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Το Πασχαλινό Μυστήριο και ο Λαός του Θεού 

 
52.  Το προοίμιο που ακολουθεί λέγεται τις Κυριακές της Κοινής Περιόδου του 

Έτους.  

† 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, με το Πασχαλινό Μυστήριο,  

έργο θαυμαστό για μας επετέλεσε:  

ενώ, πράγματι, κάποτε ήμαστε 

κάτω από το ζυγό της αμαρτίας και του θανάτου,  

σε τέτοιο σημείο δόξας μας ανύψωσε, 

ώστε τώρα να ονομαζόμαστε γένος εκλεκτό,  

βασιλικό ιερατείο, έθνος άγιο, λαός λυτρωμένων, 

για να διακηρύττουμε παντού τα μεγαλεία σου,  

αφού μας κάλεσες από τα σκότη 

στο φως το θαυμαστό σου. 

 

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… 
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Το μυστήριο της σωτηρίας 

 
53.  Το προοίμιο που ακολουθεί λέγεται τις Κυριακές της Κοινής Περιόδου του 

Έτους.  

† 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 από ευσπλαχνία για την ανθρώπινη πλάνη μας 

δέχτηκε να γεννηθεί από την Παρθένο Μαρία: 

με το θάνατό του επάνω στον Σταυρό  

μας λύτρωσε από τον αιώνιο θάνατο,  

και με την Ανάστασή του μας χάρισε τη ζωή την αιώνια. 

 

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… 
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Το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου μέσω του ανθρώπου 

 
54.  Το προοίμιο που ακολουθεί λέγεται τις Κυριακές της Κοινής Περιόδου του 

Έτους.  

† 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 γνωρίζουμε ότι ανήκει στην άπειρη δόξα σου 

να συντρέχεις τον άνθρωπο με τη θεότητά σου,  

αλλά και ότι για μας προέβλεψες αντίδοτο  

από την ιδία τη θνητή μας φύση.  

Και όσους χάθηκαν εξαιτίας του δένδρου της Εδέμ,  

με το δένδρο του Σταυρού τους έσωσες,  

διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.  

 

Μέσω αυτού το πλήθος των Αγγέλων σε λατρεύει  

και χαίρεται αιώνια ενώπιόν σου.  

 

Ευδόκησε, λοιπόν, σε παρακαλούμε, Κύριε,  

οι φωνές μας να ενωθούν με τις δικές τους φωνές, 

σε ικετευτική ομολογία λέγοντας (ψάλλοντας): 

 

 Άγιος, άγιος, άγιος… 
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Η ιστορία της σωτηρίας 

  
55.  Το προοίμιο που ακολουθεί λέγεται τις Κυριακές της Κοινής Περιόδου του 

Έτους.  

† 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 με τη γέννησή του τον παλαιό άνθρωπο ανακαίνισε, 

με το θάνατό του τις αμαρτίες μας εξάλειψε, 

με την Ανάστασή του την οδό προς την αιώνια ζωή μας έδειξε,  

και με την Ανάληψή του προς εσένα Πατέρα, 

τις πύλες τις ουράνιες μάς άνοιξε. 

 

Γι’ αυτό και εμείς με τους αγίους και τους Αγγέλους 

υμνούμε τη δόξα σου ακατάπαυστα λέγοντας (ψάλλοντας): 

 

Άγιος, άγιος, άγιος… 
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Η Δημιουργία 

 
56.  Το προοίμιο που ακολουθεί λέγεται τις Κυριακές της Κοινής Περιόδου του 

Έτους.  

† 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 εσύ τα πάντα στον κόσμο δημιούργησες 

και τις εναλλαγές των εποχών εσύ τις καθόρισες. 

Τον άνθρωπο κατ’ εικόνα σου έπλασες 

και όλα τα θαυμαστά σου έργα σ’ αυτόν υπέταξες, 

για να κυριαρχεί επάνω σε όλα τα πλάσματά σου, 

και για το μεγαλείο των έργων σου πάντοτε να σε δοξάζει, 

διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. 

 

Αυτόν οι ουρανοί και η γη,  

οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι, ομολογούν και δοξάζουν, 

αναφωνώντας αδιάκοπα και ψάλλοντας: 

 

Άγιος, άγιος, άγιος… 
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Η εγγύηση του αιωνίου Πάσχα 

 
57.  Το προοίμιο που ακολουθεί λέγεται τις Κυριακές της Κοινής Περιόδου του 

Έτους.  

† 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 σ’ εσένα ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε  

και ενώ ακόμη βρισκόμαστε σ’ αυτή τη ζωή την επίγεια, 

όχι μόνο κάθε μέρα απολαμβάνουμε την αγάπη σου,  

αλλά έχουμε και την εγγύηση της αιωνιότητας. 

Έχοντας ήδη λάβει την απαρχή του Αγίου Πνεύματος, 

διά του οποίου από τους νεκρούς τον Ιησού Χριστό ανέστησες, 

ελπίζουμε ότι θα φθάσουμε στο Πάσχα το αιώνιο.  

 

Γι’ αυτό και εμείς σε ευχαριστούμε,  

και με όλους τους Αγγέλους διαλαλούμε τα μεγαλεία σου, 

και πανηγυρίζοντας αναφωνούμε: 

 

Άγιος, άγιος, άγιος… 
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Η σωτηρία μέσω της υπακοής του Χριστού 

 
58.  Το προοίμιο που ακολουθεί λέγεται τις Κυριακές της Κοινής Περιόδου του 

Έτους.  

† 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 με τόση ευσπλαχνία τον κόσμο αγάπησες, 

ώστε μας απέστειλες ως Λυτρωτή τον Υιό σου, 

και θέλησες να ζήσει με τη δική μας ανθρώπινη φύση  

αλλά χωρίς αμαρτία. 

Εσύ αγάπησες σ’ εμάς ό,τι αγάπησες και στον Υιό σου, 

χάρη στην υπακοή του οποίου  

αποκτήσαμε και πάλι τα δώρα σου,  

τα οποία, με την αμαρτία της ανυπακοής μας, είχαμε χάσει.  

 

Γι’ αυτό και εμείς, Κύριε,  

ενωμένοι με τους χορούς των Αγγέλων, 

σε δοξολογούμε και πανηγυρίζοντας αναφωνούμε:  

 

Άγιος, άγιος, άγιος… 
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Η Εκκλησία συναγμένη από την ενότητα της Αγίας Τριάδος 

 
59.  Το προοίμιο που ακολουθεί λέγεται τις Κυριακές της Κοινής Περιόδου του 

Έτους.  

† 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 χάρη στο Αίμα του Υιού σου, 

με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, 

θέλησες να συγκεντρώσεις και πάλι τα τέκνα σου 

που το έγκλημα της αμαρτίας είχε απομακρύνει,  

ώστε ο λαός σου, 

συναθροισμένος από την Τριαδική ενότητα, 

να αποτελέσει την Εκκλησία,  

που είναι το σώμα του Χριστού και ο ναός του Αγίου Πνεύματος, 

για να δοξάζεται η πολύμορφη σοφία σου. 

 

Γι’ αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους χορούς των Αγγέλων, 

σε δοξολογούμε και πανηγυρίζοντας αναφωνούμε:  

 

Άγιος, άγιος, άγιος… 
 

 

 

 

 


