
Ακολουθία της θείας Ευχαριστίας 
 

21.  Όταν τελειώσουν οι Δεήσεις των Πιστών, αρχίζει το άσμα της προσκομιδής. Ε-
νώ ψάλλεται το άσμα, οι βοηθοί τοποθετούν στην αγία Τράπεζα το ειλητό, το απο-
σπογγιστήριο, το άγιο Ποτήριο και το Λειτουργικό βιβλίο.  

22.  Καλό είναι οι πιστοί να εκφράσουν τη συμμετοχή τους με μία προσφορά, 
προσκομίζοντας είτε τον άρτο και τον οίνο για την τέλεση της Ευχαριστίας είτε άλλα 
δώρα για τις ανάγκες της Εκκλησίας και των πτωχών. 

23.  Ο ιερέας, όρθιος μπροστά στην αγία Τράπεζα, παίρνει στα χέρια το δισκάριο 
με τον άρτο, το υψώνει λίγο και κρατώντας το με τα δύο χέρια επάνω απ’ την αγία 
Τράπεζα, λέει χαμηλοφώνως: 

† Ευλογητός είσαι, Κύριε, Θεέ του σύμπαντος, 

διότι από τα πλούσια δώρα σου λάβαμε αυτόν τον άρτο,  

καρπό της γης και της εργασίας του ανθρώπου: 

Σου τον προσφέρουμε να γίνει για μας άρτος ζωής αιώνιας. 

 Έπειτα τοποθετεί το δισκάριο με τον άρτο επάνω στο ειλητό.  

 Αν το άσμα της προσκομιδής δεν ψάλλεται, ο ιερέας μπορεί να απαγγείλει με-

γαλοφώνως την παραπάνω ευχή. Στο τέλος ο λαός μπορεί να αναφωνήσει:  

– Ευλογητός ο Θεός στους αιώνες. 
 

24.  Ο διάκονος ή ο ιερέας βάζει κρασί και λίγο νερό στο άγιο Ποτήριο, λέγοντας 

χαμηλοφώνως: 

† Με το Μυστήριο του ύδατος και του οίνου τούτου  

είθε να γίνουμε κοινωνοί της θεότητας Εκείνου, 

ο οποίος καταδέχθηκε να συμμετάσχει στην ανθρώπινη φύση μας. 
 

25.  Έπειτα ο ιερέας παίρνει το άγιο Ποτήριο, και υψώνοντάς το λίγο επάνω από 

την αγία Τράπεζα, λέει χαμηλοφώνως: 

† Ευλογητός είσαι, Κύριε, Θεέ του σύμπαντος, 

διότι από τα πλούσια δώρα σου λάβαμε αυτόν τον οίνο,  

καρπό της αμπέλου και της εργασίας του ανθρώπου:  

Σου τον προσφέρουμε να γίνει για μας ποτό σωτηρίας αιώνιας. 

 Έπειτα τοποθετεί το άγιο Ποτήριο επάνω στο ειλητό. Αν, όμως, το άσμα της 

προσκομιδής δεν ψάλλεται, ο ιερέας μπορεί να απαγγείλει μεγαλοφώνως την παρα-

πάνω ευχή. Στο τέλος ο λαός μπορεί να αναφωνήσει:  

– Ευλογητός ο Θεός στους αιώνες. 
 

26.  Έπειτα ο ιερέας κλίνει την κεφαλή και προσεύχεται χαμηλοφώνως: 

† Με πνεύμα ταπεινωμένο και συντριβή στην καρδιά 

σε παρακαλούμε, Κύριε, να μας δεχθείς. 

Είθε σήμερα η θυσία μας να είναι ευπρόσδεκτη ενώπιόν σου. 
 

27.  Και, ανάλογα με την περίπτωση, θυμιατίζει τα τίμια Δώρα, τον Σταυρό και την 

αγία Τράπεζα. Έπειτα ο διάκονος ή ο βοηθός θυμιατίζει τον ιερέα και το λαό.  

 



28.  Ο ιερέας, όρθιος στην άκρη της αγίας Τράπεζας, πλένει τα χέρια του, λέγοντας 

χαμηλοφώνως: 

† Πλύνε με, Κύριε, από την ανομία μου, 

και από την αμαρτία μου καθάρισέ με. 

 
29.  Έπειτα, όρθιος στο μέσο της αγίας Τράπεζας, στραμμένος προς το λαό, ανοί-

γοντας και κλείνοντας τα χέρια του, λέει: 

† Παρακαλείτε, αδελφοί, τον παντοδύναμο Θεό Πατέρα 

να δεχθεί τη θυσία την οποία του προσφέρουμε. 

 Ο λαός σηκώνεται και απαντά: 

–Ας δεχθεί ο Κύριος από τα χέρια σου αυτή τη θυσία  

προς δόξα του ονόματός του,  

προς όφελος δικό μας και όλης της Αγίας του Εκκλησίας. 

 
30.  Έπειτα ο ιερέας εκτείνει τα χέρια του και λέει τη δέηση της προσκομιδής. Στο 

τέλος ο λαός αναφωνεί: 

– Αμήν. 

ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

 
31.  Ο ιερέας αρχίζει την Αναφορά. Εκτείνει τα χέρια και λέει: 

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας. 

 Ο λαός απαντά: 

– Και με το πνεύμα σου. 

 Ο ιερέας υψώνει τα χέρια και συνεχίζει: 

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. 

 Ο λαός απαντά: 

– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. 

 Ο ιερέας εκτείνει τα χέρια και προσθέτει: 

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. 

 Ο λαός απαντά: 

– Άξιο και δίκαιο. 

 Ο ιερέας εκτείνει τα χέρια και συνεχίζει το προοίμιο. 

  

 

 



Στο τέλος του προοιμίου, ενώνει τα χέρια και, μαζί με το λαό, ολοκληρώνει το προ-

οίμιο ψάλλοντας ή απαγγέλλοντας με καθαρή φωνή: 

† Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος, ο Θεός Σαβαώθ: 

πλήρεις ο ουρανός και η γη της δόξης σου. 

Ωσαννά εν τοις υψίστοις. 

Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. 

Ωσαννά εν τοις υψίστοις.  

 
32.  Ο λειτουργός, αν θέλει, ψάλλει σε όλες τις θείες Λειτουργίες τα μέρη εκείνα 

της Αναφοράς που μπορούν να ψάλλονται στα ιερά συλλείτουργα. 

 Στην πρώτη Αναφορά, που ονομάζεται και Ρωμαϊκός Κανόνας, όσα βρίσκονται 

μέσα σε παρένθεση, μπορούν να παραλειφθούν.  
 


