
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

Το κείµενο που ακολουθεί µας παρουσιάζει µε απλό 

και γλαφυρό τρόπο την ιερή τελετή της µοναχικής κου-

ράς. Πρόκειται για την επίσηµη πράξη της Εκκλησίας, 

κατά την οποία ένα βαπτισµένο µέλος Της αφιερώνε-

ται στον Τριαδικό Θεό. 

Το τυπικό περιλαµβάνει κατήχηση, υποσχέσεις, ευ-

χές, τριχοκουρία και ένδυση του δεχόµενου το µοναχι-

κό σχήµα. Μέσα απ’ αυτά διαγράφεται η πορεία του 

µοναχού. Φωτίζονται τα χαρίσµατα που πρέπει να τον 

κοσµούν. Εντοπίζονται οι παγίδες που οφείλει να απο-

φεύγει. 

Όπως φαίνεται απ’ την ακολουθία υφίσταται οργα-

νικός δεσµός µεταξύ του εν µετανοία προσερχόµενου 

και της εκκλησιαστικής κοινότητας. Εκείνη τον προ-

σφέρει στον Κύριο και προσεύχεται «ὑπέρ αὐτοῦ». Κι ο 

Κύριος τον αντιπροσφέρει, προικισµένο µε το ιδιαίτερο 

χάρισµα της αφιέρωσης, «εὔχρηστον εἰς διακονίαν» (2 

Τιµ. δ’ 11) αυτής. 

   ____________  

•  Το κείµενο της ακολουθίας του Μικρού Σχήµατος προέρχεται 

απ’ το βιβλίο: Εὐχολόγιον τό Μέγα, ἐπιµελείᾳ Πρωτοπρεσβυτέρου 

Νικολάου Παν. Παπαδοπούλου (Ἐν Ἀθήναις: Μιχαήλ Ἰ. Σαλίβερος, 

1927), σελ. 139-147.   

•  Η ερµηνεία της αποστολικής και ευαγγελικής περικοπής προέρ-

χεται απ’ την Καινή Διαθήκη µέ σύντοµη ἑρµηνεία (Ἀπόδοση στήν 

κοινή νεοελληνική), Παναγιώτου Ν. Τρεµπέλα, στ’ ἔκδοση (Ἀθήνα: 

Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», 2016). 
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ΤΟΥ ΜΑΝ∆ΥΟΥ 

 
 Μετά τό κρουσθῆναι τό µικρόν, καί ἄρξασθαι τού  ̋
ἀδελφού  ̋τῶν Ὡρῶν, εἰσφέρει ὁ Ἐκκλησιάρχη  ̋τόν µέλ-
λοντα ἀποκαρῆναι, καί ποιεῖ γονυκλισία  ̋ἔµπροσθεν τῶν 
ἁγίων Θυρῶν, καί εἰ  ̋ τού  ̋ Χορού  ̋ ἀνά µίαν, εἶτα τῷ 
Ἡγουµένῳ· καί τότε ἐξελθών ἐν τῷ Νάρθηκι, ἀποτίθεται 
τά συνήθη ἱµάτια. Καί ἀρξαµένη  ̋τῆ  ̋θεία  ̋Λειτουργία ,̋ 
ἵσταται ἐπί τῶν βασιλικῶν πυλῶν ἄζωστο ,̋ ἀνυπόδετο  ̋
καί ἀσκεπή .̋ 
 
 Ψαλλοµένων δέ τῶν Ἀντιφώνων, µετά τήν Εἴσοδον, 
λέγεται τό Κοντάκιον τῆ  ̋ἡµέρα  ̋εἰ̋  τό, ∆όξα Πατρί, καί 
Υἱῷ, καί Ἁγίῳ Πνεύµατι. Εἰ̋  δέ τό, Καί νῦν, καί ἀεί, καί εἰ  ̋
τού  ̋ αἰῶνα  ̋ τῶν αἰώνων. Ἀµήν, ψάλλεται τό παρόν 
Τροπάριον: 
 
 Ἦχο  ̋α .́ Τόν τάφον σου Σωτήρ. 
 Ἀγκάλα  ̋ πατρικά ,̋ διανοῖξαι µοι σπεῦσον· ἀσώτω  ̋
τόν ἐµόν, κατηνάλωσα βίον· εἰ̋  πλοῦτον ἀδαπάνητον, 
ἀφορῶν τῶν οἰκτιρµῶν σου Σωτήρ, νῦν πτωχεύουσαν, µή 
ὑπερίδῃ  ̋καρδίαν· σοί γάρ Κύριε, ἐν κατανύξει κραυγάζω· 
ἥµαρτον Πάτερ, εἰ  ̋τόν οὐρανόν, καί ἐνώπιόν σου.  
 
 
 

Ακολουθία 
του Μικρού Σχήµατος 

δηλαδή 
του Μανδύα 

 
 Μετά τη σύντοµη καµπανοκρουσία και αφού ξεκινή-
σουν οι αδελφοί την ακολουθία των Ωρών, φέρνει ο Εκ-
κλησιάρχης προς το ναό αυτόν που πρόκειται να καρεί. 
Κι ο υποψήφιος κάνει εδαφιαίες µετάνοιες µπροστά απ’ 
την ωραία Πύλη του Ιερού αρχικά, έπειτα στους Χορούς 
των ψαλτών –από µία στον καθένα– και τέλος στον Η-
γούµενο. Και τότε, αφού βγει στον Νάρθηκα, αποθέτει 
εκεί τα συνηθισµένα του ρούχα. Όταν ξεκινήσει η θεία 
Λειτουργία, στέκεται στην πόρτα του ναού χωρίς ζώνη, 
χωρίς υποδήµατα και χωρίς κάλυµµα στο κεφάλι.  
 
 Ενώ ψάλλονται τα Αντίφωνα και αφότου ολοκληρω-
θεί η µικρή Είσοδος, λέγεται το Κοντάκιο της ηµέρας 
έπειτα απ’ το «∆όξα στον Πατέρα και στον Υιό και στο 
Άγιο Πνεύµα». Μετά απ’ το «Και τώρα και πάντοτε και 
στους αιώνες των αιώνων. Αµήν (ναι, έτσι ας γίνει)», 
ψάλλεται το παρακάτω Τροπάριο: 
 
 Ήχος πρώτος. Μέλος αντίστοιχο µε το «Τον τάφον 
σου Σωτήρ...» 
 Σωτήρα, άνοιξέ µου γρήγορα τις πατρικές σου αγκα-
λιές. Μέσα σε ασωτίες κατανάλωσα όλη µου τη ζωή. 
Προσβλέποντας όµως στην ευσπλαχνία σου –η οποία 
είναι πλούτος που δεν µπορεί να δαπανηθεί– σου ζητώ, 
τώρα, να µην περιφρονήσεις την φτωχή πνευµατικά 
καρδιά µου. ∆ιότι, Κύριε, φωνάζω µε κατάνυξη σε σένα: 
Αµάρτησα Πατέρα, τόσο στον ουρανό όσο και απέναντί 
σου. 
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  Τούτου δέ ψαλλοµένου τρί ,̋ εἰσάγεται παρά τοῦ 
Ἐκκλησιάρχου ὁ Ἀδελφό ,̋ ποιῶν κατά τρεῖ̋  τόπου  ̋
γονυκλισία  ̋ἀνά τρεῖ ,̋ µέχρι τῶν ἁγίων Θυρῶν.  
 
 Καί ἀναστάντα κατηχεῖ αὐτόν ὁ Ἡγούµενο ,̋ οὕτω :̋ 
 Ἄνοιξον τά τῆ  ̋ καρδία  ̋ σου ὦτα, Ἀδελφέ, καί ἄ-
κουσον τῆ  ̋φωνῆ  ̋τοῦ Κυρίου, λεγούση :̋ ∆εῦτε πρό  ̋µε 
πάντε̋  οἱ κοπιῶντε ,̋ καί πεφορτισµένοι, κἀγώ ἀναπαύσω 
ὑµᾶ ·̋ ἄρατε τόν ζυγόν µου ἐφ’ ὑµᾶ ,̋ καί µάθετε ἀπ’ ἐµοῦ, 
ὅτι πρᾶο  ̋ εἰµι, καί ταπεινό  ̋ τῇ καρδίᾳ, καί εὑρήσετε 
ἀνάπαυσιν ταῖ  ̋ψυχαῖ̋  ὑµῶν. 
 Νῦν οὖν τήν προσήκουσαν ἀπόκρισιν πρό  ̋ἑκάστην 
τῶν ἐρωτήσεων, µετά φόβου καί χαρᾶ  ̋ἀπόδο  ̋τῷ Θεῷ. 
Ἀσφαλῶ  ̋δέ γίνωσκε, ὅτι αὐτό  ̋ὁ Σωτήρ ἡµῶν, µετά τῆ  ̋
πανυµνήτου αὐτοῦ Μητρό  ̋καί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, καί 
πάντων τῶν Ἁγίων αὐτοῦ, ἐνταῦθα πάρεστιν, ἐνωτι-
ζόµενο  ̋τά παρά σοῦ ἐκπορευόµενα λόγια· ἵνα, ὅταν ἔλθῃ 
κρῖναι ζῶντα  ̋καί νεκρού ,̋ ἀποδώσῃ σοι, οὐ καθ’ ὅ µέλλει  ̋
συνταγῆναι καί καθοµολογῆσαι, ἀλλά καθ’ ὅ ἄν φυλάξαι ,̋ 
ἅ ὁµολογήσει .̋  
 Νῦν οὖν, εἰ ἐν ἀληθείᾳ προσέρχῃ τῷ Θεῷ, µετά προ-
σοχῆ  ̋ἀποκρίνου ἡµῖν, πρό  ̋ἅ µέλλει̋  ἐπερωτᾶσθαι.    
 
Ἐρώτησι :̋ Τί προσῆλθε̋ , Ἀδελφέ, προσπίπτων τῷ ἁγίῳ 
Θυσιαστηρίῳ, καί τῇ ἁγίᾳ Συνοδίᾳ ταύτῃ;  
Ἀπόκρισι̋ : Ποθῶν τόν βίον τῆ  ̋ἀσκήσεω ,̋ τίµιε Πάτερ.  
 
 
 

 Καθώς ψάλλεται το παραπάνω τροπάριο τρεις φο-
ρές, συνοδεύεται απ’ τον Εκκλησιάρχη ο αδελφός, ο ο-
ποίος κάνει σε τρία σηµεία τρεις εδαφιαίες µετάνοιες, 
ξεκινώντας από εκεί όπου έστεκε, µέχρι την ωραία Πύλη. 
  
 Και αφού σηκωθεί όρθιος, τον κατηχεί ο Ηγούµενος 
µε τα ακόλουθα: 
  Άνοιξε τα αυτιά της καρδιάς σου, αδελφέ, και άκουσε 
τη φωνή του Κυρίου που λέει: «Ελάτε σ’ εµένα όλοι οι 
κουρασµένοι και βαρυφορτωµένοι κι εγώ θα σας ανα-
παύσω. Πάρτε πάνω σας το ζυγό µου και µάθετε από µέ-
να ότι είµαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και έτσι θα 
βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας».  
 Τώρα λοιπόν, µε φόβο και χαρά, δώσε στο Θεό την 
πρέπουσα απάντηση σε κάθε µία απ’ τις ερωτήσεις. Γνώ-
ριζε µε σιγουριά ότι ο ίδιος ο Σωτήρας µας, µαζί µε την 
ιδιαιτέρως εξυµνουµένη Μητέρα Του και µε τους αγίους 
Αγγέλους και όλους τους αγίους Του, βρίσκεται εδώ α-

κούγοντας καλά τα λόγια που θα προέλθουν από σένα· 
ώστε, όταν έρθει να κρίνει τους ζωντανούς και τους νε-
κρούς, να σου αποδώσει, όχι σύµφωνα µε όσα πρόκειται 
να συµφωνήσεις και να οµολογήσεις απλώς, αλλά σύµ-
φωνα µε όσα τηρήσεις απ’ αυτά που θα υποσχεθείς.   
 Τώρα λοιπόν, εάν πράγµατι προσέρχεσαι στο Θεό, 
δώσε απάντηση σε µας, µε προσοχή, σε όσα πρόκειται να 
ερωτηθείς. 
 
Ερώτηση: Για ποιό λόγο ήρθες, αδελφέ, κάνοντας γονυ-
κλισίες στην Αγία Τράπεζα και στην αγία αυτή συνοδεία 
των µοναχών; 
Απάντηση: Ήρθα επιθυµώντας τη ζωή της άσκησης, σε-
βαστέ πατέρα. 
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 Ἐρώτησι :̋ Ποθεῖ̋  ἀξιωθῆναι τοῦ Ἀγγελικοῦ Σχήµατο ,̋ 
καί καταταγῆναι ἐν τῷ χορῷ τῶν Μοναζόντων; 
Ἀπόκρισι̋ : Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντο ,̋ τίµιε Πάτερ.  
 
 Ὁ Ἱερεύ :̋ 
 Ὄντω  ̋καλόν ἔργον καί µακάριον ἐξελέξω, ἀλλ’ ἐάν 
καί τελειώσῃ ·̋ τά γάρ καλά ἔργα κόπῳ κτῶνται, καί πόνῳ 
κατορθοῦνται. 
 
Ἐρώτησι :̋ Ἑκουσία σου τῇ γνώµῃ προσέρχῃ τῷ Κυρίῳ; 
Ἀπόκρισι̋ : Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντο ,̋ τίµιε Πάτερ. 
 
Ἐρώτησι :̋ Μή ἔκ τινο  ̋ἀνάγκη ,̋ ἤ βία ;̋ 
Ἀπόκρισι̋ : Οὐχί, τίµιε Πάτερ. 
 
Ἐρώτησι :̋ Παραµένει  ̋ τῷ Μοναστηρίῳ, καί τῇ ἀσκήσει, 
ἕω  ̋ἐσχάτη  ̋σου ἀναπνοῆ ;̋ 
Ἀπόκρισι̋ : Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντο ,̋ τίµιε Πάτερ. 
 
Ἐρώτησι :̋ Φυλάττει  ̋ σεαυτόν ἐν παρθενίᾳ, καί σωφρο-
σύνῃ, καί εὐλαβείᾳ; 
Ἀπόκρισι̋ : Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντο ,̋ τίµιε Πάτερ. 
  
Ἐρώτησι :̋ Σώζει̋  µέχρι θανάτου τήν ὑπακοήν τῷ Προε-
στῶτι, καί πάσῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἀδελφότητι; 
Ἀπόκρισι̋ : Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντο ,̋ τίµιε Πάτερ. 
 
Ἐρώτησι :̋ Ὑποµένει  ̋πᾶσαν θλῖψιν καί στενοχωρίαν τοῦ 
µονήρου  ̋βίου, διά τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν; 

Ερώτηση: Επιθυµείς να αξιωθείς του Αγγελικού Σχήµα-
τος και να συµπεριληφθείς στο χορό αυτών που µονά-
ζουν; 
Απάντηση: Ναι, µε τη βοήθεια του Θεού, σεβαστέ πατέρα. 
 
 Ο Ιερέας:  
 Πράγµατι, επιλέγεις  καλό έργο και ευλογηµένο, αλ-
λά µε την προϋπόθεση να το ολοκληρώσεις. ∆ιότι, τα κα-
λά έργα αποκτώνται µε κόπο και επιτυγχάνονται µε πό-
νο.  
 
Ερώτηση: Με δική σου απόφαση προσέρχεσαι στον Κύριο; 
Απάντηση: Ναι, µε τη βοήθεια του Θεού, σεβαστέ πατέρα. 
 
Ερώτηση: Μήπως λόγω κάποιου εξαναγκασµού ή παρά 
τη θέλησή σου; 
Απάντηση: Όχι, σεβαστέ πατέρα. 
 
Ερώτηση: Θα εξακολουθείς να µένεις στο Μοναστήρι 
και στον ασκητικό τρόπο ζωής µέχρι την τελευταία σου 
αναπνοή; 
Απάντηση: Ναι, µε τη βοήθεια του Θεού, σεβαστέ πατέρα. 
 
Ερώτηση: Θα κρατάς τον εαυτό σου σε παρθενία και α-
γνότητα και ευλάβεια; 
Απάντηση: Ναι, µε τη βοήθεια του Θεού, σεβαστέ πατέρα. 
 
Ερώτηση: Θα διατηρείς µέχρι θανάτου την υπακοή στον 
Ηγούµενο και σε όλη την εν Χριστώ αδελφότητα; 
Απάντηση: Ναι, µε τη βοήθεια του Θεού, σεβαστέ πατέρα. 
 
Ερώτηση: Θα αντέχεις κάθε θλίψη και στενοχώρια της 
µοναχικής ζωής, για τη Βασιλεία των Ουρανών; 
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 Ἀπόκρισι̋ : Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντο ,̋ τίµιε Πάτερ.  
  
 Εἶτα λέγει ὁ Ἱερεύ  ̋τήν Κατήχησιν: 
 Βλέπε, Τέκνον, οἵα  ̋συνθήκα  ̋δίδω  ̋τῷ ∆εσπότῃ Χρι-
στῷ. Ἄγγελοι γάρ πάρεισιν ἀοράτω ,̋ ἀπογραφόµενοι τήν 
ὁµολογίαν σου ταύτην, ἥν καί µέλλει  ̋ἀπαιτεῖσθαι ἐν τῆ 
δευτέρᾳ Παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.  
 Ὑφηγοῦµαι οὖν σοι τήν τελειοτάτην ζωήν, ἐν ᾗ κατά 
µίµησιν ἡ τοῦ Κυρίου πολιτεία διαδείκνυται, διαµαρ-
τυρόµενο  ̋ ἅπερ χρή ἁσπάσασθαί σε, καί ὧν περ δέον 
ἐκφυγεῖν. Ἰδού γάρ προέθου, Τέκνον, τό προσελθεῖν καί 
δουλεύειν τῷ Κυρίῳ.  
 Εἰ οὖν βούλει Μοναχό  ̋ γενέσθαι, πρό πάντων κα-
θάρισον σεαυτόν ἀπό παντό  ̋µολυσµοῦ σαρκό  ̋καί πνεύ-
µατο ,̋ ἐπιτελῶν ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ. 
 Κτῆσαι ταπεινοφροσύνην, δι’ ἧ  ̋ κληρονόµο  ̋ γενήσῃ 
τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν· 
 ἀπόθου τῆ  ̋βιωτικῆ  ̋συνηθεία  ̋τό θράσο ·̋ 
 ὑπακοήν ἔχε πρό  ̋πάντα .̋ 
 Ἀγόγγυστο  ̋ἔσο ἐν ταῖ̋  ἐπιτασσοµέναι̋  σοι διακονίαι̋ ·  
 ἐν τῇ εὐχῇ καρτερικό ·̋  
 ἐν ταῖ  ̋ἀγρυπνίαι  ̋µή κατόκνει·  
 ἐν τοῖ  ̋πειρασµοῖ  ̋µή ἀθύµει·  
 ἐν ταῖ  ̋νηστείαι  ̋µή ἐκλύου. Γίνωσκε δέ, ὅτι διά προσ-
ευχῆ  ̋καί νηστεία  ̋δεῖ ἐξιλεώσασθαί σε τόν Θεόν.  
 Ἐν ταῖ̋  ἀσθενείαι  ̋µή ὀλιγώρει·  
 ἐπιτήρει δέ τού  ̋ πονηρού  ̋ λογισµού ·̋ οὐ γάρ µέλλει 
παύσασθαι ὁ ἐχθρό ,̋ ὑποβάλλων σοι µνήµην τοῦ προ-
τέρου βίου,  

Απάντηση: Ναι, µε τη βοήθεια του Θεού, σεβαστέ πατέρα. 
  
 Έπειτα, λέει ο Ιερέας την Κατήχηση: 
 Πρόσεχε, παιδί µου, ποιες υποσχέσεις δίνεις στο ∆ε-
σπότη Χριστό. ∆ιότι άγγελοι παρευρίσκονται αόρατα, 
καταγράφοντας την οµολογία σου αυτή, για την οποία 
πρόκειται να σου ζητηθεί λόγος, κατά τη δεύτερη Πα-
ρουσία του Κυρίου µας Ιησού Χριστού. 
 Σου παρουσιάζω, λοιπόν, την απόλυτα τέλεια ζωή –
κατά την οποία αναδεικνύεται η διαγωγή κατά µίµηση 
του Κυρίου– γνωστοποιώντας σου όσα πρέπει να απο-
δεχθείς και όσα πρέπει να αποφύγεις. Καθ’ όσον µάλι-
στα προτίµησες, παιδί µου, να προσέλθεις και να υπηρε-
τείς τον Κύριο. 
 Εάν, εποµένως, θέλεις να γίνεις Μοναχός, πριν απ’ 
όλα, καθάρισε τον εαυτό σου από κάθε πράξη που µολύ-
νει το σώµα και την ψυχή, εφαρµόζοντας την αγιότητα, 
µε φόβο Θεού. 
 Απόκτησε την ταπεινοφροσύνη, µε την οποία θα 
κληρονοµήσεις τα αιώνια αγαθά.  
 Απώθησε το θράσος της καθηµερινής βιοτικής ρουτίνας.  
 Κάνε υπακοή σε όλους.  
 Μη γογγύζεις για τις διακονίες που σου ανατίθενται.  
 Στην προσευχή να είσαι καρτερικός.  
 Στις αγρυπνίες µην τεµπελιάζεις.  
 Στους πειρασµούς µη δυσανασχετείς. 
 Απ’ τις νηστείες µην καταβάλλεσαι. Γνώριζε, εξάλ-
λου, ότι µε την προσευχή και µε τη νηστεία µπορείς να 
δεχθείς το έλεος του Θεού.  
 Στις ασθένειες µην παραµελείς τα καθήκοντά σου.  
 Έλεγχε τους πονηρούς λογισµούς. ∆ιότι, δεν πρό-
κειται να σταµατήσει ο εχθρός να σου σιγοψιθυρί-
ζει τις αναµνήσεις της προηγούµενής σου ζωής  
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 καί µῖσο  ̋ πρό  ̋ τήν ἐνάρετον πολιτείαν. Χρή οὖν σε, 
ἀρξάµενον τῆ  ̋ὁδοῦ τῆ  ̋ἀπαγούση  ̋ἐπί τήν Βασιλείαν τῶν 
Οὐρανῶν, µή στραφῆναι εἰ̋  τά ὀπίσω· οὐ γάρ εὔθετο  ̋ἔσῃ 
εἰ̋  τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν.  
 Μήν οὖν προτιµήσῃ  ̋ τι τοῦ Θεοῦ· µή ἀγαπήσῃ  ̋ µήτε 
πατέρα, µήτε µητέρα, µήτε ἀδελφού ,̋ µήτε τινά τῶν ἰδίων, 
µήτε σεαυτόν ἀγαπήσῃ  ̋ὑπέρ τόν Θεόν· µή τά  ̋βασιλεία  ̋
τοῦ κόσµου, ἤ ἀνάπαυσιν οἱανδήποτε καί τιµήν·  
 µή πτωχείαν ἀποστραφῇ ,̋ µή κακουχίαν, µή ἐξου-
δένωσιν ἀνθρώπων, µήτε τι ἄλλο, ὅ νοµίζει̋  εἶναι δυσχερέ ,̋ 
καί κωλυθῇ  ̋τρέχειν ὀπίσω τοῦ Χριστοῦ·  
 ἀλλ’ ἀεί ἐνοπτριζόµενο  ̋ τά ἐν ἐλπίδι τῶν κατά Θεόν 
ζώντων ἀγαθά, καί τού  ̋ἀπ’ αἰῶνο  ̋λογιζόµενο  ̋Μάρτυρα  ̋
καί Ὁσίου ,̋ οἵ πολλοῖ̋  ἱδρῶσι, καί πόνοι̋ , καί µυρίοι̋  
αἵµασι, καί θανάτοι̋  ταῦτα ἐκτήσαντο, νῆφε ἐν πᾶσι, κακο-
πάθησον, ὡ  ̋ καλό  ̋ στρατιώτη  ̋ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅ  ̋
πλούσιο  ̋ὤν ἐν ἐλέει, δι’ ἡµᾶ  ̋ ἐπτώχευσε, γενόµενο  ̋καθ’ 
ἡµᾶ ,̋ ἵνα ἡµεῖ̋  πλουτήσωµεν τήν Βασιλείαν αὐτοῦ.  
 ∆εῖ οὖν καί ἡµᾶ  ̋µιµητά  ̋γενέσθαι αὐτοῦ, καί δι’ αὐτόν 
πάντα ὑποµεῖναι, προκόπτοντα  ̋ ἐν ταῖ̋  ἐντολαῖ̋  αὐτοῦ 
ἡµέρα  ̋καί νυκτό ·̋ αὐτό  ̋γάρ ὁ Κύριο  ̋εἶπεν: Εἴ τι̋  θέλει 
ὀπίσω µου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καί ἀράτω τόν 
σταυρόν αὑτοῦ, καί ἀκολουθείτω µοι· ὅπερ ἐστι, πα- 
ρεσκευασµένον ἀεί εἶναι µέχρι θανάτου πρό  ̋ πᾶσαν 
ἐκπλήρωσιν τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν·  
 
 
 
 

και να σου υποβάλλει µίσος για την ενάρετη ζωή. Είναι 
ανάγκη λοιπόν για σένα, καθώς αρχίζεις την οδό που σε 
οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, να µην γυρίζεις το 
νου στην προηγούµενη ζωή σου. ∆ιότι δεν θα είσαι έτσι 
ευπρόσδεκτος στη Βασιλεία των Ουρανών.  
 Μην προτιµήσεις τίποτα άλλο εκτός απ’ το Θεό. Μην 
αγαπήσεις µήτε πατέρα, µήτε µητέρα, µήτε αδέλφια, µή-
τε κάποιον απ’ τους δικούς σου, µήτε τον εαυτό σου αγα-
πήσεις, πάνω απ’ τον Θεό. Ούτε τις δόξες του κόσµου, 
ούτε οποιαδήποτε ανακούφιση και προσφορά τιµής.  
 Μην αποστρέφεσαι τη φτώχεια, ούτε τις ταλαιπωρί-
ες, ούτε την περιφρόνηση των ανθρώπων, ούτε οτιδήπο-
τε άλλο θεωρείς ότι είναι λυπηρό, και εµποδιστείς έτσι, 
να τρέχεις πίσω απ’ το Χριστό.  
 Αλλά πάντοτε, έχοντας µπροστά στα µάτια σου τα 
αγαθά αυτών που ζουν µε την ελπίδα στον Θεό και συλ-
λογιζόµενος τους Μάρτυρες και Οσίους όλων των αιώ-
νων –οι οποίοι αποκτήσανε αυτά τα αγαθά µε πολλούς 
ιδρώτες και πόνους και αναρίθµητα αίµατα και θανά-
τους– να είσαι νηφάλιος σε όλα και µην αρνηθείς την 
κακοπάθεια, ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Ο 
Ιησούς Χριστός, πλούσιος σε έλεος καθώς είναι, έγινε 
για µας πτωχός, παίρνοντας το ανθρώπινο σώµα, για να 
γίνουµε εµείς πλούσιοι µε την κληρονοµιά της Βασιλείας 
Του. 
 Γι’ Αυτόν, λοιπόν, πρέπει κι εµείς να γίνουµε µιµητές 
Του, και γι’ Αυτόν όλα να τα υποµείνουµε, δείχνοντας 
προκοπή στις εντολές Του ηµέρα και νύχτα. ∆ιότι, ο 
ίδιος ο Κύριος είπε: «Όποιος θέλει να µε ακολουθήσει, 
ας αρνηθεί τον κακό εαυτό του και ας σηκώσει τον σταυ-
ρό του και ας µε ακολουθήσει»· που σηµαίνει, να είσαι 
πάντα έτοιµος µέχρι τον θάνατο, µε σκοπό την εκπλήρω-
ση των εντολών Του.  
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  καί γάρ πεινᾶσαι ἔχει̋ , καί διψῆσαι, καί γυµνητεῦσαι, 
ὑβρισθῆναι τε καί χλευασθῆναι, ὀνειδισθῆναι, καί δι-
ωχθῆναι, καί πολλοῖ̋  ἄλλοι̋  περιαχθῆναι λυπηροῖ̋ , οἷ̋  ἡ 
κατά Θεόν ζωή χαρακτηρίζεται· καί ὅταν ταῦτα πάντα 
πάθῃ ,̋ Χαῖρε, φησίν, ὅτι ὁ µισθό  ̋ σου πολύ  ̋ ἐν τοῖ̋  
οὐρανοῖ̋ · ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῶ Κυρίῳ ἡµῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰ̋  
τού  ̋αἰῶνα .̋ Ἀµήν.  
 
Ἐρώτησι :̋ Ταῦτα πάντα οὕτω καθοµολογεῖ̋ , ἐπ’ ἐλπίδι 
τῆ  ̋ δυνάµεω  ̋τοῦ Θεοῦ, καί ἐν ταύται̋  ταῖ  ̋ὑποσχέσεσι 
διακαρτερεῖν συντάσσῃ µέχρι τέλου  ̋ζωῆ ,̋ χάριτι Χριστοῦ; 
Ἀπόκρισι̋ : Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντο ,̋ τίµιε Πάτερ.  
 
 Καί εὐθύ  ̋ἐπεύχεται ὁ Ἱερεύ :̋ 
 Ὁ πανοικτίρµων οὖν Θεό  ̋καί πολυέλεο ,̋ ὁ τά ἄχρα-
ντα σπλάγχνα τῆ  ̋ αὐτοῦ ἀνεξιχνιάστου ἀγαθότητο  ̋
ὑπανοίγων παντί τῷ προσερχοµένῳ αὐτῷ, πόθῳ, καί 
ἀγάπῃ θερµῇ· ὁ εἰπών ὅτι ἐπιλήσεται γυνή τά ἔκγονα 
αὐτῆ ,̋ ἤ ἐγώ ἐπιλήσοµαί σου· ὁ καί τόν σόν πόθον εἰδώ ,̋ 
καί τῇ προθέσει σου ἐπιβάλλων τήν παρ’ ἑαυτοῦ δύναµιν, 
πρό  ̋ ἐκπλήρωσιν τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν, ἐπιλάβοιτο, καί 
ἐπαγκαλίσαιτο, καί ὑπερασπίσαι σου, καί γένοιτό σοι 
τεῖχο  ̋ ὀχυρόν ἀπο προσώπου ἐχθροῦ, πέτρα ὑποµονῆ ,̋ 
παρακλήσεω  ̋ ἀφορµή, εὐτονία  ̋ χορηγό ,̋ εὐψυχία  ̋ πο-
ρισµό ,̋ ἀνδρεία  ̋συναγωνιστή ·̋  
 
 
 
 

 Καθ’ όσον µάλιστα µπορεί και να πεινάσεις και να 
διψάσεις και να µην έχεις αρκετά ενδύµατα για να ντυ-
θείς όταν θα κρυώνεις και να υβρισθείς και να κοροϊδευ-
τείς και να ντροπιαστείς και να διωχθείς και να σηκώσεις 
το βάρος πολλών άλλων λυπηρών, µε τα οποία χαρακτη-
ρίζεται η ζωή σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού. Αλλά κι 
όταν υποστείς όλα αυτά τα παθήµατα µαζί, σου λέει ο 
Χριστός «να χαίρεσαι, επειδή η αµοιβή σου θα είναι µε-
γάλη στους ουρανούς». Μαζί µε τον Κύριο µας Ιησού 
Χριστό, του οποίου η δόξα µένει στους αιώνες. Αµήν. 
 
 
Ερώτηση: Αποδέχεσαι όλα τα παραπάνω έχοντας µέσα 
σου την ελπίδα στη δύναµη του Θεού; Και είσαι, επιπλέ-
ον, αποφασισµένος να υποµείνεις µε καρτερία όλες αυ-
τές τις παραπάνω υποσχέσεις µέχρι το τέλος της ζωής 
σου, µε τη χάρη του Χριστού;  
Απάντηση: Ναι, µε τη βοήθεια του Θεού, τίµιε πατέρα. 
 
 Και αµέσως ο Ιερέας προσθέτει την ευχή: 
 Ο Θεός, λοιπόν, που είναι γεµάτος ευσπλαχνία και 
έλεος, Αυτός που ανοίγει τα καθαρότατα σπλάχνα της 
ανεξιχνίαστης αγαθότητάς Του σε κάθε άνθρωπο που 
Τον πλησιάζει µε πόθο και θερµή αγάπη, Αυτός που είπε 
ότι «µπορεί η γυναίκα να ξεχάσει τα παιδιά της, παρά ε-
γώ να σε ξεχάσω», Αυτός που και τον πόθο σου γνωρίζει 
και την πρόθεσή σου ενισχύει µε τη δύναµή Του, ώστε να 
µπορέσεις να τηρήσεις τις εντολές Του, µακάρι να σε πά-
ρει πάνω Του και να σε έχει µόνιµα στην αγκαλιά Του 
και να είναι ο υπερασπιστής σου και να γίνει για σένα 
τείχος ισχυρό που να αντιστέκεται στις επιθέσεις του   
εχθρού, πέτρα υποµονής, αφορµή παρηγοριάς, χορηγός 
δύναµης, απόκτηση θάρρους, συναγωνιστής ανδρείας.  
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  συγκοιταζόµενο ,̋ συνανιστάµενο ,̋ γλυκαίνων καί εὐ-
φραίνων σου τήν καρδίαν τῇ παρακλήσει τοῦ Ἁγίου 
αὐτοῦ Πνεύµατο ,̋  
 ἀξιῶν σε καί τῆ  ̋ µερίδο  ̋ τῶν ἁγίων καί ὁσίων 
Πατέρων ἡµῶν, Ἀντωνίου, Εὐθυµίου, Σάββα, καί τῶν σύν 
αὐτοῖ ·̋ (Ἐπί δέ γυναικῶν: Τῆ  ̋ ἁγία  ̋ Πρωτοµάρτυρο  ̋
Θέκλη ,̋ Εὐπραξία ,̋ Ὀλυµπιάδο ,̋ καί τῶν σύν αὐταῖ̋) µεθ’ 
ὧν καί κληρονοµήσει̋  τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν, ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡµῶν· ᾧ ἡ δόξα, καί τό κράτο ,̋ 
καί ἡ βασιλεία, καί ἡ δύναµι̋ , σύν τῷ Πατρί, καί τῷ Ἁγίῳ 
Πνεύµατι, νῦν καί ἀεί, καί εἰ  ̋ τού  ̋αἰῶνα  ̋τῶν αἰώνων. 
Ἀµήν. 
 
 Εἶτα κλίναντο  ̋αὐτοῦ τήν κεφαλήν, καί τοῦ ∆ιακόνου 
εἰπόντο :̋ Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν, τίθησιν ὁ Ἱερεύ  ̋ἐπάνω 
αὐτοῦ τό σχηµατολόγιον· καί λέγει τήν Εὐχήν ταύτην εἰ  ̋
ἐπήκοον πάντων: 
 Κύριε, ὁ Θεό  ̋ἡµῶν, ὁ ἀξίου  ̋εἶναι νοµοθετήσα  ̋τού  ̋
τά βιωτικά πάντα καταλιπόντα ,̋ καί συγγένειαν, καί φί-
λου ,̋ καί ἀκολουθήσαντά  ̋σοι, πρόσδεξαι καί τόν δοῦλον 
σου (τόν δε), τόν ἀποταξάµενον πᾶσι τούτοι̋ , κατά τά  ̋
ἁγία  ̋ἐντολά  ̋σου, καί ὁδήγησον αὐτόν ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, 
προσπίπτοντά σοι ἀµετεωρίστω ·̋ τείχισον αὐτόν ἐν τῇ 
δυνάµει τοῦ Ἁγίου σου Πνεύµατο ,̋ εἰ̋  τό µή δύνασθαι 
ἐνεργεῖν κατ’ αὐτοῦ πᾶσαν ἐναντίαν µηχανήν, ὑποµονήν 
αὐτῷ δωρούµενο ,̋ πρό  ̋τό εὐαρεστεῖν σοι δια παντό ·̋  
 
 
 

 Εύχοµαι ο Κύριος να είναι Αυτός που θα κοιµάται 
και θα σηκώνεται µαζί σου, αυτός που θα σου γλυκαίνει 
και θα σου γεµίζει χαρά την καρδιά µε τη παρηγοριά του 
Αγίου Του Πνεύµατος.  
 Εύχοµαι να σε αξιώσει, επίσης, να αποκτήσεις και 
την µερίδα των αγίων και οσίων Πατέρων µας Αντωνίου, 
Ευθυµίου, Σάββα και των συνασκητών τους [στην περί-
πτωση των γυναικών: των οσίων και µητέρων µας αγίας 
Πρωτοµάρτυρας Θέκλας, Ευπραξίας, Ολυµπιάδας και 
των συνασκητριών τους], µεταξύ των οποίων θα σου δο-
θεί ως κληρονοµιά και σε σένα η Βασιλεία των Ουρα-
νών, µαζί µε τον Κύριο µας Ιησού Χριστό. Σ’ αυτόν ανή-
κει η δόξα και η εξουσία και η βασιλεία και η δύναµη, 
καθώς και στον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύµα, τώρα και 
για πάντα και στους αιώνες των αιώνων. Αµήν. 
 
 
 Έπειτα, αφού ο αδελφός σκύψει το κεφάλι του και 
αφού πει ο ∆ιάκονος «Ας παρακαλέσουµε τον Κύριο», 
τοποθετεί ο Ιερέας πάνω σ’ αυτόν το πετραχήλι και λέει 
την παρακάτω ευχή εκφώνως, ώστε να ακουστεί σε 
όλους: 
 Κύριε, ο Θεός µας, Εσύ που νοµοθετείς για αυτούς 
που αποδεικνύονται άξιοι να εγκαταλείψουν όλα τα 
πράγµατα της ζωής, ακόµα και συγγενείς και φίλους, και 
να σε ακολουθήσουν, δέξου και τον δούλο Σου (…), αυ-
τόν που χωρίστηκε ολοκληρωτικά απ’ όλα αυτά, σύµφω-
να µε τις άγιες εντολές Σου, και οδήγησέ τον στην αλή-
θεια που πηγάζει από Σένα, καθώς πέφτει στα γόνατα 
για Σένα χωρίς κλονισµό. Περιτείχισέ τον µε τη δύναµη 
του Αγίου Σου Πνεύµατος, για να µην µπορεί να ενεργεί 
εναντίον του κάθε αντίθετη πολεµική µηχανή. ∆ώρισέ 
του υποµονή για να Σ’ ευχαριστεί πάντοτε.  
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  πρεσβείαι  ̋τῆ  ̋ὑπεραγία  ̋∆εσποίνη  ̋ἡµῶν Θεοτόκου, 
καί πάντων τῶν Ἁγίων, τῶν ἀπ’ αἰῶνό  ̋ σοι εὐαρε-
στησάντων.  
 Ὅτι εὐλόγηται, καί δεδόξασται τό πάντιµον καί 
µεγαλοπρεπέ  ̋ὄνοµά σου, τοῦ Πατρό ,̋ καί τοῦ Υἱοῦ, καί 
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο ,̋ νῦν καί ἀεί, καί εἰ̋  τού  ̋αἰῶνα  ̋τῶν 
αἰώνων. Ἀµήν. 
 
Ὁ Ἱερεύ :̋ Εἰρήνη πᾶσι. 
Ὁ Χορό :̋ Καί τῷ πνεύµατί σου. 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ Τά  ̋κεφαλά  ̋ἡµῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωµεν. 
Ὁ Χορό :̋ Σοί, Κύριε. 
 Ὁ Ἱερεύ :̋ 
 Κύριε, ὁ Θεό  ̋ἡµῶν, ἡ ἐλπί  ̋καί καταφυγή πάντων τῶν 
ἐλπιζόντων ἐπί σέ, ὁ διαφόρου  ̋ ὁδού  ̋ σωτηρία  ̋ ἡµῖν 
ὑποδείξα ,̋ διά τῆ  ̋ ἐνανθρωπήσεω  ̋ τοῦ Χριστοῦ σου, 
πρόσδεξαι τόν δοῦλον σου (τόν δε), τόν ἀπολιπόντα τά  ̋
κοσµικά  ̋ ἐπιθυµία ,̋ καί ἑαυτόν προσενέγκαντά σοι τῷ 
∆εσπότῃ, θυσίαν ζῶσαν, εὐάρεστον.  
 Περίελε ἀπ’ αὐτοῦ πᾶσαν σαρκικήν ἐπιθυµίαν, καί τά  ̋
ἀλόγου  ̋ προλήψει ·̋ ἵνα τῇ ἀφαιρέσει τῶν ἀναισθήτων 
τριχῶν, συναποβάληται καί τά  ̋ἀλόγου  ̋ἐνθυµήσει  ̋τε καί 
πράξει ,̋ καί ἀξιωθῇ ἀναλαβεῖν τόν ζυγόν σου τόν χρη-
στόν, καί τό ἐλαφρόν σου φορτίον, καί ἆραι τόν σταυρόν, 
καί ἀκολουθῆσαί σοι τῷ ∆εσπότῃ.  
 ∆ιατήρησον αὐτόν εἰ̋  τόν σόν ἁγιασµόν, καί δώρησαι 
αὐτῷ πρόθεσιν ἀγαθήν, ἐν τῇ τηρήσει τῶν ἁγίων σου 
ἐντολῶν, συναριθµῶν αὐτόν, ἐν καιρῷ εὐθέτῳ, τῷ χορῷ 
τῶν ἐκλεκτῶν σου.  

 Με τις µεσιτείες της Υπεραγίας, ∆έσποινάς µας Θεο-
τόκου και όλων των Αγίων που Σε ευχαρίστησαν απ’ 
όλους τους προηγούµενους αιώνες.  
 ∆ιότι είναι ευλογηµένο και δοξασµένο το ολοκληρω-
τικά τιµηµένο και µεγαλόπρεπό Σου όνοµα, του Πατέρα 
και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος, τώρα και πάντο-
τε και στους αιώνες των αιώνων. Αµήν (ναι, έτσι ας γί-
νει). 
 
Ο Ιερέας: Ας βασιλεύσει η ειρήνη σ’ όλους.  
Οι Ψάλτες: Και στη δική σου ψυχή. 
Ο ∆ιάκονος: Ας σκύψουµε µε σεβασµό τα κεφάλια µας 
στον Κύριο. 
Οι Ψάλτες: Σ’ Εσένα Κύριε, σκύβουµε ταπεινά. 
 Ο Ιερέας: 
 Κύριε, ο Θεός µας, η ελπίδα και το καταφύγιο όλων 
όσων ελπίζουν σε Σένα, Εσύ που µας υπέδειξες διάφο-
ρους δρόµους σωτηρίας –µέσω της ενανθρώπισης του 
Χριστού Σου– δέξου µέ ευχαρίστηση τον δούλο Σου (...). 
Εκείνον που άφησε τις επιθυµίες του κόσµου και έχει 
προσφέρει τον εαυτό του ως θυσία ζωντανή, ευπρόσδε-
κτη, σ’ Εσένα, τον ∆εσπότη.  
 Αποµάκρυνε απ’ αυτόν κάθε επιθυµία σαρκικής φύ-
σης και τις παράλογες φαντασιώσεις, ώστε µαζί µε την 
αφαίρεση των αναίσθητων τριχών, να ρίξει από πάνω 
του και τις παράλογες ενθυµήσεις και πράξεις. Και να 
αξιωθεί να πάρει πάνω του τον καλό Σου ζυγό  και το ε-
λαφρύ Σου φορτίο και να σηκώσει τον σταυρό του και 
να ακολουθήσει Εσένα, τον ∆εσπότη.  
 ∆ιατήρησέ τον στη δική Σου αγιότητα και χάρισέ 
του αγαθό σκοπό για την τήρηση των αγίων Σου εντο-
λών, συγκαταριθµώντας τον, όταν έρθει ο κατάλληλος 
καιρός, στον χορό των εκλεκτών Σου.  
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  Χάριτι, καί φιλανθρωπίᾳ τοῦ µονογενοῦ  ̋ σου Υἱοῦ, 
µεθ’ οὗ εὐλογητό  ̋εἶ, σύν τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ, καί ζω-
οποιῷ σου Πνεύµατι, νῦν καί ἀεί, καί εἰ̋  τού  ̋αἰῶνα  ̋τῶν 
αἰώνων. Ἀµήν.  
 
 Εἶτα ἐκτείνα  ̋τήν χεῖρα αὐτοῦ ὁ Ἱερεύ  ̋ εἰ  ̋τό ἅγιον 
Εὐαγγέλιον, λέγει: 
 Ἰδού ὁ Χριστό  ̋ἀοράτω  ̋ἐνταῦθα πάρεστι. Βλέπε, ὅτι 
οὐδεί  ̋σε ἀναγκάζει ἐλθεῖν ἐπί τοῦτο τό σχῆµα. Βλέπε, ὅτι 
σύ ἐκ προθέσεω  ̋θέλει  ̋τόν ἀρραβῶνα τοῦ µεγάλου, καί 
ἀγγελικοῦ σχήµατο .̋ 
 Ἀπόκρισι̋ : Ναί, τίµιε Πάτερ, ἐκ προθέσεω .̋ 
 
 Καί µετά τό συντάξασθαι, ἐπιθεί̋  ὁ Ἱερεύ  ̋τό ψαλίδιον 
ἐπί τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, λέει πρό  ̋αὐτον:  
 Λάβε τό ψαλίδιον, καί ἐπίδο  ̋µοι αὐτό. 
 
 Ὅπερ λαβών ὁ Ἱερεύ ,̋ καί αὖθι̋  ἐπιθεί̋  τῷ Εὐ-
αγγελίῳ, λέγει πάλιν πρό  ̋αὐτόν τά αὐτά. Τούτου δέ τρί  ̋
γενοµένου, τελευταῖον, ἐπιδόντο  ̋αὐτοῦ τό ψαλίδιον, λέγει 
πρό  ̋αὐτόν ὁ Ἱερεύ :̋ 
 Ἰδού ἐκ χειρό  ̋τοῦ Χριστοῦ λαµβάνει  ̋αὐτό. Βλέπε δέ 
τίνι προσέρχῃ, τίνι συντάσσῃ, καί τίνι ἀποτάσσῃ. 
 Μετά ταῦτα κρατῶν ὁ Ἱερεύ  ̋τό ψαλίδιον λέγει: 
 Εὐλογητό  ̋ ὁ Θεό ,̋ ὁ θέλων πάντα  ̋ ἀνθρώπου  ̋ σω-
θῆναι, καί εἰ  ̋ἐπίγνωσιν ἀληθεία  ̋ἐλθεῖν, ὁ ὤν εὐλογητό  ̋
εἰ̋  τού  ̋αἰῶνα  ̋τῶν αἰώνων. 
 Εἶτα κουρεύει αὐτόν ὁ Ἱερεύ ,̋ σταυροειδῶ  ̋λέγων:  
 

 Με τη Χάρη και τη φιλανθρωπία του Μονογενή Σου 
Υιού, µαζί µε τον Οποίο είσαι ευλογηµένος και µαζί µε 
το Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύµα, τώρα και πά-
ντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αµήν (ναι, έτσι ας γίνει). 
 
  Έπειτα, προτείνοντας ο Ιερέας το χέρι του στο άγιο 
Ευαγγέλιο, λέει: 
 Κοίταξε! Ο Χριστός παρευρίσκεται αόρατα εδώ. 
Γνώριζε ότι κανένας δεν σε αναγκάζει να έλθεις για να 
λάβεις αυτό το Σχήµα. Γνώριζε ότι εσύ επιθυµείς, µε δι-
κή σου πρόθεση, τον αρραβώνα του Μεγάλου και Αγγε-
λικού Σχήµατος. 
 Απάντηση: Ναι, σεβαστέ πατέρα, µε δική µου πρόθεση. 
 
 Και µετά από αυτήν τη συµφωνία, τοποθετώντας ο 
Ιερέας το ψαλίδι πάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο, λέει σ’ αυτόν:  
 Πάρε το ψαλίδι αυτό και δώσ’ το µου. 
 
 Αµέσως µόλις το παραλάβει ο Ιερέας και το τοποθε-
τήσει πάλι στο Ευαγγέλιο, λέει ξανά σ’ αυτόν τα ίδια µε 
τα παραπάνω. Αφού επαναληφθεί αυτό τρεις φορές, λέ-
ει προς αυτόν ο Ιερέας, την τελευταία φορά, δίνοντάς 
του το ψαλίδι:  
 Κοίταξε! Απ’ το χέρι του Χριστού παίρνεις το ψαλίδι. 
Πρόσεχε, λοιπόν, ποιον πλησιάζεις, µε ποιον συµπαρα-
τάσσεσαι και ποιον αποκηρύσσεις. 
 Έπειτα απ’  αυτά, κρατώντας ο Ιερέας το ψαλίδι λέει: 
 Ευλογηµένος είναι ο Θεός, που θέλει όλους τους αν-
θρώπους να σωθούν και να έρθουν σε πλήρη γνώση της 
αλήθειας. Αυτός που υπήρχε και θα υπάρχει πάντοτε, ας 
είναι ευλογηµένος στους αιώνες των αιώνων. 
 Έπειτα κουρεύει αυτόν ο Ιερέας σταυροειδώς λέγο-
ντας: 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

19 20 



 

 

  Ὁ Ἀδελφό  ̋ ἡµῶν (ὁ δεῖνα), κείρεται τήν κόµην τῆ  ̋
κεφαλῆ  ̋αὐτοῦ, εἰ̋  τό ὄνοµα τοῦ Πατρό ,̋ καί τοῦ Υἱοῦ, καί 
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο .̋ Εἴπωµεν ὑπέρ αὐτοῦ τό, Κύριε ἐλέ-
ησον. 
 Καί ψάλλεται παρά τῶν Ἀδελφῶν τό, Κύριε ἐλέησον (ἐκ 
γ )́. 
  
 Εἶτα ἐνδύει αὐτόν τό ἱµάτιον, λέγων: 
 Ὁ Ἀδελφό  ̋ ἡµῶν (ὁ δεῖνα), ἐνδύεται χιτῶνα 
ἀγαλλιάσεω ,̋ εἰ̋  τό ὄνοµα τοῦ Πατρό ,̋ καί τοῦ Υἱοῦ, καί 
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο .̋ Εἴπωµεν ὑπέρ αὐτοῦ τό, Κύριε 
ἐλέησον. 
 Ὁ Χορό :̋  Κύριε ἐλέησον (ἐκ γ )́. 
 
 Εἶτα τήν ζώνην, λέγων: 
 Ὁ Ἀδελφό  ̋ ἡµῶν (ὁ δεῖνα), περιζωνύεται τήν ὀσφύν 
αὑτοῦ δύναµιν ἀληθεία ,̋ εἰ̋  νέκρωσιν σώµατο ,̋ καί 
ἀνακαίνισιν πνεύµατο ,̋ ἐν ὀνόµατι τοῦ Πατρό ,̋ καί τοῦ 
Υἱοῦ, καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο .̋ Εἴπωµεν ὑπέρ αὐτοῦ τό, 
Κύριε ἐλέησον. 
 Ὁ Χορό :̋  Κύριε ἐλέησον (ἐκ γ )́. 
 
 Εἶτα τό καλυµµαύχιον, λέγων: 
 Ὁ Ἀδελφό  ̋ἡµῶν (ὁ δεῖνα), καλύπτεται περικεφαλαίαν 
ἐλπίδα σωτηρία ,̋ εἰ̋  τό ὄνοµα τοῦ Πατρό ,̋ καί τοῦ Υἱοῦ, 
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο .̋ Εἴπωµεν ὑπέρ αὐτοῦ τό, Κύριε 
ἐλέησον. 
 Ὁ Χορό :̋  Κύριε ἐλέησον (ἐκ γ )́. 
 
 Εἶτα τό παλλίον, λέγων· 

 Ο αδελφός µας (...) κουρεύεται τα µαλλιά του κε-
φαλιού του, στο όνοµα του Πατέρα και του Υιού και 
του Αγίου Πνεύµατος. Ας πούµε γι’ αυτόν το: Κύριε ε-
λέησον. 
 Και ψάλλεται από τους αδελφούς το: Κύριε ελέη-
σον (τρεις φορές). 
  
 Έπειτα φοράει σ’ αυτόν το εσωτερικό ράσο, λεγο-
ντας: 
 Ο αδελφός µας (...) ντύνεται το ένδυµα της αγαλλί-
ασης, στο όνοµα του Πατέρα και του Υιού και του Αγί-
ου Πνεύµατος. Ας πούµε γι’ αυτόν το: Κύριε ελέησον. 
 Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησον (τρεις φορές). 
 
 Έπειτα τη ζώνη, λέγοντας: 
 Ο αδελφός µας (…) περιζώνεται τη µέση του µε α-
ληθινή δύναµη, για να νεκρώσει το σώµα και να ανα-
καινίσει το πνεύµα του, στο όνοµα του Πατέρα και του 
Υιού και του Αγίου Πνεύµατος. Ας πούµε για αυτόν το: 
Κύριε ελέησον. 
 Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησον (τρεις φορές). 
 
 Έπειτα το κάλυµµα της κεφαλής, λέγοντας: 
 Ο αδελφός µας (...) καλύπτεται την περικεφαλαία 
ως ελπίδα σωτηρίας, στο όνοµα του Πατέρα και του 
Υιού και του Αγίου Πνεύµατος. Ας πούµε για αυτόν το: 
Κύριε ελέησον. 
 Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησον (τρεις φορές). 
  
 Έπειτα το εξωτερικό ράσο, λέγοντας: 
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  Ὁ Ἀδελφό  ̋ἡµῶν (ὁ δεῖνα), λαµβάνει τό παλλίον, τόν 
ἀρραβῶνα τοῦ µεγάλου καί Ἀγγελικοῦ Σχήµατο ,̋ εἰ  ̋
στολήν ἀφθαρσία  ̋ καί σεµνότητο ,̋ ἐν ὀνόµατι τοῦ 
Πατρό ,̋ καί τοῦ Υἱοῦ, καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο .̋ Εἴπωµεν 
ὑπέρ αὐτοῦ τό, Κύριε ἐλέησον. 
 Ὁ Χορό :̋  Κύριε ἐλέησον (ἐκ γ΄). 
  
 Εἶτα τά σανδάλια, λέγων: 
 Ὁ Ἀδελφό  ̋ἡµῶν (ὁ δεῖνα), ὑποδεῖται τα σανδάλια εἰ  ̋
ἑτοιµασίαν τοῦ εὐαγγελίου τῆ  ̋εἰρήνη ,̋ εἰ  ̋τό ὄνοµα τοῦ 
Πατρό ,̋ καί τοῦ Υἱοῦ, καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο .̋ Εἴπωµεν 
ὑπέρ αὐτοῦ τό, Κύριε ἐλέησον. 
 Ὁ Χορό :̋  Κύριε ἐλέησον (ἐκ γ΄). 
 
 Εἶτα τόν µανδύαν, λέγων: 
 Ὁ Ἀδελφό  ̋ἡµῶν (ὁ δεῖνα), ἔλαβε τόν ἀρραβῶνα τοῦ 
µεγάλου καί Ἀγγελικοῦ Σχήµατο ,̋ εἰ  ̋ τό ὄνοµα τοῦ 
Πατρό ,̋ καί τοῦ Υἱοῦ, καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο .̋ Εἴπωµεν 
ὑπέρ αὐτοῦ τό, Κύριε ἐλέησον. 
 Ὁ Χορό :̋  Κύριε ἐλέησον (ἐκ γ΄). 
 
 Ὁ ∆ιάκονο :̋ Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. 
 Ὁ Χορό :̋ Κύριε ἐλέησον. 
 Ὁ Ἱερεύ :̋ 
 Κύριε, ὁ Θεό  ̋ ἡµῶν, εἰσάγαγε τόν δοῦλον σου (τον 
δεῖνα) εἰ  ̋ τήν πνευµατικήν σου αὐλήν, καί συγκα-
ταρίθµησον αὐτόν τῷ λογικῷ σου ποιµνίῳ. Κάθαρον 
αὐτοῦ τό φρόνηµα ἀπό τῶν σαρκικῶν ἐπιθυµιῶν, καί τῆ  ̋
κενῆ  ̋ἀπάτη  ̋τοῦ βίου τούτου·  

 Ο αδελφός µας (...) λαµβάνει το ράσο, που είναι ο 
αρραβώνας του µεγάλου και Αγγελικού Σχήµατος ως 
στολή αφθαρσίας και σεµνότητας, στο όνοµα του Πα-
τέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος. Ας πούµε 
για αυτόν το: Κύριε ελέησον. 
 Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησον (τρεις φορές). 
 
 Έπειτα τα υποδήµατα, λέγοντας: 
 Ο αδελφός µας (...) φοράει τα υποδήµατα ως συµ-
βολισµό µε την ετοιµότητα που δίνει στην ψυχή η τή-
ρηση του Ευαγγελίου, το οποίο παρέχει την ειρήνη. 
Στο όνοµα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου 
Πνεύµατος. Ας πούµε για αυτόν το: Κύριε ελέησον. 
 Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησον (τρεις φορές). 
 
 Έπειτα το µαύρο πτυχωτό ένδυµα, λέγοντας: 
 Ο αδελφός µας (...) έλαβε τον αρραβώνα του Με-
γάλου και Αγγελικού σχήµατος, στο όνοµα του Πατέρα 
και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος. Ας πούµε για 
αυτόν το: Κύριε ελέησον. 
 Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησον (τρεις φορές). 
 
 Ο ∆ιάκονος: Ας παρακαλέσουµε τον Κύριο. 
 Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησον. 
 Ο Ιερέας: 
 Κύριε, ο Θεός µας, βάλε µέσα στην πνευµατική Σου 
αυλή τον δούλο σου (...), και συγκαταρίθµησέ τον µε το 
λογικό Σου ποίµνιο. Καθάρισε τον νου του από τις σαρ-
κικές επιθυµίες και από την κούφια απάτη τούτης της 
ζωής.  
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  καί δό  ̋ αὐτῷ ἀδιαλείπτω  ̋ µνηµονεύειν τῶν ἀπο-
κειµένων ἀγαθῶν τοῖ  ̋ ἀγαπῶσι σε, καί σταυρώσασιν 
ἑαυτού  ̋τῷ βίῳ διά τήν βασιλείαν σου.   
 Σύ γάρ εἶ ὁ ποιµήν καί ἐπίσκοπο  ̋τῶν ψυχῶν ἡµῶν, 
καί σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί 
τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν, καί ἀεί, καί εἰ  ̋τού  ̋αἰῶνα  ̋τῶν 
αἰώνων. Ἀµήν. 
 
 Καί εἰ µέν οὐκ ἔστι Λειτουργία, λέγονται τά Εἰρηνικά 
ταῦτα, καί τό Ἀποστολοευάγγελον· καί δίδοται τῷ 
ἀποκαρέντι κηρό ,̋ τό ἅγιον Εὐαγγέλιον, ἤ Σταυρό ·̋ καί 
γίνεται ὁ Ἀσπασµό .̋  
 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ Ἐν εἰρήνη τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. 
Ὁ Χορό :̋ Κύριε ἐλέησον. 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ Ὑπέρ τῆ  ̋ἄνωθεν εἰρήνη ,̋ καί τῆ  ̋σωτηρία  ̋
τῶν ψυχῶν ἡµῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.  
Ὁ Χορό :̋ Κύριε ἐλέησον. 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ Ὑπέρ τῆ  ̋ εἰρήνη  ̋ τοῦ σύµπαντο  ̋ κόσµου, 
εὐσταθεία  ̋τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καί τῆ  ̋τῶν 
πάντων ἑνώσεω ,̋ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.  
Ὁ Χορό :̋ Κύριε ἐλέησον. 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ Ὑπέρ τοῦ Ἀδελφοῦ ἡµῶν (τοῦ δε), καί τῆ  ̋
παρά Θεοῦ σκέπη ,̋ καί βοηθεία  ̋ αὐτοῦ, τοῦ Κυρίου 
δεηθῶµεν. 
Ὁ Χορό :̋ Κύριε ἐλέησον. 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ Ὑπέρ τοῦ ἀµέµπτω ,̋ ἀκατακρίτω ,̋ καί 
ἀνεµποδίστω  ̋διανύσαι αὐτόν τόν σκοπόν τοῦ µοναστικοῦ 
Σχήµατο ,̋ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. 

 Και δώσε του να θυµάται πάντοτε τα θησαυρισµένα 
αγαθά που προορίζονται για αυτούς που Σε αγαπούν και 
για αυτούς που σταυρώσανε τον εαυτό τους σ’ αυτόν τον 
βίο για τη Βασιλεία Σου.  
 ∆ιότι Εσύ είσαι ο ποιµένας και ο επίσκοπος των ψυ-
χών µας και σε Σένα απευθύνουµε τη δόξα, στον Πατέρα 
και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύµα, τώρα, πάντοτε και 
στους απέραντους αιώνες. Αµήν (ναι, έτσι ας γίνει). 
 
 Και εάν δεν τελείται θεία Λειτουργία, λέγονται τα 
παρακάτω «Ειρηνικά», ο «Απόστολος» και το «Ευ-
αγγέλιο». Και δίδεται λαµπάδα σ’ αυτόν που έλαβε την 
κουρά και το άγιο Ευαγγέλιο ή ένας σταυρός. Και γίνεται 
ο χαιρετισµός. 
 
Ο ∆ιάκονος: Με ειρήνη ας παρακαλέσουµε τον Κύριο. 
Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησον. 
Ο ∆ιάκονος: Ας παρακαλέσουµε τον Κύριο για την ειρή-
νη που προέρχεται από τον Θεό και τη σωτηρία των ψυ-
χών µας. 
Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησον. 
Ο ∆ιάκονος: Ας παρακαλέσουµε τον Κύριο για την ειρή-
νη όλου του κόσµου, τη σταθερότητα των αγίων εκκλη-
σιών Του και για την ένωση όλων. 
Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησον. 
Ο ∆ιάκονος: Ας παρακαλέσουµε τον Κύριο για τον αδελ-
φό µας (...) και για τη σκέπη και βοήθειά του από τον 
Θεό. 
Οι Ψάλτες: Κύριε,ελέησον. 
Ο ∆ιάκονος: Ας παρακαλέσουµε τον Κύριο για να εκπλη-
ρώσει το σκοπό του µοναχικού Σχήµατος άψογα, χωρίς 
να κατακριθεί και χωρίς εµπόδια. 
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 Ὁ Χορό :̋ Κύριε ἐλέησον. 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ Ὑπέρ τοῦ διάγειν αὐτόν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ, 
καί εὐλαβείᾳ, καί σεµνότητι, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. 
Ὁ Χορό :̋ Κύριε ἐλέησον. 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ Ὑπέρ τοῦ ἀποθέσθαι αὐτόν τόν παλαιόν 
ἄνθρωπον, καί ἐνδύσασθαι τόν νέον, τόν κατά Θεόν 
κτισθέντα, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. 
Ὁ Χορό :̋ Κύριε ἐλέησον. 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ Ὑπέρ ἀφέσεω ,̋ καί συγχωρήσεω  ̋ τῶν 
ἁµαρτιῶν αὐτοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.  
Ὁ Χορό :̋ Κύριε ἐλέησον. 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ Ὑπέρ τοῦ ρυσθῆναι αὐτόν καί ἡµᾶ  ̋ ἀπό 
πάση  ̋θλίψεω ,̋ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. 
Ὁ Χορό :̋ Κύριε ἐλέησον. 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καί διαφύλαξον 
ἡµᾶ  ̋ὁ Θεό  ̋τῆ σῆ χάριτι. 
Ὁ Χορό :̋ Κύριε ἐλέησον. 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ Τῆ  ̋Παναγία ,̋ ἀχράντου, ὑπερευλογηµένη ,̋ 
ἐνδόξου, ∆εσποίνη  ̋ ἡµῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου 
Μαρία ,̋ µετά πάντων τῶν ἁγίων µνηµονεύσαντε̋ , ἑαυτού  ̋
καί ἀλλήλου  ̋καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ 
παραθώµεθα. 
Ὁ Χορό :̋ Σοί, Κύριε. 
Ἐκφώνησι̋ : Ὅτι ἅγιο  ̋εἶ ὁ Θεό  ̋ἡµῶν, καί σοί τήν δόξαν 
ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ 
Πνεύµατι, νῦν καί ἀεί, καί εἰ̋  τού  ̋αἰῶνα  ̋τῶν αἰώνων. 
 Ὁ Χορό :̋ Ἀµήν.  
 Ὅσοι εἰ  ̋Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε. 
Ἀλληλού̓α. (ἐκ γ )́ 

Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησον. 
Ο ∆ιάκονος: Ας παρακαλέσουµε τον Κύριο να διαβιώνει 
µε κάθε ευσέβεια και ευλάβεια και σεµνότητα. 
Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησον. 
Ο ∆ιάκονος: Ας παρακαλέσουµε τον Κύριο να τον αξιώ-
σει να εγκαταλείψει τον παλιό του αµαρτωλό εαυτό και 
να ντυθεί τον νέο, που δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε το 
θέληµα του Θεού. 
Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησον. 
Ο ∆ιάκονος: Ας παρακαλέσουµε τον Κύριο να τον απαλ-
λάξει από τις αµαρτίες του και να του τις συγχωρήσει. 
Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησον. 
Ο ∆ιάκονος: Ας παρακαλέσουµε τον Κύριο να γλυτώσει 
αυτόν και εµάς από κάθε θλίψη. 
Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησον. 
Ο ∆ιάκονος: Προνόησε, σώσε, ελέησε και διαφύλαξέ 
µας, Εσύ που είσαι ο Θεός, µε τη χάρη Σου. 
Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησον. 
Ο ∆ιάκονος: Αφού επικαλεσθούµε τη Μαρία, την Πανα-
γία, που είναι αµόλυντη, υπερευλογηµένη, ένδοξη, ∆έ-
σποινά µας, µητέρα του Θεού και παντοτινά παρθένος, 
και όλους τους αγίους, ας εµπιστευτούµε τους εαυτούς 
µας και τους άλλους και όλη µας τη ζωή στον Χριστό, τον 
Θεό.  
Οι Ψάλτες: Σ’ εσένα Κύριε παραδίνουµε τα πάντα. 
Εκφώνηση: ∆ιότι άγιος είσαι ο Θεός µας, και σε Σένα α-
πευθύνουµε τη δόξα, στον Πατέρα και στον Υιό και στο 
Άγιο Πνεύµα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των 
αιώνων.  
 Οι Ψάλτες: Αµήν (ναι, έτσι ας γίνει). 
 Όσοι βαπτιστήκατε στο όνοµα του Χριστού, τον Χρι-
στό ντυθήκατε. Αλληλούϊα (δοξολογείτε το Θεό). (τρεις 
φορές) 
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  ∆όξα Πατρί, και Υἱῷ, καί Ἁγίῳ Πνεύµατι. 
 Καί νῦν, καί αεί, καί εἰ  ̋ τού  ̋ αἰῶνα  ̋ τῶν αἰώνων. 
Ἀµήν. 
 Χριστόν ἐνεδύσασθε. Ἀλληλού̓α. 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ ∆ύναµι̋ . 
Ὁ Χορό :̋ ∆ύναµι̋ . Ὅσοι εἰ  ̋Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χρι-
στόν ἐνεδύσασθε. Ἀλληλού̓α. 
Ὁ Ἀναγνώστη :̋ Προκείµενον: Κύριο  ̋φωτισµό  ̋µου καί 
σωτήρ µου. 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ Πρόσχωµεν. 
Ὁ Ἀναγνώστη :̋ Στίχο :̋ Κύριο  ̋ ὑπερασπιστή  ̋ τῆ  ̋ ζωῆ  ̋
µου. 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ Σοφία. 
 
 Ὁ Ἀπόστολο .̋ 
 
 Ὁ Ἀναγνώστη :̋  Πρό  ̋Ἐφεσίου  ̋Ἐπιστολῆ  ̋Παύλου 
τό Ἀνάγνωσµα. 
 Ὁ ∆ιάκονο :̋ Πρόσχωµεν. 
 
 Κεφ. στ  ́10-17 
 Ἀδελφοί, ἐνδυναµοῦσθε ἐν Κυρίῳ, καὶ ἐν τῷ κράτει τῆ  ̋
ἰσχύο  ̋αὐτοῦ.  
 Ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸ  ̋ τὸ δύ-
νασθαι ὑµᾶ  ̋στῆναι πρὸ  ̋τὰ  ̋µεθοδεία  ̋τοῦ διαβόλου·  
 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡµῖν ἡ πάλη πρὸ  ̋αἷµα καὶ σάρκα, ἀλλὰ 
πρὸ  ̋τὰ  ̋ἀρχά ,̋  
 
 

 ∆όξα στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύµα. 
 Και τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώ-
νων. Αµήν (ναι, έτσι ας γίνει). 
 Τον Χριστό ντυθήκατε. Αλληλούϊα (δοξολογείτε τον 
Θεό).  
Ο ∆ιάκονος: Ας το πούµε πιο δυνατά. 
Οι Ψάλτες: Ας το πούµε πιο δυνατά. Όσοι βαπτιστήκα-
τε στο όνοµα του Χριστού, τον Χριστό ντυθήκατε. Αλ-
ληλούϊα (δοξολογείτε τον Θεό). 
Ο Αναγνώστης: Προκείµενο: Ο Κύριος είναι η φώτισή 
µου και ο Σωτήρας µου. 
Ο ∆ιάκονος: Ας προσέξουµε. 
Ο Αναγνώστης:  Στίχος: Ο Κύριος είναι ο υπερασπιστής 
της ζωής µου. 
Ο ∆ιάκονος: Τα ακόλουθα είναι σοφία Θεού. 
 
 Ο Απόστολος 
 
 Ο Αναγνώστης: Την περικοπή απ’ την επιστολή του 
Παύλου «Προς Εφεσίους» 
 Ο ∆ιάκονος: Ας προσέξουµε. 
  
 Κεφάλαιο έκτο, στίχοι 10 έως 17. 
 Αδελφοί, να ενισχύεσθε µε τη δύναµη που σας δίνει 
η κοινωνία σας µε τον Κύριο και που πηγάζει από την 
πανίσχυρη δύναµή Του.  
 Ντυθείτε ολόκληρο τον οπλισµό µε τον οποίο οπλί-
ζει ο Θεός τους στρατιώτες Του, για να µπορείτε να α-
ντιστέκεστε στα πανούργα τεχνάσµατα του διαβόλου. 
  ∆ιότι πραγµατικά δεν έχουµε να παλέψουµε µε α-
ντιπάλους ίδιους µε µας, µε αίµα και σάρκα σαν τη δική 
µας� αλλά η πάλη και ο πόλεµός µας είναι µε τις αρχές, 
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 πρὸ  ̋τὰ  ̋ἐξουσία ,̋ πρὸ  ̋τοὺ  ̋κοσµοκράτορα  ̋τοῦ σκότου  ̋
τοῦ αἰῶνο  ̋τούτου, πρὸ  ̋τὰ πνευµατικὰ τῆ  ̋πονηρία  ̋ἐν 
τοῖ̋  ἐπουρανίοι .̋  
 ∆ιὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα 
δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῇ πονηρᾷ  
 καὶ ἅπαντα κατεργασάµενοι στῆναι. 
 Στῆτε οὖν περιζωσάµενοι τὴν ὀσφὺν ὑµῶν ἐν ἀληθείᾳ, 
καὶ ἐνδυσάµενοι τὸν θώρακα τῆ  ̋δικαιοσύνη ,̋  
 καὶ ὑποδησάµενοι τοὺ  ̋ πόδα  ̋ ἐν ἑτοιµασίᾳ τοῦ 
Εὐαγγελίου τῆ  ̋εἰρήνη ,̋  
 ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντε  ̋τὸν θυρεὸν τῆ  ̋πίστεω ,̋ ἐν ᾧ 
δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωµένα 
σβέσαι· 
 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν 
µάχαιραν τοῦ Πνεύµατο ,̋ ὅ ἐστι ρῆµα Θεοῦ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

µε τις εξουσίες, µε τα διαβολικά αυτά τάγµατα, µε τους 
κοσµοκράτορες που εξουσιάζουν το πλήθος των ανθρώ-
πων που είναι βυθισµένοι στο ηθικό σκοτάδι που επι-
κρατεί στον κόσµο αυτό. Καλούµαστε να παλέψουµε µε 
τα πνευµατικά όντα που είναι γεµάτα πονηρία και κα-
τοικούν ανάµεσα στη γη και στον ουρανό.  
 Επειδή λοιπόν ο αγώνας είναι φοβερός, γι’ αυτό 
πάρτε πάνω σας και φορέστε την πανοπλία που δίνει ο 
Θεός, για να µπορέσετε να αντισταθείτε την ηµέρα που 
ο πειρασµός θα σας προσβάλει µε δύναµη.  
 Κι αφού επιτελέσετε µε ακρίβεια όλα τα καθήκοντά σας, να 
σταθείτε στη θέση σας και να την κρατήσετε καλά.  
 Σταθείτε λοιπόν στην παράταξη του αγώνα. Ζωσθεί-
τε την αλήθεια σαν ζώνη, ώστε ο φωτισµός της αλήθειας 
να σας δίνει πνευµατική δύναµη και ευκινησία. Και φο-
ρέστε ως θώρακα τη δικαιοσύνη, ώστε να είστε άτρωτοι 
από κάθε βέλος αδικίας και να µην παρασύρεσθε σε κα-
νένα άδικο έργο εναντίον των ανθρώπων γύρω σας.  
 Και φορέστε στα πόδια σας ως υποδήµατα που θα 
σας διευκολύνουν να περπατάτε ελεύθερα, την ετοιµό-
τητα και πρόθυµη δραστηριότητα που δίνει στην ψυχή 
η τήρηση του Ευαγγελίου, το οποίο παρέχει την ειρήνη. 
 Μαζί µε όλα αυτά πάρτε επάνω σας και φορέστε ως 
θυρεό, δηλαδή στενόµακρη ασπίδα που θα σας σκεπάζει 
ολόκληρους, την πίστη, µε την οποία θα µπορέσετε να 
σβήσετε όλους τους καυστικούς πειρασµούς του πονη-
ρού που µοιάζουν µε πύρινα βέλη.  
 Και δεχθείτε σαν περικεφαλαία την ελπίδα της σω-
τηρίας, ώστε, όπως η περικεφαλαία προστατεύει το κε-
φάλι του στρατιώτη, έτσι να περιφρουρούν τη διάνοιά 
σας οι αγαθοί και χαρούµενοι λογισµοί που εµπνέει η 
χριστιανική ελπίδα. Πάρτε και το µαχαίρι που δίνει το 
Άγιο Πνεύµα, και το οποίο είναι ο λόγος του Θεού. 
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 Ὁ Ἱερεύ :̋ Εἰρήνη σοί τῷ ἀναγινώσκοντι. 
Ὁ Χορό :̋ Ἀλληλού̓α (ἐκ γ΄).  Οὗτο  ̋ὁ πτωχό  ̋ἐκέκραξε, 
καί ὁ Κύριο  ̋ εἰσήκουσεν αύτοῦ καί ἐκ πασῶν τῶν θλί-
ψεων αὐτοῦ ἔσωσεν αὐτόν.  
Ὁ Ἱερεύ :̋ Σοφία· ὀρθοί, ἀκούσωµεν τοῦ ἁγίου 
Εὐαγγελίου. Εἰρήνη πᾶσι. 
Ὁ Χορό :̋ Καί τῷ πνεύµατί σου. 
 
Εὐαγγέλιον. 
 
Ὁ Ἱερεύ :̋ Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου, τό 
ἀνάγνωσµα. Πρόσχωµεν. 
Ὁ Χορό :̋ ∆όξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
 Κεφ. ί  37-38, ια  ́28-30  
 Εἶπεν ὁ Κύριο ·̋ Ὁ φιλῶν πατέρα, ἤ µητέρα ὑπὲρ ἐµὲ 
οὐκ ἔστι µου ἄξιο ·̋   
 καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐµὲ οὐκ ἔστι µου 
ἄξιο ·̋  
 καὶ ὃ  ̋οὐ λαµβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ 
ὀπίσω µου, οὐκ ἔστι µου ἄξιο .̋  
 ∆εῦτε πρό  ̋µε πάντε̋  οἱ κοπιῶντε  ̋καὶ πεφορτισµένοι, 
κἀγὼ ἀναπαύσω ὑµᾶ .̋  
 
 
 
 
 
 
 

Ο Ιερέας: Ειρήνη σε σένα που διαβάζεις την αποστολική 
περικοπή.  
Οι Ψάλτες: Αλληλούϊα (δοξολογείτε το Θεό) (τρεις φορές).  Αυ-
τός ο πτωχός φώναξε δυνατά προς τον Κύριο και ο Κύριος τον 
άκουσε και τον έσωσε απ’ όλες του τις θλίψεις. 
Ο Ιερέας: Ο λόγος του Θεού είναι σοφία. Ας ακούσουµε 
όρθιοι το άγιο Ευαγγέλιο. Η ειρήνη ας βασιλεύσει σε 
όλους. 
Οι Ψάλτες: Και στη δική σου ψυχή. 
 
Το Ευαγγέλιο 
 
Ο Ιερέας: Την περικοπή απ’ το «κατά Ματθαίον» άγιο 
Ευαγγέλιο, ας προσέξουµε.  
Οι Ψάλτες: ∆όξα σ’ Εσένα, Κύριε, δόξα σ’ Εσένα. 

 Κεφάλαιο δέκατο, στίχοι 37 έως 38 και κεφάλαιο ενδέ-

κατο, στίχοι 28 έως 30. 
 Είπε ο Κύριος: Εκείνος που αγαπά τον πατέρα του ή τη 
µητέρα του περισσότερο από µένα, και µε αρνείται για να µη 
χωρισθεί από τους γονείς του, δεν αξίζει για µένα.  
 Κι εκείνος που αγαπά τον γιο του ή την κόρη του 
περισσότερο από µένα, δεν είναι άξιος να λέγεται µα-
θητής µου.  
 Κι εκείνος που δεν παίρνει την απόφαση να υποστεί σταυ-
ρικό θάνατο και δεν ακολουθεί πίσω µου µε την απόφαση αυ-
τή, δεν µιµείται δηλαδή σε όλα το παράδειγµά µου, δεν αξίζει 
για µένα. 
 Ελάτε σε µένα όλοι όσοι είστε κουρασµένοι και φορτωµέ-
νοι από το βάρος της αµαρτίας και των θλίψεων, κι από το 
φόρτωµα των φαρισαϊκών παραδόσεων, µε τις οποίες ο θεό-
πνευστος νόµος µεταβλήθηκε σε φορτίο δυσβάστακτο. Ελάτε 
σε µένα, κι εγώ θα σας ξεκουράσω.  
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  Ἄρατε τὸν ζυγόν µου ἐφ  ̓ὑµᾶ  ̋καὶ µάθετε ἀπ  ̓ἐµοῦ, ὅτι 
πρᾷό  ̋ εἰµι καὶ ταπεινὸ  ̋ τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνά-
παυσιν ταῖ̋  ψυχαῖ  ̋ὑµῶν·  
 ὁ γὰρ ζυγό  ̋µου χρηστὸ  ̋καὶ τὸ φορτίον µου ἐλαφρόν 
ἐστιν. 
 
Ὁ Χορό :̋ ∆όξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ Ἐλέησον ἡµᾶ  ̋ὁ Θεό ,̋ κατά τό µέγα ἔλεό  ̋
σου, δεόµεθά σου, ἐπάκουσον καί ἐλέησον. 
Ὁ Χορό :̋ Κύριε ἐλέησον. 
Ὁ ∆ιάκονο :̋ Ἔτι δεόµεθα ὑπέρ ἀφέσεω ,̋ καί συγχω-
ρήσεω  ̋τῶν ἁµαρτιῶν τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ (τοῦδε). 
Ὁ Ἱερεύ :̋ Ὅτι ἐλεήµων καί φιλάνθρωπο  ̋Θεό  ̋ὑπάρχει̋ , 
καί σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί 
τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καί ἀεί, καί εἰ̋  τού  ̋αἰῶνα  ̋τῶν 
αἰώνων.  
Ὁ Χορό :̋ Ἀµήν. 
 
 Καί δίδωσιν αὐτῷ τόν Σταυρόν, λέγων: 
 Εἶπεν ὁ Κύριο ·̋ Εἴ τι  ̋ θέλει ὀπίσω µου ἀκολουθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καί ἀράτω τόν σταυρόν αὑτοῦ, καί 
ἀκολουθείτω µοι. 
 
 Καί τό κηρίον ἁπτόµενον, λέγων: 
 Εἶπεν ὁ Κύριο ·̋ Οὕτω λαµψάτω τό φῶ  ̋ ὑµῶν 
ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπω  ̋ἴδωσιν ὑµῶν τά καλά ἔρ-
γα, καί δοξάσωσι τόν Πατέρα ἡµῶν τόν ἐν τοῖ̋  οὐρανοῖ .̋ 
 
 

 Πάρτε επάνω σας το ζυγό της υποταγής σε µένα και 
τη διδασκαλία µου και µάθετε από µένα ότι είµαι πράος 
και ταπεινός στο φρόνηµα και την εσωτερική διάθεση, 
και θα βρείτε ανάπαυση και ειρήνη στις ψυχές σας. 
 ∆ιότι ο ζυγός της υπακοής σε µένα και τη διδασκαλί-
α µου είναι απαλός και ωφέλιµος σ’αυτόν που τον σηκώ-
νει� και το φορτίο των υποχρεώσεων και καθηκόντων 
που θέτω εγώ πάνω στους πιστούς µου είναι ελαφρύ.  
 
Οι Ψάλτες: ∆όξα σ’ Εσένα, Κύριε, δόξα σ’ Εσένα. 
Ο ∆ιάκονος: Ελέησέ µας, Εσύ που είσαι ο Θεός, χάρη 
στο µεγάλο Σου έλεος. Σε παρακαλούµε, άκουσέ µας και 
ελέησέ µας. 
Οι Ψάλτες: Κύριε ελέησέ µας. 
Ο ∆ιάκονος: Ας παρακαλέσουµε ακόµα τον Κύριο για 
την απαλλαγή και την συγχώρεση των αµαρτιών του 
δούλου του Θεού (…). 
Ο Ιερέας: Επειδή είσαι σπλαχνικός και φιλάνθρωπος 
Θεός, και εµείς προσφέρουµε σ’ Εσένα τη δόξα, στον 
Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύµα, τώρα και 
πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. 
Οι Ψάλτες:  Αµήν (ναι, έτσι ας γίνει).  
 
 Και δίνει σ’ αυτόν τον σταυρό, λέγοντας: 
 Είπε ο Κύριος: «Εάν κάποιος θέλει να µε ακολουθεί, 
πρέπει να αρνηθεί τον κακό εαυτό του και να σηκώσει 
το σταυρό του και να µε ακολουθεί». 
 
 Και µια λαµπάδα αναµµένη, λέγοντας: 
 Είπε ο Κύριος: «Έτσι ας λάµψει το φως σας µπρο-
στά στους ανθρώπους, για να δουν τις καλές σας πρά-
ξεις και να δοξάσουν τον Πατέρα µας που βρίσκεται 
στους ουρανούς». 
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  Καί γίνεται ὁ Ἀσπασµό ,̋ ἐν ᾧ ψάλλεται τό παρόν 
Ἰδιόµελον. Ἦχο  ̋α :́ 
 Ἐπιγνῶµεν ἀδελφοί, τοῦ µυστηρίου τήν δύναµιν· τόν 
γάρ ἐκ τῆ  ̋ ἁµαρτία  ̋ πρό  ̋ τήν πατρικήν ἑστίαν ἀνα-
δραµόντα Ἄσωτον Υἱόν, ὁ πανάγαθο  ̋ Πατήρ προ-
̔παντήσα  ̋ἀσπάζεται, καί πάλιν τῆ  ̋ἰδία  ̋δόξη  ̋χαρίζεται 
τά γνωρίσµατα, καί µυστικήν τοῖ  ̋ ἄνω ἐπιτελεῖ εὐ-
φροσύνην, θύων τόν µόσχον τόν σιτευτόν·  ἵνα ἡµεῖ  ̋ἀξίω  ̋
πολιτευσώµεθα, τοῦ τε θύσαντο  ̋φι-λανθρώπου Πατρό ,̋ 
καί τοῦ ἐνδόξου θύµατο  ̋τοῦ Σω-τῆρο  ̋τῶν ψυχῶν ἡµῶν.  
 
 Καί µετά τόν ἀσπασµόν, γίνεται Ἀπόλυσι̋ . 
 
 Ἰστέον ὅτι, ὁ τοιοῦτο  ̋ Μοναχό  ̋ ὀφείλει προσκαρτε-
ρεῖν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἡµέρα  ̋πέντε, σχολάζων ἀπό παντό  ̋
ἔργου, πλήν ἀναγνώσεω ,̋ εἰ ἐπίσταται.  
 
 
 
 
 

 Και γίνεται ο χαιρετισµός, ενώ ψάλλεται το παρόν 
Ιδιόµελο. Ήχος πρώτος: 
 Ας γνωρίσουµε, αδελφοί, τη δύναµη του µυστηρίου. 
∆ιότι, ο πανάγαθος Πατέρας ασπάζεται τον άσωτο υιό 
Του –αφού πρωτίστως τον έχει προϋπαντήσει– που επι-
στρέφει από την αµαρτωλή ζωή προς το πατρικό σπίτι. 
Και του χαρίζει τα χαρακτηριστικά της προσωπικής του 
δόξας. Και µαζί µε τις άνω αγγελικές δυνάµεις επιτελεί 
µυστική χαρά θυσιάζοντας το εκλεκτότερο µοσχάρι Του, 
για να ζήσουµε εµείς αντάξια και µε τον φιλάνθρωπο 
Πατέρα που θυσίασε τον Υιό Του και µε το ένδοξο θύµα, 
τον Σωτήρα των ψυχών µας.  
 
 Και µετά τον χαιρετισµό γίνεται η Απόλυση. 
 
 Σηµειωτέον ότι ο Μοναχός αυτός οφείλει µε υποµονή 
να παραµείνει στην Εκκλησία πέντε µέρες απέχοντας α-
πό κάθε εργασία, εκτός της ανάγνωσης, εάν γνωρίζει να 
διαβάζει. 
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