
Θεία Λειτουργία 

• Δρώμενο: 

 

Η αναπαράσταση της ζωής του 
Χριστού  

• Ο λαός προσφέρει τα δώρα 

• Συμμετέχει ενεργητικά 

• Αντιφωνική ψαλμωδία 

 

 

• Σήμερα είναι σχεδόν παθητικός 
θεατής 



• Όρθρος : ακολουθία 
προετοιμασίας 

 

• Δοξολογία 

 

 

• Έναρξη  

 

Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και 
του Υιού και του Αγίου Πνεύματος 



1ο μέρος  

• Λειτουργία των κατηχουμένων  

 

 

2ο μέρος  

• Λειτουργία των πιστών 



ειρηνικά 
 • Ὁ Ἱερεύς: Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

 
• Ὁ Χορός: Ἀμήν. 

 
• Ὁι Ἱερεύς: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

 
• Ὁ Χορός: Κύριε Ελέησον 

 
• Ὁι Ἱερεύς: Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

 
• Ὁ Χορός: Κύριε Ελέησον 

 
• Ὁι Ἱερεύς: Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, 

τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
 

• Ὁ Χορός: Κύριε Ελέησον 
 

• Ὁ Ἱερεύς: Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καί τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου 
δεηθῶμεν. 
 

• Ὁ Χορός: Κύριε Ελέησον 
 

• Ὁ Ἱερεύς: Ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
 

• Ὁ Χορός: Κύριε Ελέησον 
 

• Ὁ Ἱερεύς: Ὑπέρ τοῦ Πατρὸς ἡμῶν, Ἀρχιεπισκόπου ‘Ιερωνύμου, τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντός τοῦ 
Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
 

• Ὁ Χορός: Κύριε Ελέησον 
 



 
 

• Ὁ Ἱερεύς:  Ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους, πάσης Ἀρχῆς καὶ Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατὰ ξηρὰν θάλασσαν καὶ ἀέρα 
φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
 

• Ὁ Χορός: Κύριε Ελέησον 
 

• Ὁ Ἱερεύς:  Ὑπέρ τῆς (πόλεως) ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χώρας καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.Ὑπὲρ 
εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
 

• Ὁ Χορός: Κύριε Ελέησον 
 

• Ὁ Ἱερεύς:  Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
 

• Ὁ Χορός: Κύριε Ελέησον 
 

• Ὁ Ἱερεύς:  Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
 

• Ὁ Χορός: Κύριε Ελέησον 
 

• Ὁ Ἱερεύς: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 
 

• Ὁ Χορός: Κύριε Ελέησον 
 

• Ὁ Ἱερεύς: Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ 
πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 
 

• Ὁ Χορός: Σοι, Κύριε 
 

• Ὁ Ἱερεύς:  Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 
 

• Ὁ Χορός: Ἀμήν. 
 



Προσευχές για όλους και όλα 

 

 
• Υπέρ ειρήνης 

• Ενότητας 

• Πόλεων και οικούντων 

• Αιχμαλώτων και αρρώστων 

• Θλιβομένων 

 

• Εν ανάγκαις 

• Ευφορία της γης 

• Ειρηνικών καιρών 

• Συγχώρηση αμαρτιών 

• Διαφύλαξη σωμάτων 

• Μετάνοια 

 



Αντίφωνα 

 
 

  

• Ταις πρεσβείαις της 
Θεοτόκου, σώτερ σώσον 
ημάς 

 

• Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο 
αναστάς εκ νεκρών 

 

• Απολυτίκιο εορτής 



Μικρή είσοδος 

 
 
 

• Μεταφορά του 
ευαγγελίου στο ναό 
 

• Είσοδος του 
επισκόπου στο ναό 
 

• Επίκληση αγγελικών 
δυνάμεων 

• 1η πράξη 
 

• Αναπαριστά την εμφάνιση του Χριστού στη  δημόσια ζωή 
 
  (Ευαγγέλιο κλειστό) 



Τρισάγιος ύμνος 

• Άγιος ο Θεός, άγιος Ισχυρός, 
άγιος Αθάνατος, ελέησον 
ημάς 

 



Αναγνώσματα 

• Αποστολικό  

 

• Ευαγγελικό 

 

• 2η πράξη 

 

• Αναπαριστά τη δημόσια δράση 
του Χριστού  

(Παραβολές: διδάσκει 

Θαύματα: διδάσκει και αποκακύπτει 
τη θεία φύση Του) 



Λειτουργία των πιστών 

 



Μεγάλη είσοδος 

• Μεταφορά τιμίων δώρων στην 
αγία Τράπεζα 

 

 

 

 

• «Πάσαν την βιοτικήν αποθώμεθα 
μέριμναν» 

• 3η πράξη 

 

• Αναπαριστά την πορεία προς το 
Γολγοθά  

• ( ο Χριστός ως Αμνός) 



• Πιστεύω 

(Τας θύρας, τας θύρας…) 

 

• ασπασμός 

• Προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

• Ενότητα μελών 

 

• Ομολογία πίστης 



Αγία Αναφορά -- Θεία Ευχαριστία 

• Ευχή αγίας αναφοράς 

• Ανάμηση θεϊκών ευεργεσιών 

 

• Συστατικοί λόγοι 

• Επίκληση αγίου Πνεύματος  

 

• Καθαγιασμός και μετατροπή σε 
Σώμα και Αίμα Χριστού 

• 4η πράξη 

 

• Αναπαριστά τη θυσία του 
Γολγοθά 

• (Ο Αμνός –Χριστός  προσφέρεται 
στο Γολγοθά –Αγία Τράπεζα) 



Δίπτυχα: ονόματα ζώντων και νεκρών 

• Σε εσένα εμπιστευόμαστε όλη 
μας τη ζωή και την ελπίδα, 
δέσποτα φιλάνθρωπε, και σε 
παρακαλούμε και δεόμαστε και 
ικετεύουμε- αξίωσέ μας να 
μεταλάβουμε τα επουράνια και 
φρικτά μυστήρια, αυτής της 
ιερής και πνευματικής τράπεζας 
με καθαρή συνείδηση, για να 
εξαλειφθούν οι αμαρτίες, να 
συγχωρηθούν τα παραπτώματά 
μας, ώστε να έχουμε κοινωνία 
του αγίου Πνεύματος, να 
κληρονομήσουμε τη βασιλεία 
των ουρανών, να έχουμε θάρρος 
απέναντι σου και να μην 
τιμωρηθούμε ή καταδικαστούμε. 

 



Θεία κοινωνία 

• Ύψωση 

• Μελισμός  

• Ένωση 

 

 

 

• Μεταλαμβάνει ο δούλος του 
Θεού εις άφεσιν αμαρτιών και 
εις ζωήν αιώνιον 

• 5η πράξη 

 

• Ένωση με το Χριστό  



Είδαμε το φως το αληθινό, πήραμε το επουράνιο άγιο Πνεύμα, βρήκαμε 
πίστη αληθινή, προσκυνώντας την αδιαίρετη Τριάδα, γιατί αυτή μας έσωσε. 

 


