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Ἡ

προσευχὴ εἶναι ἡ δυνατότητα τὴν ὁποία ἔχει ἀποκλειστικὰ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν Θεό,
διότι μόνος αὐτὸς ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα δημιουργήματα
ἔχει συναίσθηση τῆς ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ ὡς δημιουργοῦ
καὶ νομοθέτου ὅλου τοῦ κόσμου. Ἔτσι ἡ προσευχή, εἴτε
ὡς δοξολογία καὶ εὐχαριστία, εἴτε ὡς δέηση καὶ ἱκεσία,
εἶναι ἡ φυσική ἀντίδραση τοῦ ἀνθρώπου κάθε φορὰ
ποὺ συνειδητοποεῖ τὸ δέος, ἀλλὰ καὶ τὸν θαυμασμὸ
ποὺ τοῦ προκαλεῖ τὸ μεγαλεῖο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ
μέσα στὸν κόσμο. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅλες οἱ μεγάλες μορφὲς
τῆς ἱερῆς ἱστορίας ἦσαν κατ’ ἐξοχὴν δοξολογικοὶ ἄνθρωποι, δηλαδή, ἄνθρωποι ποὺ βίωναν τὴν προσευχὴ
σὰν τὴν πνευματικὴ ἀναπνοὴ τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὀξυγόνο τῆς ὁποίας ζωογονεῖ τὴν ψυχή, καὶ τὴν στηρίζει
στὸν πνευματικὸ ἀγώνα κατὰ τῶν ποικίλων δυνάμεων
τοῦ θανάτου. Αὐτὴ τελικὰ ἡ διαμέσου τῆς προσευχῆς
ἀδιάλειπτη μνήμη τοῦ Θεοῦ θεωρήθηκε ἀπὸ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ ἔσχατο κριτήριο τῆς ἀληθινῆς
ὀρθόδοξης θεολογίας. Ὅπως λέγει χαρακτηριστικὰ ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἂν κάποιος προσεύχεται
© Εκδόσεις Ουρανός, 2012
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ἀληθινὰ εἶναι πραγματικὸς θεολόγος, καὶ πραγματικὸς
θεολόγος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ προσεύχεται ἀληθινά.
Εἶναι, ὅμως, ἀλήθεια, ὅτι ὅλοι ὅσοι ἐπιδώθηκαν στὸ
εὐγενὲς αὐτὸ ἀγώνισμα τῆς ψυχῆς ἔχουν διαπιστώσει
πὼς ἡ ἀληθινὴ προσευχὴ μοιάζει μὲ ἀνηφορικὸ μονοπάτι, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ὑψηλὸ βουνό. Διότι ὁ ἀρχαῖος
ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ διάβολος, μισεῖ ἰδιαίτερα τὸν
προσευχόμενο ἄνθρωπο καὶ ἔρχεται νὰ τὸν πειράξει καὶ
κατ’ αὐτὴν τὴν τόσο ἐπίσημη καὶ εὐαίσθητη στιγμὴ τῆς
πνευματικῆς του ζωῆς, μὲ βέβηλους λογισμούς, ἔλλειψη ψυχικῆς ζέσης ἢ καὶ ἀμέλεια. Ἀκόμη μερικὲς
φορὲς οἱ ἄνθρωποι δὲν ξέρουν κατὰ τὴν προσευχή τους
τὶ νὰ ζητήσουν καὶ πῶς νὰ τὸ ζητήσουν ἀπὸ τὸν Θεό, γι’
αὐτὸ καὶ βαττολογοῦν, δηλαδὴ φλυαροῦν. Αὐτὰ ἔχοντας ὑπόψη οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι ζήτησαν ἀπὸ τὸν Κύριο
νὰ τοὺς διδάξει πῶς νὰ προσεύχονται, κι ἐκεῖνος τότε
τοὺς ἔδωσε ἕναν ὁδηγὸ προσευχῆς ποὺ εἶναι ἡ «Κυριακὴ Προσευχή», τὸ γνωστὸ «Πάτερ ἡμῶν...» Σύμφωνα δὲ μὲ αὐτὸ τὸν κανόνα διαμορφώθηκε στὴ
συνέχεια ὁλόκληρη ἡ προσευχητικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται κατὰ ἕνα κλασσικὸ
τρόπο μὲ τὶς ἱερὲς λειτουργικὲς ἀκολουθίες, οἱ ὁποῖες
τελοῦνται κυρίως στὸν ναό, καὶ ἀποτελοῦν τὴν κοινὴ
καὶ δημόσια προσευχὴ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας,
ποὺ εἶναι ἡ Θεία Λατρεία.
© Εκδόσεις Ουρανός, 2012
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Παράλληλα μὲ τὶς καθορισμένες ἀπὸ τὴν λειτουργικὴ τάξη τῆς Ἐκκλησίας τακτὲς ἡμέρες καὶ ὧρες κοινῆς ἐκκλησιαστικῆς προσευχῆς, ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται
τὴν ἀνάγκη νὰ προσεύχεται καὶ ἄλλες στιγμὲς ἰδιωτικά, σ’ ἕναν ἥσυχο χῶρο, εἰσερχόμενος στὸ «ταμιεῖο»
του, ὅπως λέγει χαρακτηριστικὰ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος
(Ματθ. 6,6). Καὶ μπορεῖ μὲν ἡ προσευχὴ αὐτὴ νὰ εἶναι
«ἀλάλητοι στεναγμοί» (Ρωμ. 8,26), ἢ καὶ αὐτοσχέδιες
προσωπικὲς προσευχές, ὅμως κι ἐδῶ ὁ ἀσφαλέστερος
κανόνας καὶ ὁδηγὸς εἶναι καὶ πάλι οἱ κοινὲς προσευχὲς
τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι πράγματι πολὺ σπουδαῖο πρᾶγμα
νὰ προσευχόμαστε μὲ τὶς ἴδιες προσευχὲς ποὺ συνέθεσαν καὶ προσευχήθηκαν μὲ αὐτὲς οἱ μεγάλοι ἅγιοι τῆς
Ἐκκλησίας, ἐκφράζοντας κατὰ κλασσικό τρόπο τὰ βαθειά αἰτήματα ποὺ συγκλονίζουν τὴν ψυχή κάθε πιστοῦ, ποὺ δίνει ἐν Χριστῷ τὸν καλὸ ἀγώνα τῆς πίστεως.
Ἔτσι μὲ τὶς προσευχὲς αὐτές, ὄχι μόνο ἀποφεύγουμε τὸν
ὑποκειμενισμό, ἀλλὰ καὶ μπολιάζουμε τὴν ψυχή μας μὲ
τὸ λειτουργικὸ ἦθος τῆς Ἐκκκλησίας, ὥστε ὅλος ὁ χρόνος τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς νὰ μετατρέπεται σὲ μιὰ
ἀτέλειωτη λειτουργία, μιὰ λειτουργία μετὰ τὴ λειτουργία, ὅπως λέμε στὴ θεολογικὴ γλῶσσα.
Στὸ σκοπὸ αὐτὸ ἀποβλέπει ἰδιαίτερα καὶ ἡ ἔκδοση
τοῦ παρόντος βιβλίου, ποὺ φέρει τὸν παραδοσιακὸ τίτλο «Ἱερὰ Σύνοψις», καὶ ἀποτελεῖ στὴν πράξη ἕνα
© Εκδόσεις Ουρανός, 2012
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ἀνθολόγιο ἀπὸ τὰ εὐωδέστερα πνευματικὰ ἄνθη τοῦ
πνευματικοῦ λιμῶνα τῆς Ὀρθόδοξης Λατρείας. Προσφέρεται δὲ μὲ τὴν εὔχρηστη μορφὴ αὐτοῦ τοῦ τεύχους, προκειμένου οἱ πιστοὶ νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα
νὰ ἐμπλουτίσουν τὶς κατ’ ἰδίαν πρὸς τὸν Θεὸ ἐντεύξεις
τους μὲ τὶς λειτουργικὲς προσευχὲς τῆς Ἐκκλησίας, ἀνακαλύπτοντας ἔτσι προοδευτικὰ καὶ ὁλόκληρο τὸν πνευματικὸ θησαυρὸ ποὺ ἐμπεριέχουν τὰ κανονικὰ λειτουργικά της βιβλία. Τὸ πῶς, δηλαδή, ἡ μητέρα Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία ἁγιάζει ὅλο τὸ χρόνο τῆς καθημερινῆς μας
ζωῆς μὲ τὶς ἀκολουθίες τοῦ Νυχθημέρου, τὸ πῶς ἐξυμνεῖ
τὶς μνῆμες τῶν ἱερῶν προσώπων καὶ γεγονότων τῆς πίστεώς μας, ποιὰ διδάγματα ἀποκομίζουν οἱ πιστοὶ ἀπὸ
τὴν πνευματικὴ ἀναστροφὴ μαζί τους, καὶ τὸ πῶς τελικὰ τοὺς προδιαθέτει γιὰ τὴν «ὁμοθυμαδόν» σύναξή
τους στὸ ναό, καὶ τὴν «ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ»
τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, στὴν ὁποία κορυφώνεται ἡ πνευματική της ζωή.
π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ
Ἀν. Καθηγητής Λειτουργικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

© Εκδόσεις Ουρανός, 2012

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

•

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΙΕΡΩΝ ΕΥΧΩΝ
ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΚΑΙΡῼ ΚΑΙ ΤΟΠῼ
Α΄. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Bασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀλη-

θείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν.
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (τρίς).
© Εκδόσεις Ουρανός, 2012
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ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΨΙΣ

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς
ἁμαρτίαις ἡμῶν, Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας
ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν,
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά
σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν
τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ
ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα
τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος,
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Β΄. ΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΑΙ
1. Ἐγὼ εἰμὶ Κύριος ὁ Θεός σου ὁ ἐξαγαγών σε ἐκ
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γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας. Οὐκ ἔσονταί σοι
θεοὶ ἕτεροι πρὸ προσώπου μου.
2. Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ
ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. Οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς, ὅτι ἐγώ εἰμὶ
Κύριος ὁ Θεός σου, Θεὸς ζηλωτής, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεὰν
τοῖς μισοῦσί με, καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσί με καὶ τοῖς φυλάσσουσι τὰ προστάγματά μου.
3. Οὐ λήψῃ τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ· οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ Κύριος ὁ Θεός σου τὸν
λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ.
4. Φύλαξαι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν, ὃν τρόπον ἐνετείλατό σοι Κύριος ὁ Θεός σου. Ἕξ
ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· τῇ δὲ
ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου, οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου, ὁ βοῦς σου
καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί, ἵνα ἀναπαύσηται ὁ παῖς σου καὶ
ἡ παιδίσκη σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου, ὥσπερ καὶ σύ.
5. Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ὃν
τρόπον ἐνετείλατό σοι Κύριος ὁ Θεός σου, ἵνα εὖ σοι
γένηται καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς
Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι.
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