶν αἰτία,
εὐδόκησον δὴ καὶ ἐπ’ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ· στήριξον,
συνέτισον τὴν καρδίαν μου, καὶ πᾶσαν περίελέ μου
τὴν βεβηλότητα· φώτισόν μου τὴν διάνοιαν, ἵνα διά
παντὸς δοξάζω, ὑμνῶ, προσκυνῶ,καὶ λέγω· Εἷς
Ἅγιος, εἷς, Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς, εἰς δόξαν Θεοῦ
Πατρὸς · Ἀμήν.

πού εἶσαι ἡ προστασία, αὐτῶν πού σέ τιμοῦν.
Τό Κύριε ἐλέησον... (40 φορές).
Ἀπόλυση: Ἡ συνηθισμένη: (Σελίδα 16-17).
Ἐὰν δὲν τελεσθῇ προηγιασμένη, ἀρχίζει ὁ ἑσπερινός.
Ἐὰν ὅμως πρόκειται νὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία τῶν
Προηγιασμένων μετά τὸ «Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς....
Τρισάγιο . (Σελίδα 15-16).
Εὐχή.
Παναγία Τριάδα, ἡ ἐξουσία μέ τήν ἴδια οὐσία, ἡ
ἀδιαίρετη Βασιλεία, ἡ αἰτία ὅλων τῶν ἀγαθῶν, δεῖξε τήν
εὐαρέσκειά σου καί σ’ ἐμένα τόν ἁμαρτωλό· στήριξε τήν καρδιά μου, δός της σύνεση καί ἀφαίρεσε ἀπό μένα ὅλη τήν
ἀσέβεια (ἀκαθαρσία)· φώτισε τό νοῦ μου, ὥστε γιά πάντα νά
σέ δοξάζω, νά σέ ὑμνῶ, νά σέ προσκυνῶ καί νά λέγω· Ἕνας
εἶναι ἅγιος, ἕνας εἶναι Κύριος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, (καί ὅλα
αὐτά νά τά κάνω) πρὀς δόξαν τοῦ Θεοῦ Πατέρα· Ἀμήν.

