ΠΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΕΙΤΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ

«Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας ο
πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των
αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και
καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ, τας
ψυχάς ημών. Αμήν. »
(εκ τρίτου)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

«Δόξα σοι, Κύριε, δοξα σοι.»

«Φωτίζου, φωτίζου, η νέα Ιερουσαλήν, η γαρ δόξα Κυρίου
επί σε ανέτειλε. Χόρευε νυν, και αγάλλου Σιών, συ δε
αγνή, τέρπου Θεοτόκε, εν τη εγέρσει του τόκου σου.»

«Ερχου, Κὺριε Ιησοὺ.»

Ευχὴ του Αγ. Νικοδὴμου του Αγιορεὶτου:

«Ω Πάσχα το μέγα, και ιερώτατον Χριστέ, ω σοφία και
Λόγε, του Θεού και δύναμις, δίδου ημίν εκτυπώτερον σου
μετασχείν, εν τη ανεσπέρω ημέρα της βασιλείας σου.»

«Επειδὴ, Κὺριε μου, δὲν δὺναμαι νὰ σὲ δεχθὼ ταὺτην τὴν
ημὲραν μυστηριωδὼς, κὰμε εσὺ, ω αγαθὸτης καὶ δὺναμις
ὰκτιστος, νὰ σὲ δεχθὼ αξὶος τὼρα πνευματικὼς και εις
κὰθε ὼραν καὶ εις κὰθε ημὲραν, δὶνοντὰς μου νὲαν χὰριν
καὶ δὺναμιν κατὰ πὰντων τὼν εχθρὼν μου· καὶ μὰλιστα
κατ' εκεὶνου του πὰθους και εχθροὺ, εις τὸν οποὶον, δὶα
νὰ αρὲσω καὶ διὰ να κὰνω τὸ θελημὰ του, εναντιὼνουμαι
και κὰνω πὸλεμον με τὴν βοὴθειὰν σου.»
(εκ τρίτου)
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Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν
ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον
Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων
των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού
αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί,
δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και
διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών
και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της
Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ
ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και
αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα
εις τους Ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και
νεκρούς, Ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.
Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ
του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ
συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά
των Προφητών.
Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ
ανάστασιν νεκρών. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
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