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Ὁ ἀναστά̋ Κύριο̋ τό ἀπόγευµα τῆ̋ 
πρώτη̋ ἡµέρα̋ ἐµφανίζεται «ἐν ἑτέρᾳ 
µορφῇ» στού̋ δύο µαθητέ̋ πού πορεύο-
νται πρό̋ Ἐµµαού̋, τόν Λουκᾶ καί τόν 
Κλεόπα. Οἱ δύο Μαθηταί συνοµιλοῦν 
συµπορευόµενοι µαζί του χωρί̋ νά τόν 
άναγνωρίζουν, γιατί «αἱ καρδίαι αὐτῶν 
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ἐκρατοῦντο» γιά νά µήν τόν 
ἀναγνωρίσουν! Στή συνοµιλία αὐτή ὁ 
Ἰησοῦ̋ τού̋ ἐξηγεῖ τί̋ προφητεῖε̋, πού 
προέλεγαν τά πάθη καί τή δόξα τοῦ 
Χριστοῦ, ὥσπου φτάνουν στό σηµεῖο πού 
οἱ µέν µαθητέ̋ πρέπει νά µποῦν στό χω-
ριό ὁ δέ «ἐν ἑτέρᾳ µορφῇ Κύριο̋ 
προσεποιεῖτο πορωτέρω πορεύεσθαι». Οἱ 
δὐο µαθητέ̋ ὅµω̋ δέ θέλουν νά τόν 
ἀποχωριστοῦν, γιατί οἱ καρδιέ̋ του̋ φλο-
γίζοναν καθώ̋ τού̋ µιλοῦσε στό δρόµο 
καί τού̋ ἐξηγοῦσε τί̋ Γραφέ̋. Τόν 
παρακαλοῦν λοιπόν νά µείνη µαζί του̋. 
«Μεῖνον µέθ’ ἡµῶν, ἄλλω̋ τε βράδυασε 
πιά καί ἔκλινε ἡ ἡµέρα!» Τελικά τήν ὥρα 
τοῦ ∆είπνου «γνωρίζεται σ' αὐτού̋ ἐν τῇ 
κλάσει τοῦ ἄρτου»! Τήν ὥρα πού κάθισαν 
νά φᾶνε Τόν ἀναγνώρισαν καθώ̋ πῆρε 
ὅπω̋ στό Μυστικό ∆εῖπνο καί ἔκοψε τόν 
ἄρτο. Τότε, µπροστά στό Μυστήριο τῆ̋ 
«ἀναµνήσεω̋ τοῦ Χριστοῦ», τῆ̋ «Θεία̋ 
Εὐχαριστία̋», ἀνοίγουν τά µάτια του̋ 
καί Τόν ἀναγνωρίζουν! Μέ τόν τρόπο 
αὐτόἔδειξε ὁ Κύριο̋ στού̋ µαθητέ̋ ὅτι 
στό Μυστήριο τῆ̋ Θεία̋ Εὐχαριστία̋ 
ἔχοµε µυστική καί πραγµατική παρουσία 
τοῦ Ἰησοῦ κάτω ἀπό τά εἰδη τοῦ ἄρτου 
καί τοῦ οἴνου. 

12 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, 
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Τόν καιρό ἐκεῖνο  
ὁ Πέτρο̋ ἀναστά̋  
ἔδραµεν ἐπί τό µνηµεῖον  

ὁ Πέτρο̋ σηκώθηκε κι ἔτρεξε στό 
µνῆµα. 

καί παρακύψα̋  
βλέπει τά ὀθόνια κείµενα µόνα  
καί ἀπῆλθε  
πρό̋ ἑαυτόν θαυµάζων τό γεγονό̋.  

Ὅταν ἔσκυψε, εἶδε τά σάβανα µόνα καί  
ἔφυγε γεµάτο̋ ἀπορία γιά τό συµβάν.  

13 Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν  
ἦσαν πορευόµενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡµέρᾳ  
εἰ̋ κώµην ἀπέχουσαν σταδίου̋ ἑξήκοντα  
ἀπὸ  Ἱερουσαλήµ,  
ᾗ ὄνοµα Ἐµµαού̋.  

Τήν ἴδια µέρα δύο ἀπό τού̋ µαθητέ̋ 
του πήγαιναν σ᾿ ἕνα χωριό πού ἀπέχει 
ἑξῆντα στάδια ἀπό τήν Ἱερουσαλήµ καί 
λέγεται Ἐµµαού̋.  

14 Καί αὐτοί ὡµίλουν πρό̋ ἀλλήλου̋  
περί πάντων τῶν συµβεβηκότων τούτων.  

Αὐτοί µιλοῦσαν µεταξύ του̋ γιά ὅλα 
αὐτά πού συνέβησαν. 

15 Καί ἐγένετο ἐν τῷ ὁµιλεῖν αὐτού̋  
καί συζητεῖν  
καί αὐτό̋ ὁ Ἰησοῦ̋ ἐγγίσα̋  
συνεπορεύετο αὐτοῖ̋·  

Καθώ̋ µιλοῦσαν καί συζητοῦσαν, τού̋ 
πλησίασε ὁ ἴδιο̋ ὁ Ἰησοῦ̋ καί βάδιζε 
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µαζί του̋. 
16 οἱ δέ ὀφθαλµοί αὐτῶν ἐκρατοῦντο  

τοῦ µή ἐπιγνῶναι Αὐτόν.  
Τά µάτια του̋ ὅµω̋ ἐµποδίζονταν, ἔτσι 
πού νά µήν Τόν ἀναγνωρίζουν.  

17 Εἶπε δέ πρό̋ αὐτού̋·  
Ὁ Ἰησοῦ̋ τού̋ ρώτησε:  

- Τίνε̋ οἱ λόγοι οὗτοι,  
οὕ̋ ἀντιβάλλετε πρό̋ ἀλλήλου̋ 
περιπατοῦντε̋,  
καί ἐστέ σκυθρωποί;  

Γιά ποιό ζήτηµα µιλᾶτε µεταξύ σα̋ 
τόσο ἔντονα καθώ̋ περπατᾶτε καί 
εἶστε σκυθρωποί;  

18 Ἀποκριθεί̋ δέ ὁ εἷ̋, ᾧ ὄνοµα Κλεόπα̋,  
εἶπε πρό̋ αὐτόν·  

Ὁ ἕνα̋, πού τόν ἔλεγαν Κλεόπα, 
ἀποκρίθηκε:  

 - Σύ µόνο̋ παροικεῖ̋ ἐν Ἰερουσαλήµ  
καί οὐκ ἔγνω̋ τά γενόµενα ἐν αὐτῇ  
ἐν ταῖ̋ ἡµέραι̋ ταύται̋;  

Ἐσύ µονάχο̋ ζεῖ̋ στήν Ἱερουσαλήµ καί 
δέν ἔµαθε̋ τά ὅσα ἔγιναν ἐκεῖ αὐτέ̋ 
τί̋ ἡµέρε̋; 

19 Καί εἶπεν αὐτοῖ̋· - Ποῖα; 
Κι ἐκεῖνο̋ τού̋ ρώτησε: Ποιά;  

Οἱ δέ εἶπον αὐτῷ·  
Αὐτοί τοῦ εἶπαν:  

 - Τά περί Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου,  
Αὐτά µέ τόν Ἰησοῦ ἀπό τή Ναζαρέτ,  
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ὅ̋ ἐγένετο ἀνήρ προφήτη̋,  
δυνατό̋ ἐν ἔργῳ καί λόγῳ  
ἐναντίον τοῦ Θεοῦ  
καί παντό̋ τοῦ λαοῦ,  

πού ἦταν προφήτη̋ δυνατό̋ καί σέ 
ἔργα καί σέ λόγια µπροστά στό Θεό  
καί σ᾿ ὁλόκληρο τό λαό,  

20 ὅπω̋ τε παρέδωκαν Αὐτόν οἱ ἀρχιερεῖ̋  
καί οἱ ἄρχοντε̋ ἡµῶν  
εἰ̋ κρίµα θανάτου  
καί ἐσταύρωσαν Αὐτόν.  

καί πώ̋ Τόν παρέδωσαν οἱ ἀρχιερεῖ̋ 
καί οἱ ἄρχοντέ̋ µα̋ νά καταδικαστεῖ 
σέ θάνατο καί Τόν σταύρωσαν. 

21 Ἡµεῖ̋ δέ ἠλπίζοµεν  
ὅτι αὐτό̋ ἐστιν  
ὁ µέλλων λυτροῦσθαι τόν Ἰσραήλ·  

Ἐµεῖ̋ ἐλπίζαµε πώ̋ αὐτό̋ εἶναι 
Ἐκεῖνο̋ πού ἔµελλε νά ἐλευθερώσει τό 
λαό Ἰσραήλ.  

ἀλλά γε σύν πᾶσι τούτοι̋  
τρίτην ταύτην ἡµέραν ἄγει σήµερον  
ἀφ᾿ οὗ ταῦτα ἐγένετο.  

Ἀντίθετα ὅµω̋, εἶναι ἡ τρίτη µέρα 
σήµερα ἀπό τότε πού ἔγιναν αὐτά, καί 
δέ συνέβη τίποτα. 

22 Ἀλλά καί γυναῖκέ̋ τινε̋ ἐξ ἡµῶν  
ἐξέστησαν ἡµᾶ̋,  

Ἐπιπλέον, καί µερικέ̋ γυναῖκε̋ ἀπό 
τόν κύκλο µα̋, µᾶ̋ ἀναστάτωσαν, 
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γενόµεναι ὄρθριαι ἐπί τό µνηµεῖον,  
ὅταν πῆγαν πρωί-πρωί στόν τάφο  

23 καί µή εὑροῦσαι τό σῶµα Αὐτοῦ,  
ἦλθον λέγουσαι  
καί ὀπτασίαν Ἀγγέλων ἑωρακέναι, 
οἵ λέγουσιν Αὐτόν ζῆν.  

καί δέ βρῆκαν τό σῶµα Του, ἦρθαν καί 
µᾶ̋ ἔλεγαν ὅτι εἶδαν ὀπτασία 
Ἀγγέλων, οἱ ὁποῖοι εἶπαν ὅτι Αὐτό̋ 
ζεῖ.  

24 Καί ἀπῆλθόν τινε̋ τῶν σύν ἡµῖν 
ἐπί τό µνηµεῖον,  
καί εὗρον οὕτω  
καθώ̋ καί αἱ γυναῖκε̋ εἶπον·  
Αὐτόν δέ οὐκ εἶδον.  

Τότε µερικοί ἀπό τού̋ δικού̋ µα̋ 
πῆγαν στό µνῆµα καί διαπίστωσαν τά 
ἴδια πού εἶπαν καί οἱ γυναῖκε̋, Αὐτόν 
ὅµω̋ δέν Τόν εἶδαν. 

25 Καί Αὐτό̋ εἶπε πρό̋ αὐτού̋·  
Τότε ὁ Ἰησοῦ̋ τού̋ εἶπε:  

 - Ὦ ἀνόητοι καί βραδεῖ̋ τῇ καρδίᾳ  
τοῦ πιστεύειν ἐπί πᾶσιν,  
οἷ̋ ἐλάλησαν οἱ Προφῆται.  

Ἀνόητοι, πού ἡ καρδιά σα̋ ἀργεῖ νά 
πιστέψει σέ ὅλα ὅσα εἶπαν οἱ προφῆτε̋.  

26 Οὐχί ταῦτα ἔδει παθεῖν τόν Χριστόν  
καί εἰσελθεῖν εἰ̋ τήν δόξαν Αὐτοῦ;  

Αὐτά δέν ἔπρεπε νά πάθει ὁ Μεσσία̋  
γιά νά δοξαστεῖ;  
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27 Καί ἀρξάµενο̋ ἀπό Μωσέω̋  
καί ἀπό πάντων τῶν προφητῶν  

Καί ἀρχίζοντα̋ ἀπό τά βιβλία τοῦ 
Μὡσῆ καί ὅλων τῶν προφητῶν,  

διηρµήνευεν αὐτοῖ̋  
ἐν πάσαι̋ ταῖ̋ Γραφαῖ̋ τά περί Ἑαυτοῦ.  

τού̋ ἐξήγησε ὅσα ἀναφέρονταν σ᾿ ὅλε̋  
τί̋ Γραφέ̋ γιά τόν ἑαυτό του.  

28 Καί ἤγγισαν εἰ̋ τήν κώµην,  
οὗ ἐπορεύοντο,  
καί Αὐτό̋ προσεποιεῖτο  
πορρωτέρω πορεύεσθαι.  

Ὅταν πλησίασαν στό χωριό πού πή-
γαιναν, Αὐτό̋ προσποιήθηκε πώ̋ πη-
γαίνει πιό µακριά. 

29 Καί παρεβιάσαντο αὐτόν, λέγοντε̋·  
- Μεῖνον µεθ᾿ ἡµῶν,  
ὅτι πρό̋ ἑσπέραν ἐστί  
καί κέκλικεν ἡ ἡµέρα.  

Ἐκεῖνοι ὅµω̋ Τόν πίεζαν καί Τοῦ 
ἔλεγαν: Μεῖνε µαζί µα̋, γιατί πλησία-
σε βράδυ καί ἔγειρε ἤδη ἡ ἡµέρα.  

Καί εἰσῆλθε τοῦ µεῖναι σύν αὐτοῖ̋.  
Μπῆκε λοιπόν στό χωριό γιά νά µείνει 
µαζί του̋. 

30 Καί ἐγένετο  
ἐν τῷ κατακλιθῆναι Αὐτόν µετ᾿ αὐτῶν, 
λαβών τόν ἄρτον εὐλόγησε 

Τήν ὥρα πού κάθισε µαζί µ᾿ αὐτού̋ 
γιά φαγητό, πῆρε τό ψωµί καί τό 
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εὐλόγησε 
καί κλάσα̋ ἐπεδίδου αὐτοῖ̋. 

καί ἀφοῦ τό ἔκοψε σέ κοµµάτια, ἔδωσε 
σ’ αὐτού̋. 

31 αὐτῶν δέ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλµοί  
καί ἐπέγνωσαν Αὐτόν·  
καί Αὐτό̋ ἄφαντο̋ ἐγένετο ἀπ᾿ αὐτῶν.  

Ἀνοίχτηκαν τότε τά µάτια του̋ καί 
κατάλαβαν Ποιό̋ εἶναι. Αὐτό̋ ὅµω̋ 
ἔγινε ἄφαντο̋. 

32 Καί εἶπον πρό̋ ἀλλήλου̋·  
Εἶπαν τότε µεταξύ του̋: 

Οὐχί ἡ καρδία ἡµῶν  
καιοµένη ἦν ἐν ἡµῖν,  
ὡ̋ ἐλάλει ἡµῖν ἐν τῇ ὁδῷ  
καί ὡ̋ διήνοιγεν ἡµῖν τά̋ Γραφά̋;  

«Ἡ καρδιά µα̋ δέν ἔκαιγε µέσα µα̋ 
καθώ̋ µᾶ̋ µιλοῦσε στό δρόµο καί µᾶ̋ 
ἑρµήνευε τί̋ Γραφέ̋;» 

33 Καί ἀναστάντε̋ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, 
ὑπέστρεψαν εἰ̋ Ἰερουσαλήµ  

Τότε σηκώθηκαν τήν ἴδια ὥρα καί γύ-
ρισαν στήν Ἱερουσαλήµ. 

καί εὗρον συνηθροισµένου̋ τού̋ ἕνδεκα  
καί τού̋ σύν αὐτοῖ̋, λέγοντα̋ 
ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύριο̋ ὄντω̋  

34 καί ὤφθη Σίµωνι. 
Ἐκεῖ βρῆκαν συγκεντρωµένου̋ τού̋ 
ἕνδεκα µαθητέ̋ καί ὅσου̋ ἦταν µαζί 
του̋, πού ἔλεγαν ὅτι πραγµατικά 
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ἀναστήθηκε ὁ Κύριο̋ καί φανερώθηκε 
στό Σίµωνα. 

35 Καί αὐτοί ἐξηγοῦντο τά ἐν τῇ ὁδῷ  
καί ὡ̋ ἐγνώσθη αὐτοῖ̋  
ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. 

Καί αὐτοί ἐξηγοῦσαν ὅσα τού̋ συνέβη-
σαν στό δρόµο καί πῶ̋ Τόν 
ἀναγνώρισαν, ὅταν τεµάχιζε τό ψωµί. 

. . . . . . . .   

∆όξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι  
προσκυνήσωµεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν,  
τόν µόνον ἀναµάρτητον.  
Τόν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦµεν  
καί τήν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν  
ὑµνοῦµεν καί δοξάζοµεν·  
σύ γάρ εἶ Θεό̋ ἡµῶν,  
ἐκτό̋ σου ἄλλον οὐκ οἴδαµεν,  
τό Ὄνοµά σου ὀνοµάζοµεν.  
∆εῦτε πάντε̋ οἱ πιστοί,  
προσκυνήσωµεν τήν τοῦ Χριστοῦ  
ἁγίαν Ἀνάστασιν·  
ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ  
χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ.  
∆ιά παντό̋ εὐλογοῦντε̋ τόν Κύριον  
ὑµνοῦµεν τήν ἀνάστασιν αὐτοῦ·  
Σταυρόν γάρ ὑποµείνα̋ δι᾿ ἡµᾶ̋  
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. 
 



 

 

10

 

Ο Ν΄ (50) ΨΑΛΜΟΣ 
Τί̋ Κυριακέ̋ µετά τό Ἑωθινό Εὐαγγέλιο ὁ Ν΄ 

Ψαλµό̋ ψάλλεται ἀντιφωνικά ἀπό τού̋ δύο χορού̋. 
Τί̋ καθηµερινέ̋ µετά τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ὄρθρου 

ὁ Ν΄ Ψαλµό̋ ἀναγινώσκεται χῦµα. 
Ἐλέησόν µε, ὁ Θεό̋,  
κατά τό µέγα ἔλεό̋ Σου 
καί κατά τό πλῆθο̋  
τῶν οἰκτιρµῶν Σου  
ἐξάλειψον τό ἀνόµηµά µου.  

Ἐπί πλεῖον πλῦνόν µε  
ἀπό τῆ̋ ἀνοµία̋ µου  
καί ἀπό τῆ̋ ἁµαρτία̋ µου  
καθάρισόν µε. 

Ὅτι τήν ἀνοµίαν µου ἐγώ γινώσκω  
καί ἡ ἁµαρτία µου  
ἐνώπιόν µου ἐστι διά παντό̋.  

Σοί µόνῳ ἤµαρτον  
καί τό πονηρόν ἐνώπιον Σου ἐποίησα, 
ὅπω̋ ἄν δικαιωθῇ̋ ἐν τοῖ̋ λόγοι̋ Σου  
καί νικήσῃ̋ ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. 

Ἰδού γάρ ἐν ἀνοµίαι̋ συνελήφθην  
καί ἐν ἁµαρτίαι̋ 
ἐκίσσησέ µε ἡ µήτηρ µου. 

Ἰδού γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησα̋,  
τά ἄδηλα καί τά κρύφια  
τῆ̋ σοφία̋ Σου ἐδήλωσά̋ µοι.   

Ραντιεῖ̋ µε ὑσσώπῳ 
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καί καθαρισθήσοµαι, 
πλυνεῖ̋ µε  
καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσοµαι. 

Ἀκουτιεῖ̋ µοι 
ἀγαλλίασιν καί εὐφροσύνην,  
ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωµένα.  

Ἀπόστρεψον τό πρόσωπόν Σου  
ἀπό τῶν ἁµαρτιῶν µου  
καί πάσα̋ τά̋ ἀνοµία̋ µου ἐξάλειψον.  

Καρδίαν καθαράν  
κτίσον ἐν ἐµοί, ὁ Θεό̋,  
καί πνεῦµα εὐθέ̋ ἐγκαίνισον  
ἐν τοῖ̋ ἐγκάτοι̋ µου. 

Μή ἀπορρίψῃ̋ µε 
ἀπό τοῦ προσώπου Σου  
καί τό Πνεῦµα Σου τό ἅγιον  
µή ἀντανέλῃ̋ ἀπ᾿ ἐµοῦ. 

Ἀπόδο̋ µοι  
τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου  
καί πνεύµατι ἡγεµονικῷ στήριξόν µε. 

∆ιδάξω ἀνόµου̋ τά̋ ὁδού̋ Σου  
καί ἀσεβεῖ̋ ἐπί Σέ ἐπιστρέψουσιν. 

Ρῦσαι µε ἐξ αἱµάτων, ὁ Θεό̋,  
ὁ Θεό̋ τῆ̋ σωτηρία̋ µου·  
ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσα µου  
τήν δικαιοσύνην Σου. 

Κύριε, τά χείλη µου ἀνοίξει̋  
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καί τό στόµα µου ἀναγγελεῖ 
τήν αἴνεσίν Σου.  

Ὅτι εἰ ἠθέλησα̋ θυσίαν, 
ἔδωκα ἄν·  
ὁλοκαυτώµατα οὐκ εὐδοκήσει̋.  

Θυσία τῷ Θεῷ 
πνεῦµα συντετριµµένον·  
Καρδίαν συντετριµµένην 
καί τεταπεινωµένην  
ὁ Θεό̋ οὐκ ἐξουδενώσει.  

Ἀγάθυνον, Κύριε,  
ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τήν Σιών  
καί οἰκοδοµηθήτω 
τά τείχη Ἱερουσαλήµ.  

Τότε εὐδοκήσει̋ θυσίαν δικαιοσύνη̋,  
ἀναφοράν καί ὁλοκαυτώµατα.  
Τότε ἀνοίσουσιν  
ἐπί τό θυσιαστήριόν Σου µόσχου̋. 
 

∆όξα Πατρί καί Υἱῷ  
καί Ἁγίῳ Πνεύµατι. 

Ταῖ̋ τῶν Ἀποστόλων  
πρεσβείαι̋, Ἐλεῆµον,  
ἐξάλειψον τά πλήθη  
τῶν ἡµῶν ἐγκληµάτων. 

Καί νῦν καί ἀεί  
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. 
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Ἀµήν. 

Ταῖ̋ τῆ̋ Θεοτόκου  
πρεσβείαι̋, Ἐλεῆµον,  
ἐξάλειψον τά πλήθη  
τῶν ἐµῶν ἐγκληµάτων. 

 Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε ὁ Θεό̋,  
 κατά τό µέγα ἔλεό̋ σου  
 καί κατά τό πλῆθο̋ τῶν οἰκτιρµῶν σου  
 ἐξάλειψον τό ἀνόµηµά µου. 

Ἀναστά̋ ὁ Ἰησοῦ̋ ἀπό τοῦ τάφου,  
καθώ̋ προεῖπεν, ἔδωκεν ἡµῖν  
τήν αἰώνιον ζωήν καί µέγα ἔλεο̋.  
 

ΣΩΣΟΝ Ο ΘΕΟΣ  

ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΣΟΥ 
Ἡ ἱκετευτική προσευχή τῆ̋ Ἐκκλησία̋ 

συνεχίζεται µέ ἐπιµονή πρό̋ τόν ἴδιο στόχο 
καί διευρύνεται τώρα ἐπικαλούµενη σέ 
ἐνίσχυση τί̋ πρεσβεῖε̋ ὅλων τῶν ἁγίων. 

Σῶσον, ὁ Θεό̋, τόν λαόν σου  
καί εὐλόγησον τήν κληρονοµίαν σου·  
ἐπίσκεψαι τόν κόσµον σου  
ἐν ἐλέει καί οἰκτιρµοῖ̋·  
ὕψωσον κέρα̋ Χριστιανῶν ὀρθοδόξων  
καί κατάπεµψον ἐφ᾿ ἡµᾶ̋  
τά ἐλέη σου τά πλούσια·  
πρεσβείαι̋ . . . .  
.    . . . . . . . . . 

Εὐχή Ι΄ τοῦ Ὄρθρου 
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Ἡ ἱκεσία τῆ̋ Ἐκκλησία̋ πού ἀποτελεῖ 
τήν καρδιά τοῦ Ὄρθρου κορυφώνεται 

στήν παρακάτω προσευχή  
µετανοία̋ καί ἐξοµολογήσεω̋ 

 

Kύριε, ὁ Θεό̋ ἡµῶν,  
ὁ τήν διά µετανοία̋ ἄφεσιν  
τοῖ̋ ἀνθρώποι̋ δωρησάµενο̋  
καί τύπον ἡµῖν ἐπιγνώσεω̋  
ἁµαρτηµάτων καί ἐξοµολογήσεω̋  
τήν τοῦ προφήτου ∆αβίδ µετάνοιαν  
πρό̋ συγχώρησιν ὑποδείξα̋,  

Κύριε καί Θεέ µα̋,  
Ἐσύ που ἐχάρισε̋ στού̋ ἀνθρώπου̋ 
τή δωρεά τῆ̋ ἀφέσεω̋ ὅταν µετανοοῦν  
καί µᾶ̋ ὑπέδειξε̋  
τή µετάνοια τοῦ ∆αβίδ,  
ὥστε νά κατανοοῦµε  
καί νά ἐξοµολογούµαστε  
τά ἁµαρτήµατα µα̋, 
γιά νά συγχωρούµαστε, 

Αὐτό̋, ∆έσποτα,  
πολλοῖ̋ ἡµᾶ̋ καί µεγάλοι̋  
περιπεπτωκότα̋ πληµµελήµασιν,  
ἐλέησον κατά τό µέγα σου ἔλεο̋· 
καί κατά τό πλῆθο̋ τῶν οἰκτιρµῶν Σου  
ἐξάλειψον τά ἀνοµήµατα ἡµῶν.  

Ἐσύ, ∆έσποτα, ἐλέησε κι ἐµᾶ̋  
πού ἔχοµε περιπέσει σέ πολλά 
καί µεγάλα ἁµαρτήµατα, 
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µέ τό µεγάλο Σου ἔλεο̋   
καί µέ τήν πολλή εὐσπλαγχνία Σου  
σβῆσε τά ἀνοµήµατά µα̋. 

Ὅτι σοί ἡµάρτοµεν, Κύριε,  
τῷ καί τά ἄδηλα καί τά κρύφια  
τῆ̋ καρδία̋ τῶν ἀνθρώπων γινώσκοντι  
καί µόνῳ ἔχοντι ἐξουσίαν  
ἀφιέναι ἁµαρτία̋.  

Γιατί σέ Σένα ἁµαρτήσαµε, Κύριε,  
πού καί τά κρυφά καί τά φανερά  
τῆ̋ καρδιᾶ̋ τῶν ἀνθρώπων γνωρίζει̋ 
καί εἶσαι ὁ µόνο̋  
πού ἔχει̋ τήν ἐξουσία 
νά συγχωρῆ̋ ἁµαρτίε̋. 

Καρδίαν δέ καθαράν κτίσα̋ ἐν ἡµῖν  
καί πνεύµατι ἡγεµονικῷ  
στηρίξα̋ ἡµᾶ̋  
καί τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου  
γνωρίσα̋ ἡµῖν,  
µή ἀπορρίψῃ̋ ἡµᾶ̋  
ἀπό τοῦ προσώπου σου·  

Χτίσε µέσα µα̋ καθαρή καρδιά.  
Στήριξέ µα̋  
µέ τό ἡγεµονικό Σου Πνεῦµα. 
Χάρισέ µα̋ τή χαρά  
καί τήν ἀγαλλίαση τῆ̋ σωτηρία̋ Σου 
καί µή µᾶ̋ ἀπορρίψη̋  
ἀπό τό πρόσωπό Σου. 

ἀλλ᾿ εὐδόκησον,  
ὡ̋ ἀγαθό̋ καί φιλάνθρωπο̋,  
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µέχρι τῆ̋ ἐσχάτη̋ ἡµῶν ἀναπνοῆ̋  
προσφέρειν σοι θυσίαν δικαιοσύνη̋  
καί ἀναφοράν  
ἐν τοῖ̋ ἁγίοι̋ σου θυσιαστηρίοι̋. 

Ἀλλά δέξου µα̋, καθώ̋ εἶσαι ἀγαθό̋  
καί φιλάνθρωπο̋ Θεό̋ 
νά Σοῦ προσφέρωµε,  
ὡ̋ τήν τελευταία µα̋ ἀναπνοή, 
στά ἅγια θυσιαστήριά Σου  
τήν εὐχαριστήρια θυσία καί Ἀναφορά 
γιά τή σωτηρία πού µᾶ̋ χάρισε̋  
διά τοῦ Μονογενοῦ̋ Υἱοῦ  
καί Λόγου Σου. 

Ἐλέει καί οἰκτιρµοῖ̋  
καί φιλανθρωπίᾳ  
τοῦ µονογενοῦ̋ σου Υἱοῦ,  
µεθ᾿ οὗ εὐλογητό̋ εἶ,  
σύν τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ  
καί ζωοποιῷ σου Πνεύµατι,  
νῦν καί ἀεί καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν 
αἰώνων.  

Ὅλα αὐτά Σοῦ τά ζητοῦµε,  
ὄχι γιατί τά δικαιούµαστε,  
ἤ γιατί µᾶ̋ ἀξίζουν,  
ἀλλά γιά τό ἔλεο̋, τού̋ οἰκτιρµού̋  
καί τή φιλανθρωπία  
τοῦ Μονογενοῦ̋ Σου Υἱοῦ.  
Μαζί µέ Αὐτόν Σέ εὐλογοῦµε, 
καί µέ τό πανάγιο, τό ἀγαθό  
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καί ζωοποιό Σου Πνεῦµα,  
τώρα καί πάντοτε  
καί στού̋ αἰῶνε̋ τῶν αἰώνων.  

Ἀµήν. 
 
Τό Συναξάριον ἀπό τό Μηναῖο  

 
Καταβασίαι. Ἦχο̋ δ΄. 

Ὠδή α΄.   
Ἀνοίξω τό στόµα µου  
καί πληρωθήσεται Πνεύµατο̋· 
καί λόγον ἐρεύξοµαι τῇ Βασιλίδι Μητρί· 
καί ὀφθήσοµαι φαιδρῶ̋ πανηγυρίζων· 
καί ἄσω γηθόµενο̋ ταύτη̋ τά θαύµατα. 

Ὠδή γ΄.   
Τού̋ Σού̋ ὑµνολόγου̋, Θεοτόκε, 
ὡ̋ ζῶσα καί ἄφθονο̋ Πηγή, 
θίασον συγκροτήσαντα̋  
πνευµατικόν στερέωσον 
καί ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ Σου  
στεφάνων δόξη̋ ἀξίωσον. 

Ὠδή δ΄.   
Τήν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν 
τῆ̋ ἐκ τῆ̋ Παρθένου σαρκώσεω̋ 
Σοῦ τοῦ Ὑψίστου ὁ Προφήτη̋ Ἀββακούµ  
κατανοῶν ἐκραύγαζεν·  
∆όξα τῇ δυνάµει Σου, Κύριε. 

Ὠδή ε΄.   



 

 

18

 

Ἐξέστη τά σύµπαντα  
ἐπί τῇ θείᾳ δόξῃ Σου, 
Σύ γάρ, Ἀπειρόγαµε Παρθένε, 
ἔσχε̋ ἐν µήτρᾳ τόν ἐπί πάντων Θεόν 
καί τέτοκα̋ ἄχρονον Υἱόν 
πᾶσι τοῖ̋ ὑµνοῦσι Σε  
σωτηρίαν βραβεύοντα. 

Ὠδή στ΄.  
Τήν θείαν ταύτην καί πάντιµον 
τελοῦντε̋ ἑορτήν οἱ θεόφρονε̋  
τῆ̋ Θεοµήτορο̋ 
δεῦτε τά̋ χεῖρα̋ κροτήσωµεν 
τόν ἐξ αὐτῆ̋ τεχθέντα Θεόν δοξάζοντε̋. 

Ὠδή ζ΄.  
Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονε̋  
παρά τόν Κτίσαντα, ἀλλά πυρό̋ ἀπειλήν 
ἀνδρείω̋ πατήσαντε̋  
χαίροντε̋ ἔψαλλον. 
Ὑπερύµνητε, ὁ τῶν πατέρων Κύριο̋ 
καί Θεό̋ εὐλογητό̋ εἶ. 

Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν  
καί προσκυνοῦµεν τόν Κύριον. 

Ὠδή η΄.  
Παῖδα̋ εὐαγεῖ̋ ἐν τῇ καµίνῳ 
ὁ τόκο̋ τῆ̋ Θεοτόκου διεσώσατο 
τότε µέν τυπούµενο̋,  
νῦν δέ ἐνεργούµενο̋· 
τήν οἰκουµένην ἅπασαν  
ἀγείρει ψάλλουσαν· 
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Τόν Κύριον ὑµνεῖτε τά ἔργα, 
καί ὑπερυψοῦτε εἰ̋ πάντα̋ τού̋ αἰῶνα̋. 

Ἡ Τιµιωτέρα. 
Ὠδή θ΄. 

Ἅπα̋ γηγενή̋ 
σκιρτάτω τῷ πνεύµατι  
λαµπαδουχούµενο̋. 
Πανηγυριζέτω δέ 
ἀ˹λων Νόων φύσι̋ γεραίρουσα 
τήν ἱεράν πανήγυριν τῆ̋ Θεοµήτορο̋ 
καί βοάτω, χαίροι̋ παµµακάριστε 
Θεοτόκε, Ἁγνή, Ἀειπάρθενε. 

Ἐξαποστειλάριον ε΄ 
Ἡ ζωή καί ὁδό̋ Χριστό̋  
ἐκ νεκρῶν τῷ Κλεόπᾳ  
καί τῷ Λουκᾷ συνώδευσεν,  
οἷσπερ καί ἐπεγνώσθη  
εἰ̋ Ἐµµαού̋ κλῶν τόν ἄρτον·  
ὧν ψυχαί καί καρδίαι  
καιόµεναι ἐτύγχανον,  
ὅτε τούτοι̋ ἐλάλει  
ἐν τῇ ὁδῷ  
καί Γραφαῖ̋ ἡρµήνευεν, ἅ ὑπέστη·  
µεθ᾿ ὧν, ἠγέρθη, κράξωµεν,  
ὤφθη τε καί τῷ Πέτρῳ. 

Θεοτοκίον 
Ὑµνῶ σου τό ἀµέτρητον  
ἔλεο̋, ποιητά µου,  
ὅτι σαυτόν ἐκένωσα̋  
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τοῦ φορέσαι καί σῶσαι  
φύσιν βροτῶν κακωθεῖσαν·  
καί Θεό̋ ὤν ἠνέσχου  
ἐκ τῆ̋ ἁγνῆ̋ Θεόπαιδο̋  
κατ᾿ ἐµέ τοῦ γενέσθαι  
καί κατελθεῖν  
µέχρι̋ ᾍδου θέλων µε,  
Λόγε, σῶσαι  
πρεσβείαι̋ τῆ̋ τεκούση̋ Σε,  
∆έσποτα πανοικτίρµον. 

∆οξαστικόν ε΄  
Ἦχο̋ πλ. α΄ 

Ὤ τῶν σοφῶν Σου κριµάτων, Χριστέ!  
Πῶ̋ Πέτρῳ µέν τοῖ̋ ὀθονίοι̋ µόνοι̋  
ἔδωκα̋ ἐννοῆσαί Σου τήν ἀνάστασιν·  
Λουκᾷ δέ καί Κλεόπᾳ  
συµπορευόµενο̋ ὡµίλει̋·  
καί ὁµιλῶν οὐκ εὐθέω̋ ἑαυτόν φανεροῖ̋.  
∆ιό καί ὀνειδίζῃ  
ὡ̋ µόνο̋ παροικῶν ἐν Ἱερουσαλήµ  
καί µή µετέχων  
τῶν ἐν τέλει βουλευµάτων αὐτῆ̋.  
Ἀλλ᾿ ὁ πάντα  
πρό̋ τό τοῦ πλάσµατο̋ συµφέρον 
οἰκονοµῶν  
καί τά̋ περί Σοῦ προφητεία̋ ἀνέπτυξα̋  
καί ἐν τῷ εὐλογεῖν τόν ἄρτον  
ἐγνώσθη̋ αὐτοῖ̋·  
ὧν καί πρό τούτου αἱ καρδίαι  
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πρό̋ γνῶσιν σου ἀνεφλέγοντο.  
Οἵ καί τοῖ̋ µαθηταῖ̋ συνηθροισµένοι̋  
ἤδη τρανῶ̋ ἐκήρυττόν Σου τήν ἀνάστασιν·  
δι᾿ ἧ̋ ἐλέησον ἡµᾶ̋. 

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιµον 
Ἦχο̋ βαρύ̋. 

Κατέλυσα̋  
τῷ Σταυρῷ Σου τόν θάνατον· 
ἠνέῳξα̋ τῷ Λῃστῇ τόν Παράδεισον· 
τῶν Μυροφόρων τόν θρῆνον µετέβαλε̋· 
καί τοῖ̋ Σοῖ̋ Ἀποστόλοι̋  
κηρύττειν ἐπέταξα̋· 
ὅτι ἀνέστη̋, Χριστέ ὁ Θεό̋, 
παρέχων τῷ κόσµῳ τό µέγα ἔλεο̋. 

Κοντάκιον  
Ἦχο̋ β' Αὐτόµελον 

Προστασία  
τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, 
µεσιτεία  
πρὸ̋ τὸν Ποιητὴν ἀµετάθετε. 
Μὴ παρίδῃ̋  
ἁµαρτωλῶν δεήσεων φωνά̋, 
ἀλλὰ πρόφθασον, ὡ̋ ἀγαθή, 
εἰ̋ τὴν βοήθειαν ἡµῶν, 
τῶν πιστῶ̋ κραυγαζόντων σοι· 
τάχυνον εἰ̋ πρεσβείαν, 
καὶ σπεῦσον εἰ̋ ἱκεσίαν, 
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ἡ προστατεύουσα ἀεί, 
Θεοτόκε, τῶν τιµώντων σε. 

Ὁ εἱρµό̋ τῆ̋ ε΄ὠδῆ̋  
τῆ̋ Μ. Πέµπτη̋ 

Τῷ συνδέσµῳ τῆ̋ ἀγάπη̋ 
συνδεόµενοι οἱ Ἀπόστολοι 
τῷ δεσπόζοντι τῶν ὅλων  
ἑαυτού̋ Χριστῷ ἀναθέµενοι 
ὡραίου̋ πόδα̋ ἐξαπενίζοντο  
εὐαγγελιζόµενοι πᾶσιν εἰρήνην. 

Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

Ἡ Εὐχή τοῦ Τρισαγίου  

Ὁ Θεό̋, ὁ Ἅγιο̋,  
ὁ ἐν Ἁγίοι̋ ἀναπαυόµενο̋,  
ὁ τρισαγίῳ φωνῇ  
ὑπό τῶν Σεραφείµ ἀνυµνούµενο̋  
καί ὑπό τῶν Χερουβείµ δοξολογούµενο̋  
καί ὑπό πάση̋ ἐπουρανίου δυνάµεω̋  
προσκυνούµενο̋·  
ὁ ἐκ τοῦ µή ὄντο̋  
εἰ̋ τό εἶναι παραγαγών τά σύµπαντα·  
ὁ κτίσα̋ τόν ἄνθρωπον  
κατ' εἰκόνα Σήν καί ὁµοίωσιν  
καί παντί Σου χαρίσµατι κατακοσµήσα̋·  
ὁ διδού̋ αἰτοῦντι σοφίαν καί σύνεσιν  
καί µή παρορῶν ἁµαρτάνοντα,  
ἀλλά θέµενο̋ ἐπί σωτηρίᾳ µετάνοιαν·  
ὁ καταξιώσα̋ ἡµᾶ̋,  
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τού̋ ταπεινού̋ καί ἀναξίου̋ δούλου̋ Σου  
καί ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ  
στῆναι κατενώπιον τῆ̋ δόξη̋  
τοῦ ἁγίου Σου θυσιαστηρίου  
καί τήν ὀφειλοµένην Σοι προσκύνησιν  
καί δοξολογίαν προσάγειν·  
Αὐτό̋, ∆έσποτα, πρόσδεξαι  
καί ἐκ στόµατο̋ ἡµῶντῶν ἁµαρτωλῶν  
τόν τρισάγιον ὕµνον  
καί ἐπίσκεψαι ἡµᾶ̋ ἐν τῇ χρηστότητί Σου.  
Συγχώρησον ἡµῖν πᾶν πληµµέληµα,  
ἑκούσιόν τε καί ἀκούσιον·  
ἁγίασον ἡµῶν τά̋ ψυχά̋ καί τά σώµατα  
καί δό̋ ἡµῖν ἐν ὁσιότητι λατρεύειν Σοι  
πάσα̋ τά̋ ἡµέρα̋ τῆ̋ ζωῆ̋ ἡµῶν,  
πρεσβείαι̋ τῆ̋ Ἁγία̋ Θεοτόκου  
καί πάντων τῶν Ἁγίων,  
τῶν ἀπ' αἰῶνό̋ Σοι εὐαρεστησάντων, 

Ὅτι ἅγιο̋ εἶ ὁ Θεό̋ ἡµῶν  
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν,  
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ  
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι,  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.  

Ἀµήν.  

Ἅγιο̋ ὁ Θεό̋...  

Εὐλογηµένο̋ ὁ ἐρχόµενο̋  
ἐν ὀνόµατι Κυρίου. 
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Θεό̋, Κύριο̋ καί ἐπέφανεν ἡµῖν!  

Εὐλογηµένο̋ εἶ,  
ὁ ἐπί θρόνου δόξη̋ τῆ̋ βασιλεία̋ Σου,  
ὁ καθήµενο̋ ἐπί τῶν Χερουβείµ,  
πάντοτε νῦν καί ἀεί  
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

 
Γ΄ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ  

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ  

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

τῆ̋ Γ΄ Κυριακῆ̋ τοῦ Λουκᾶ 
Προκείµενον.  Ἦχο̋ γ΄.  Ψαλµό̋ 46. 

Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡµῶν, ψάλατε.   

 Πάντα τά ἔθνη κροτήσατε χεῖρα̋. 

Πρό̋ Γαλάτα̋ Ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα (1,11-19) 

Ἀδελφοί, 
11 γνωρίζω ὑµῖν τό εὐαγγέλιον 

τό εὐαγγελισθέν ὑπ᾿ ἐµοῦ  
Ἀδελφοί, σᾶ̋ κάνω γνωστό, ὅτι τό 
εὐαγγέλιο πού σᾶ̋ κήρυξα  

ὅτι οὐκ ἔστι κατά ἄνθρωπον· 
δέν προέρχεται ἀπό ἄνθρωπο. 

12 οὐδέ γάρ ἐγώ  
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παρά ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό   
οὔτε ἐδιδάχθην,  
ἀλλά δι᾿ ἀποκαλύψεω̋  
Ἰησοῦ Χριστοῦ.  

Γιατί κι ἐγώ οὔτε τό παρέλαβα οὔτε τό δι-
δάχτηκα ἀπό ἄνθρωπο, ἀλλά µοῦ τό 
ἀποκάλυψε ὁ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋. 

13 Ἠκούσατε γάρ τήν ἐµήν ἀναστροφήν   
ποτε ἐν τῷ Ἰουδἀσµῷ,  

Ἀσφαλῶ̋ ἀκούσατε γιά τή διαγωγή µου 
ὅσο ἀνῆκα στήν ἰουδἀκή θρησκεία,  

ὅτι καθ᾿ ὑπερβολήν  
ἐδίωκον τήν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ  
καί ἐπόρθουν αὐτήν, 

ὅτι κατεδίωκα µέ πάθο̋ τήν ἐκκλησία τοῦ 
Θεοῦ καί προσπαθοῦσα νά τήν ἐξαφανίσω. 

14 καί προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδἀσµῷ  
ὑπέρ πολλού̋ συνηλικιώτα̋  
ἐν τῷ γένει µου,  

Καί πρόκοβα στόν Ἰουδἀσµό πιό πολύ ἀπό 
πολλού̋ συνοµήλικου̋ συµπατριῶτε̋ µου 

περισσοτέρω̋ ζηλωτή̋ ὑπάρχων  
τῶν πατρικῶν µου παραδόσεων. 

γιατί εἶχα µεγαλύτερο ζῆλο γιά τί̋ προγο-
νικέ̋ µου παραδόσει̋. 

15 Ὅτε δέ εὐδόκησεν ὁ Θεό̋  
ὁ ἀφορίσα̋ µε ἐκ κοιλία̋ µητρό̋ µου  

Ὅταν ὅµω̋ εὐδόκησε ὁ Θεό̋, ὁ Ὁποῖο̋ µέ 
ξεχώρισε ἀπό τήν κοιλιά τῆ̋ µητέρα̋ µου 

καί καλέσα̋ διά τῆ̋ χάριτο̋ Αὐτοῦ 
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καί µέ κάλεσε διά τῆ̋ χάριτό̋ Του 
16 ἀποκαλύψαι τόν υἱόν Αὐτοῦ ἐν ἐµοί, 

νά ἀποκαλύψη µέσα µου τόν Υἱό Του, 
ἵνα εὐαγγελίζωµαι Αὐτόν  
ἐν τοῖ̋ ἔθνεσιν,  

γιά νά κηρύττω Αὐτόν στά ἔθνη, 
εὐθέω̋ οὐ προσανεθέµην  
σαρκί καί αἵµατι, 

ἀµέσω̋ δέν συµβουλεύτηκα ἀνθρώπου̋ 
17 οὐδέ ἀνῆλθον εἰ̋ Ἰεροσόλυµα  

πρό̋ τού̋ πρό ἐµοῦ ἀποστόλου̋,  
οὔτε ἀνέβηκα στά Ἱεροσόλυµα νά δῶ ἐκεί-
νου̋ πού ἦταν ἀπόστολοι πρίν ἀπό µένα, 

ἀλλά ἀπῆλθον εἰ̋ Ἀραβίαν,  
ἀλλά ἔφυγα στήν Ἀραβία 

καί πάλιν ὑπέστρεψα εἰ̋ ∆αµασκόν. 
καί ὕστερα ξαναγύρισα στή ∆αµασκό. 

18 Ἔπειτα µετά ἔτη τρία  
ἀνῆλθον εἰ̋ Ἰεροσόλυµα  
ἱστορῆσαι Πέτρον,  

Ἔπειτα µετά ἀπό τρία χρόνια ἀνέβηκα στά 
Ἱεροσόλυµα νά γνωρίσω ἀπό κοντά τόν 
Πέτρο 

καί ἐπέµεινα πρό̋ αὐτόν  
ἡµέρα̋ δεκαπέντε·  

καί ἔµεινα κοντά του δεκαπέντε µέρε̋. 
19 ἕτερον δέ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον 

ἄλλον ἀπό τού̋ ἀποστόλου̋ δέν εἶδα 
εἰ µή Ἰάκωβον τόν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.  
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παρά τόν Ἰάκωβο, τόν ἀδελφό τοῦ Κυρίου. 

Ἡ ἑνότητα τῆ̋ περικοπῆ̋ ὁλο-
κληρώνεται καί µέ τού̋ στίχου̋ 20-

24 τοῦ ἴδιου κεφαλαίου, τού̋ ὁποί-
ου̋ καί παραθέτοµε ἐν συνεχείᾳ. 

20 Ἅ δέ γράφω ὑµῖν,   
ἰδού ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδοµαι. 

21 Ἔπειτα ἦλθον εἰ̋ τά κλίµατα  
τῆ̋ Συρία̋ καί τῆ̋ Κιλικία̋. 

Γιά ὅσα σᾶ̋ γράφω ὁµολογῶ ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ, ὅτι δέν λέω ψέµατα. Ἔπειτα 
ἦρθα στήν περιοχή τῆ̋ Συρία̋ καί τῆ̋ 
Κιλικία̋. 

22 Ἤµην δέ ἀγνοούµενο̋ τῷ προσώπῳ  
ταῖ̋ Ἐκκλησίαι̋ τῆ̋ Ἰουδαία̋ ταῖ̋ ἐν 
Χριστῷ· 

Καί ἤµουν προσωπικά ἄγνωστο̋ στί̋ 
Ἐκκλησίε̋ τοῦ Χριστοῦ πού βρίσκο-
νται στήν Ἰουδαία. 

23 µόνον δέ ἀκούοντε̋ ἦσαν  
ὅτι ὁ διώκων ἡµᾶ̋ ποτέ  
νῦν εὐαγγελίζεται τήν πίστιν ἥνποτε 
ἐπόρθει, 

Ἄκουγαν µόνο πώ̋ αὐτό̋ πού κάποτε 
µᾶ̋ καταδίωκε, τώρα κηρύττει τήν πί-
στη πού ἄλλοτε προσπαθοῦσε νά 
ἐξαφανίση. 

24 καί ἐδόξαζον ἐν ἐµοί τόν Θεόν.    
Καί δόξαζαν ἐξ αἰτία̋ µου τό Θεό. 
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Η ΕΥΧΗ  ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἔλλαµψον ἐν ταῖ̋ καρδίαι̋ ἡµῶν,  
φιλάνθρωπε ∆έσποτα,  
τό τῆ̋ Σῆ̋ Θεογνωσία̋ ἀκήρατον φῶ̋  
καί τού̋ τῆ̋ διανοία̋ ἡµῶν  
ὀφθαλµού̋ διάνοιξον  
εἰ̋ τήν τῶν εὐαγγελικῶν Σου κηρυγµάτων  
κατανόησιν.  
῎Ενθε̋ ἡµῖν  
καί τόν τῶν µακαρίων Σου ἐντολῶν φόβον, 
ἵνα, τά̋ σαρκικά̋ ἐπιθυµία̋  
πάσα̋ καταπατήσαντε̋  
πνευµατικήν πολιτείαν µετέλθωµεν,  
πάντα τά πρό̋ εὐαρέστησιν τήν Σήν  
καί φρονοῦντε̋ καί πράττοντε̋.  
Σύ γάρ εἶ ὁ φωτισµό̋  
τῶν ψυχῶν καί τῶν σωµάτων ἡµῶν,  
Χριστέ, ὁ Θεό̋ ἡµῶν,  
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν  
σύν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρί  
καί τῷ Παναγίῳ καί ἀγαθῷ  
καί ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι,  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.  

Ἀµήν. 
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Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  
11 ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦ̋  

εἰ̋ πόλιν καλουµένην Να˙ν· 
Τόν καιρό ἐκεῖνο, πῆγε ὁ Ἰησοῦ̋ σέ µιά 
πόλη πού λεγότανε Να˙ν. 

καί συνεπορεύοντο Αὐτῷ  
οἱ Μαθηταί Αὐτοῦ ἱκανοί  
καί ὄχλο̋ πολύ̋.  

Μαζί Του ἦταν ἀρκετοί µαθητέ̋ Του  
καί πολύ πλῆθο̋. 

12 Ὡ̋ δέ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆ̋ πόλεω̋  
Καθώ̋ ὅµω̋ πλησίαζε στήν πύλη τῆ̋ 
πόλη̋ 

καί ἰδού, ἐξεκοµίζετο τεθνηκώ̋  
υἱό̋ µονογενή̋ τῇ µητρί αὐτοῦ·  
καί αὕτη ἦν χήρα· 

βγάζανε ἕναν πεθαµένο, πού ἦταν τό 
µονάκριβο παιδί τῆ̋ µάνα̋ του, ἡ 
ὁποία µάλιστα ἦταν χήρα. 

καί ὄχλο̋ τῆ̋ πόλεω̋  
ἱκανό̋ ἦν σύν αὐτῆ. 

Κόσµο̋ πολύ̋ ἀπό τήν πόλη τή συνό-
δευε. 

13 Καί ἰδών αὐτήν ὁ Κύριο̋, 
Ὅταν εἶδε τήν χήρα ὁ Κύριο̋,  

ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ  
καί εἶπεν αὐτῇ· -Μή κλαῖε. 

τή σπλαγχνίστηκε καί τῆ̋ εἶπε: Μήν 
κλαῖ̋. 

14 Καί προσελθών ἥψατο τῆ̋ σοροῦ, 
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Ἔπειτα προχώρησε, ἀκούµπησε τή σο-
ρό 

οἱ δέ βαστάζοντε̋ ἔστησαν καί εἶπε·  
καί, ἀφοῦ στό µεταξύ αὐτοί πού βάστα-
ζαν τό φέρετρο σταµάτησαν, εἶπε: 

-Νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι.  
Νεαρέ, σέ διατάζω, σήκω! 

15 Καί ἀνεκάθισεν ὁ νεκρό̋,  
καί ἤρξατο λαλεῖν· 

Καί ἀµέσω̋ ἀνακάθισε ὁ νεκρό̋ κι 
ἄρχισε νά µιλᾶ. 

καί ἔδωκεν αὐτόν τῇ µητρί αὐτοῦ.  
Ὁ Ἰησοῦ̋ τόν παρέδωσε στή µητέρα 
του. 

16 Ἔλαβε δέ φόβο̋ ἅπαντα̋, 
Ὅλου̋ τού̋ κυρίεψε δέο̋ 

καί ἐδόξαζον τόν Θεόν, λέγοντε̋·  
ὅτι προφήτη̋ µέγα̋  
ἐγήγερται  ἐν  ἡµῖν ·  

καί δόξασαν τό Θεό λέγοντα̋ ὅτι µε-
γάλο̋ προφήτη̋ ἐµφανίστηκε ἀνάµεσά 
µα̋ 

καί ὅτι  ἐπεσκέψατο ὁ  Θεό̋  
τόν  λαόν Αὐτοῦ .  

καί ὅτι ὁ Θεό̋ ἦρθε νά σώση τό λαό 
Του. 
 

ΣΧΟΛΙΑ  

ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ 

Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 
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ΠΟΥ ΚΗΡΥΤΤΕΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Τό Εὐαγγέλιο πού κηρύττει ὁ Ἀπόστο-
λο̋ Παῦλο̋ δέν τό διδάχτηκε ἀπό ἄνθρω-
πο, ἀλλά «δι' ἀποκαλύψεω̋ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ». 

Τά αὐτοβιογραφικά στοιχεῖα πού κατα-
θέτει ἀπό τή ζωή του, σχετικά µέ τό ποι-
ό̋ τόν κάλεσε καί ποιό̋ τοῦ δίδαξε τό Εὐ-
αγγέλιο καί τοῦ ἀνέθεσε τήν ἀποστολή 
νά εὐαγγελίζεται τά ἔθνη, βεβαιώνουν τή 
θεία καταγωγή καί προέλευση τοῦ κη-
ρύγµατό̋ του. 

Τά περιστατικά τῆ̋ κλήσεώ̋ του ἐκτί-
θενται ἀναλυτικώτερα σέ τρία κεφάλαια 
τῶν "Πράξεων" 1) Πράξ. 9,1-30. 2) Πράξ. 

22,1-21. 3) Πράξ. 26,1-20. 

Ἡ περικοπή διαβάζεται καί στί̋ µνῆ-
µε̋ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, 
(23 Ὀκτωβρίου καί Κυριακή µετά τήν 
Χριστοῦ Γέννησιν), πρώτου Ἐπισκόπου Ἱ-
εροσολύµων. 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ  

ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ 

Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν  (7,11-16) 
Ἡ ἀνάσταση τοῦ υἱοῦ τῆ̋ χήρα̋ τῆ̋ Ναΐν 

Ο ΠΑΤΗΡ ΑΠΕΣΤΑΛΚΕ ΤΟΝ ΥΙΟΝ 

ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  

ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΤΗ ΘΕΙΑ ∆ΥΝΑΜΗ  
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 ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ 

 ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ 

 ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ Ο ΠΑΤΗΡ  

ΣΤΟΝ ΠΕΘΑΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟ ΚΟ-

ΣΜΟ 

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΣΗ 

ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΦΕΡΗ ΣΤΗ ΖΩΗ 

{Ἐπισκέφτηκε ὁ Θεός τόν κόσµο, γιά νά ἀναστήση τόν 

πεθαµένο ἄνθρωπο! Νά µή θαφτῆ ὁριστικά!} 

Ποιά σχέση ὑπάρχει  
ἀνάµεσα στί̋ δυό περικοπέ̋; 

Καί οἱ δυό περικοπέ̋  
παρουσιάζουν  

τόν Ζωοδότη Χριστό,  
τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ,  

νά ἀνασταίνη δυό πεθαµένου̋.  
Ἡ Ἀποστολική περικοπή  

παρουσιάζει  
τήν ἀνάσταση τοῦ πνευµατικά νεκροῦ 

Σαύλου,  
πού πολεµᾶ τό Χριστό  

καί ἡ  Εὐαγγελική περικοπή 
 παρουσιάζει  

τήν ἀνάσταση τοῦ υἱοῦ µιᾶ̋ χήρα̋ στήν 
πόλη Ναΐν.  

Καί τά δύο θαύµατα τά κάνει 
ὁ  Ζωοδότη̋ Χριστό̋,  

ὁ Υἱό̋ καί Λόγο̋ τοῦ Θεοῦ,  
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µέ τό λόγο Του! 

Ὁ Κύριο̋ ἡµῶν Ἰησοῦ̋ Χριστό̋  
µέ τό λόγο Του 

 ἀνασταίνει τό γιό τῆ̋ χήρα̋. 
 Ὁ Λόγο̋ τοῦ Θεοῦ ἦλθε νά συναντήση 

καί νά ἀναιρέση τό θάνατο, νά λύση τά 
ἔργα τοῦ διαβόλου (Α Ἰω. 3,8)  

«Ἐπεσκέψατο ὁ Θεό̋ τόν λαόν Αὐτοῦ!» 
Ὁ Λόγο̋ σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσε 

ἐν ἡµῖν» (Ἰω. 11,25). 
 
ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΘΕΝΤΩΝ 
 Ὁ λόγο̋ τοῦ Θεοῦ κρύβει µέσα του 

µυστική θεία δύναµη ζωῆ̋ πού θεραπεύει 
καί ἀνασταίνει τό νεκρωµένο ἄνθρωπο. 

Ἄν πιστεύωµε πραγµατικά στή δύνα-
µη τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ τότε τό χρέο̋ 
µα̋ εἶναι διπλό:  
α) Νά µελετοῦµε τήν Ἁγία Γραφή γιά νά 
τρεφώµεθα ἐµεῖ̋ οἱ ἴδιοι προσωπικῶ̋, 
καί ὅλοι µαζύ διδασκόµενοι ἀπό τήν 
ἀνάγνωση τη̋ στήν Ἐκκλησία, νά γνωρί-
ζωµε τό Νόµο τοῦ Θεου καί νά τόν 
ἐφαρµόζωµε στή ζωή µα̋.  Ἔτσι λατρεύο-
µε ἐν ἐπιγνώσει τό Θεό, γιατί ζοῦµε τό 
θέληµά Του, πού εἶναι ζωή καί 
ἀνάσταση!  

β) Τό̋ χρέο µα̋ ἐπίση̋ εἶναι νά µετα-
δίδωµε το  λόγο τοῦ Θεοῦ, τό λόγο τῆ̋ 
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ζωῆ̋ καί στού̋ ἄλλου̋. Νά ἀνασταίνωµε 
τού̋ ἀνθρώπου̋ ἀπό τόν πνευµατικό θά-
νατο τῆ̋ ἄγνοια̋ καί τῆ̋ ἁµαρτία̋. Νά 
φωτίζωµε µέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ τί̋ ψυχέ̋ 
τῶν ἀνθρώπων.  Μέ τόν τρόπο αὐτό τού̋ 
ἀνασταίνοµε ἀπό τόν πνευµατικό θάνατο 
τῆ̋ ἁµαρτία̋ καί τῆ̋ ἄγνοια̋ πού ζοῦν! 
Κάνοµε δηλ. πράξη αὐτό πού διακηρύττει 
ὁ Εὐαγγελιστή̋ Ἰωάννη̋ στήν ἀρχή τῆ̋ 
Α΄ Καθολικῆ̋ Ἐπιστολῆ̋ του ὅτι εἶναι 
τό περιεχόµενο τῆ̋ ζωῆ̋ τῶν χριστιανῶν: 
«῝Ο ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆ̋, ὃ ἀκηκόαµεν, ὃ ἑωρά-
καµεν τοῖ̋ ὀφθαλµοῖ̋ ἡµῶν, ὃ ἐθεασάµε-
θα καὶ αἱ χεῖρε̋ ἡµῶν ἐψηλάφησαν, περὶ 
τοῦ λόγου τῆ̋ ζωῆ̋· καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώ-
θη,   καὶ   ἑωράκαµεν καὶ µαρτυροῦµεν 
καὶ ἀπαγγέλλοµεν ὑµῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰ-
ώνιον, ἥτι̋ ἦν πρὸ̋ τὸν πατέρα καὶ ἐφα-
νερώθη ἡµῖν· ὃ ἑωράκαµεν καὶ ἀκηκόα-
µεν, ἀπαγγέλλοµεν ὑµῖν, ἵνα καὶ ὑµεῖ̋ 
κοινωνίαν ἔχητε µεθ᾿ ἡµῶν καὶ ἡ κοι-
νωνία δὲ ἡ ἡµετέρα µετὰ τοῦ πατρὸ̋ 
καὶ µετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
Καὶ ταῦτα γράφοµεν ὑµῖν, ἵνα ἡ χαρὰ 
ἡµῶν ᾖ πεπληρωµένη». (Α΄ Ἰω. 1,1-4) 

Τό συµπέρασµα τοῦ θαύµατο̋ πού πε-
ριγράφει ἡ σηµερινή περικοπή, ὅτι «ὁ 
Θεό̋ ἐπισκέφτηκε τό λαό Του», 
ἐπιβεβαιώνει τήν ὑπόσχεση πού εἶχε δώ-
σει ὁ Θεό̋ τήν παλαιά ἐποχή, «ὅτι θά 
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κατεβῆ νά κατοικήση ἀνάµεσα στό λαό 
Του καί νά ζήση µαζύ Του», (Β΄ Κορ. 6, 
16).  Μετά δέ ταῦτα ὁ Θεό̋: «Ἐπί τῆ̋ 
γῆ̋ ὤφθη καί τοῖ̋ ἀνθρώποι̋ συνανε-
στράφη». (Βαρούχ) Ὁ Θεό̋ λοιπόν, πού 
ἐπεσκέφθη τού̋ ἀνθρώπου̋, Αὐτό̋ πού 
ἀνέστησε τόν υἱό τῆ̋ χήρα̋, Αὐτό̋ 
ἐκάλεσε καί τόν Παῦλο, τόν ἀνέστησε ἐκ 
νεκρῶν καί τοῦ ἀνέθεσε τό κήρυγµα τῆ̋ 
Ἀναστάσεω̋ καί σωτηρία̋ στά Ἔθνη. 

Αὐτό̋ καλεῖ κι ἐµᾶ̋ νά µεταδώσωµε 
τό λογο Του στού̋ γύρω µα̋ καί νά τού̋ 
ὁδηγήσωµε στήν ἀληθινή ζωή τοῦ Θεοῦ, 
µαθαίνοντά̋ του̋ νά µελετοῦν καί νά 
τρέφωναι µέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ! 

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΟΡΤΩΝ  

ΤΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ 

∆ευτέρα 11 Ὀκτωβρίου  
Φιλίππου Ἀποστόλου  

ἐκ τῶν ἑπτά ∆ιακόνων 
Πατρό̋ τῆ̋ Ἁγία̋ Ἑρµιόνη̋ 

Ἀπολυτίκιον  
τοῦ Ἀποστόλου ∆ιακόνου Φιλίππου 

Ἦχο̋ γ΄. Θεία̋ πίστεω̋. 
Θεία̋ χάριτο̋, πλήρη̋ ὑπάρχων,  
διηκόνησα̋, τῇ Ἐκκλησίᾳ,  
ὡ̋ ∆ιάκονο̋ τοῦ Λόγου Ἀπόστολε,  
θεοσηµείαι̋ δὲ θείαι̋ χρησάµενο̋,  
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τῆ̋ Σαµαρεία̋ τὰ πλήθη κατηύγασα̋.  
Μάκαρ Φίλιππε,  
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε,  
δωρήσασθαι ἠµῖν τὸ µέγα ἔλεο̋. 

Τρίτη  12  Ὀκτωβρίου 

Συµεών τοῦ νέου Θεολόγου (+1022) 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Συµεών 
Ἦχο̋ γ΄. Θεία̋ πίστεω̋. 

Θείαν ἔλλαµψιν, Συµεὼν Πάτερ,  
εἰσδεξάµενο̋, ἐν τῇ ψυχῇ σου,  
φωστὴρ ἐν κόσµῳ ἐδείχθη̋ λαµπρότατο̋,  
διασκεδάζων αὐτοῦ τὴν σκοτόµαιναν,  
καὶ πάντα̋ πείθων ζητεῖν, ἣν ἀπώλεσαν,  
χάριν Πνεύµατο̋. Αὐτὸν ἐκτενῶ̋ ἱκέτευε,  
δωρήσασθαι ἠµῖν τὸ µέγα ἔλεο̋. 

Πέµπτη 14  Ὀκτωβρίου. 
Κοσµᾶ τοῦ ποιητοῦ (787) 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχο̋ α΄.  
Τῆ̋ ἐρήµου πολίτη̋. 

Τὸ θεόφθογγον στόµα  
καὶ αὐλὸν τὸν γλυκύλαλον,  
τὴν πνευµατοφόρον κινύραν  
καὶ τὸ εὔηχον ὄργανον,  
τιµήσωµεν συµφώνω̋ οἱ πιστοί,  
Κοσµᾶν τὸν µελουργὸν καὶ ποιητήν,  
τὸ τῆ̋ χαρίτο̋ δοχεῖον, τὸ τιµαλφὲ̋  
καὶ πίστει ἐκβοήσωµεν·  
δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ,  
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δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι,  
δόξα τῷ ἐµπιπλῶντι εὐσεβεῖ̋,  
πνεύµατι ζέοντι. 

Σάββατο 16  Ὀκτωβρίου. 
Λογγίνου τοῦ Ἐκατοντάρχου  

τοῦ ἐπί τῆ̋ Σταυρώσεω̋ τοῦ Κυρίου  
καί τῶν σύν αὐτῷ δύο στρατιωτῶν µαρτύρων.   

Ἀπολυτίκιον  
Ἦχο̋ α΄. Τοῦ λίθου σφραγισθέντο̋. 

Τὸν Ἥλιον τῆ̋ δόξη̋  
Σταυρῷ προσηλωθέντα,  
καὶ τοῖ̋ ἐν σκιᾷ τοῦ θανάτου  
ἐκλάµποντα ὡ̋ εἶδε̋,  
ηὐνάσθη̋ αὐτοῦ ταῖ̋ ἀστραπαῖ̋,  
καὶ ἤθλησα̋ Λογγίνε εὐσεβῶ̋,  
διὰ τοῦτο νοσηµάτων παντοδαπῶν,  
λυτροῦσαι τοὺ̋ ἐκβοώντα̋· 
δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ ἰσχύν,  
δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι,  
δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σου,  
πᾶσιν ἰάµατα. 

* * * 

 

 


