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Σήµερα, στο σηµερινό έντυπο παραθέτουµε τις ευχές (γονυκλισίας) του εσπερινού της ∆ευτέρας του 
Αγίου Πνεύµατος (Κείµενο – Μετάφραση). Η µετάφραση των ευχών είναι µια προσφορά προς το 
έντυπο του Ναού µας από την κυρία Αικατερίνη Χιωτέλλη, την οποία ευχαριστούµε θερµά. 

 

Από τον Εσπερινό της ∆ευτέρας του Αγίου ΠνεύµατοςΑπό τον Εσπερινό της ∆ευτέρας του Αγίου ΠνεύµατοςΑπό τον Εσπερινό της ∆ευτέρας του Αγίου ΠνεύµατοςΑπό τον Εσπερινό της ∆ευτέρας του Αγίου Πνεύµατος… Πρώτη Ευχή (ΓονΠρώτη Ευχή (ΓονΠρώτη Ευχή (ΓονΠρώτη Ευχή (Γονυκλισίας) (Κείµενο)υκλισίας) (Κείµενο)υκλισίας) (Κείµενο)υκλισίας) (Κείµενο) 
    

                    !!!!χραντε, ἀμίαντε, ἄναρχε, ἀόρατε, ἀκατάληπτε, ἀνεξιχνίαστε, 

ἀναλλοίωτε, ἀνυπέρβλητε, ἀμέτρητε, ἀνεξίκακε Κύριε· ὁ μόνος ἔ-

χων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον· ὁ ποιήσας τὸν οὐρανόν, καὶ 

τὴν γῆν, καὶ τὴν θάλασσαν, καὶ πάντα τὰ δημιουργηθέντα ἐν αὐ-

τοῖς· ὁ πρὸ τοῦ αἰτεῖσθαι τοῖς πᾶσι τὰς αἰτήσεις παρέχων· Σοῦ δεό-

μεθα καὶ σὲ παρακαλοῦμεν, Δέσποτα φιλάνθρωπε, τὸν Πατέρα τοῦ 

Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ δι᾿ ἡμᾶς 

τοὺς ἀνθρώπους, καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντος ἐκ 

τῶν οὐρανῶν, καὶ σαρκωθέντος ἐκ Πνεύματος ἁγίου, καὶ Μαρίας 

τῆς ἀειπαρθένου, καὶ ἐνδόξου Θεοτόκου· ὃς πρότερον μὲν λόγοις 

διδάσκων, ὕστερον δὲ καὶ ἔργοις ὑποδεικνύς, ἡνίκα τὸ σωτήριον ὑ-

φίστατο πάθος, παρέσχεν ἡμῖν ὑπογραμμὸν τοῖς ταπεινοῖς, καὶ ἁ-

μαρτωλοῖς, καὶ ἀναξίοις δούλοις σου, δεήσεις προσφέρειν ἐν αὐχέ-

νος καὶ γονάτων κλίσεσιν, ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων, καὶ τῶν 

τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων. Αὐτὸς οὖν, πολυέλεε καὶ φιλάνθρωπε, ἐπά-

κουσον ἡμῶν, ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε· ἐξαιρέτως δέ, ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ ταύτῃ τῆς Πεντηκοστῆς, ἐν ᾗ, μετὰ τὸ ἀναληφθῆναι τὸν Κύ-

ριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθεσθῆναι ἐν 

δεξιᾷ σοῦ, τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, κατέπεμψε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἐπὶ 

τοὺς ἁγίους αὐτοῦ μαθητὰς καὶ Ἀποστόλους· ὃ καὶ ἐκάθισεν ἐφ᾿ ἕ-

να ἕκαστον αὐτῶν καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες τῆς ἀκενώτου χάρι-

τος αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησαν ἑτέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖά σου, καὶ 

προεφήτευσαν.  

     Ν     Ν     Ν     Νῦν οὖν δεομένων ἐπάκουσον ἡμῶν, καὶ μνήσθητι ἡμῶν τῶν 

ταπεινῶν, καὶ κατακρίτων, καὶ ἐπίστρεψον τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν 

ψυχῶν ἡμῶν, τὴν οἰκείαν συμπάθειαν ἔχων ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβεύου-

σαν.     Δέξαι     ἡμᾶς     προσπίπτοντάς     σοι,    καὶ    βοῶντας    τό,    Ἡμάρτομεν.  
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Ἐπὶ σὲ ἐπερρίφημεν ἐκ μήτρας ἀπὸ γαστρὸς μητρὸς ἡμῶν, Θεὸς ἡ-

μῶν σὺ εἶ· ἀλλ᾿ ὅτι ἐξέλιπον ἐν ματαιότητι αἱ ἡμέραι ἡμῶν, γεγυ-

μνώμεθα τῆς σῆς βοηθείας, ἐστερήμεθα ἀπὸ πάσης ἀπολογίας. Ἀλ-

λὰ θαρροῦντες τοῖς οἰκτιρμοῖς σου, κράζομεν· Ἁμαρτίας νεότητος 

ἡμῶν, καὶ ἀγνοίας μὴ μνησθῇς, καὶ ἐκ τῶν κρυφίων ἡμῶν καθάρι-

σον ἡμᾶς. Μὴ ἀπορρίψῃς ἡμᾶς εἰς καιρὸν γήρως· ἐν τῷ ἐκλείπειν 

τὴν ἰσχὺν ἡμῶν, μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς· πρὶν ἡμᾶς εἰς τὴν γῆν ἀπο-

στρέψαι, ἀξίωσον πρὸς σὲ ἐπιστρέψαι, καὶ πρόσχες ἡμῖν ἐν εὐμενείᾳ 

καὶ χάριτι. Ἐπιμέτρησον τὰς ἀνομίας ἡμῶν τοῖς οἰκτιρμοῖς σου· ἀ-

ντίθες τὴν ἄβυσσον τῶν οἰκτιρμῶν σου, τῷ πλήθει τῶν πλημμελη-

μάτων ἡμῶν. Ἐπίβλεψον ἐξ ὕψους ἁγίου σου, Κύριε, ἐπὶ τὸν λαόν 

σου τὸν περιεστῶτα, καὶ ἀπεκδεχόμενον τὸ παρὰ σοῦ πλούσιον ἔ-

λεος· ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῇ χρηστότητί σου· ρῦσαι ἡμᾶς ἐκ τῆς κα-

ταδυναστείας τοῦ Διαβόλου· ἀσφάλισαι τὴν ζωὴν ἡμῶν τοῖς ἁγίοις 

καὶ ἱεροῖς νόμοις σου. Ἀγγέλῳ πιστῷ φύλακι παρακατάθου τὸν λα-

όν σου· πάντας ἡμᾶς συνάγαγε εἰς τὴν βασιλείαν σου· δὸς συγ-

γνώμην τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ σέ· ἄφες αὐτοῖς καὶ ἡμῖν τὰ ἁμαρτήμα-

τα· καθάρισον ἡμᾶς τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος· διάλυ-

σον τὰς καθ᾿ ἡμῶν μηχανὰς τοῦ ἐχθροῦ. 
 

     Ε     Ε     Ε     Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, Δέσποτα παντοκράτορ, ὁ φωτίσας τὴν ἡ-

μέραν τῷ φωτὶ τῷ ἡλιακῷ καὶ τὴν νύκτα φαιδρύνας ταῖς αὐγαῖς 

τοῦ πυρός· ὁ τὸ μῆκος τῆς ἡμέρας διελθεῖν ἡμᾶς καταξιώσας καὶ 

προσεγγίσαι ταῖς ἀρχαῖς τῆς νυκτός, ἐπάκουσον τῆς δεήσεως ἡμῶν 

καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ σου· καὶ πᾶσιν ἡμῖν συγχωρήσας τὰ ἑκούσια 

καὶ τὰ ἀκούσια ἁμαρτήματα, πρόσδεξαι τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν ἱκε-

σίας καὶ κατάπεμψον τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου καὶ τῶν οἰκτιρμῶν 

σου ἐπὶ τὴν κληρονομίαν σου. Τείχισον ἡμᾶς ἁγίοις Ἀγγέλοις σου· 

ὅπλισον ἡμᾶς ὅπλοις δικαιοσύνης σου· περιχαράκωσον ἡμᾶς τῇ ἀ-

ληθείᾳ σου· φρούρησον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου· ρῦσαι ἡμᾶς ἐκ πάσης 

περιστάσεως, καὶ πάσης ἐπιβουλῆς τοῦ ἀντικειμένου. Παράσχου δὲ 

ἡμῖν καὶ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν, σὺν τῇ ἐπερχομένῃ νυκτί, τελείαν, 

ἁγίαν, εἰρηνικήν, ἀναμάρτητον, ἀσκανδάλιστον, ἀφάνταστον, καὶ 

πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν· πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου, 

καὶ πάντων τῶν Ἁγίων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων. 
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Μ ε τ ά φ ρ α σ η Μ ε τ ά φ ρ α σ η Μ ε τ ά φ ρ α σ η Μ ε τ ά φ ρ α σ η     
           Κ   Κ   Κ   Κύριε, εσύ είσαι αγνός, αµόλυντος, χωρίς αρχή και τέλος, τα µάτια 
µας δεν µπορούν να σε δουν ούτε ο νους µας να σε καταλάβει και να σ’ 
ερευνήσει, εσύ µένεις πάντα ο ίδιος και κανείς δεν µπορεί να σε ξεπε-
ράσει ή να συλλάβει το µέγεθός σου, ανέχεσαι το κακό και δεν το α-
νταποδίδεις. Εσύ είσαι ο µόνος αφ’ εαυτού σου αθάνατος κι έχεις για 
κατοικία σου το φως εκείνο, που κανείς δεν µπορεί να το πλησιάσει. Ε-
σύ έφτιαξες τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα και τα γέµισες µε όλα 
τα δηµιουργήµατά σου. Εσύ εκπληρώνεις τα αιτήµατα όλων των αν-
θρώπων, πριν ακόµα σε παρακαλέσουν γι’ αυτά. Σ’ εσένα προσευχόµα-
στε κι εσένα παρακαλούµε, Κύριε που µας αγαπάς. Εσένα τον Πατέρα 
του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα µας, του Ιησού Χριστού που, για να 
σώσει εµάς τους ανθρώπους, κατέβηκε από τους ουρανούς κι έγινε άν-
θρωπος, από το Άγιο Πνεύµα και από την αειπάρθενη και δοξασµένη 
Θεοτόκο Μαρία. Αυτός, στην αρχή διδάσκοντας µε λόγια, έπειτα αφή-
νοντάς µας να καταλάβουµε και µε έργα, όταν υπέφερε τα σωτήρια Πά-
θη του, µας έδωσε υπόδειγµα πώς να προσευχόµαστε, κλίνοντας τον 
αυχένα και τα γόνατα, εµείς οι ταπεινοί και αµαρτωλοί και ανάξιοι δού-
λοι του, για τα δικά µας αµαρτήµατα και για εκείνα που από άγνοια 
πράττει ο λαός. Εσύ, λοιπόν, πολυεύσπλαχνε και φιλάνθρωπε, εκπλή-
ρωσε τα αιτήµατά µας, όποια µέρα κι αν σε καλέσουµε σε βοήθεια. Ι-
διαίτερα, όµως, αυτήν εδώ τη µέρα της Πεντηκοστής, όπου ο Κύριός 
µας ο Ιησούς Χριστός, αφού αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε 
στα δεξιά σου, πλάι σ’ εσένα τον Θεό και Πατέρα, έστειλε το Άγιο 
Πνεύµα πάνω στους αγίους Μαθητές και Αποστόλους του. Αυτό ήρθε 
και κάθισε πάνω στον καθένα τους ξεχωριστά, και όλοι γέµισαν από 
την αστείρευτη χάρη του και µίλησαν σε άγνωστες γλώσσες για τα µε-
γαλειώδη έργα σου, και µίλησαν προφητικά. 
     Τ     Τ     Τ     Τώρα, λοιπόν, που προσευχόµαστε, εκπλήρωσε τα αιτήµατά µας, 
θυµήσου κι εµάς τους άθλιους και καταδικασµένους, και οδήγησε την 
ψυχή µας να επιστρέψει από την αιχµαλωσία, αφού η δική σου συµπό-
νια µεσιτεύει για µας. ∆έξου µας καθώς πέφτουµε µπροστά σου και 
σου φωνάζουµε : αµαρτήσαµε. Στα χέρια σου πέσαµε από τη γέννησή 
µας, απ’ την κοιλιά της µάνας µας, Θεός µας είσαι εσύ. Αλλά επειδή 
χάθηκαν οι µέρες µας µέσα σε ψεύτικα πράγµατα, η βοήθειά σου δεν 
µας σκεπάζει πια, δεν έχουµε τι ν’ απολογηθούµε. Με το θάρρος όµως 
που  µας  δίνει  η  ευσπλαχνία  σου,  αναφωνούµε :  Ξέχασε  όποια   αµαρτία 
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πράξαµε στα νιάτα µας κι από την άγνοιά µας, και καθάρισέ µας απ’ ό-
σα είναι µέσα µας βαθιά κρυµµένα. Μη µας περιφρονήσεις στα γηρα-
τειά µας, κι όταν δυνάµεις πια δεν θα ‘χουµε, µη µας εγκαταλείψεις. 
Πριν να γυρίσουµε πίσω στο χώµα, αξίωσέ µας να επιστραφούµε σ’ ε-
σένα, και δώσε µας την προσοχή σου µε την καλή σου διάθεση και µε 
τη χάρη σου. Επικάλυψε τις ανοµίες µας µε την περίσσεια της συµπά-
θειάς σου. Βάλε την άβυσσο της ευσπλαχνίας σου αντιµέτωπη στο πλή-
θος των σφαλµάτων µας. Ρίξε το βλέµµα σου, Κύριε, από τα ύψη όπου 
κατοικείς, πάνω στον λαό σου που στέκει εδώ γύρω και περιµένει να 
δεχτεί από σένα την άφθονη ευσπλαχνία σου. Κάνε µας αισθητή την 
παρουσία σου ανάµεσά µας, χάρη στην αγαθότητά σου. Ελευθέρωσέ 
µας από την τυραννία που ασκεί πάνω µας ο ∆ιάβολος. Βάλε τους ά-
γιους και ιερούς νόµους σου να προστατεύουν µε ασφάλεια τη ζωή 
µας. Ανάθεσε τον λαό σου στη φύλαξη πιστού αγγέλου. Σύναξέ µας ό-
λους εµάς στη Βασιλεία σου. ∆ώσε συγγνώµη σ’ εκείνους που σ’ εσένα 
ελπίζουνε. Συγχώρησε τα δικά τους και τα δικά µας αµαρτήµατα. Κα-
θάρισέ µας µε την ενεργό δύναµη του Αγίου σου Πνεύµατος. Αχρή-
στευσε τις σκευωρίες που µηχανεύεται ο εχθρός εναντίον µας. 
     Π     Π     Π     Πρέπει να σ’ ευλογούµε, Κύριε, Κυρίαρχε παντοκράτορα, εσένα 
που µε το φως του ήλιου φώτισες την ηµέρα και ηµέρεψες τη νύχτα µε 
τις ανταύγειες της φωτιάς, εσένα που µας αξίωσες να περάσουµε ολό-
κληρη τη µέρα και να πλησιάσουµε στην αρχή της νύχτας, εκπλήρωσε 
το αίτηµα το δικό µας και ολόκληρου του λαού σου. Κι αφού µας συγ-
χωρήσεις όλων µας τα αµαρτήµατα, όσα µε τη θέλησή µας κι όσα άθε-
λά µας πράξαµε, δέξου τις εσπερινές µας παρακλήσεις και στείλε στους 
κληρονόµους της Βασιλείας σου το πλήθος της αγάπης και της ευσπλα-
χνίας σου. Σχηµάτισε τείχος γύρω µας µε τους αγίους Αγγέλους σου. Ε-
ξόπλισέ µας µε τα όπλα του θελήµατός σου, οχύρωσέ µας ολόγυρα µε 
την αλήθεια σου, φρούρησέ µας µε τη δύναµή σου, γλίτωσέ µας από 
κάθε δύσκολη κατάσταση και από κάθε σκευωρία του εχθρού. ∆ώσε 
µας ακόµα να περάσουµε κι αυτό εδώ το βράδυ µαζί µε τη νύχτα που 
έρχεται µε τρόπο τέλειο και άγιο, µε ειρήνη, χωρίς αµαρτίες, χωρίς 
σκάνδαλα, χωρίς φαντασίες τροµακτικές, και µε τον ίδιο τρόπο να πε-
ράσουµε και όλες τις ηµέρες της ζωής µας. Σε παρακαλούµε για όλα 
αυτά, ζητώντας και τη µεσιτεία της αγίας Θεοτόκου και όλων των α-
γίων που έγιναν ευάρεστοι σ’ εσένα στη διάρκεια όλων των αιώνων. 
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     Κ     Κ     Κ     Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὴν σὴν εἰρήνην δεδωκὼς 

τοῖς ἀνθρώποις καὶ τὴν τοῦ παναγίου Πνεύματος δωρεάν, ἔτι τῷ 

βίῳ καὶ ἡμῖν συμπαρών, εἰς κληρονομίαν ἀναφαίρετον τοῖς πιστοῖς 

ἀεὶ παρέχων, ἐμφανέστερον δὲ ταύτην τὴν χάριν τοῖς σοῖς μαθη-

ταῖς καὶ Ἀποστόλοις σήμερον καταπέμψας, καὶ τὰ τούτων χείλη 

πυρίναις στομώσας γλώσσαις, δι᾿ ὧν πᾶν γένος ἀνθρώπων τὴν 

θεογνωσίαν, ἰδίᾳ διαλέκτῳ, εἰς ἀκοὴν ὠτίου δεξάμενοι, φωτὶ τοῦ 

Πνεύματος ἐφωτίσθημεν, καὶ τῆς πλάνης ὡς ἐκ σκότους ἀπηλλά-

γημεν, καὶ τῇ τῶν αἰσθητῶν καὶ πυρίνων γλωσσῶν διανομῇ, καὶ ὑ-

περφυεῖ ἐνεργείᾳ, τὴν εἰς σὲ πίστιν ἐμαθητεύθημεν, καὶ σὲ θεολο-

γεῖν, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, ἐν μιᾷ Θεότητι, καὶ δυ-

νάμει, καὶ ἐξουσίᾳ κατηυγάσθημεν.  
 

                    ΣΣΣΣὺ οὖν τὸ ἀπαύγασμα τοῦ Πατρός, ὁ τῆς οὐσίας καὶ τῆς φύ-

σεως αὐτοῦ ἀπαράλλακτος καὶ ἀμετακίνητος χαρακτήρ, ἡ πηγὴ 

τῆς σωτηρίας καὶ τῆς χάριτος, διάνοιξον κἀμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ τὰ 

χείλη, καὶ δίδαξόν με πῶς δεῖ, καὶ ὑπὲρ ὧν χρὴ προσεύχεσθαι. Σὺ 

γὰρ εἶ, ὁ γινώσκων τὸ πολὺ τῶν ἁμαρτιῶν μου πλῆθος, ἀλλ᾿ ἡ σὴ 

εὐσπλαγχνία νικήσει τούτων τὸ ἄμετρον· ἰδοὺ γὰρ φόβῳ παρίστα-

μαί σοι, εἰς τὸ πέλαγος τοῦ ἐλέους σου τὴν ἀπόγνωσιν ἀπορρίψας 

τῆς ψυχῆς μου. Κυβέρνησόν μου τὴν ζωήν, ὁ πᾶσαν ρήματι τὴν κτί-

σιν ἀρρήτῳ σοφίας δυνάμει κυβερνῶν, ὁ εὔδιος τῶν χειμαζομένων 

λιμήν, καὶ γνώρισόν μοι ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι. 
 

                    ΠΠΠΠνεῦμα σοφίας σου τοῖς ἐμοῖς παράσχου διαλογισμοῖς, Πνεῦμα 

συνέσεως τῇ ἀφροσύνῃ μου δωρούμενος· Πνεῦμα φόβου σου τοῖς ἐ-

μοῖς ἐπισκίασον ἔργοις· καὶ Πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκά-

τοις μου· καὶ Πνεύματι ἡγεμονικῷ τὸ τῆς διανοίας μου στήριξον ὀ-

λισθηρόν· ἵνα καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν, τῷ Πνεύματί σου τῷ ἀγαθῷ, 

πρὸς τὸ συμφέρον ὁδηγούμενος, καταξιωθῶ ποιεῖν τὰς ἐντολάς 

σου, καὶ τῆς σῆς ἀεὶ μνημονεύειν ἐνδόξου, καὶ ἐρευνητικῆς τῶν πε-

πραγμένων ἡμῖν παρουσίας· καὶ μὴ παρίδῃς με τοῖς φθειρομένοις 

τοῦ  κόσμου  ἐναπατᾶσθαι  τερπνοῖς,  ἀλλὰ  τῶν   μελλόντων  ὀρέγε-

σθαι   τῆς   ἀπολαύσεως   ἐνίσχυσον   θησαυρῶν.   Σὺ  γὰρ  εἶπας,  Δέσπο- 
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τα, ὅτι περ, ὅσα ἄν τις αἰτήσηται ἐν τῷ ὀνόματί σου, ἀκωλύτως πα-

ρὰ τοῦ σοῦ λαμβάνει συναϊδίου Θεοῦ καὶ Πατρός. 
 
    

     ∆     ∆     ∆     ∆ιὸ κἀγὼ ὁ ἁμαρτωλός, ἐν τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου σου Πνεύ-

ματος, τὴν σὴν ἱκετεύω ἀγαθότητα· Ὅσα ηὐξάμην, ἀπόδος μοι εἰς 

σωτηρίαν. Ναί, Κύριε, ὁ πάσης εὐεργεσίας πλουσιοπάροχος δοτὴρ 

ἀγαθός· ὅτι σὺ εἶ ὁ διδοὺς ὑπερεκπερισσοῦ, ὧν αἰτούμεθα. Σὺ εἶ ὁ 

συμπαθής, ὁ ἐλεήμων, ὁ ἀναμαρτήτως γεγονὼς τῆς σαρκὸς ἡμῶν 

κοινωνός, καὶ τοῖς κάμπτουσι πρὸς σὲ γόνυ, ἐπικαμπτόμενος φιλευ-

σπλάγχνως, ἱλασμός τε γενόμενος τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. Δὸς δή, 

Κύριε, τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου· ἐπάκουσον ἡμῶν ἐξ οὐρα-

νοῦ ἁγίου σου· ἁγίασον αὐτοὺς τῇ δυνάμει τῆς σωτηρίου δεξιᾶς 

σου· σκέπασον αὐτοὺς ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου· μὴ παρίδῃς 

τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου· Σοὶ μόνῳ ἁμαρτάνομεν, ἀλλὰ καὶ σοὶ μό-

νῳ λατρεύομεν· οὐκ οἴδαμεν προσκυνεῖν θεῷ ἀλλοτρίῳ, οὐδὲ δια-

πετάζειν πρὸς ἕτερον θεὸν τὰς ἑαυτῶν, Δέσποτα, χεῖρας. Ἄφες ἡ-

μῖν τὰ παραπτώματα· καὶ προσδεχόμενος ἡμῶν τὰς γονυπετεῖς 

δεήσεις, ἔκτεινον πᾶσιν ἡμῖν χεῖρα βοηθείας· πρόσδεξαι τὴν εὐχὴν 

πάντων, ὡς θυμίαμα δεκτόν, ἀναλαμβανόμενον ἐνώπιον τῆς σῆς 

ὑπεραγάθου βασιλείας. 
 
 

     Κ     Κ     Κ     Κύριε, Κύριε, ὁ ρυσάμενος ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς βέλους πετομένου 

ἡμέρας, ρῦσαι ἡμᾶς καὶ ἀπὸ παντὸς πράγματος ἐν σκότει διαπο-

ρευομένου. Πρόσδεξαι θυσίαν ἑσπερινήν, τὰς τῶν χειρῶν ἡμῶν ἐ-

πάρσεις. Καταξίωσον δὲ ἡμᾶς, καὶ τὸ νυκτερινὸν στάδιον ἀμέ-

μπτως διελθεῖν, ἀπειράστους κακῶν· καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πά-

σης ταραχῆς καὶ δειλίας, τῆς ἐκ τοῦ Διαβόλου ἡμῖν προσγινομένης. 

Χάρισαι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατάνυξιν, καὶ τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν μέ-

ριμναν, τῆς ἐν τῇ φοβερᾷ καὶ δικαίᾳ σου κρίσει ἐξετάσεως. Καθή-

λωσον ἐκ τοῦ φόβου σου τὰς σάρκας ἡμῶν, καὶ νέκρωσον τὰ μέλη 

ἡμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· ἵνα, καὶ ἐν τῇ καθ᾿ ὕπνον ἡσυχίᾳ, ἐμφαιδρυ-

νώμεθα τῇ θεωρίᾳ τῶν κριμάτων σου. Ἀπόστησον δὲ ἀφ᾿ ἡμῶν πᾶ-

σαν φαντασίαν ἀπρεπῆ, καὶ ἐπιθυμίαν βλαβεράν. Διανάστησον δὲ 

ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἐστηριγμένους ἐν τῇ πίστει, καὶ 

προκόπτοντας ἐν τοῖς παραγγέλμασί σου.    
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Μ ε τ ά φ ρ α σ η Μ ε τ ά φ ρ α σ η Μ ε τ ά φ ρ α σ η Μ ε τ ά φ ρ α σ η     
     Κ     Κ     Κ     Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ µας, εσύ έδωσες στους ανθρώπους τη δι-
κή σου ειρήνη και παρέχεις πάντα στους πιστούς τη δωρεά του πανα-
γίου Πνεύµατος ως κληρονοµία αναφαίρετη, τότε ακόµα που ήσουν 
παρών µαζί µας και στη ζωή αυτή, αλλά µε τρόπο ακόµα πιο φανερό 
αυτή τη χάρη την έστειλες σήµερα στους Μαθητές και Αποστόλους 
σου, και µε πύρινες γλώσσες άνοιξες τα χείλη τους. Κι εµείς, όλα τα γέ-
νη των ανθρώπων, από τα χείλη αυτά δεχτήκαµε τη γνώση του Θεού, 
ακούγοντάς την ο καθένας στη δική του γλώσσα, και µας φώτισε το 
φως του Πνεύµατος κι απαλλαχτήκαµε απ’ το σκοτάδι της πλάνης. Και 
µε τη διανοµή των αισθητών και πύρινων γλωσσών και χάρη στην υ-
περφυσική τους ενέργεια διδαχτήκαµε σαν µαθητές την πίστη σ’ εσένα, 
και φωτιστήκαµε άπλετα, ώστε ο λόγος µας για τον Θεό να περιλαµβά-
νει εσένα µαζί µε τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύµα ως µία θεότητα και 
δύναµη και εξουσία. 
     Ε     Ε     Ε     Εσύ, λοιπόν, που είσαι το φως της ακτινοβολίας του Πατέρα, το α-
παράλλαχτο και αµετάβλητο χαρακτηριστικό της ουσίας και της φύσης 
του, η πηγή της σωτηρίας και της χάρης, άνοιξέ µου κι εµένα του α-
µαρτωλού τα χείλη, και δίδαξέ µε πώς πρέπει και για ποιους χρειάζεται 
να προσεύχοµαι. Γιατί εσύ γνωρίζεις πόσο πολλές είναι οι αµαρτίες 
µου, αλλά η ευσπλαχνία σου θα υπερνικήσει το αµέτρητο πλήθος τους. 
∆ες µε, λοιπόν, που µε σεβασµό παρουσιάζοµαι µπροστά σου, αφού έ-
ριξα την απόγνωση της ψυχής µου µέσα στο πέλαγος της αγάπης σου. 
Κυβέρνησε τη ζωή µου, εσύ που µε τον άρρητο λόγο σου κυβερνάς όλη 
την κτίση, χάρη στη δύναµη της σοφίας σου, εσύ το γαλήνιο λιµάνι για 
τους θαλασσοδαρµένους, και δείξε µου τον δρόµο που έχω να πορευτώ. 
     ∆     ∆     ∆     ∆ώσε στους δικούς µου διαλογισµούς το Πνεύµα της δικής σου σο-
φίας, και χάρισε στην ανοησία µου Πνεύµα φρονιµάδας. Το Πνεύµα 
του φόβου σου ας προστατεύει τα έργα µου, εγκαθίδρυσε στα βάθη µου 
Πνεύµα ευθύτητας, και µε Πνεύµα οδηγητικό στήριξε τον νου µου που 
εύκολα γλιστράει. Ώστε, µε την καθηµερινή καθοδήγηση από το Πνεύ-
µα σου το αγαθό προς ό,τι είναι ωφέλιµο, ν’ αξιωθώ να τηρώ τις εντο-
λές σου, και να θυµάµαι πάντα την ένδοξη ∆ευτέρα παρουσία σου που 
θα φέρει στο φως για µας όσα πράξαµε. Και µην αφήσεις να µε ξεγε-
λούν τα ευχάριστα πράγµατα του κόσµου, που όµως είναι φθαρτά, αλ-
λά ενίσχυσέ µε ώστε να επιθυµώ να απολαύσω τους µελλοντικούς θη-
σαυρούς.   Γιατί   εσύ,   Κύριε,   είπες  ότι  όσα  κι  αν  ζητήσει  κανείς  στο  όνο- 
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µά σου θα τα λάβει δίχως άλλο από τον αιώνιο µαζί µ’ εσένα Θεό και 
Πατέρα σου.  
     Γ     Γ     Γ     Γι’ αυτό κι εγώ ο αµαρτωλός, τώρα που ήρθε να µείνει µαζί µας το 
Άγιο Πνεύµα σου, ικετεύω εσένα τον πανάγαθο : δώσε µου όσα σου 
ζήτησα µε την προσευχή για τη σωτηρία µου. Ναι, Κύριε, εσύ που δί-
νεις µε καλοσύνη πλουσιοπάροχα κάθε ευεργεσία. Γιατί εσύ δίνεις πο-
λύ παραπάνω απ’ ό,τι ζητάµε. Εσύ συµπάσχεις µαζί µας, µας σπλαχνί-
ζεσαι, εσύ έκανες δική σου την ανθρώπινη σάρκα µας χωρίς αµαρτία, 
και σκύβεις σπλαχνικά πάνω σ’ εκείνους που γονατίζουν µπροστά σου, 
αφού µάλιστα προσφέρθηκες εσύ θυσία για να συγχωρηθούν οι αµαρ-
τίες µας. Συµπόνεσε, λοιπόν, Κύριε, τον λαό σου. Άκουσέ µας µε προ-
σοχή από την ουράνια, την άγια κατοικία σου, αγίασέ τους µε τη σω-
στική δύναµη του δεξιού σου βραχίονα, σκέπασέ τους µε τις φτερούγες 
της προστασίας σου, µην αδιαφορήσεις γι’ αυτούς που τα χέρια σου 
τους έπλασαν. Εσένα µόνο προσβάλλουµε µε τις αµαρτίες µας, αλλά κι 
εσένα µόνο λατρεύουµε. ∆εν ξέρουµε να προσκυνάµε ξένον Θεό ούτε 
να υψώνουµε προς άλλον Θεό, Κύριε, τα χέρια µας. Συγχώρησε τα 
σφάλµατά µας και, καθώς δέχεσαι τις δεήσεις που γονατιστοί σου α-
πευθύνουµε, άπλωσε σε όλους εµάς το χέρι σου να µας βοηθήσεις. ∆έ-
ξου απ’ όλους την προσευχή µας σαν ευπρόσδεκτο θυµίαµα που υψώ-
νεται και φτάνει µπροστά σ’ εσένα τον άφθαστο σε καλοσύνη βασιλιά. 
     Κ     Κ     Κ     Κύριε, Κύριε, εσύ που µας γλίτωσες από κάθε κίνδυνο στη διάρ-
κεια της ηµέρας, γλίτωσέ µας και από κάθε πράγµα που µπορεί να ‘ρθει 
µες στο σκοτάδι. ∆έξου ως θυσία εσπερινή τα υψωµένα προς εσένα χέ-
ρια µας. Αξίωσέ µας να περάσουµε και το διάστηµα της νύχτας χωρίς 
σφάλµατα, χωρίς να µας βάλουν σε δοκιµασία διάφορα δεινά. Κι ελευ-
θέρωσέ µας από καθετί που µας στέλνει ο ∆ιάβολος και που µπορεί να 
µας ταράξει και να µας φοβίσει. Χάρισε στην ψυχή µας συντριβή και 
στη σκέψη µας τη φροντίδα της απολογίας µας τη µέρα της φοβερής 
και δίκαιης κρίσης σου. Ο φόβος σου ας κάνει ν’ αδρανήσει το αµαρ-
τωλό µας φρόνηµα και νέκρωσε για την αµαρτία τα γήινα µέλη µας ώ-
στε, και στη διάρκεια του ύπνου που θα ησυχάζουµε, να χαιρόµαστε 
βλέποντας νοερά τις βουλές σου. ∆ιώξε µακριά µας κάθε φαντασία ά-
πρεπη και κάθε βλαβερή επιθυµία. Σήκωσέ µας από τον ύπνο την ώρα 
της προσευχής, µε την πίστη να µας στηρίζει και να προχωρούµε στην 
τήρηση των εντολών σου. 
 

� � � 
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     (((( ἀενάως βρύουσα ζωτικὴ καὶ φωτιστικὴ πηγή, ἡ συναΐδιος τοῦ 

Πατρὸς δημιουργικὴ δύναμις, ὁ πᾶσαν τὴν οἰκονομίαν, διὰ τὴν τῶν 

βροτῶν σωτηρίαν, ὑπερκάλλως πληρώσας, Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν· ὁ 

θανάτου δεσμοὺς ἀλύτους, καὶ κλεῖθρα ᾅδου διαρρήξας, πονηρῶν 

δὲ πνευμάτων πλήθη καταπατήσας· ὁ προσαγαγὼν σεαυτὸν ἄμω-

μον ὑπὲρ ἡμῶν ἱερεῖον, τὸ σῶμα δοὺς τὸ ἄχραντον εἰς θυσίαν, τὸ 

πάσης ἁμαρτίας ἄψαυστόν τε καὶ ἄβατον, καὶ διὰ τῆς φρικτῆς ταύ-

της, καὶ ἀνεκδιηγήτου ἱερουργίας, ζωὴν ἡμῖν αἰώνιον χαρισάμενος· 

ὁ εἰς ᾅδου καταβάς, καὶ μοχλοὺς αἰωνίους συντρίψας, καὶ τοῖς κά-

τω καθημένοις ἄνοδον ὑποδείξας· τὸν δὲ ἀρχέκακον καὶ βύθιον 

δράκοντα, θεοσόφῳ δελεάσματι ἀγκιστρεύσας, καὶ σειραῖς ζόφου 

δεσμεύσας ἐν ταρτάρῳ, καὶ πυρὶ ἀσβέστῳ, καὶ σκότῳ ἐξωτέρῳ, διὰ 

τῆς ἀπειροδυνάμου σου κατασφαλισάμενος ἰσχύος· ἡ μεγαλώνυ-

μος σοφία τοῦ Πατρός· ὁ τοῖς ἐπηρεαζομένοις μέγας ἐπίκουρος φα-

νείς, καὶ φωτίσας τοὺς ἐν σκότει, καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένους· 

Σύ, δόξης ἀενάου Κύριε, καὶ Πατρὸς ὑψίστου Υἱὲ ἀγαπητέ· ἀΐδιον 

φῶς, ἐξ ἀϊδίου φωτός· Ἥλιε δικαιοσύνης, ἐπάκουσον ἡμῶν δεομέ-

νων σου, καὶ ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου, τῶν προκε-

κοιμημένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, καὶ τῶν λοιπῶν συγγε-

νῶν κατὰ σάρκα, καὶ πάντων τῶν οἰκείων τῆς πίστεως, περὶ ὧν καὶ 

τὴν μνήμην ποιούμεθα νῦν· ὅτι ἐν σοὶ πάντων τὸ κράτος, καὶ ἐν τῇ 

χειρί σου κατέχεις πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς. Δέσποτα παντοκρά-

τορ, Θεὲ Πατέρων, καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους, γένους θνητοῦ τε καὶ ἀ-

θανάτου, καὶ πάσης φύσεως ἀνθρωπίνης δημιουργέ, συνισταμένης 

τε καὶ πάλιν λυομένης, ζωῆς τε καὶ τελευτῆς, τῆς ἐνταῦθα διαγω-

γῆς, καὶ τῆς ἐκεῖθεν μεταστάσεως· ὁ χρόνους μετρῶν τοῖς ζῶσι, καὶ 

καιροὺς θανάτου ἱστῶν, κατάγων εἰς ᾍδου καὶ ἀνάγων, δεσμεύων 

ἐν ἀσθενείᾳ, καὶ ἀπολύων ἐν δυναστείᾳ· ὁ τὰ παρόντα χρησίμως 

οἰκονομῶν, καὶ τὰ μέλλοντα λυσιτελῶς διοικῶν· ὁ τοὺς θανάτου 

κέντρῳ πληγέντας, ἀναστάσεως ἐλπίσι ζωογονῶν. Αὐτὸς Δέσποτα 

τῶν ἁπάντων, ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περά- 

των τῆς γῆς, καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν, ὁ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἐσχά-

τῃ,  καὶ  μεγάλῃ  καὶ  σωτηρίῳ  ἡμέρᾳ   τῆς   Πεντηκοστῆς,   τὸ   μυστήριον 
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τῆς ἁγίας, καὶ ὁμοουσίου, καὶ συναϊδίου, καὶ ἀδιαιρέτου, καὶ ἀσυγ-

χύτου Τριάδος ὑποδείξας ἡμῖν, καὶ τὴν ἐπιφοίτησιν καὶ παρουσίαν 

τοῦ ἁγίου καὶ ζωοποιοῦ σου Πνεύματος, ἐν εἴδει πυρίνων γλωσ-

σῶν, ἐπὶ τοὺς ἁγίους σου Ἀποστόλους ἐκχέας, καὶ εὐαγγελιστὰς 

αὐτοὺς θέμενος τῆς εὐσεβοῦς ἡμῶν πίστεως, καὶ ὁμολογητὰς καὶ 

κήρυκας τῆς ἀληθοῦς ἀναδείξας θεολογίας. 
 

     )))) καὶ ἐν αὐτῇ τῇ παντελείῳ ἑορτῇ καὶ σωτηριώδει, ἱλασμοὺς ἱ-

κεσίους, ὑπὲρ τῶν κατεχομένων ἐν ᾅδῃ, καταξιώσας δέχεσθαι, με-

γάλας τε παρέχων ἡμῖν ἐλπίδας, ἄνεσιν τοῖς κατοιχομένοις τῶν 

κατεχόντων αὐτοὺς ἀνιαρῶν, καὶ παραψυχὴν παρὰ σοῦ καταπέ-

μπεσθαι. Ἐπάκουσον ἡμῶν τῶν ταπεινῶν, καὶ οἰκτρῶν δεομένων 

σου· καὶ ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου τῶν προκεκοιμη-

μένων, ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, 

ἔνθα ἀπέδρα πᾶσα ὀδύνη, λύπη, καὶ στεναγμός· καὶ κατάταξον τὰ 

πνεύματα αὐτῶν ἐν σκηναῖς Δικαίων, καὶ εἰρήνης καὶ ἀνέσεως ἀ-

ξίωσον αὐτούς· ὅτι οὐχ οἱ νεκροὶ αἰνέσουσί σε, Κύριε, οὐδὲ οἱ ἐν ᾍδῃ 

ἐξομολόγησιν παρρησιάζονται προσφέρειν σοι, ἀλλ᾿ ἡμεῖς οἱ ζῶ-

ντες εὐλογοῦμέν σε καὶ ἱκετεύομεν, καὶ τὰς ἱλαστηρίους εὐχὰς καὶ 

θυσίας προσάγομέν σοι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν.  
 

     )))) Θεὸς ὁ μέγας καὶ αἰώνιος, ὁ ἅγιος καὶ φιλάνθρωπος, ὁ κατα-

ξιώσας ἡμᾶς καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ὥρᾳ στῆναι ἐνώπιον τῆς ἀπροσίτου 

σου δόξης, εἰς ὕμνον καὶ αἶνον τῶν θαυμασίων σου, ἱλάσθητι ἡμῖν 

τοῖς ἀναξίοις δούλοις σου· καὶ παράσχου χάριν, τοῦ μετὰ συντε-

τριμμένης καρδίας ἀμετεωρίστως προσενεγκεῖν σοι τὴν τρισάγιον 

δοξολογίαν, καὶ τὴν εὐχαριστίαν τῶν μεγάλων σου δωρεῶν, ὧν ἐ-

ποίησας καὶ ποιεῖς πάντοτε εἰς ἡμᾶς. 
 

     ΜΜΜΜνήσθητι, Κύριε, τῆς ἀσθενείας ἡμῶν, καὶ μὴ συναπολέσῃς ἡμᾶς 

ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν, ἀλλὰ ποίησον μέγα ἔλεος μετὰ τῆς ταπεινώ- 

σεως ἡμῶν· ἵνα, τὸ τῆς ἁμαρτίας σκότος διαφυγόντες, ἐν ἡμέρᾳ δι- 

καιοσύνης περιπατήσωμεν· καὶ ἐνδυσάμενοι τὰ ὅπλα τοῦ φωτός, ἀ- 

νεπιβουλεύτως      διατελέσωμεν      ἀπὸ      πάσης      ἐπηρείας      τοῦ     πονηροῦ, 
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καὶ μετὰ παρρησίας δοξάσωμεν ἐπὶ πᾶσι, σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν 

καὶ φιλάνθρωπον Θεόν. Σὸν γὰρ ὡς ἀληθῶς, καὶ μέγα ὄντως μυ-

στήριον, Δέσποτα τῶν ἁπάντων καὶ ποιητά, ἥ τε πρόσκαιρος λύσις 

τῶν σῶν κτισμάτων καὶ ἡ μετὰ ταῦτα συνάφεια, καὶ ἀνάπαυσις ἡ 

εἰς αἰῶνας. Σοὶ χάριν ἐν πᾶσιν ὁμολογοῦμεν, ἐπὶ ταῖς εἰσόδοις ἡμῶν 

ταῖς εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, καὶ ταῖς ἐξόδοις, αἳ τὰς ἐλπίδας ἡμῶν 

τῆς ἀναστάσεως, καὶ τῆς ἀκηράτου ζωῆς, διὰ τῆς σῆς ἀψευδοῦς ἐ-

παγγελίας προμνηστεύονται· ἧς ἀπολαύσαιμεν ἐν τῇ δευτέρᾳ μελ-

λούσῃ παρουσίᾳ σου. Σὺ γὰρ εἶ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἡμῶν ἀρχη-

γός, καὶ τῶν βεβιωμένων ἀδέκαστος, καὶ φιλάνθρωπος κριτής, καὶ 

τῆς μισθαποδοσίας Δεσπότης καὶ Κύριος· ὁ καὶ κοινωνήσας ἡμῖν 

παραπλησίως σαρκὸς καὶ αἵματος, διὰ συγκατάβασιν ἄκραν, καὶ 

τῶν ἡμετέρων ἀδιαβλήτων παθῶν, ἐν τῷ ἑκουσίως εἰς πεῖραν κα-

ταστῆναι, προσλαβόμενος σπλάγχνα οἰκτιρμῶν, καὶ ἐν ᾧ πέπον-

θας πειρασθεὶς αὐτός, τοῖς πειραζομένοις ἡμῖν γενόμενος αὐτε-

πάγγελτος βοηθός· διὸ καὶ συνήγαγες ἡμᾶς εἰς τὴν σὴν ἀπάθειαν. 
 

     ∆∆∆∆έξαι οὖν, Δέσποτα, δεήσεις καὶ ἱκεσίας ἡμετέρας, καὶ ἀνάπαυ-

σον πάντας τοὺς πατέρας ἑκάστου, καὶ μητέρας, καὶ ἀδελφούς, καὶ 

ἀδελφὰς καὶ τέκνα, καὶ εἴ τι ἄλλο ὁμογενὲς καὶ ὁμόφυλον, καὶ πά-

σας τὰς προαναπαυσαμένας ψυχὰς ἐπ᾿ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς 

αἰωνίου· καὶ κατάταξον τὰ πνεύματα αὐτῶν καὶ τὰ ὀνόματα ἐν βί-

βλῳ ζωῆς, ἐν κόλποις Ἀβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, ἐν χώρᾳ ζώντων, 

εἰς βασιλείαν οὐρανῶν, ἐν Παραδείσῳ τρυφῆς, διὰ τῶν φωτεινῶν 

Ἀγγέλων σου εἰσάγων ἅπαντας εἰς τὰς ἁγίας σου μονάς· συνέγει-

ρον καὶ τὰ σώματα ἡμῶν ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ὥρισας, κατὰ τὰς ἁγίας σου 

καὶ ἀψευδεῖς ἐπαγγελίας. Οὐκ ἔστιν οὖν, Κύριε, τοῖς δούλοις σου 

θάνατος, ἐκδημούντων ἡμῶν ἀπὸ τοῦ σώματος, καὶ πρὸς σὲ τὸν 

Θεὸν ἐνδημούντων, ἀλλὰ μετάστασις ἀπὸ τῶν λυπηροτέρων ἐπὶ 

τὰ χρηστότερα καὶ θυμηδέστερα, καὶ ἀνάπαυσις καὶ χαρά. Εἰ δὲ καί 

τι ἡμάρτομεν εἰς σέ, ἵλεως γενοῦ ἡμῖν τε καὶ αὐτοῖς· διότι οὐδεὶς κα-

θαρὸς ἀπὸ ρύπου ἐνώπιόν σου, οὐδ᾿ ἂν μία ἡμέρα ᾖ ἡ ζωὴ αὐτοῦ· 

εἰμὴ μόνος σύ, ὁ ἐπὶ γῆς φανεὶς ἀναμάρτητος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰη-

σοῦς   Χριστός,   δι᾿   οὗ   πάντες   ἐλπίζομεν   ἐλέους   τυχεῖν,   καὶ   ἀφέσεως 
 

 Κυριακή της Πεντηκοστής 



ἁμαρτιῶν. Διὰ τοῦτο ἡμῖν τε καὶ αὐτοῖς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρω-

πος Θεός, ἄνες, ἄφες, συγχώρησον τὰ παραπτώματα ἡμῶν, τὰ ἑ-

κούσια καὶ τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν γνώσει καὶ ἐν ἀγνοίᾳ, τὰ πρόδηλα, τὰ 

λανθάνοντα, τὰ ἐν πράξει, τὰ ἐν διανοίᾳ, τὰ ἐν λόγῳ, τὰ ἐν πάσαις 

ἡμῶν ταῖς ἀναστροφαῖς, καὶ τοῖς κινήμασι· καὶ τοῖς μὲν προλαβοῦ-

σιν ἐλευθερίαν καὶ ἄνεσιν δώρησαι, ἡμᾶς δὲ τοὺς περιεστῶτας εὐ-

λόγησον, τέλος ἀγαθὸν καὶ εἰρηνικὸν παρεχόμενος ἡμῖν τε, καὶ πα-

ντὶ τῷ λαῷ σου, καὶ ἐλέους σπλάγχνα καὶ φιλανθρωπίας διανοί-

γων ἡμῖν, ἐν τῇ φρικτῇ καὶ φοβερᾷ σου παρουσίᾳ· καὶ τῆς βασιλείας 

σου ἀξίους ἡμᾶς ποίησον. 
 
                    )))) Θεὸς ὁ μέγας καὶ ὕψιστος, ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰ-

κῶν ἀπρόσιτον, ὁ πᾶσαν τὴν κτίσιν ἐν σοφίᾳ δημιουργήσας, ὁ δια-

χωρίσας ἀνὰ μέσον τοῦ φωτός, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους, καὶ τὸν 

ἥλιον θέμενος εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας, σελήνην δὲ καὶ ἀστέρας εἰς 

ἐξουσίαν τῆς νυκτός· ὁ καταξιώσας ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς, καὶ ἐπὶ 

τῆς παρούσης ἡμέρας προφθάσαι τὸ πρόσωπόν σου ἐν ἐξομολογή-

σει, καὶ τὴν ἑσπερινήν σοι λατρείαν προσαγαγεῖν. Αὐτός, φιλάν-

θρωπε Κύριε κατεύθυνον τήν προσευχὴν ἡμῶν, ὡς θυμίαμα ἐνώ-

πιόν σου, καὶ πρόσδεξαι αὐτὴν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. Παράσχου δὲ ἡ-

μῖν τὴν παροῦσαν ἑσπέραν, καὶ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα εἰρηνικήν· ἔν-

δυσον ἡμᾶς ὅπλα φωτός· ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, καὶ ἀ-

πὸ παντὸς πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου· καὶ δώρησαι ἡμῖν 

τὸν ὕπνον, ὃν εἰς ἀνάπαυσιν τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν ἐδωρήσω, πάσης 

διαβολικῆς φαντασίας ἀπηλλαγμένον. Ναί, Δέσποτα τῶν ἁπά-

ντων, τῶν ἀγαθῶν χορηγέ· ἵνα, καὶ ἐν ταῖς κοίταις ἡμῶν κατανυ-

γόμενοι, μνημονεύωμεν καὶ ἐν νυκτὶ τοῦ παναγίου ὀνόματός σου· 

καὶ τῇ μελέτῃ τῶν σῶν ἐντολῶν καταυγαζόμενοι ἐν ἀγαλλιάσει 

ψυχῆς διανιστῶμεν πρὸς δοξολογίαν τῆς σῆς ἀγαθότητος, δεήσεις 

καὶ ἱκεσίας τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ προσάγοντες, ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρ-

τιῶν, καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ σου, ὃν ταῖς πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεο-

τόκου ἐν ἐλέει ἐπίσκεψαι. 
 

� � � 
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                    ΧΧΧΧριστέ και Θεέ µας, εσύ η αστείρευτη πηγή που αναβλύζει τη ζωή 
και το φως, η αιώνια µαζί µε τον Πατέρα δηµιουργική δύναµη, εσύ µε 
ανείπωτο κάλλος εκπλήρωσες όλο το θεϊκό σχέδιο για τη σωτηρία των 
θνητών ανθρώπων. Γιατί εσύ έσπασες τις ακατάλυτες αλυσίδες του θα-
νάτου και τις κλειδωνιές του Άδη, και νίκησες κατά κράτος πλήθη 
πνευµάτων πονηρών, προσφέροντας τον εαυτό σου αµόλυντο ιερό 
σφάγιο για χάρη µας. Τότε που έδωσες το πάναγνο  Σώµα σου, που κα-
µιά αµαρτία δεν το άγγιξε ούτε το πλησίασε, να θυσιαστεί και, µ’ αυτή 
τη φρικτή και ανείπωτη ιερουργία, µας χάρισες την αιώνια ζωή. Εσύ 
κατέβηκες στα βασίλεια του Άδη και σύντριψες αιώνιες αµπάρες, και 
σε όσους κάθονταν εκεί κάτω έδειξες µε ποιο τρόπο ν’ ανεβούν. Αλλά 
και την αρχή του κακού, το φίδι του βυθού, το έπιασες στο αγκίστρι µε 
δόλωµα θεϊκής σοφίας, το φυλάκισες στα τάρταρα µέσα σε αλλεπάλλη-
λες σειρές σκότους, και µε την πανίσχυρή σου δύναµη έβαλες να το 
φρουρούν η φωτιά που δεν σβήνει ποτέ και το σκοτάδι που βρίσκεται 
έξω από τον κόσµο του Θεού. Εσύ έχεις το µεγάλο όνοµα της σοφίας 
του Πατέρα, εσύ στάθηκες ο µεγάλος βοηθός στους ταλαιπωρηµένους 
κι έφερες το φως σου σ’ όσους κάθονταν στο σκοτάδι και στου θανά-
του τη σκιά. Εσύ, ο αιώνια δοξασµένος Κύριος και αγαπητός Υιός του 
ύψιστου Πατέρα, το αιώνιο φως που γεννήθηκε από το αιώνιο φως, ο 
Ήλιος της δικαιοσύνης, άκουσέ µας που σε παρακαλούµε, και ανάπαυ-
σε τις ψυχές των δούλων σου, των πατέρων και των αδελφών µας, των 
υπόλοιπων συγγενών εξ αίµατος κι εκείνων που µας κάνει συγγενείς η 
ίδια πίστη και που τώρα τους µνηµονεύουµε. Γιατί εσύ εξουσιάζεις τα 
πάντα και κρατάς µες στην παλάµη σου όλα τα πέρατα της γης. Κυ-
ρίαρχε παντοκράτορα, Θεέ των Πατέρων και Κύριε της αγάπης, δη-
µιουργέ του γένους και των θνητών και των αθανάτων, και κάθε αν-
θρώπου, που συνίσταται σε ύπαρξη κι έπειτα διαλύεται, Κύριε της ζω-
ής και του θανάτου, του περάσµατος από εδώ και της µετάστασης στο 
εκεί, εσύ µετράς τα χρόνια για τους ζωντανούς και ορίζεις την ώρα του 
θανάτου, εσύ κατεβάζεις στον Άδη και ανεβάζεις απ’ αυτόν, εσύ κρα-
τάς τον άνθρωπο δέσµιο της αρρώστιας και τον ελευθερώνεις µε όλες 
τις δυνάµεις του, εσύ οικονοµείς τα παρόντα για το καλό του ανθρώπου 
κι έχεις στα χέρια σου τα µέλλοντα προς όφελός του, εσύ όσους πληγώ-
θηκαν  απ’  του  θανάτου  το  κεντρί  τους  ζωογονείς  µε  τις  ελπίδες  της    α- 
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νάστασης. Εσύ Κύριε, Θεέ των όλων, Σωτήρα µας, η ελπίδα όσων ζουν 
σ’ όλα τα πέρατα της γης και όσων βρίσκονται στη θάλασσα µακριά, ε-
σύ κι ετούτη τη σηµερινή µεγάλη και σωτήρια ηµέρα της Πεντηκοστής 
µάς φανέρωσες το µυστήριο της αγίας Τριάδος, των Τριών Προσώπων 
µε την ίδια ουσία, που είναι αιώνια, δεν χωρίζονται και δεν συγχέονται 
µεταξύ τους. Εσύ έδωσες την επιφοίτηση και την παρουσία του αγίου 
και ζωοποιού σου Πνεύµατος, µε τη µορφή πύρινων γλωσσών, πάνω 
στους αγίους σου Αποστόλους, και τους ανέθεσες να γίνουν Ευαγγελι-
στές της σεβαστής µας πίστης, και τους ανέδειξες οµολογητές και κή-
ρυκες της αληθινής Θεολογίας. 
 

     ΕΕΕΕσύ, και σ’ αυτή την κατά πάντα τέλεια και σωτήρια Εορτή, µας α-
ξίωσες να δέχεσαι από εµάς ικεσίες συγχωρητικές για όσους κρατάει 
στην κατοχή του ο Άδης, δίνοντάς µας µεγάλες ελπίδες ότι εσύ θα τους 
ελευθερώσεις από τα δεινά που τους διακατέχουν και θα τους παρηγο-
ρήσεις. Άκουσέ µας, λοιπόν, εµάς τους ταπεινούς και αξιοθρήνητους ι-
κέτες σου και, τις ψυχές των παιδιών σου που κοιµήθηκαν πριν από 
µας ανάπαυσέ τες σε τόπο φωτεινό, σε τόπο χλοερό, σε τόπο αναψυχής, 
απ’ όπου έχει φύγει για πάντα κάθε πόνος, λύπη και στεναγµός. Βάλε 
τα πνεύµατά τους να κατοικήσουν εκεί που µένουν οι ∆ίκαιοι, και α-
ξίωσέ τους να έχουν ειρήνη και ανακούφιση. Κι επειδή οι νεκροί δεν 
µπορούν να σε υµνήσουν, Κύριε, ούτε όσοι βρίσκονται στον Άδη έχουν 
την παρρησία να σου προσφέρουν δοξολογία, γι’ αυτό εµείς οι ζωντα-
νοί σε ευλογούµε και σε παρακαλούµε, και σου προσφέρουµε αυτές τις 
προσευχές και τις θυσίες για τη συγχώρηση των ψυχών τους. 
 

     ΘΘΘΘεέ µεγάλε και αιώνιε, άγιε και φιλάνθρωπε, εσύ που µας αξίωσες κι 
αυτήν εδώ την ώρα να σταθούµε µπροστά στην απλησίαστη δόξα σου 
για να υµνήσουµε και να επαινέσουµε τα θαυµαστά σου έργα, συγχώ-
ρησέ µας τους ανάξιους υπηρέτες σου. Και δώσε µας τη χάρη να σου 
προσφέρουµε, µε συντριµµένη την καρδιά και χωρίς υπεροψία, τον τρι-
σάγιο ύµνο ως δοξολογία, και την ευχαριστία µας για τις µεγάλες σου 
δωρεές, όσες µας έκανες κι όσες µας κάνεις πάντα.     
 

                    ΘΘΘΘυµήσου, Κύριε, πως είµαστε αδύναµοι και µη µας αφήσεις να χα-
θούµε µαζί µε τις ανοµίες µας, αλλά δείξε µεγάλη ευσπλαχνία στην τα-
πεινοσύνη µας, ώστε να ξεφύγουµε από το σκοτάδι της αµαρτίας και να 
ζήσουµε  στο  φως της  ηµέρας, τηρώντας  το θέληµά σου. Να ζωστούµε 
τα   όπλα   του   φωτός,   ώστε   να   µείνουµε  ανεπηρέαστοι  από  όλες  τις  πα-  
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νουργίες του πονηρού, και µε θάρρος να δοξάζουµε για όλα εσένα, που 
είσαι ο µόνος αληθινός και φιλάνθρωπος Θεός. Γιατί αληθινά είναι δι-
κό σου και πραγµατικά µεγάλο µυστήριο, Κύριε και ∆ηµιουργέ των ό-
λων, τόσο η πρόσκαιρη διάλυση των δηµιουργηµάτων σου όσο και η 
µετέπειτα συνένωση και η αιώνια ανάπαυση. Οµολογούµε ότι όλα τα 
χρωστάµε σ’ εσένα, και τον ερχοµό µας σ’ αυτόν εδώ τον κόσµο και 
την έξοδό µας η οποία, χάρη στη δική σου αδιάψευστη υπόσχεση, συν-
δέεται από τώρα µε τις ελπίδες µας για την ανάσταση και για την ά-
φθαρτη ζωή. Και µακάρι αυτή τη ζωή να την απολαύσουµε στη µελλο-
ντική ∆ευτέρα παρουσία σου. Γιατί εσύ είσαι και ο πρωτοπόρος της α-
νάστασής µας, και ο αµερόληπτος και φιλάνθρωπος κριτής των όσων 
βιώσαµε, και ο Οικοδεσπότης και Κύριος που θ’ αποδώσει στον καθέ-
να τον µισθό του. Εσύ ήρθες τόσο κοντά µας ώστε έγινες κοινωνός της 
δικής µας σάρκας και του αίµατος, και των δικών µας αναµάρτητων 
παθών, χάρη στην ανυπέρβλητή σου συγκατάβαση. Τότε που, µε τη θέ-
λησή σου και από την περίσσεια της σπλαχνικής σου αγάπης, έλαβες 
πείρα των ανθρώπινων παθηµάτων, και αφού εσύ ο ίδιος έπαθες και υ-
πέφερες, έγινες από δική σου προαίρεση βοηθός στις δικές µας δοκιµα-
σίες. Γι’ αυτό και µας συγκέντρωσες στην Εκκλησία σου, ώστε να φτά-
σουµε στη δική σου πέραν των παθών κατάσταση. 
 

     ∆∆∆∆έξου, λοιπόν, Κύριε, τις προσευχές και τις παρακλήσεις µας, και α-
νάπαυσέ τους όλους, τον πατέρα του καθενός και τη µητέρα και τους α-
δελφούς και τις αδελφές και τα παιδιά του, και όποιον άλλον από το ί-
διο γένος και την ίδια φυλή, και όλες τις ψυχές που έχουν ήδη αναπαυ-
θεί µε την ελπίδα της ανάστασης στην αιώνια ζωή. Και κατάγραψε τα 
ονόµατά τους στο βιβλίο της ζωής, και βάλε τα πνεύµατά τους στην α-
γκαλιά του Αβραάµ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, στη χώρα των ζωντα-
νών, στη Βασιλεία των ουρανών, στον Παράδεισο της χαράς, και οι 
φωτεινοί σου Άγγελοι ας τους οδηγήσουν όλους µέσα στον άγιο τόπο 
που τους ετοίµασες για να µένουν. Ανάστησε µαζί και τα σώµατά µας, 
τη µέρα που όρισες, σύµφωνα µε τις άγιες και αδιάψευστες υποσχέσεις 
σου. ∆εν υπάρχει, λοιπόν, Κύριε, θάνατος για τα παιδιά σου, όταν φεύ-
γουµε από το σώµα µας κι ερχόµαστε να µείνουµε κοντά σ’ εσένα, τον 
Θεό, αλλά µετατόπιση από τα πράγµατα που µάλλον θλίψη προκαλούν 
στα καλύτερα και στα πιο χαρούµενα, εκεί που υπάρχει ανάπαυση και 
χαρά.   Αλλά   κι  αν  αµαρτήσαµε  σε  κάτι  µπροστά  σου,   συγχώρησε  κι  ε- 
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µάς κι αυτούς. Γιατί κανένας δεν είναι καθαρός και ακηλίδωτος µπρο-
στά σου, ακόµα κι αν είναι µία µέρα η ζωή του. Μόνο εσύ έζησες ανα-
µάρτητος πάνω στη γη, ο Κύριός µας ο Ιησούς Χριστός, που χάρη σ’ ε-
σένα όλοι ελπίζουµε να βρούµε ευσπλαχνία και συγχώρηση των αµαρ-
τιών µας. Για τούτο, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, απάλλαξε κι ε-
µάς κι αυτούς, δώσε µας άφεση και συγχώρησε τα σφάλµατά µας, όσα 
µε τη θέλησή µας κι όσα άθελά µας πράξαµε, εκείνα που εν γνώσει µας 
κι όσα από άγνοια κάναµε, τα φανερά κι εκείνα που µας διαφεύγουν, ό-
σα µε τα έργα, µε τη σκέψη, µε τα λόγια, σε κάθε µας συναναστροφή 
και κίνηση διαπράξαµε. Σ’ εκείνους που έχουν φύγει από τη ζωή αυτή 
χάρισε ελευθερία και άφεση, κι εµάς που στέκουµε εδώ γύρω ευλόγησέ 
µας, δώσε µας, όπως και σε όλο τον λαό σου, να έχουµε τέλη καλά και 
ειρηνικά, και στη φρικτή και φοβερή σου παρουσία άνοιξε για µας τη 
σπλαχνική αγκαλιά της αγάπης και της φιλανθρωπίας σου. Και ανάδει-
ξέ µας άξιους της Βασιλείας σου. 
 

     ΘΘΘΘεέ µεγάλε και ύψιστε, είσαι ο µόνος που κατέχεις την αθανασία κι 
έχεις για κατοικία σου το φως το απλησίαστο. Εσύ µε σοφία δηµιούρ-
γησες ολόκληρο το σύµπαν και διαχώρισες ανάµεσα στο φως και στο 
σκοτάδι, κι έβαλες τον ήλιο να εξουσιάζει τη µέρα, τη σελήνη και τα ά-
στρα να εξουσιάζουν τη νύχτα. Εσύ µας αξίωσες εµάς τους αµαρτω-
λούς και τη σηµερινή ηµέρα να προλάβουµε να δοξολογήσουµε το 
πρόσωπό σου και να σου προσφέρουµε την εσπερινή λατρεία. Εσύ, φι-
λάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνε την προσευχή µας ν’ ανεβεί σαν θυµίαµα 
µπροστά σου και δέξου την σαν ευωδιά ευχάριστη. Και χάρισέ µας ει-
ρηνικό αυτό το βράδυ όπως και τη νύχτα που έρχεται. Φόρεσέ µας µια 
πανοπλία από φως. Γλίτωσέ µας από τον φόβο που έρχεται τη νύχτα 
και από κάθε πράγµα που σαλεύει µες στο σκοτάδι. Και χάρισέ µας τον 
ύπνο, που µας τον έδωσες για να µας αναπαύει εξαιτίας της αδυναµίας 
µας, να είναι απαλλαγµένος από κάθε φαντασία διαβολική. Ναι, Κύριε 
των πάντων, εσύ που δίνεις άφθονα όλα τα καλά, ώστε, και στο κρεβά-
τι µας τη νύχτα, να θυµόµαστε µε κατάνυξη το πανάγιο όνοµά σου. Και 
φωτισµένοι από τη µελέτη των εντολών σου, να σηκωθούµε µε την ψυ-
χή χαρούµενη για να δοξολογήσουµε την καλοσύνη σου, προσφέρο-
ντας στην ευσπλαχνία σου προσευχές και παρακλήσεις για τα αµαρτή-
µατα τα δικά µας και ολόκληρου του λαού σου, κι έλα και µείνε κοντά 
του µε την αγάπη σου, χάρη στη µεσιτεία της αγίας Θεοτόκου. 
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