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Η θυσία και το ιερό Μυστήριο του Χριστού 
 

60.  Το προοίμιο που ακολουθεί λέγεται κατά τη Λειτουργία του Μυστικού Δεί-
πνου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί κατά τη Λειτουργία της επισημότητας της 
Αγίας Δωρεάς, καθώς και στις Λειτουργίες ευλαβείας της αγίας Ευχαριστίας. 

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας. 

– Και με το πνεύμα σου. 

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. 

– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. 

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. 

– Άξιο και δίκαιο. 

 

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο, 

καθήκον ιερό και σωτήριο, 

παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε, 

Πατέρα άγιε, 

Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, 

διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. 

 

Διότι αυτός είναι ο αληθινός και αιώνιος Ιερέας 

ο οποίος ίδρυσε τη νέα και ακατάλυτη θυσία 

και, αφού πρώτα ο ίδιος προσφέρθηκε σ’ εσένα ως θύμα σωτήριο, 

μας παρήγγειλε να την προσφέρουμε στην ανάμνησή του. 

Όταν, λοιπόν, τρώμε το Σώμα του, 

που θυσιάστηκε για χάρη μας, λαβαίνουμε δύναμη, 

και όταν πίνουμε το Αίμα του,  

το οποίο χύθηκε για χάρη μας, εξαγνιζόμαστε. 

 

Γι’ αυτό με τους Αγγέλους και τους Αρχαγγέλους, 

και με όλο το πλήθος των ουρανίων πνευμάτων, 

τον ύμνο της δόξας σου ψάλλουμε 

ακατάπαυστα λέγοντας: 
 

Άγιος, άγιος, άγιος… 
 

 Όταν χρησιμοποιείται ο Ρωμαϊκός Κανόνας, στη Λειτουργία του Μυστικού 
Δείπνου, τότε λέγονται τα ιδιαίτερα Σε Κοινωνία με όλη την Εκκλησία…, και Αυτή, 

λοιπόν, την προσφορά…, όπως αναφέρεται τη Μ. Πέμπτη, στον 1ο τόμο, στις σσ. 
313-314. 
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Οι καρποί της αγίας Ευχαριστίας 
 

61.  Το προοίμιο που ακολουθεί λέγεται κατά τη Λειτουργία της επισημότητας της 

Αγίας Δωρεάς, καθώς και στις Λειτουργίες ευλαβείας της αγίας Ευχαριστίας. 

 

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας. 
– Και με το πνεύμα σου. 

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. 
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. 

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. 
– Άξιο και δίκαιο. 

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο, 
καθήκον ιερό και σωτήριο, 
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε, 
Πατέρα άγιε, 
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, 
διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. 

Ο οποίος όταν συνέτρωγε με τους αποστόλους του το τελευταίο Δείπνο, 
θέλοντας να αφήσει ζωντανή ανά τους αιώνες 
του Σταυρού τη σωτήρια ανάμνηση, 
σου πρόσφερε, ως άμωμο Αμνό, τον εαυτό του, 
δώρο ευπρόσδεκτο τέλειας δοξολογίας. 

Σ’ αυτό το μεγάλο Μυστήριο  
εσύ τρέφεις και εξαγιάζεις τους δούλους σου, 
ώστε το ανθρώπινο γένος, 
που κατοικεί την οικουμένη, 
μια πίστη να το φωτίζει και μια αγάπη να το ενώνει. 

Προσερχόμαστε, λοιπόν, 
στην τράπεζα του θαυμαστού αυτού Μυστηρίου, 
ώστε, πλήρεις από τη γλυκύτητα της χάρης σου, 
να γίνουμε εικόνα μορφής ουράνιας. 

Γι’ αυτό τα ουράνια και τα επίγεια, 
νέο ύμνο λατρείας σου ψάλλουν. 
Αλλά και εμείς, μαζί με όλο το πλήθος των Αγγέλων, 
αναφωνούμε και ακατάπαυστα ψάλλουμε: 

Άγιος, άγιος, άγιος… 


