Οι Ευχές της Γονυκλισίας της Πεντηκοστής
στη δημοτική.

Η Πρώτη Ευχή.
Άχραντε, Αγιώτατε, Άναρχε, Ακατάληπτε, Αόρατε, Ανεξιχνίαστε, Αναλλοίωτε,
Ανυπέρβλητε και Ανεξίκακε Κύριε στο αμέτρητο και άπειρο έλεός Σου. Έσυ
είσαι αποκλειστικά ο Μοναδικός, που είσαι στον Εαυτό Σου η πηγή της αιώνιας
ζωής. Είσαι Φως, που κατοικείς ανάμεσά μας, αλλά και κανένας δεν μπορεί να
Σε προσεγγίσει (=απρόσιτος). Είσαι ο Δημιουργός του ουρανίου χώρου, της γης
και της θαλάσσης και όλων, όσων δημιουργήθηκαν σ' αυτούς τους χώρους. Εσύ
ικανοποιείς σε όλους τα αιτήματά τους, προτού Σε παρακαλέσουν γι' αυτά.
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Εσένα λοιπόν παρακαλούμε, Δέσποτα Φιλάνθρωπε, τον Πατέρα του Κυρίου και
Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, που για μας τους ανθρώπους, αλλά και
για τη σωτηρία μας από την αμαρτία κατέβηκε από τον ουρανό και σαρκώθηκε
με τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος και της αειπαρθένου Μαρίας και ενδόξου
Θεοτόκου. Ο Οποίος στα προηγούμενα χρόνια (=Παλαιάς Διαθήκης) εδίδασκε
με τα λόγια των Πατριαρχών, Βασιλέων και Προφητών. Στα επόμενα χρόνια
(=μετά τη Σάρκωσή Του), ενώ υπέδειξε όλες τις αλήθειες με τα έργα Του και
αποδέχθηκε το εκούσιο και σωτήριο Πάθος Του, πρόσφερε σε μας τους
ταπεινούς και αμαρτωλούς και αναξίους δούλους Του υπογραμμό, ώστε
κλίνοντας τις κεφαλές και τα γόνατά μας, να προσφέρουμε δεήσεις για τη
συγχώρηση των αμαρτιών μας και για τις από άγνοια παραβάσεις του λαού.
Εσύ λοιπόν, Πολυέλεε και Φιλάνθρωπε, άκουσέ μας με ευμένεια, όποια ημέρα
κι αν Σε παρακαλέσουμε. Εξαιρετικά δε κατά τη σημερινή ημέρα της
Πεντηκοστής, κατά την οποία, αφού αναλήφθηκε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός
στους ουρανούς και εκάθησε στα δεξιά του Θεού και Πατέρα, απέστειλε στους
Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους Του το Άγιο Πνεϋμα που εκάθησε στον
καθένα απ' αυτούς και έτσι εγέμισαν όλοι τις υπάρξεις τους από την ατέλειωτη
Χάρη Του και διακήρυξαν σε διαφορετικές γλώσσες από τη δική τους τα
μεγαλεία Σου και προφήτευσαν.
Τώρα λοιπόν, ενώ Σε παρακαλούμε, άκουσέ μας με ευμένεια και θυμήσου
όλους εμάς τους ταπεινούς και άξιους καταδίκης δούλους Σου. Αξίωσέ μας δε
να επιστρέψουμε ελεύθεροι από την αιχμαλωσία των ψυχών μας στην αμαρτία,
ενώ έχεις και τη συμπάθειά Σου να παρακαλεί για κάτι τέτοιο. Αποδέξου μας,
ενώ γονατίζουμε μπροστά Σου και φωνάζουμε δυνατά: Έχουμε αμαρτήσει σε
Σένα. Σε Σένα έχουμε παραδοθεί με εμπιστοσύνη όταν ακόμη βρισκόμασταν
στη μήτρα και την κοιλιά της μητέρας μας. Εσύ είσαι ο Θεός μας, αλλά επειδή οι
ημέρες της ζωής μας τέλειωσαν μέσα στη ματαιότητα αυτού του κόσμου, γι'
αυτό και έχουμε απογυμνωθεί από τη βοήθειά Σου και δεν έχουμε καμιά
δικαιολογία για να απολογηθούμε.
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Αλλά επειδή ξεθαρρεύουμε στηριζόμενοι στους οικτιρμούς Σου, φωνάζουμε
δυνατά: Μη θυμηθείς, Κύριε, τις αμαρτίες, που έχουμε κάνει από τη μικρή μας
ηλικία και πολλές φορές χωρίς να τις γνωρίζουμε και καθάρισέ μας από κάθε
κρυμμένο μολυσμό μέσα μας. Μη μας απορρίψεις και μάλιστα στη γεροντική
ηλικία μας. Όταν ελαττώνεται η δύναμή μας, μη μας εγκαταλείπεις. Προτού
επιστρέψουμε στη γη με την αναχώρησή μας από αυτό τον κόσμο, αξίωσέ μας
να επιστρέψουμε στην κοινωνία της αγάπης Σου και πρόσεξέ μας, Κύριε, με την
αγαθότητα της αγάπης και της Χάριτός Σου. Να λογαριάσεις τις αμαρτίες μας,
ενώ θα τις συγκρίνεις με τους άπειρους οικτιρμούς Σου. Να αντιπαραθέσεις
τους αμέτρητους οικτιρμούς Σου με το πλήθος των αμαρτιών μας.
Κοίταξε, Κύριε, με συμπάθεια από το ύψος της Αγιότητός Σου όλο το λαό, που
είναι μαζεμένος ενώπιόν Σου και αποδέχεται το πλούσιο έλεός Σου.
Επισκέψου μας με την αγάπη Σου. Ελευθέρωσέ μας από την κυριαρχία του
Διαβόλου. Ασφάλισε τη ζωή μας από κάθε κίνδυνο της αμαρτίας με την
περιφρούρηση των αγίων και ιερών Σου νόμων. Εμπιστεύσου την προστασία
του λαού Σου σ' ένα πιστό φύλακα Άγγελο για τον καθένα. Μάζευσε όλο τον
κόσμο στην κοινωνία της Βασιλείας Σου. Χάρισε συγγνώμη σε όσους ελπίζουν
σε Σένα και συγχώρεσε σ' αυτούς και σε μας τις αμαρτίες μας. Καθάρισέ μας
από την αμαρτία με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος και διασκόρπισε όλες
τις επικίνδυνες παγίδες του εχθρού Διαβόλου εναντίον μας.
Δοξασμένος είσαι, Κύριε, Δέσποτα Παντοκράτορα, που φωτίζεις την ημέρα με
το φως του ηλίου και απαλύνεις το σκοτάδι της νύχτας με τις μαρμαρυγές του
φωτός. Μας αξίωσες να περάσουμε (=ζώντες) όλη τη σημερινή ημέρα και να
προσεγγίσουμε την αρχή της νύχτας, άκουσε με ευμένεια τη δέησή μας και όλου
του λαού Σου. Και αφού συγχωρήσεις σε όλους μας τις αμαρτίες πού κάναμε,
είτε με τη θέλησή μας, είτε και χωρίς αυτήν, αποδέξου τις βραδινές μας
παρακλήσεις και στείλε σε όλο τον κόσμο Σου το άπειρο έλεος και τους
οικτιρμούς Σου.
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Ασφάλισέ μας με την παρουσία των Αγίων Αγγέλων Σου. Εφοδίασέ μας με τα
πνευματικά όπλα της δικαιοσύνης Σου. Προστάτευσέ μας με την ανίκητη
δύναμη της Αληθείας Σου. Φρούρησέ μας με την προστατευτική δύναμή Σου.
Ελευθέρωσέ μας από κάθε επικίνδυνη περίσταση και από κάθε επίθεση του
εχθρού διαβόλου (=αντικείμενος). Χάρισέ μας και αυτή τη βραδιά και μαζί με
την ερχόμενη νύχτα, ολοκληρωμένη, αγία, ειρηνική, χωρίς αμαρτίες και
σκάνδαλα και απρεπείς φαντασιώσεις και γενικά όλες τις ημέρες της ζωής μας.
Και όλα αυτά μαζί με τις πρεσβείες της Θεοτόκου και όλων των Αγίων Σου,
που από την αρχή Σε έχουν ευχαριστήσει με την αγία ζωή τους.

Η Δεύτερη Ευχή.
Κύριε Ιησού Χριστέ και Θεέ μας, Εσύ που εχάρισες την ειρήνη Σου στους
ανθρώπους και προσφέρεις πάντοτε στους πιστούς ανθρώπους τη δωρεά του
Παναγίου Πνεύματος, που και στην επίγεια ζωή μας είσαι παρών μαζί μας για
την πραγμάτωση της μοναδικής διανομής του κλήρου της αγάπης Σου
σε όλους μας. Όμως όλως εξαιρετικά αυτή τη Χάρη Σου, αφού την απέστειλες
σήμερα (Πεντηκοστή) στους Μαθητάς και Αποστόλους Σου και εγέμισες τα
χείλη τους με τις φλογισμένες γλώσσες. Με αυτές κάθε γένος ανθρώπων
οδηγήθηκε στη θεογνωσία, αφού αξιώθηκε να ακούσει (= γι' αυτήν) το καθένα
στη δική του γλωσσική διάλεκτο.
Έτσι φωτισθήκαμε όλοι με το φως του Αγίου Πνεύματος και απαλλαγήκαμε
από το σκοτάδι της πλάνης και με τη διανομή των αισθητών και φλογισμένων
γλωσσών διδαχθήκαμε με την υπερφυσική ενέργεια την πίστη σε Σένα
(=Χριστέ) και έτσι φωτισθήκαμε και ομολογούμε και Σένα, Θεό, μαζί με τον
Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα σε μια Παντοδύναμη και Εξουσιαστική Θεότητα
κατά φύσιν.
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Εσύ λοιπόν, το απαύγασμα του Θεού - Πατρός, ο απαράλλακτος και
αμετακίνητος χαρακτήρας της θείας Ουσίας και Φύσεως αυτού, η πηγή της
σωτηρίας και της Χάριτος, άνοιξε διάπλατα και σε μένα τον αμαρτωλό τα χείλη
και μάθε με πώς πρέπει και για ποιά αιτήματα πρέπει να προσεύχομαι. Γιατί,
Εσύ, είσαι που γνωρίζεις το μεγάλο πλήθος των αμαρτιών μου, αλλά η
ευσπλαχνία Σου θα νικήσει το αμέτρητο πλήθος τους. Να, γιατί με φόβο
βρίσκομαι ενώπιόν Σου για να εμπιστευθώ την απόγνωση της ψυχής μου στο
πέλαγος του ελέους Σου. Εσύ να κατευθύνεις τη ζωή μου, που ρυθμίζεις με τη
δύναμη του λόγου και της ανέκφραστης Σοφίας Σου ολόκληρη την κτίση, και
είσαι το ασφαλές λιμάνι για όλους, όσοι δοκιμάζονται από το χειμώνα
(=αμαρτίας) και αποκάλυψε μου το δρόμο (=των εντολών), που πρέπει να
πορευθώ.
Ενίσχυσε τους λογισμούς μου με το Πνεύμα της Σοφίας Σου, ενώ χάρισε στην
αφροσύνη μου το Πνεύμα της συνέσεώς Σου. Επικάλυψε σε όλα τα έργα μου το
Πνεύμα του φόβου Σου και ανακαίνισε την ύπαρξή μου σε όλο το βάθος της με
το Πνεύμα της ευθύτητας και της ειλικρίνειας. Στήριξε με το κυριαρχικό Σου
Πνεύμα τις εύκολες κατολισθήσεις της διανοίας μου. Έτσι μόνο θα μπορέσω
καθημερινά και με τη συνεργία του Πνεύματος της αγάπης Σου να οδηγηθώ
στο δρόμο της σωτηρίας και να με αξιώσεις να εφαρμόζω τις εντολές Σου και
να θυμάμαι πάντοτε στις πράξεις μας την ένδοξη και διερευνητική παρουσία
Σου.
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Και να μην με παραβλέψεις, ώστε να με εξαπατούν οι αμαρτωλές χαρές αυτού
του φθειρόμενου κόσμου, αλλά ενίσχυσέ με να επιθυμώ τις μελλοντικές
απολαύσεις των θησαυρών της Βασιλείας Σου. Γιατί, Εσύ είπες, Δέσποτα, ότι
όσα κι αν ζητήσει κανείς στο Όνομά Σου, θα τα απολαμβάνει χωρίς κανένα
εμπόδιο από τον συναιώνιο με Σένα Θεό-Πατέρα. Γι' αυτό και εγώ ο
αμαρτωλός με την επιφοίτηση του Αγίου Σου Πνεύματος, παρακαλώ την
αγαθότητά Σου. Απόδωσε για τη σωτηρία μου όσα προηγουμένως σε
παρεκάλεσα. Ναι, Κύριε, Εσύ που είσαι ο γεμάτος αγάπη πλουσιοπάροχος
χορηγός κάθε ευεργεσίας.Γιατί Εσύ είσαι, που μας δίνεις κατά πολύ
περισσότερα απ' όλα, όσα Σε παρακαλούμε. Εσύ είσαι ο συμπαθής, ο
ελεήμονας, που έγινες κοινωνός της ανθρωπίνης φύσεώς μας με αναμάρτητο
και υπερφυσικό τρόπο και που συγχωρείς τις αμαρτίες μας, αφού συγκινείσαι
με πολλήν αγάπη από τα αιτήματα εκείνων, που σε παρακαλούν γονατιστοί.
Χάρισε λοιπόν, Κύριε, τους οικτιρμούς Σου σε όλους τους ανθρώπους. Άκουσέ
μας με ευμένεια από το ύψος του Αγίου Ουρανού. Αγίασε όλους αυτούς με τη
δύναμη της σωτηριώδους επενέργειάς Σου. Σκέπασε αυτούς κάτω από τη
σκέπη της προστασίας Σου. Μη παραβλέψεις όλους εμάς, που είμαστε δικά Σου
δημιουργήματα. Σε Σένα αποκλειστικά αμαρτάνουμε, αλλά και Σένα μόνο
λατρεύουμε. Δεν γνωρίζουμε άλλο ξένο θεό, ώστε να τον προσκυνάμε, ούτε και
σηκώνουμε, Δέσποτα, παρακλητικά τα χέρια μας σε κάποιον άλλο ξένο θεό.
Συγχώρεσε τα παραπτώματά μας και αφού αποδεχθείς τις παρακλήσεις, που
Σου προσφέρουμε γονατιστοί, άπλωσε τα χέρια Σου σε όλους και βοήθησέ μας.
Αποδέξου την ευχή όλων μας, ως θυμίαμα ευπρόσδεκτο, που ανεβαίνει
μπροστά στη γεμάτη αγάπη Βασιλεία Σου.
Κύριε, Κύριε, αφού μας προφύλαξες από κάθε αμαρτωλό βέλος, που πεταγόταν
εναντίον μας όλη την ημέρα, προστάτευσέ μας και από κάθε τι το εφάμαρτο,
που επιχειρεί να μας διαπεράσει μέσα από το σκοτάδι. Αποδέξου την εσπερινή
θυσία, που προσφέρουμε με ανυψωμένα τα χέρια μας σε Σένα. Αξίωσέ μας δε
να περάσουμε όλο το χρόνο της νύχτας χωρίς αμαρτία και κακούς πειρασμούς.
Λύτρωσέ μας από κάθε ψυχική ταραχή και δειλία πού επιχειρεί να μας
φορτώσει ο Διάβολος. Χάρισε δε κατάνυξη στις ψυχές μας και στους λογισμούς
μας τη φροντίδα για την καλή απολογία μας στη φοβερή και δίκαιη ημέρα της
κρίσεώς Σου. Βοήθησέ μας με το φόβο Σου να καθηλώσουμε τις αμαρτωλές
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απαιτήσεις της φύσεώς μας και νέκρωσε τα μέλη μας που ζητούν τις επίγειες
απολαύσεις, ώστε με την ησυχία του ύπνου να χαιρόμαστε την εφαρμογή του
θελήματός Σου. Απομάκρυνε δε από μας κάθε αμαρτωλή φαντασίωση και
βλαβερή επιθυμία. Να μας διατηρείς έτοιμους και άγρυπνους στο χρόνο της
προσευχής, ασφαλισμένους δε στην πίστη μας σε Σένα και ενώ θα
προαγόμαστε πνευματικά με την εφαρμογή των εντολών Σου.

H Tρίτη Ευχή.
Χριστέ, ο Θεός μας, είσαι η αιώνια πηγή, που αναβλύζει τη ζωή και το φως,
δημιουργική δύναμη, που είναι συναιώνια με τον Θεό-Πατέρα, και που
πραγματοποίησες υπερθαυμαστώς όλη την οικονομία για τη σωτηρία των
ανθρώπων. Αφού διέρρηξες τα άλυτα δεσμά του θανάτου και τις κλειδαριές
του Άδη, καταπάτησες τα πλήθη των πονηρών και δαιμονικών δυνάμεων και
έδωσες τον Εαυτό Σου άμωμη προσφορά για μας θυσιάζοντας το άχραντο
Σώμα Σου, το αναμάρτητο και απρόσιτο, ώστε με αυτή τη φρικτή και
ανέκφραστη ιερουργία να μας χαρίσεις την αιώνια ζωή.
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Εσύ, Κύριε, αφού κατέβηκες στον Άδη με τον εκούσιο θάνατό Σου και
συνέτριψες τις αιώνιες αμπάρες (=θανάτου) έδειξες σε όλους τους πεθαμένους
την ανάστασή τους. Συνέλαβες δε με το θεϊκό δόλωμα στο αγκίστρι τον
αρχέκακο και αβυσσώδη διάβολο (=δράκοντα) και τον αιχμαλώτισες με
ασφάλεια στις σκοτεινές αλυσίδες της κολάσεως και στην άσβεστη φωτιά και
στο έσχατο σκοτάδι με την άπειρη δύναμη και εξουσία Σου. Εσύ, Κύριε, είσαι η
άπειρη Σοφία του Πατέρα και φανερώθηκες, ως ο Μέγας βοηθός σ' αυτούς,
που προσβάλλονταν από τις δαιμονικές δυνάμεις και εφώτισες όλους εκείνους,
που κάθονταν στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου (=αμαρτία).
Εσύ με την αιώνια δόξα Σου, Κύριε, και αγαπητέ Υιέ του Υψίστου ΘεούΠατέρα, το αιώνιο Φως, που εκπηγάζει από το αιώνιο Φως του Θεού-Πατέρα,
Ήλιε της Δικαιοσύνης, άκουσε κι εμάς που σε παρακαλούμε και ανάπαυσε τις
ψυχές των κοιμηθέντων δούλων Σου, των Πατέρων και αδελφών μας και όλων
των υπολοίπων συγγενών μας και όλων όσοι διέθεταν την ίδια πίστη με εμάς
και που γι' αυτούς τελούμε σήμερα το μνημόσυνό τους. Γιατί όλοι ανήκουμε
στην εξουσία Σου και με τα ανοιχτά χέρια Σου αγκαλιάζεις όλα τα έσχατα
σημεία της γης.
Παντοκράτορα Δέσποτα, Θεέ των Πατέρων μας και Κύριε του ελέους.
Δημιουργέ όλων των δημιουργημάτων, θνητών και αθανάτων και κάθε
ανθρώπινης φύσεως, που γεννιέται με τη ζωή και αναπτύσσεται στον επίγειο
βίο και πάλιν διαλύεται με το θάνατο, ενώ μεταφέρεται στην πέραν από εδώθε
διαμονή. Εσύ είσαι, Κύριε, που καθορίζεις το χρόνο της ζωής των ανθρώπων
και καθιστάς τον καιρό του θανάτου (=πύλη ζωής), κάθοδο στον Άδη, αλλά και
ανάσταση, περιορίζοντας έτσι την ασθένεια του ανθρώπου (=αμαρτία) και
διαλύοντας την καταστρεπτική εξουσία της. Εσύ Κύριε, ρυθμίζεις τον παρόντα
χρόνο για το πνευματικό συμφέρον και κατευθύνεις τα μέλλοντα για την
οριστική ωφέλεια, ενώ ζωογονείς με την ελπίδα της αναστάσεως εκείνους, που
έχουν πληγωθεί με το θάνατο, ως το κέντρο της αμαρτίας.
Εσύ, Δέσποτα όλου του κόσμου, Θεέ και Σωτήρα μας, που είσαι η ελπίδα για
όλους όσοι βρίσκονται στα έσχατα σημεία της γης και είναι απομακρυσμένοι
μέσα στη θάλασσα, μας υπέδειξες σ' αυτή την έσχατη και οριστική και μεγάλη
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και σωτηριώδη ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριο της Αγίας και Ομοουσίου
και συναιωνίου και αδιαιρέτου και ασυγχύτου Τριάδος και απέστειλες την
επιφοίτηση και παρουσία του Αγίου και Ζωοποιού Σου Πνεύματος με τη μορφή
των φλογισμένων γλωσσών στους Αγίους Σου Αποστόλους και που
κατέστησες Εύαγγελιστάς της ευσεβούς πίστεώς μας και ανέδειξες
Ομολογητάς και Κήρυκας της αληθινής Θεολογίας.
Εσύ, Κύριε, μας αξίωσες να σε παρακαλούμε σ' αυτή την ολοκληρωμένη και
σωτηριώδη Εορτή, ώστε να αποδέχεσαι τις ικεσίες μας για τη συγχώρηση όλων
εκείνων, που βρίσκονται στο χώρο του θανάτου. Να παρέχεις δε σε όλους μας
τις μεγάλες ελπίδες πως θα ελευθερώσεις και θα παρηγορήσεις όλους
εκείνους που κυριαρχούνται από τις θλιβερές καταστάσεις της αμαρτίας.
Άκουσε με ευμένεια όλους εμάς τους ταπεινούς και αξιοθρήνητους, που σε
παρακαλούμε. Ανάπαυσε τις ψυχές των κοιμηθέντων δούλων Σου σε φωτεινό
τόπο, σε τόπο χλοερό (=δροσερό), σε τόπο ανακουφίσεως, όπου έχει
εξαφανισθεί κάθε θλίψη και λύπη και γογγυσμός και συναρίθμησε τις ψυχές
τους, όπου κατοικούν οι Δίκαιοι και αξίωσέ τους να βρεθούν σε χώρο ειρήνης
και απολαύσεως.
Γιατί, Κύριε, δεν θα σε δοξολογούν οι πεθαμένοι και δεν θα σε ομολογούν με
παρρησία όλοι όσοι κατοικούν στον Άδη, αλλά εμείς οι ζωντανοί σε
δοξολογούμε και παρακαλούμε και Σου προσφέρουμε τις προσευχές και τις
θυσίες για τη συγχώρηση των ψυχών τους.
Ο Μέγας και Αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος Θεός, αφού μας αξίωσες να
σταθούμε και αυτή την ώρα μπροστά στην απρόσιτη δόξα Σου για να υμνήσουμε
και δοξολογήσουμε τα θαυμαστά έργα Σου, συγχώρεσε όλους εμάς τους
ανάξιους δούλους Σου. Και δώσε μας τη Χάρη, ώστε να Σού προσφέρουμε με
συντριβή της καρδίας μας και με σταθερότητα την τρισάγιο δοξολογία και την
ευχαριστία για όλες τις μεγάλες δωρεές, που πρόσφερες και χαρίζεις πάντα σε
όλους μας. Θυμήσου, Κύριε, την ασθένειά μας (αμαρτία) και μην επιτρέψεις να
απωλεσθούμε μαζί με τις ανομίες μας, αλλά ελέησέ μας υπερβολικά
αποδεχόμενος την ταπείνωση της αμαρτίας μας για να ζήσουμε τις ημέρες της
δικαιοσύνης Σου, αφού θα έχουμε ξεφύγει από το σκοτάδι της αμαρτίας.
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Και ενώ θα έχουμε ντυθεί την πανοπλία του φωτός, θα ελευθερωθούμε από
τις επιβουλές και από κάθε επηρεασμό του πονηρού και έτσι θα δοξάζουμε με
παρρησία και για όλα Εσένα, τον Μόνο αληθινό και Φιλάνθρωπο Θεό.
Γιατί, Δέσποτα όλου του κόσμου και Δημιουργέ, είναι στ' αλήθεια και
πραγματικά μέγιστο το μυστήριο της προσκαίρου διαλύσεως των
δημιουργημάτων Σου και μετά από αυτό η επανένωση και η αιώνια ανάπαυση.
Στη Χάρη Σου αποδίδουμε τα πάντα και για τις γεννήσεις μας σ' αυτό τον
κόσμο και για τις αναχωρήσεις μας απ' αυτόν, που μας χαρίζουν μέσα από την
αδιάψευστη υπόσχεσή Σου την εγγύηση της ελπιζομένης αναστάσεως και της
αιώνιας ζωής, που είθε να απολαύσουμε με τη Δευτέρα μελλοντική παρουσία
Σου. Εσύ είσαι ο Αρχηγός της αναστάσεώς μας και ο αδιάφθορος και
φιλάνθρωπος Κριτής όλων των βιωθέντων πράξεων και ο Δεσπότης και ο
Κύριος της ανταποδόσεως (=της αγάπης).
Εσύ έγινες πολύ κοντά κοινωνός μας, αφού έγινες μέτοχος της ανθρωπίνης
φύσεως με υπέρτατη συγκατάβαση και απέκτησες με τη θέλησή Σου την
εμπειρία των αδιάβλητων παθών, ενώ προσέλαβες σπλάχνα οικτιρμών και
δοκίμασες ο Ίδιος στον Εαυτό Σου τους πειρασμούς, έγινες έτσι με δική Σου
πρωτοβουλία βοηθός σ' εκείνους, που προσβάλλονται από τους πειρασμούς,
γι' αυτό και εμάζευσες όλους μας στη δική Σου απάθεια (=αγιότητα).
Δέξου λοιπόν, Δέσποτα, τις αιτήσεις και παρακλήσεις μας και ανάπαυσε όλους
τους πατέρες και τις μητέρες και αδελφούς και αδελφάς και τα παιδιά και κάθε
άλλον άνθρωπο του γένους και της φυλής μας και όλες τις ψυχές, που
αναπαύθηκαν με την ελπίδα της αναστάσεως για την αιώνια ζωή. Κατάταξε δε
τις ψυχές τους και τα ονόματά τους (=υπάρξεις) στο βιβλίο της αιωνίου ζωής
Σου, στην αγκαλιά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, στο χώρο των μετά
θάνατον ζώντων, στη Βασιλεία των Ουρανών, στην απόλαυση του Παραδείσου,
ενώ θα εισάγεις τους πάντες με τους φωτεινούς Αγγέλους Σου στην Αγία
διαμονή Σου.
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Ανάστησε δε μαζί μας και τα σώματά μας κατά την ημέρα, που Εσύ έχεις
καθορίσει σύμφωνα με τις κατά πάντα αληθινές υποσχέσεις Σου. Κύριε, δεν
υπάρχει για τους δούλους Σου θάνατος, όταν αναχωρούμε από το σώμα μας
και ερχόμαστε κοντά σε Σένα, τον Θεό, αλλά αυτό είναι μετακίνηση από τα
λυπηρότερα αυτού του κόσμου στα εκεί ευτυχή και ευχάριστα και επομένως
είναι ανάπαυση και χαρά. Αν δε και σε κάτι αμαρτήσαμε ενώπιόν Σου,
συγχώρεσε και εμάς (=ζώντες) και αυτούς (=κοιμηθέντας). Γιατί, κανείς δεν
είναι μπροστά Σου καθαρός από αμαρτία, έστω κι αν η ζωή του διαρκέσει μόνο
μια ημέρα.
Ο Μοναδικός, που φάνηκε στη γη Αναμάρτητος, είναι ο Κύριός μας Ιησούς
Χριστός, που σ' Αυτόν όλοι ελπίζουμε να ελεηθούμε και να συγχωρηθούν οι
αμαρτίες μας. Γι' αυτό και σε μας και σ' αυτούς (=κοιμηθέντας), επειδή είσαι
αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, παράβλεψε, ελέησε και συγχώρεσε τα
παραπτώματα, όσα κάναμε με τη θέλησή μας και όσα χωρίς αυτή, όσα ξέραμε
και όσα δεν ξέραμε, όσα ήσαν φανερά και όσα κρυμμένα, όσα έγιναν με πράξεις,
όσα περιορίσθηκαν στη διάνοια μόνο, όσα έγιναν αποκλειστικά με λόγια και όσα
έγιναν σε όλες τις συναναστροφές και στις ταραγμένες συμπεριφορές μας. Και
σε όσους πρόλαβαν και έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, χάρισε Κύριε, την
απελευθέρωση και την απαλλαγή από αυτά (=παραπτώματα). Ευλόγησε δε
όλους εμάς, που βρισκόμαστε ενώπιόν Σου και χάρισε και σε μας και σε όλο
τον κόσμο το τέλος αυτής της ζωής μας να είναι αγαθό και ειρηνικό. Και αφού
μας ανοίξεις διάπλατα τα σπλάχνα της αγάπης και της φιλανθρωπίας Σου κατά
την ερχόμενη φοβερή και τρομερή Παρουσία Σου, να μας κάνεις άξιους
μετόχους της Βασιλείας Σου.
Θεέ μας, Εσύ που είσαι ο Μέγας και Ύψιστος, ο Μοναδικός Αθάνατος, που
κατοικείς σε Φως απλησίαστο σε όλους, και δημιούργησες με τη Σοφία Σου όλη
την κτίση και διαχώρισες ανάμεσα στο Φως και το σκοτάδι, αφού τοποθέτησες
τον μεν ήλιο για να εξουσιάζει όλη την ημέρα, την δε σελήνη και τα αστέρια για
να εξουσιάζουν όλη τη νύχτα. Εσύ, που αξίωσες εμάς τους αμαρτωλούς να σε
συναντήσουμε προσωπικά και κατά τη σημερινή ημέρα, ενώ Σου προσφέρουμε,
ως δοξολογία την εσπερινή λατρεία μας.
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Εσύ, Φιλάνθρωπε Κύριε, οδήγησε την προσευχή μας να ανεβεί ενώπιόν Σου σαν
θυσία θυμιάματος και αποδέξου το γεμάτο μοσχοβολιά άρωμά της.
Χάρισέ μας και αυτό το απόγευμα και την ερχόμενη νύχτα ειρηνική. Ντύσε μας
με τη φωτεινή πνευματική πανοπλία. Προστάτευσέ μας από κάθε νυχτερινό
φόβο και από κάθε επικίνδυνο πράγμα, που περνάει μέσα από το σκοτάδι
(=κρυμμένο). Χάρισέ μας τον ύπνο, που τον εδώρησες για να ξεκουράζουμε την
αδύνατη φύση μας, ελεύθερο από κάθε διαβολική φαντασία. Ναι, Δέσποτα,
όλου του κόσμου και χορηγέ όλων των αγαθών, ώστε και την ώρα του ύπνου
ευρισκόμενοι σε κατάνυξη να επικαλούμαστε κατά τη διάρκεια της νύχτας το
πανάγιο Όνομά Σου και να φωτιζόμαστε από τη μελέτη των εντολών Σου για
να σηκωθούμε (=το πρωί) με χαρούμενη την ψυχή μας και να δοξολογήσουμε
την αγαθότητά Σου, ενώ συνάμα θα προσφέρουμε στην ευσπλαχνία Σου
προσευχές και παρακλήσεις για τις αμαρτίες μας, αλλά και όλου του λαού Σου,
τον οποίο και ελέησε με τις πρεσβείες της αγίας Θεοτόκου.

paterikakeimena.blogspot.gr
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