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         [154] «Χριστέ, ὁποὺ ἐποῖκες οὐρανὸν κ’ ἐθεμελίωσες κόσμον, 

           155 καὶ ὁποὺ ’πλασες τὸν ἄνθρωπον μὲ τὰ ἴδια σου χέρια, 

καὶ τώρα τὰ ἐξάπλωσες εἰς τὸν σταυρὸν ἀπάνω, 

καὶ ἐπληγώθης, Δέσποτα, πέντε πληγαῖς τὸ σῶμα, 

χεῖρας καὶ πόδας, βασιλεῦ, καὶ τὴν πλευράν, Χριστέ μου, 

διὰ νὰ σώσης, εὔσπλαγχνε, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, 

           160 συγχώρησον, ἐξάλειψον ἡμῶν τὰς ἁμαρτίας, 

ὁποὺ πιστεύομεν εἰς σὲ καὶ ὅλοι ὁμολογοῦμεν 

τὴν γέννησιν, τὴν βάπτισιν, τὴν σταύρωσίν σου ταύτην, 

πιστεύομεν καὶ τὴν ταφὴν καὶ τὴν ἀνάστασίν σου 

καὶ τὴν φρικτὴν ἀνάληψιν εἰς οὐρανοὺς ἀπάνω,  

           165 κἀκεῖθεν ἀναμένομεν δεύτερον νὰ σὲ δοῦμεν 

κριτὴν φρικτὸν καὶ φοβερὸν μετὰ μεγάλης δόξης, 

ὁποίαν ὀνομάζομεν δευτέραν παρουσίαν, 

οἱ ἄγγελοι νὰ τρέχουσιν, τοὺς τόπους νὰ ἑτοιμάζουν. 

Εἰς τόπον τοῦτον, βασιλεῦ, εἰς τοῦ Δαυὶδ τοὺς οἴκους, 

           170 θέλεις καθίσειν, ὕψιστε, κριτὴς ὅλου τοῦ κόσμου, 

οἱ ἄγγελοι νὰ τρέχουσιν δεξὰ καὶ ἀριστερά σου, 

εἰς τὴν κοιλάδα τὴν φρικτήν, λέγω, τὴν τοῦ κλαυθμῶνος, 

τὰ ἔθνη ὅλα νά ’λθουσιν, τὰ γόνατα κλιμένα, 

ἐσὲν νὰ προσκυνήσουσιν ὡς ποιητὴν τοῦ κόσμου, 

           175 οἱ δίκαιοι νὰ ἔλθουσιν μὲ παρρησίαν μεγάλην 

στὴν δεξιάν σου νὰ σταθοῦν, νὰ χαίρωνται μετά σου, 

οἱ ἄθλιοι ἁμαρτωλοὶ εἰς τὴν ἀριστεράν σου 

μὲ στεναγμοὺς νὰ ἐκδέχωνται καὶ τὴν ἀπόφασίν σου. 

Τότε, Χριστὲ παμβασιλεῦ καὶ ποιητὰ καὶ κτίστα, 

           180 

 

ἡμᾶς, ὁποὺ δακρύσαμεν τώρα τὴν σταύρωσίν σου, 

θεράπευσον ὡς εὔσπλαγχνος μὲ τὴν γλυκεῖαν φωνήν σου,

ἐκείνην τὴν πανθαύμαστον:  
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τοῦ ἀοράτου μου πατρὸς κἀμοῦ τοῦ σταυρωθέντος, 

ἔλθατε ὅλοι σήμερον, ἐγὼ νὰ σᾶς πληρώσω 

           185 τὰ δάκρυα ὁποὺ ἐχύσετε δριμέα στὴν σταύρωσίν μου∙ 

τὴν βασιλείαν δίδω σας καὶ τὸν παράδεισόν μου 

καὶ τὴν οὐράνιον χαρὰν μὲ ὅλους τοὺς ἀγγέλους 

νὰ χαίρεσθε, ν’ ἀγάλλεσθε καὶ νὰ κληρονομῆτε, 

ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου, τὸ ἅγιον μου πνεῦμα, 

           190 Τριάδα νὰ λατρεύετε καὶ νὰ δοξολογῆτε 

ἀθάνατον, ἀΐδιον Θεὸν καὶ βασιλέα, 

καὶ μετὰ μᾶς νὰ χαίρεσθε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας’». 
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