
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 

Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 

 
72.  Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν 

έχουν ιδιαίτερο προοίμιο είτε δεν ορίζεται να χρησιμοποιηθεί το προοίμιο μιας 

συγκεκριμένης λειτουργικής περιόδου. 

† 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. 

 

Δι’ αυτού ευδόκησες  

να αποκαταστήσεις όλα τα δημιουργήματά σου, 

και σ’ εμάς επέτρεψες να αντλούμε από την πληρότητά του. 

 

Διότι ο Ιησούς Χριστός, αν και ήταν Θεός, 

εκένωσε τον εαυτό του, 

και με το Αίμα του που έχυσε επάνω στον Σταυρό  

συμφιλίωσε τα πάντα. 

Γι’ αυτό εξυψώθηκε επάνω από όλα τα πλάσματα  

και έγινε, για όσους τον ακολουθούν, πηγή αιώνιας σωτηρίας. 

 

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… 
 



ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 2 

Η σωτηρία διά του Ιησού Χριστού 

 
73.  Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν 

έχουν ιδιαίτερο προοίμιο είτε δεν ορίζεται να χρησιμοποιηθεί το προοίμιο μιας 

συγκεκριμένης λειτουργικής περιόδου. 

† 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. 

 

Διότι από καλοσύνη έπλασες τον άνθρωπο, 

και, όταν δίκαια καταδικάσθηκε εξαιτίας της αμαρτίας του, 

από ευσπλαχνία τον λύτρωσες 

διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. 

 

Δι’ αυτού οι Άγγελοι υμνούν τη μεγαλειότητά σου, 

την προσκυνούν οι Κυριότητες, 

τη σέβονται οι Εξουσίες. 

Οι Ουρανοί και οι ουράνιες Δυνάμεις,  

καθώς και τα μακάρια Σεραφείμ 

με κοινή αγαλλίαση τη δοξάζουν. 

 

Ευδόκησε, λοιπόν, σε παρακαλούμε, Κύριε,  

οι φωνές μας να ενωθούν με τις δικές τους φωνές, 

σε ικετευτική ομολογία λέγοντας (ψάλλοντας): 

 

Άγιος, άγιος, άγιος… 
 

 



ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 3 

Ύμνος στον Θεό για την πλάση και την αποκατάσταση του ανθρώπου 

 
74.  Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν 

έχουν ιδιαίτερο προοίμιο είτε δεν ορίζεται να χρησιμοποιηθεί το προοίμιο μιας συ-

γκεκριμένης λειτουργικής περιόδου. 

† 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. 

 

Διότι, όπως διά του αγαπητού Υιού σου 

έπλασες το ανθρώπινο γένος, 

ομοίως από ύψιστη αγαθότητα, 

δι’ αυτού πάλι το ανακαίνισες. 

 

Δίκαια, λοιπόν, σε υπηρετούν όλα τα πλάσματά σου, 

σε υμνούν όλοι οι λυτρωμένοι  

και σε ευλογούν με μια καρδιά όλοι οι άγιοί σου. 

 

Γι’ αυτό και εμείς με όλους τους Αγγέλους σε αινούμε 

και πανηγυρίζοντας αναφωνούμε: 

 

Άγιος, άγιος, άγιος… 
 

 

 

 

 



ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 4 

Η δοξολογία δώρο του Θεού 

 
75.  Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν 

έχουν ιδιαίτερο προοίμιο είτε δεν ορίζεται να χρησιμοποιηθεί το προοίμιο μιας 

συγκεκριμένης λειτουργικής περιόδου. 

† 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. 

 

Διότι, αν και δεν έχεις ανάγκη από τη δοξολογία μας, 

δωρεά δική σου είναι το ότι μπορούμε να σε ευγνωμονούμε. 

Παρ’ ότι οι ύμνοι μας τίποτα σ’ εσένα δεν προσθέτουν, 

είναι για μας βοήθεια σωτηρίας, 

διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. 

 

Γι’ αυτό εσένα ομολογούν και ανυμνούν οι ουρανοί και η γη, 

οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι, 

ακατάπαυστα λέγοντας (ψάλλοντας): 

 

Άγιος, άγιος, άγιος… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 5 

Διακήρυξη του Μυστηρίου του Χριστού 

 
76.  Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν 

έχουν ιδιαίτερο προοίμιο είτε δεν ορίζεται να χρησιμοποιηθεί το προοίμιο μιας 

συγκεκριμένης λειτουργικής περιόδου. 

† 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. 

 

Του οποίου την ανάμνηση του θανάτου με αγάπη τελούμε, 

την ένδοξη Ανάστασή του με ζωντανή πίστη ομολογούμε  

και με σταθερή ελπίδα αναμένουμε 

την επάνοδό του μέσα στη δόξα. 

 

Γι’ αυτό και εμείς με τους αγίους και τους Αγγέλους 

υμνούμε τη δόξα σου ακατάπαυστα λέγοντας (ψάλλοντας): 

 

Άγιος, άγιος, άγιος… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 6 

Το μυστήριο της εν Χριστώ σωτηρίας 

 
77.  Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν 

έχουν ιδιαίτερο προοίμιο είτε δεν ορίζεται να χρησιμοποιηθεί το προοίμιο μιας συ-

γκεκριμένης λειτουργικής περιόδου. 

† 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 αγαπητού σου Υιού, 

του Ιησού Χριστού, του Λόγου σου, 

διά του οποίου δημιούργησες τα πάντα. 

και τον οποίον απέστειλες σ’ εμάς ως Λυτρωτή και Σωτήρα. 

 

Ενσαρκώθηκε από το Πνεύμα το Άγιο,  

και γεννήθηκε από την Αειπάρθενο Μαρία. 

Για να εκτελέσει το θέλημά σου 

και να αποκτήσει για σένα ένα λαό άγιο, 

άπλωσε τα χέρια του επί του Σταυρού πάσχοντας, 

ώστε να καταλύσει το θάνατο  

και να φανερώσει την Ανάσταση. 

 

Γι’ αυτό και εμείς,  

ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, 

διακηρύττουμε τη δόξα σου  

αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): 

 

Άγιος, άγιος, άγιος… 
 

 


