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ΕΥΦΕΣ  ΤΟΥ  ΜΕΓΑΛΟΥ  ΑΓΙΑΣΜΟΥ  ΤΩΝ  ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 
 

Τριὰσ ὑπεροφςιε, ὑπεράγακε, ὑπζρκεε, 
παντοδφναμε, παντεπίςκοπε, ἀόρατε, 
ἀκατάλθπτε, δθμιουργὲ τῶν νοερῶν 
οὐςιῶν καὶ τῶν λογικῶν φφςεων· ἡ ἔμ-
φυτοσ ἀγακότθσ, τὸ φῶσ τὸ ἀπρόςιτον, 
τὸ φωτίηον πάντα ἄνκρωπον ἐρχόμενον 
εἰσ τὸν κόςμον, λάμψον κἀμοὶ τῷ ἀνα-
ξίῳ δοφλῳ ςου· φϊτιςόν μου τῆσ δια-
νοίασ τὰ ὄμματα, ὅπωσ ἀνυμνῆςαι τολ-
μιςω τὴν ἄμετρον εὐεργεςίαν καὶ δφ-
ναμιν. 

Αγία Τριάδα υπεροφςια, υπεράγακθ, υ-
πζρκεθ, παντοδφναμθ, εςφ που τα 
πάντα επιςκοπεφεισ, αόρατθ και ακα-
τάλθπτθ, που δθμιοφργθςεσ τισ νοερζσ 
ουςίεσ και τισ λογικζσ φφςεισ, εςφ που 
είςαι θ ζμφυτθ αγακότθτά μασ, το α-
πρόςιτο φωσ που φωτίηει κάκε άνκρω-
πο όταν ζρχεται ςτον κόςμο, φϊτιςε κι 
εμζνα τον ανάξιο δοφλο ςου, φϊτιςε τα 
μάτια τθσ διανοίασ μου, ϊςτε να τολμι-
ςω να ανυμνιςω τθν αμζτρθτθ ευεργε-
ςία και τθ δφναμθ ςου. 

Εὐπρόςδεκτοσ γενζςκω ἡ παρ’ ἐμοῦ 
δζθςισ διὰ τὸν παρεςτῶτα λαόν· ὅπωσ 
τὰ πλθμμελιματά μου μὴ κωλφςωςιν 
ἐνκάδε παραγενζςκαι τὸ Ἅγιόν ςου 
Πνεῦμα, ἀλλὰ ςυγχϊρθςόν μοι ἀκατα-
κρίτωσ βοᾶν ςοι, καὶ λζγειν καὶ νῦν, ὑ-
περάγακε· Δοξάηομζν ςε, δζςποτα φι-
λάνκρωπε, παντοκράτορ, προαιϊνιε 
βαςιλεῦ· Δοξάηομζν ςε τὸν κτίςτθν, καὶ 
δθμιουργὸν τοῦ παντόσ. 

Δζξου με καλωςφνθ, όςα κα ςε παρα-
καλζςω χάριν του λαοφ που βρίςκεται 
δίπλα μου. Τα αμαρτιματα μου ασ μθν 
εμποδίςουν το Άγιο Πνεφμα ςου να ζρ-
κει κοντά μασ, ςυγχϊρεςε με ϊςτε 
πάντοτε να ςε επικαλοφμαι 
ακατάκριτα, και ιδιαίτερα ςιμερα να 
ςου πω: υπεράγακε, εςζνα δοξάηουμε, 
Δζςποτα φιλάνκρωπε, παντοκράτορα 
και προαιϊνιε Βαςιλιά. Εςζνα δοξάηο-
υμε τον κτίςτθ και δθμιουργό όλων. 

Δοξάηομζν ςε, υἱὲ τοῦ Θεοῦ μονογενζσ, 
τὸν ἀπάτορα ἐκ μθτρόσ, καὶ ἀμιτορα ἐκ 
πατρόσ· ἐν γὰρ τῇ προλαβοφςῃ ἑορτῇ 
νιπιόν ςε εἴδομεν, ἐν δὲ τῇ παροφςῃ, 
τζλειόν ςε ὁρῶμεν, τὸν ἐκ τελείου τζ-
λειον ἐπιφανζντα Θεὸν ἡμῶν. 

Εςζνα δοξάηουμε τον μονογενι Υιό του 
Θεοφ, που γεννικθκεσ από τθ μθτζρα 
ςου χωρίσ πατζρα και από τον πατζρα 
ςου χωρίσ μθτζρα. Μόλισ κατά τθν π-
ροθγοφμενθ γιορτι ςε είδαμε νιπιο και 
ςιμερα ςε βλζπουμε άνδρα τζλειο, φα-
νερωμζνο ςε μασ από τον τζλειο Θεό. 

Σιμερον γὰρ ὁ τῆσ ἑορτῆσ ἡμῖν ἐπζςτθ 
καιρὸσ καὶ χορὸσ ἁγίων ἐκκλθςιάηει ἡ-
μῖν, καὶ ἄγγελοι μετὰ ἀνκρϊπων ςυνε-
ορτάηουςι. Σιμερον ἡ χάρισ τοῦ Ἁγίου 
Πνεφματοσ, ἐν εἴδει περιςτερᾶσ, τοῖσ ὕ-
δαςιν ἐπεφοίτθςε. Σιμερον ὁ ἄδυτοσ ἥ-

Σιμερα είναι θ θμζρα τθσ γιορτι μασ. Ο 
χορόσ των Αγίων ζρχεται κοντά μασ και 
οι Άγγελοι μαηί μασ γιορτάηουν. Σιμερα 
θ χάρθ του Αγίου Πνεφματοσ με μορφι 
περιςτεριοφ επιφοίτθςε ςτα νερά. Σι-
μερα ανζτειλε ο αβράδιαςτοσ ιλιοσ και 
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λιοσ ἀνζτειλε, καὶ ὁ κόςμοσ τῷ φωτὶ Κυ-
ρίου καταυγάηεται. Σιμερον ἡ ςελινθ 
λαμπραῖσ ταῖσ ἀκτῖςι τῷ κόςμῳ ςυνε-
κλαμπρφνεται. 

από το φωσ του ο κόςμοσ 
καταυγάηεται. Σιμερα θ ςελινθ με τισ 
υπζρλαμπρεσ ακτίνεσ τθσ ςυμμετζχει 
ςτθ χαρά του κόςμου. 

Σιμερον οἱ φωτοειδεῖσ ἀςτζρεσ τῇ φαι-
δρότθτι τῆσ λάμψεωσ τὴν οἰκουμζνθν 
καλλωπίηουςι. Σιμερον αἱ νεφζλαι ὑε-
τὸν δικαιοςφνθσ τῇ ἀνκρωπότθτι οὐρα-
νόκεν δροςίηουςι. Σιμερον ὁ ἄκτιςτοσ 
ὑπὸ τοῦ ἰδίου πλάςματοσ βουλῇ χειρο-
κετεῖται. 

Σιμερα τα φωτοβόλα αςτζρια με τθν 
ομορφιά τθσ λάμψθσ τουσ καλλωπίηουν 
τθν πλάςθ. Σιμερα, ςαν ουράνια 
δροςιά κατζρχεται ςτθν ανκρωπότθτα 
από τα ςφννεφα βροχι δικαιοςφνθσ. 
Σιμερα ο άκτιςτοσ Θεόσ από το δικό 
του δθμιοφργθμα κελθματικά κακοδθ-
γείται. 

Σιμερον ὁ προφιτθσ καὶ πρόδρομοσ τῷ 
δεςπότῃ προςζρχεται, ἀλλὰ τρόμῳ πα-
ρίςταται, ὁρῶν Θεοῦ πρὸσ ἡμᾶσ ςυγκα-
τάβαςιν. Σιμερον τὰ τοῦ Ἰορδάνου νά-
ματα εἰσ ἰάματα μεταποιεῖται τῇ τοῦ 
Κυρίου παρουςίᾳ. Σιμερον ρείκροισ 
μυςτικοῖσ πᾶςα ἡ κτίςισ ἀρδεφεται. 

Σιμερα ο Προφιτθσ και Πρόδρομοσ, 
πλθςιάηει το Δεςπότθ, αλλά με τρόμο 
ςτζκεται δίπλα του, βλζποντασ τθν ςυγ-
κατάβαςθ του Θεοφ ςε μασ. Σιμερα τα 
νερά του Ιορδάνου μεταποιοφνται ςε 
κεραπευτικά, με τθν παρουςία του Κυ-
ρίου. Σιμερα με τθ χάρθ του αγιαςμοφ, 
όλθ θ κτίςθ αρδεφεται. 

Σιμερον τὰ τῶν ἀνκρϊπων πταίςματα 
τοῖσ ὕδαςι τοῦ Ἰορδάνου ἀπαλείφονται. 
Σιμερον ὁ παράδειςοσ ἠνζῳκται τοῖσ 
ἀνκρϊποισ, καὶ ὁ τῆσ δικαιοςφνθσ Ἥ-
λιοσ καταυγάηει ἡμῖν. Σιμερον τὸ πι-
κρὸν ὕδωρ, τὸ ἐπὶ Μωυςζωσ τῷ λαῷ 
εἰσ γλυκφτθτα μεταποιεῖται τῇ τοῦ Κυ-
ρίου παρουςίᾳ. 

Σιμερα τα αμαρτιματα των ανκρϊπων 
ςβφνονται ςτα νερά του Ιορδάνου. Σι-
μερα ο Παράδειςοσ άνοιξε για τουσ αν-
κρϊπουσ και ο Ήλιοσ τθσ δικαιοςφνθσ 
ανζτειλε για χάρθ μασ. Σιμερα το πικρό 
νερό του Μωυςζωσ μεταποιείται ςε 
γλυκό με τθν παρουςία του Κυρίου.  

Σιμερον τοῦ παλαιοῦ κρινου ἀπθλλά-
γθμεν, καὶ ὡσ νζοσ Ἰςραὴλ διεςϊκθμεν. 
Σιμερον τοῦ ςκότουσ ἐλυτρϊκθμεν, καὶ 
τῷ φωτὶ τῆσ κεογνωςίασ καταυγαηόμε-
κα. Σιμερον ἡ ἀχλὺσ τοῦ κόςμου κα-
καίρεται τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

Σιμερα από τον παλιό μασ κρινο απαλ-
λαχτικαμε και ωσ νζοσ Ιςραιλ 
οδθγθκικαμε ςτθ ςωτθρία. Σιμερα ε-
λευκερωκικαμε από το ςκοτάδι  και 
ανζτειλε για μασ το φωσ τθσ γνϊςεωσ 
του Θεοφ. Σιμερα με τθν φανζρωςθ 
του Θεοφ διαλφεται θ ομίχλθ του 
κόςμου. 

Σιμερον λαμπαδοφεγγεῖ πᾶςα ἡ κτίςισ 
ἄνωκεν. Σιμερον ἡ πλάνθ κατιργθται, 

Σιμερα φωτίηεται από ψθλά ολόκλθρθ 
θ κτίςθ. Σιμερα καταργικθκε θ πλάνθ 
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καὶ ὁδὸν ἡμῖν ςωτθρίασ ἐργάηεται ἡ 
τοῦ δεςπότου ἐπζλευςισ. Σιμερον τὰ ἄ-
νω τοῖσ κάτω ςυνεορτάηει, καὶ τὰ κάτω 
τοῖσ ἄνω ςυνομιλεῖ. 

και ο ερχομόσ του Δεςπότθ ετοιμάηει το 
δρόμο τθσ ςωτθρίασ μασ. Σιμερα τα ε-
πάνω με τα κάτω μαηί γιορτάηουν και 
τα κάτω με τα επάνω μαηί ςυνομιλοφν. 

Σιμερον ἡ ἱερὰ καὶ μεγαλόφωνοσ τῶν 
Ὀρκοδόξων πανιγυρισ ἀγάλλεται. Σι-
μερον ὁ δεςπότθσ πρὸσ τὸ βάπτιςμα ἐ-
πείγεται, ἵνα ἀναβιβάςῃ πρὸσ ὕψοσ τὸ 
ἀνκρϊπινον. Σιμερον ὁ ἀκλινὴσ τῷ ἰδί-
ῳ οἰκζτῃ ὑποκλίνεται, ἵνα ἡμᾶσ ἐκ τῆσ 
δουλείασ ἐλευκερϊςῃ.  

Σιμερα θ ιερι και μεγαλόφωνθ πανι-
γυρθ των Ορκοδόξων αγάλλεται. Σιμε-
ρα ο Δεςπότθσ ςπεφδει να βαπτιςτεί 
για να ανεβάςει ψθλά τον άνκρωπο. 
Σιμερα ο αγζρωχοσ Θεόσ, ςτον ικζτθ 
του υποκλίνεται για να μασ 
ελευκερϊςει από τθ δουλεία. 

Σιμερον βαςιλείαν οὐρανῶν ὠνθςάμε-
κα· τῆσ γὰρ βαςιλείασ τοῦ Κυρίου οὐκ 
ἔςται τζλοσ. Σιμερον γῆ καὶ κάλαςςα 
τὴν τοῦ κόςμου χαρὰν ἐμερίςαντο, καὶ 
ὁ κόςμοσ εὐφροςφνθσ πεπλιρωται. Εἴ-
δοςάν ςε ὕδατα, ὁ Θεόσ, εἴδοςάν ςε ὕ-
δατα καὶ ἐφοβικθςαν. 

Σιμερα τθ Βαςιλεία των Ουρανϊν 
αποκτιςαμε, τθ Βαςιλεία του Κυρίου 
που δεν κα ζχει τζλοσ. Σιμερα θ γθ και 
θ κάλαςςα ςτθ χαρά του κόςμου ςυμ-
μετζχουν κι ο κόςμοσ από ευφροςφνθ 
πλθμμφριςε. Σε είδαν, Θεζ μου, τα 
φδατα και ςε κατάλαβαν, ςε είδαν τα 
νερά και φοβικθκαν. 

Ὁ Ἰορδάνθσ ἐςτράφθ εἰσ τὰ ὀπίςω, κεα-
ςάμενοσ τὸ πῦρ τῆσ κεότθτοσ ςωματι-
κῶσ κατερχόμενον καὶ εἰςερχόμενον ἐ-
π’αὐτόν. Ὁ Ἰορδάνθσ ἐςτράφθ εἰσ τὰ ὀ-
πίςω, κεωρῶν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἐν 
εἴδει περιςτερᾶσ κατερχόμενον, καὶ πε-
ριιπτάμενόν ςοι. 

Ο Ιορδάνθσ ςτράφθκε προσ τα πίςω ό-
ταν είδε εςζνα, το πυρ τθσ κεότθτοσ να 
ζρχεςαι με ςϊμα και να κατεβαίνεισ 
ςτθν κοίτθ του. Ο Ιορδάνθσ ςτράφθκε 
προσ τα πίςω όταν είδε το Πνεφμα το Ά-
γιο να κατεβαίνει με μορφι περιςτε-
ριοφ και να πετάει τριγφρω ςου. 

Ὁ Ἰορδάνθσ ἐςτράφθ εἰσ τὰ ὀπίςω, ὁ-
ρῶν τὸν ἀόρατον ὁρακζντα, τὸν κτίςτθν 
ςαρκωκζντα, τὸν δεςπότθν ἐν δοφλου 
μορφῇ. 

Ο Ιορδάνθσ ςτράφθκε προσ τα πίςω ό-
ταν είδε τον αόρατο, όταν είδε τον Κτί-
ςτθ με ςάρκα ανκρϊπινθ, όταν είδε τον 
Δεςπότθ με δοφλου μορφι.  

Ὁ Ἰορδάνθσ ἐςτράφθ εἰσ τὰ ὀπίςω, καὶ 
τὰ ὄρθ ἐςκίρτθςαν, Θεὸν ἐν ςαρκὶ κα-
κορῶντα, καὶ νεφζλαι φωνὴν ἔδωκαν, 
καυμάηουςαι τὸν παραγενόμενον, φῶσ 
ἐκ φωτόσ, Θεὸν ἀλθκινὸν ἐκ Θεοῦ ἀλθ-
κινοῦ, δεςποτικὴν πανιγυριν ςιμερον 
ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ὁρῶντεσ, αὐτὸν δὲ τὸν 
τῆσ παρακοῆσ κάνατον, καὶ τὸ τῆσ πλά-

Ο Ιορδάνθσ ςτράφθκε προσ τα πίςω και 
τα βουνά ςκίρτθςαν όταν είδαν το Θεό 
με ςϊμα. Τα ςφννεφα διακιρυξαν με 
καυμαςμό, ότι αυτόσ που ιλκε, είναι 
«φωσ εκ φωτόσ, Θεόσ αλθκινόσ εκ Θεοφ 
αλθκινοφ». Αυτόσ ςιμερα, πανθγυρικά 
βφκιςε μζςα ςτον Ιορδάνθ τον κάνατο, 
που είχε γεννιςει θ παρακοι μασ, 
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νθσ κζντρον, καὶ τὸν τοῦ ᾅδου ςφνδε-
ςμον ἐν τῷ Ἰορδάνῃ βυκίςαντα, καὶ βά-
πτιςμα ςωτθρίασ τῷ κόςμῳ δωρθςάμε-
νον. 

κακϊσ και τθν αμαρτία με το πλάνο 
κεντρί τθσ. Βφκιςε μζςα ςτον Ιορδάνθ 
τθν υποταγι μασ ςτον άδθ, χαρίηοντασ 
ςτον κόςμο βάπτιςμα ςωτθρίασ.  

Ὅκεν κἀγὼ ὁ ἁμαρτωλὸσ καὶ ἀνάξιοσ 
δοῦλόσ ςου, τὰ μεγαλεῖα τῶν καυμά-
των ςου διθγοφμενοσ, ςυνεχόμενοσ φό-
βῳ, ἐν κατανφξει βοῶ ςοι. 

Ζτςι λοιπόν (Αγία Τριάδα) εγϊ ο αμαρ-
τωλόσ και ανάξιοσ δοφλοσ ςου, διθγοφ-
μενοσ τα μεγαλεία των καυμάτων ςου, 
με φόβο και με κατάνυξθ αναφωνϊ: 

 

 

 

Μζγασ εἶ, Κφριε, καὶ θαυμαςτὰ τὰ ἔργα ςου, καὶ οὐδεὶσ λόγοσ ἐξαρκζςει πρὸσ 
ὕμνον τῶν θαυμαςίων ςου (ἐκ γ’). 

Μζγασ είςαι Κφριε και καυμαςτά είναι τα ζργα ςου και κανζνασ λόγοσ δεν είν’ 
αρκετόσ να υμνιςει τα καυμάςιά ςου (τρισ). 

Σὺ γάρ, βουλιςει ἐξ οὐκ ὄντων εἰσ τὸ 
εἶναι παραγαγὼν τὰ ςφμπαντα, τῷ ςῷ 
κράτει ςυνζχεισ τὴν κτίςιν, καὶ τῇ ςῇ 
προνοίᾳ διοικεῖσ τὸν κόςμον. 

Εςφ, με τθ κζλθςι ςου από τθν ανυ-
παρξία ςτθν φπαρξθ οδιγθςεσ τα ςφμ-
παντα, με τθν δφναμθ ςου ςυγκρατείσ 
τθν κτίςθ και με τθν πρόνοιά ςου 
διοικείσ τον κόςμο. 

Σὺ ἐκ τεςςάρων ςτοιχείων τὴν κτίςιν 
ςυναρμόςασ, τζτταρςι καιροῖσ τὸν κφ-
κλον τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐςτεφάνωςασ. Σὲ 
τρζμουςιν αἱ νοεραὶ πᾶςαι δυνάμεισ· 
ςὲ ὑμνεῖ ἥλιοσ· ςὲ δοξάηει ςελινθ· ςοὶ 
ἐντυγχάνει τὰ ἄςτρα· ςοὶ ὑπακοφει τὸ 
φῶσ, ςὲ φρίττουςιν ἄβυςςοι· ςοὶ δου-
λεφουςιν αἱ πθγαί. 

Εςφ ςυναρμολόγθςεσ τθν κτίςθ από 4 
ςτοιχεία, ςτεφάνωςεσ τον κφκλο του 
ζτουσ με 4 εποχζσ. Εςζνα τρζμουν όλεσ 
οι νοερζσ Δυνάμεισ, εςζνα υμνεί ο ι-
λιοσ, εςζνα δοξάηει θ ςελινθ, γφρω ςου 
ςτζκονται τα άςτρα, ςε ςζνα υπακοφει 
το φωσ, εςζνα φοβοφνται οι άβυςςοι, 
εςζνα υπθρετοφν οι πθγζσ. 

Σὺ ἐξζτεινασ τὸν οὐρανὸν ὡςεὶ δζρριν· 
ςὺ ἐςτερζωςασ τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ὑδά-
των· ςὺ περιετείχιςασ τὴν κάλαςςαν 
ψάμμῳ· ςὺ πρὸσ ἀναπνοὰσ τὸν ἀζρα ἐ-
ξζχεασ. Ἀγγελικαὶ δυνάμεισ ςοὶ λει-
τουργοῦςιν· οἱ τῶν ἀρχαγγζλων χοροὶ 
ςὲ προςκυνοῦςι· τὰ πολυόμματα Χε-
ρουβεὶμ καὶ τὰ ἑξαπτζρυγα Σεραφείμ, 
κφκλῳ ἱςτάμενα καὶ περιιπτάμενα, φό-

Εςφ άπλωςεσ τον ουρανό ςαν οροφι, ε-
ςφ ςτερζωςεσ τθ γθ πάνω ςτα νερά. Ε-
ςφ περιζφραξεσ τθ κάλαςςα με τθν άμ-
μο, εςφ διζχυςεσ τον αζρα που 
αναπνζουμε. Οι Αγγελικζσ Δυνάμεισ 
εςζνα υπθρετοφν. Οι χοροί των Αρχαγ-
γζλων εςζνα προςκυνοφν. Τα πολυόμ-
ματα Χερουβίμ και τα εξαπτζρυγα Σε-
ραφείμ ςτζκονται γφρω ςου πετϊντασ 
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βῳ τῆσ ἀπροςίτου ςου δόξθσ, κατακα-
λφπτεται. 

κυκλικά, καλφπτοντασ το πρόςωπό τουσ 
μπροςτά ςτθν απρόςιτθ δόξα ςου. 

Σὺ γάρ, Θεὸσ ὢν ἀπερίγραπτοσ, ἄναρ-
χόσ τε καὶ ἀνζκφραςτοσ, ἦλκεσ ἐπὶ τῆσ 
γῆσ, μορφὴν δοφλου λαβϊν, ἐν ὁμοιϊ-
ματι ἀνκρϊπων γενόμενοσ· οὐ γὰρ ἔφε-
ρεσ, Δζςποτα, διὰ ςπλάγχνα ἐλζουσ 
ςου, κεᾶςκαι ὑπὸ τοῦ διαβόλου τυραν-
νοφμενον τὸ γζνοσ τῶν ἀνκρϊπων· ἀλλ’ 
ἦλκεσ καὶ ἔςωςασ ἡμᾶσ. 

Εςφ, λοιπόν, που είςαι ο απερίγραπτοσ, 
ο ανζκφραςτοσ και ο άναρχοσ Θεόσ, ιρ-
κεσ ςτθ γθ, πιρεσ τθ μορφι δοφλου και 
ζγινεσ όμοιοσ με τουσ ανκρϊπουσ, 
επειδι, δεν άντεχεσ από ευςπλαχνία, 
Δζςποτα, να βλζπεισ να τυραννιζται α-
πό το διάβολο το γζνοσ των ανκρϊπων, 
γι’ αυτό, ιρκεσ και μασ ζςωςεσ. 

Ὁμολογοῦμεν τὴν χάριν, κθρφττομεν 
τὸν ἔλεον, οὐ κρφπτομεν τὴν εὐεργεςί-
αν· τὰσ τῆσ φφςεωσ ἡμῶν γονὰσ ἠλευ-
κζρωςασ· παρκενικὴν ἡγίαςασ μιτραν 
τῷ τόκῳ ςου. Πᾶςα ἡ κτίςισ ὕμνθςζ ςε 
ἐπιφανζντα. 

Ομολογοφμε τθν δωρεά ςου, διακθ-
ρφττουμε το ζλεόσ ςου, δεν κρφβουμε 
τθν ευεργεςία ςου. Ελευκζρωςεσ τθν 
φφςθ μασ από τθν κατάρα. Αγίαςεσ τθν 
παρκενικι μιτρα που ςε γζννθςε. Όλθ 
θ δθμιουργία ςου ςε φμνθςε όταν φα-
νερϊκθκεσ. 

Σὺ γάρ, ὁ Θεὸσ ἡμῶν, ἐπὶ τῆσ γῆσ ὤ-
φκθσ, καὶ τοῖσ ἀνκρϊποισ ςυνανεςτρά-
φθσ. Σὺ καὶ τὰ ἰορδάνεια ρεῖκρα ἡγία-
ςασ, οὐρανόκεν καταπζμψασ τὸ πανά-
γιόν ςου Πνεῦμα, καὶ τὰσ κεφαλὰσ τῶν 
ἐκεῖςε ἐμφωλευόντων ςυνζτριψασ δρα-
κόντων. 

Εςφ, που είςαι ο Θεόσ μασ, εμφανίςτθ-
κεσ ςτθ γθ και ςυναναςτράφθκεσ τουσ 
ανκρϊπουσ. Εςφ, αγίαςεσ και τα ρείκρα 
του Ιορδάνου, ςτζλνοντασ από τον ου-
ρανό το Πανάγιό ςου Πνεφμα και 
ςφντριψεσ τθ δφναμθ των δρακόντων 
που φωλιάηουν ςτα νερά. 

Αὐτὸσ οὖν, φιλάνθρωπε βαςιλεῦ, πάρεςο καὶ νῦν διὰ τῆσ ἐπιφοιτήςεωσ τοῦ Ἁ-
γίου ςου Πνεφματοσ, καὶ ἁγίαςον τὸ ὕδωρ τοῦτο (ἐκ γ’).  

Αυτόσ λοιπόν, φιλάνκρωπε Βαςιλιά, ζλα και τϊρα με τθν επιφοίτθςθ του Αγίου 
ςου Πνεφματοσ και αγίαςε το φδωρ τοφτο (τρισ). 

Καὶ δὸσ αὐτῷ τὴν χάριν τῆσ ἀπολυτρϊ-
ςεωσ, τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου. Ποί-
θςον αὐτὸ ἀφκαρςίασ πθγιν, ἁγιαςμοῦ 
δῶρον, ἁμαρτθμάτων λυτιριον, νοςθ-
μάτων ἀλεξιτιριον, δαίμοςιν ὀλζκριον, 
ταῖσ ἐναντίαισ δυνάμεςιν ἀπρόςιτον, 
ἀγγελικῆσ ἰςχφοσ πεπλθρωμζνον. Ἵνα 
πάντεσ οἱ ἀρυόμενοι καὶ μεταλαμβά-
νοντεσ, ἔχοιεν αὐτὸ πρὸσ κακαριςμὸν 
ψυχῶν τε καὶ ςωμάτων, πρὸσ ἰατρείαν 

Και δϊςε ς' αυτό τθ χάρθ τθσ απολυ-
τρϊςεωσ, τθν ευλογία του Ιορδάνου. 
Κάμε το, πθγι αφκαρςίασ, δϊρο αγια-
ςμοφ, να λφνει αμαρτίεσ, να απομακρφ-
νει αρρϊςτιεσ, να εξουδετερϊνει δαί-
μονεσ, να είναι ανζγγιχτο από τισ 
διαβολικζσ δυνάμεισ και γεμάτο με αγ-
γελικι ιςχφ. Ώςτε όλοι όςοι το παίρ-
νουν και το χρθςιμοποιοφν, να το ζχουν 
για  κακαριςμό των ψυχϊν και των ςω-
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πακῶν, πρὸσ ἁγιαςμὸν οἴκων, πρὸσ πᾶ-
ςαν ὠφζλειαν ἐπιτιδειον. 

μάτων τουσ, για να κεραπεφουν τα πά-
κθ τουσ, για να αγιάηουν τα ςπίτια τουσ 
και για να ωφελοφνται ςε κάκε 
περίςταςθ. 

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Θεὸσ ἡμῶν, ὁ δι’ ὕδατοσ καὶ 
Πνεφματοσ ἀνακαινίςασ τὴν παλαιωκεῖ-
ςαν φφςιν ὑπὸ τῆσ ἁμαρτίασ. Σὺ εἶ ὁ 
Θεὸσ ἡμῶν, ὁ δι’ὕδατοσ κατακλφςασ ἐ-
πὶ τοῦ Νῶε τὴν ἁμαρτίαν. Σὺ εἶ ὁ Θεὸσ 
ἡμῶν, ὁ διὰ καλάςςθσ ἐλευκερϊςασ ἐκ 
τῆσ δουλείασ Φαραϊ, διὰ Μωυςζωσ, τὸ 
γζνοσ τῶν Ἑβραίων. 

Επειδι, εςφ είςαι ο Θεόσ μασ, που με 
το νερό και με το Πνεφμα ανακαίνιςεσ 
τθν παλαιωμζνθ από τθν αμαρτία φφςθ 
μασ. Εςφ είςαι ο Θεόσ μασ που με το νε-
ρό, ςτα χρόνια του Νϊε, ζπνιξεσ τθν α-
μαρτία. Εςφ είςαι ο Θεόσ μασ που 
διαμζςου τθσ καλάςςθσ ελευκζρωςεσ, 
από τθ δουλεία του Φαραϊ, με τον 
Μωυςι, το γζνοσ των Εβραίων. 

Σὺ εἶ ὁ Θεὸσ ἡμῶν, ὁ διαρριξασ πζτραν 
ἐν ἐριμῳ, καὶ ἐρρφθςαν ὕδατα, καὶ χεί-
μαρροι κατεκλφςκθςαν, καὶ διψῶντα 
τὸν λαόν ςου κορζςασ. Σὺ εἶ ὁ Θεὸσ ἡ-
μῶν, ὁ δι’ὕδατοσ καὶ πυρόσ, διὰ τοῦ Ἠ-
λιοφ, ἀπαλλάξασ τὸν Ἰςραὴλ ἐκ τῆσ πλά-
νθσ τοῦ Βάαλ. 

Εςφ είςαι ο Θεόσ μασ, που ζςχιςεσ τθν 
πζτρα ςτθν ζρθμο και ζτρεξαν τα νερά 
και πλθμμφριςαν οι χείμαρροι και πότι-
ςεσ το διψαςμζνο λαό ςου. Εςφ είςαι ο 
Θεόσ μασ που με νερό και φωτιά, ςτα 
χρόνια του Ηλία, απάλλαξεσ τον Ιςραιλ 
από τθν πλάνθ του Βάαλ. 

Αὐτὸσ καὶ νῦν, Δζςποτα, ἁγίαςον τὸ ὕδωρ τοῦτο, τῷ Πνεφματί ςου τῷ Ἁγίῳ (ἐκ 
γ’). 

Αυτόσ, τϊρα Δζςποτα, αγίαςε και το νερό τοφτο, με το Πνεφμα ςου το Άγιο (τρισ).  

Δὸσ πᾶςι, τοῖσ τε ἁπτομζνοισ, τοῖσ τε 
χριομζνοισ, τοῖσ τε μεταλαμβάνουςι, 
τὸν ἁγιαςμόν, τὴν εὐλογίαν, τὴν κάκαρ-
ςιν, τὴν ὑγείαν 

Και ςε όςουσ το αγγίηουν ι χρίονται με 
αυτό ι το πίνουν, δϊςε τον αγιαςμό, 
τθν ευλογία, τθν κάκαρςθ, τθν υγεία. 

Καὶ ςῶςον, Κφριε, τοὺσ δοφλουσ ςου, 
τοὺσ πιςτοὺσ βαςιλεῖσ ἡμῶν. Καὶ φφλα-
ξον αὐτοὺσ ὑπὸ τὴν ςκζπθν ςου ἐν εἰ-
ρινῃ· ὑπόταξον ὑπὸ τοὺσ πόδασ αὐτῶν 
πάντα ἐχκρὸν καὶ πολζμιον· χάριςαι 
αὐτοῖσ πάντα τὰ πρὸσ ςωτθρίαν αἰτι-
ματα καὶ ηωὴν τὴν αἰϊνιον. 

Σϊςε, Κφριε, τουσ δοφλουσ ςου, τουσ 
πιςτοφσ άρχοντζσ μασ. Φφλαξε τουσ με 
ειρινθ κάτω από τθ ςκζπθ ςου. Υπότα-
ξε, τουσ εχκροφσ μασ κάτω από τα πό-
δια τουσ. Χάριςζ τουσ όςα ςου ηθτοφν 
για τθ ςωτθρία τουσ και τθν αιϊνια ηω-
ι. 

Μνιςκθτι Κφριε τοῦ Ἀρχιεπιςκόπου ἡ-
μῶν (…), καὶ παντὸσ τοῦ Πρεςβυτερίου, 
τῆσ ἐν Χριςτῷ Διακονίασ, καὶ παντὸσ ἱε-

Θυμιςου Κφριε, τον Αρχιεπίςκοπο και 
Πατριάρχθ μασ (...) και τθν Ιερά μασ Σφ-
νοδο, όλουσ τουσ πρεςβυτζρουσ τθσ δι-
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ρατικοῦ τάγματοσ, καὶ τοῦ περιεςτῶτοσ 
λαοῦ, καὶ τῶν δι’εὐλόγουσ αἰτίασ ἀπο-
λειφκζντων ἀδελφῶν ἡμῶν, καὶ ἐλζθ-
ςον αὐτοὺσ καὶ ἡμᾶσ, κατὰ τὸ μζγα ςου 
ἔλεοσ.  

ακονίασ του Χριςτοφ και κάκε ιερατικό 
τάγμα. Θυμιςου, Κφριε, το λαό ςου 
που ςτζκεται γφρω μου, αλλά κι αυτοφσ 
που, για εφλογεσ αιτίεσ, απουςιάηουν 
και ελζθςε κι αυτοφσ κι εμάσ, ςφμφωνα 
με το μεγάλο ςου ζλεοσ. 

Ἵνα καὶ διὰ ςτοιχείων, καὶ διὰ ἀγγζλων, 
καὶ διὰ ἀνκρϊπων, καὶ διὰ ὁρωμζνων, 
καὶ διὰ ἀοράτων δοξάηθταί ςου τὸ πα-
νάγιον ὄνομα, ςὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγί-
ῳ Πνεφματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰσ τοὺσ αἰ-
ῶνασ τῶν αἰϊνων. Ἀμιν. 

Ώςτε και από τα ςτοιχεία τθσ φφςεωσ 
και από Αγγζλουσ και από ανκρϊπουσ 
και από ορατά και από  αόρατα, να δο-
ξάηεται το πανάγιό ςου όνομα, μαηί με 
τον Πατζρα και το Άγιο Πνεφμα, τϊρα 
και πάντοτε και ςτουσ αιϊνεσ των 
αιϊνων.  

 


