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ΕΩΘΙΝΟΝ Γ΄ 

Μάρκ. 16,9-20. 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ 

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ  

ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ 

Ὁ ἐπίλογο̋  
τοῦ Κατά Μᾶρκον Εὐαγγελίου. 

 Ὁ  Μᾶρκο̋ κατακλείει τό Εὐαγγέλιό 
του µέ µιά σύντοµη περιγραφή τριῶν  
ἐµφανίσεων τοῦ Ἀναστάντο̋ Χριστοῦ, τήν 
πρώτη µέρα τῆ̋ Ἑβδοµάδο̋.  

Πρῶτα ἐµφανίστηκε στή Μαρία τή 
Μαγδαληνή. Αὐτή, τό ἀνήγγειλε στού̋ 
πενθούντα̋ Μαθητέ̋ Του, ἀλλά δέν τήν 
πίστεψαν. 

Ἡ δεύτερη ἐµφάνιση ἔγινε σέ δυό Μα-
θητέ̋ πού πήγαιναν «στό χωράφι», «πο-
ρευοµένοι̋ εἰ̋ ἀγρόν». Εἶναι ἡ ἐµφάνιση 
πού περιγράφει ἐκτενέστερα ὁ Λουκᾶ̋ 
(24, 13-35) καί µνηµονεύεται ὡ̋ 
ἐµφάνισι̋ «ἐν ἑτέρᾳ µορφῇ» στού̋ περευο-
µένου̋ πρό̋ Ἐµµαού̋, ἤ ὡ̋ ἀναγνώριση  
τοῦ Ἰησοῦ «ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου». 

Ἡ τρίτη ἐµφάνιση ἔγινε τό ἴδιο βράδυ 
τήν ὥρα πού οἱ «ἔνδεκα» (ἀναφέρονται 
ἕνδεκα παρ’ ὅτι ἀπουσίαζε ὁ Θωµᾶ̋) 
ἀνέκειντο στό ∆εῖπνο. Περιγράφεται κά-
πω̋ ἐκτενέστερα καί ὑπονοεῖται ὅτι 
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δειπνοῦσαν στό ἴδιο ἀνώγαιω πού ἔγινε ὁ 
Μυστικό̋ ∆εῖπνο̋.  

Σ’αὐτή τήν ἐµφάνιση ὁ Κύριο̋ 
«ὠνείδισε τήν ἀπιστίαν καί σκληροκαρ-
δίαν τῶν Μαθητῶν, ὅτι τοῖ̋ θεασαµέ-
νοι̋ αὐτόν ἐγηγερµένον οὐκ ἐπίστευσαν).  

Τότε τού ἀπέστειλε στον Κόσµον ὅλον, 
νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο καί νά βαπτί-
ζουν. Τού εἶπε ἐπίση̋ ὅτι ὁ ἴδιο̋ θά τού̋ 
συνοδεύη στήν πορεία καί τό ἔργο του̋ 
καί θά φανερώνη τήν παρουσία Του µέ 
θαυµαστά σηµεῖα τῆ̋ δυνάµεώ̋ Του. 
Τού̋ εἶπε ἐπίση̋ ὅτι ἡ πίστη ἐκείνων πού 
θά ἀποδέχωνται τό Εύαγγέλιο καί θά βα-
πτίζωνται, θά ἐπιµαρτυρῆται µέ θαυµα-
στά «σηµεῖα». 

 (Βλ. ὑποµν. Τρεµπ. καί Καραβιδόπου-
λου στό Μᾶρκο.) 

Τέλο̋ ὁ Εὐαγγελιστή̋ κλείνει τή µαρ-
τυρία του γιά τό Χριστό µέ δύο πληροφορί-
ε̋: α) ὅτι ὁ Κύριο̋ ἀνελήφθη στού̋ 
οὐρανού̋ καί ἐκάθισε στά δεξιά τοῦ Πατρό̋ 
καί β) ὅτι οἱ Μαθητέ̋ καί Ἀπόστολοι, µε-
τά τή Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ, ἐξεπλήρωσαν 
τλην παραγγελία Του. Ἐξῆλθον  στόν κό-
σµο καί ἒκήρυξαν τό Εὐαγγέλιο, ἐνῶ ὁ Κύ-
ριο̋ τού̋ συνώδευε καί συνεργοῦσε 
ἐπαληθεύοντα̋ τό κήρυγµά του̋ µέ τά 
ἀπακολουθοπυντα σηµεῖα!.  
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 Ὁ ἐπίγειο̋ βίο̋ τοῦ Χριστοῦ καί τό ἐν 
τῷ κόσµῳ ἔργο Του τελειώνει µέ τήν Ἀ-
νάληψή Του στού̋ οὐρανού̋, σαράντα µέ-
ρε̋ µετά τήν Ἀνάσταση.  

∆έκα µέρε̋ ἀργότερα, τήν Πεντηκοστή, 
µέ τήν κάθοδο τοῦ Παρακλήτου καί τά 
ἐγκαίνια τῆ̋ Ἐκκλησία̋, ἀρχίζει τό ἔργο 
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋ µέ τά χαρισµατικά 
Του ὄργανα, τού̋ Ἀποστόλου̋ καί τού̋ 
διαδόχου̋ των, τού̋ Ἐπισκόπου̋.  

«Ἐν τῷ ὀνόµατι Ἰησοῦ Χριστοῦ»: µέ 
τή µυστική καί ἀόρατη ἀλλά πραγµατική 
καί συνεχῆ παρουσία καί συνεργία Του, ὁ 
Ἴδιο̋ ἐπευλογεῖ καί ἐπικυρώνει τό ἔργο 
τῶν Ἀποστόλων µέ τά σηµεῖα πού τού̋ 
δίδει νά ἐργάζωνται µέ τή δύναµη Του, τή 
χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋. Αὐτό̋ «προ-
σθέτει σωζοµένου̋ τῇ Ἐκκλησίᾳ». 

9 Ἀναστά̋ ὁ Ἰησοῦ̋  
πρω˙ πρώτῃ Σαββάτου 

Ἀφοῦ ἀναστήθηκε ὁ Ἰησοῦ̋, τό πρωί 
τῆ̋ πρώτη̋ ἡµέρα̋ τῆ̋ ἑβδοµάδο̋, 

 ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, 
ἀφ᾿ ἧ̋ ἐκβεβλήκει ἑπτά δαιµόνια. 

ἐµφανίστηκε πρῶτα στή Μαρία τή 
Μαγδαληνή, ἀπό τήν ὁποίαν εἶχε βγά-
λει ἑφτά δαιµόνια. 

10 Ἐκείνη πορευθεῖσα  
ἀπήγγειλε τοῖ̋ µετ᾿ αὐτοῦ γενοµένοι̋,  
πενθοῦσι καί κλαίουσι.  
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Ἐκείνη πῆγε καί τό εἶπε στού̋ δικού̋ 
Του, (τού̋ µαθητέ̋), πού ἦταν λυπηµέ-
νοι κι ἔκλαιγαν.  

11 Κἀκεῖνοι, ἀκούσαντε̋ ὅτι ζῇ   
καί ἐθεάθη ὑπ᾿ αὐτῆ̋, ἠπίστησαν. 

Αὐτοί ὅµω̋, ὅταν ἄκουσαν ὅτι ὁ Ἰησοῦ̋ 
ζεῖ καί τόν εἶδε ἡ Μαρία, δέν τήν πί-
στεψαν.  

12 Μετά δέ ταῦτα  
δυσίν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν  
ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ µορφῇ,  
πορευοµένοι̋ εἰ̋ ἀγρόν.  

Κατόπιν ὁ Ἰησοῦ̋ ἐµφανίστηκε µέ δια-
φορετική µορφή σέ δύο ἀπ’ αὐτού̋, κα-
θώ̋ περπατοῦσαν καί πήγαιναν ἔξω στά 
χωράφια.  

(Βλ. καί Λουκᾶ 24, 13- Τό βράδυ 
τῆ̋ ἴδια̋ ἡµέρα̋, ἐνῶ οἱ ἕνδεκα 
εἶχαν ἀνακλιθεῖ στό ∆εῖπνο.) 

13 Κἀκεῖνοι ἀπελθόντε̋  
ἀπήγγειλαν τοῖ̋ λοιποῖ̋· 
οὐδέ ἐκείνοι̋ ἐπίστευσαν. 

Ἐκεῖνοι πῆγαν καί τά διηγήθηκαν 
στού̋ ὑπολοίπου̋· ἀλλά οὔτε κι αὐτού̋ 
τού̋ πίστεψαν.  

14 Ὕστερον ἀνακειµένοι̋ αὐτοῖ̋,  
τοῖ̋ ἕνδεκα, ἐφανερώθη, 

Τέλο̋, ἐµφανίστηκε ὁ Ἰησοῦ̋ στού̋ 
ἕνδεκα µαθητέ̋ καθώ̋ ἔτρωγαν  
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καί ὠνείδισε τήν ἀπιστίαν αὐτῶν  
καί σκληροκαρδίαν,  
ὅτι τοῖ̋ θεασαµένοι̋ αὐτόν ἐγηγερµένον  
οὐκ ἐπίστευσαν.  

καί τού̋ ἐπέπληξε γιά τήν ἀπιστία καί 
τή σκληρότητα τῆ̋ καρδιᾶ̋ πού 
ἔδειξαν, ἐπειδή δέν πίστεψαν αὐτού̋ πού 
τόν εἶδαν ἀναστηµένο.  

15 Καί εἶπεν αὐτοῖ̋·  
Μετά τού̋ εἶπε:  

- Πορευθέντε̋ εἰ̋ τόν κόσµον ἅπαντα  
κηρύξατε τό Εὐαγγέλιον  
πάσῃ τῇ κτίσει.  

Πορευθεῖτε σ’ ὁλόκληρο τόν κόσµο καί 
διακηρύξτε τό χαρµόσυνο µήνυµα σ’ ὅλη 
τήν κτίση. 

16 Ὁ πιστεύσα̋ καί βαπτισθεί̋ σωθήσεται,  
ὁ δέ ἀπιστήσα̋ κατακριθήσεται.  

Ὅποιο̋ πιστέψει καί βαφτιστεῖ θά 
σωθεῖ· ὅποιο̋ δέν πιστέψει θά 
καταδικαστεῖ.  

17 Σηµεῖα δέ τοῖ̋ πιστεύσασι 
ταῦτα παρακολουθήσει·  

Νά καί τά θαύµατα πού θά κάνουν 
ὅποιοι πιστέψουν:  

ἐν τῷ ὀνοµατί µου δαιµόνια ἐκβαλοῦσι·  
Μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόµατό̋ Μου θά 
διώχνουν δαιµόνια, 

γλώσσαι̋ λαλήλουσι καιναῖ̋·  
ὄφει̋ ἀροῦσι· 
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θά µιλοῦν νέε̋ γλῶσσε̋, κι ἄν παίρνουν 
φίδια στά χέρια του̋ 

18 κἄν θανάσιµον τι πίωσιν,  
οὐ µή αὐτού̋ βλάψει·  

ἤ πίνουν κάτι δηλητηριῶδε̋ δέ θά πα-
θαίνουν τίποτε·  

ἐπί ἀρρώστου̋ χεῖρα̋ ἐπιθήσουσι  
καί καλῶ̋ ἕξουσιν. 

θά βάζουν τά χέρια του̋ πάνω σέ 
ἀρρώστου̋ καί θά τού̋ θεραπεύουν. 

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Ἀναστάντο̋ Κυρίου 

19 Ὁ µέν οὖν Κύριο̋  
µετά τό λαλῆσαι αὐτοῖ̋  
ἀνελήφθη εἰ̋ τόν οὐρανόν  
καί ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ.  

Ἀφοῦ τού̋ εἶπε αὐτά ὁ Κύριο̋, 
ἀναλήφθηκε στόν οὐρανό καί κάθισε 
στά δεξιά τοῦ Θεοῦ. (Λουκ. 24,50 στό 
ΣΤ΄ Ἑωθινό) 

Ἡ ἱστορική ἀπόδειξη ἀπό τήν 
ἐµπειρία τῶν µαθητῶν Του: 

Ἐκεῖνοι δέ ἐξελθόντε̋  
ἐκήρυξαν πανταχοῦ,  

Οἱ µαθητέ̋ τότε ἔφυγαν καί ἐκήρυξαν 
τό χριστιανικό µήνυµα παντοῦ·  

τοῦ Κυρίου συνεργοῦντο̋  
καί τόν λόγον βεβαιοῦντο̋  

ἐνῶ ὁ Κύριο̋ συνεργοῦσε µαζί του̋ κι 
ἐπιβεβαίωνε τό λόγο του̋ 



 8

διά τῶν ἐπακολουθούντων σηµείων. 
Ἀµήν. 

µέ τά θαύµατα πού ἐπακολουθοῦσαν.  

 
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ 

Προεόρτιε̋ τῶν Χριστουγέννων.  
Ἦχο̋ α΄. Ὠδή α ΄. 

Χριστό̋ γεννᾶται! ∆οξάσατε! 
Χριστό̋ ἐξ οὐρανῶν! Ἀπαντήσατε! 
Χριστό̋ ἐπί γῆ̋! Ὑψώθητε! 
Ἄσατε τῷ Κυρίῳ, πᾶσα ἡ γῆ 
καί ἐν εὐφροσύνῃ 
ἀνυµνήσατε, Λαοί, ὅτι δεδόξασται. 

Ὠδή γ ΄ .  
Τῷ πρό τῶν αἰώνων 
ἐκ Πατρό̋ γεννηθέντι ἀρρεύστω̋ Υἱῷ 
καί ἐπ᾿ ἐσχάτων ἐκ Παρθένου 
σαρκωθέντι ἀσπόρω̋ 
Χριστῷ τῷ Θεῷ βοήσωµεν, 
ὁ ἀνυψώσα̋ τό κέρα̋ ἡµῶν, 
ἅγιο̋ εἶ Κύριε. 

Ὠδή δ ΄. 

Ράβδο̋ ἐκ τῆ̋ ρίζη̋ Ἰεσσαί 
καί ἄνθο̋ ἐξ αὐτῆ̋, Χριστέ, 
ἐκ τῆ̋ Παρθένου ἀνεβλάστησα̋, 
ἐξ ὄρου̋, ὁ αἰνετό̋, κατασκίου δασέο̋ 
ἦλθε̋ σαρκωθεί̋ ἐξ ἀπειράνδρου 
ὁ ἄ̔λο̋ καί Θεό̋. 
∆όξα τῇ δυνάµει Σου, Κύριε. 
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Ὠδή ε ΄. 

Θεό̋ ὤν εἰρήνη̋, Πατήρ Οἰκτιρµῶν, 
τῆ̋ µεγάλη̋ Βουλῆ̋ Σου τόν ἄγγελον 
Εἰρήνην παρεχόµενον ἀπέστειλα̋ ἡµῖν. 
Ὅθεν θεογνωσία̋  
πρό̋ φῶ̋ ὁδηγηθέντε̋, 
ἐκ νυκτό̋ ὀρθρίζοντε̋, 
δοξολογοῦµεν Σε, Φιλάνθρωπε. 

Ὠδή στ ΄. 

Σπλάγχνων Ἰωνᾶν ἔµβρυον ἀπήµεσεν 
ἐνάλιο̋ θήρ, οἷον ἐδέξατο.  
Τῇ Παρθένῳ δέ  
ἐνοικήσα̋ ὁ Λόγο̋ καί σάρκα λαβών 
διελήλυθε φυλάξα̋ ἀδιάφθορον. 
ἧ̋ γάρ οὐχ ὑπέστη ῥεύσεω̋ 
τήν τεκοῦσαν κατέσχεν ἀπήµαντον. 

Ὠδή ζ ΄. 

Οἱ παῖδε̋ εὐσεβείᾳ συντραφέντε̋, 
δυσσεβοῦ̋ προστάγµατο̋ 
καταφρονήσαντε̋, 
πυρό̋ ἀπειλήν οὐκ ἐπτοήθησαν, 
ἀλλ᾿ ἐν µέσῳ τῆ̋ φλογό̋  
ἐστῶτε̋ ἔψαλλον· 
Ὁ τῶν Πατέρων Θεό̋, εὐλογητό̋ εἶ. 

Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν  
καί προσκυνοῦµεν τόν Κύριον. 

Ὠδή η ΄. 

Θαύµατο̋ ὑπερφυοῦ̋ ἡ δροσοβόλο̋ 
ἐξεικόνισε κάµινο̋ τύπον. 



 10

Οὐ γάρ οὕ̋ ἐδέξατο φλέγει νέου̋, 
ὡ̋ οὐδέ πῦρ τῆ̋ Θεότητο̋  
Παρθένου ἥν ὑπέδυ νηδύν. 
∆ιό ἀνυµνοῦντε̋ ἀναµέλψωµεν· 
εὐλογείτω ἡ κτίσι̋ πᾶσα τόν Κύριον 
καί ὑπερυψούτω εἰ̋ πάντα̋ τού̋ αἰῶνα̋. 

Τήν Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ Φωτό̋  
ἐν ὕµνοι̋ τιµῶντε̋ µεγαλύνωµεν. 

Τιµιωτέρα . 

Ὠδή θ ΄. 

Μυστήριον ξένον ὁρῶ καί παράδοξον. 
Οὐρανόν τό σπήλαιον, θρόνον 
χερουβικόν τήν Παρθένον,  
τήν φάτνην χωρίον, 
ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ Ἀχώρητο̋  
Χριστό̋ ὁ Θεό̋, 
Ὅν ἀνυµνοῦντε̋ µεγαλύνοµεν. 

Ἐξαποστειλάριον γ΄ ἑωθινόν 
Ὅτι Χριστό̋ ἐγήγερται  
µή τι̋ διαπιστείτω·  
ἐφάνη τῇ Μαρίᾳ γάρ,  
ἔπειτα καθωράθη  
τοῖ̋ εἰ̋ ἀγρόν ἀπιοῦσι·  
µύσται̋ δέ πάλιν ὤφθη  
ἀνακειµένοι̋ ἕνδεκα·  
οὕ̋ βαπτίζειν ἐκπέµψα̋,  
εἰ̋ οὐρανού̋,  
ὅθεν καταβέβηκεν, ἀνελήφθη,  
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ἐπικυρῶν τό κήρυγµα  
πλήθεσι τῶν σηµείων. 

Ἐξαποστειλάριον τῶν Πατέρων 
Γυναῖκε̋ ἀκουτίσθητε. 

Πατέρων µνήµην σήµερον  
σκιρτῶντε̋ φιλοπάτορε̋  
τοῦ Ἀβραὰµ συνελθόντε̋  
καὶ ᾽Ισαὰκ κατὰ χρέο̋ 
καὶ ᾽Ιακὼβ ὑµνήσωµεν·  
ἐξ ὧν Χριστὸ̋ ὁ Κύριο̋  
τὸ κατὰ σάρκα ὡράθη  
διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν. 

Ἕτερον ὅµοιον 
Ἀδὰµ ἀνευφηµήσωµεν  
τόν Ἄβελ, Σὴθ καὶ τὸν Ἐνώ̋ 
Ἐνὡχ καί Νῶε, Ἀβραάµ  
Ἰσαὰκ καὶ τὸν ᾽Ιακώβ  
Μωσὴν, ᾽Ιώβ καὶ Ἀαρών 
Ἐλεάζαρ καί ᾽Ιησοῦν  
Βαρὰκ, Σαµψών, Ἰεφθάε  
∆αυ˙δ καὶ τὸν Σολοµῶντα. 

Τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνο̋ 
Ἐν Πνεύµατι τῷ Ἱερῷ 

Ἐδόξασεν ἐν θαύµασι, καὶ ἐν τέρασι 
πλείστοι̋, ὁ Κύριο̋ µακάριε΄ ἐν γὰρ θείᾳ 
Συνόδῳ, Τριάδα ἀνεκήρυξα̋, καὶ νεκροὺ̋ 
ἀνέστησα̋, τὸν ὄφιν χρυσοῦν εἰργάσω, 
ποταµοῦ δὲ τὸ ῥεῖθρον, παραδόξοι̋ 
προσευχαῖ̋, ἀνέστειλα̋ καὶ διῆλθε̋. 
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Θεοτοκίον, ὅµοιον. 
Ἐκύησα̋ Πανάχραντε, τὸν Θεοῦ Θεὸν 
Λόγον, τῷ κόσµῳ τὴν σωτήριον, 
ἐκτελοῦντα πανσόφω̋, οἰκονοµίαν 
ἀρίστην, διὰ τοῦτό σε πάντε̋, 
ὑµνολογοῦµεν ἀξίω̋, ὡ̋ πρεσβεύουσαν 
τούτῳ λυτρωθῆναι ἡµᾶ̋ νόσων. 

Εἰ̋ τού̋ Αἴνου̋ 

Στιχηρά Ἀναστάσιµα 
1. 

Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖ̋ κρίµα ἔγγραπτον·  

δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖ̋ ὁσίοι̋ Αὐτοῦ.  

Κύριε, εἶ καί κριτηρίῳ παρέστη̋ 
ὑπό Πιλάτου κρινόµενο̋, 
ἀλλ᾿ οὐκ ἀπελείφθη̋ τοῦ θρόνου 
τῷ Πατρί συγκαθεζόµενο̋. 
Καί ἀναστά̋ ἐκ νεκρῶν  
τόν κόσµον ἠλευθέρωσα̋ 
ἐκ τῆ̋ δουλεία̋ τοῦ ἀλλοτρίου, 
ὡ̋ οἰκτίρµων καί Φιλάνθρωπο̋. 

2. 

Αἰνεῖτε τόν Θεόν ἐν τοῖ̋ ἁγίοι̋ Αὐτοῦ,  

αἰνεῖτε Αὐτόν  

ἐν στερώµατι τῆ̋ δυνάµεω̋ Αὐτοῦ·  

Κύριε, εἶ καί ὡ̋ θνητόν ἐν µνηµείῳ 
Ἰουδαῖοί Σε κατέθεντο, 
ἀλλ᾿ ὡ̋ βασιλέα ὑπνοῦντα 
στρατιῶταί Σε ἐφύλαττον 
καί ὡ̋ ζωῆ̋ θησαυρόν  
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σφραγῖδι ἐσφραγίσαντο. 
Ἀλλά ἀνέστη̋ καί παρέσχε̋ 
ἀφθαρσίαν ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν. 

Στιχηρὰ τῶν Ἁγίων Προπατόρων  
Ἦχο̋ β΄. Οἶκο̋ τοῦ Εὐφραθᾶ  

3. 
Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐπί ταῖ̋ δυναστείαι̋ Αὐτοῦ, 

αἰνεῖτε Αὐτόν  

κατά τό πλῆθο̋ τῆ̋ µεγαλωσύνη̋ Αὐτοῦ.   

Πάντε̋ τὴν τῶν σεπτῶν,  
νῦν Προπατόρων µνήµην,  
τελέσωµεν ὑµνοῦντε̋,  
τὴν τούτων πολιτείαν,  
δι' ἧ̋ ἐµεγαλύνθησαν.  

4. 
Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ἤχῳ σάλπιγγο̋,   

αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ψαλτηρίῳ καί κιθάρᾳ·  3 

Ἔσβεσαν τοῦ πυρό̋,  
τὴν δύναµιν οἱ Παῖδε̋,  
χορεύοντε̋ ἐν µέσῳ  
καµίνου καὶ ὑµνοῦντε̋,  
Θεὸν τὸν παντοδύναµον.  

5. 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τυµπάνῳ καί χορῷ,   

αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν χορδαῖ̋ καί ὀργάνῳ. 

Λάκκῳ κατακλεισθεί̋,  
θηρσὶ συνῳκισµένο̋,  
∆ανιὴλ ὁ Προφήτη̋,  
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ἀµέτοχο̋ τῆ̋ τούτων,  
ἐδείκνυτο κακώσεω̋.  

Τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνο̋ 
Τῶν οὐρανίων ταγµάτων  

6. 

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοι̋ εὐήχοι̋, αἰνεῖτε 

αὐτὸν ἐν κυµβάλοι̋ ἀλαλαγµοῦ. Πᾶσα πνοὴ 

αἰνεσάτω τὸν Κύριον.  

Ἐν τῇ τοῦ Πνεύµατο̋ αἴγλῃ 
καταλαµπόµενο̋,  
τὸ ζοφερὸν καθεῖλεν,  
ὁ σοφὸ̋ Ἱεράρχη̋,  
Ἀρείου τὸ ληρῶδε̋΄ ὅθεν ἁπλῶ̋,  
δογµατίσα̋ Τριάδα πιστῶ̋,  
ὑπὸ σοφῶν ἐδοξάσθη καὶ συνετῶν,  
καὶ τὴν σύνοδον ἐκύρωσεν. 

7 

Τίµιο̋ ἐναντίον Κυρίου 

 ὁ θάνατο̋ τοῦ ὁσίου Αὐτοῦ 

Ταῖ̋ οὐρανίαι̋ ἀκτῖσι περιλαµπόµενο̋, 
καὶ τῇ Χριστοῦ δυνάµει,  
τὰ̋ ἰάσει̋ παρέχων,  
ψυχῶν τε καὶ σωµάτων,  
τῶν πίστει καὶ νῦν,  
ἐκτελούντων τὴν µνήµην σου,  
θεοµακάριστε Πάτερ θαυµατουργέ,  
µὴ ἐλλίπῃ̋ ὑπερεύχεσθαι.  
 
Οἱ ἱερεῖ̋ Σου Κύριε ἐνδύσωντα δικαιοσύνην  
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καί οἱ ὅσιοί Σου ἀγαλλιάσονται. 

Τοῦ ἀµπελῶνο̋ ἐργάτη̋ διὰ τῆ̋ πίστεω̋,  
τῶν ἐντολῶν ἐδείχθη̋,  
τοῦ Χριστοῦ θεοφόρε  
διὸ τῆ̋ Βασιλεία̋, τῆ̋ ἄνω λαβών,  
µυστικῶ̋ τὸ δηνάριον,  
ἀδιαλείπτω̋ προσεύχου ὑπὲρ ἡµῶν,  
τῶν τιµώντων σε Σπυρίδων σοφέ. 
 

∆όξα... Τῶν Προπατόρων  
Ἦχο̋ βαρὺ̋. Γερµανοῦ  

∆εῦτε ἅπαντε̋,  
πιστῶ̋ πανηγυρίσωµεν,  
τὴν ἐτήσιον µνήµην,  
τῶν πρὸ νόµου Πατέρων,  
Ἀβραὰµ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ!  
Τοῦ Ἰούδα τὴν φυλήν,  
ἀξίω̋ τιµήσωµεν!  
Τοὺ̋ ἐν Βαβυλῶνι Παῖδα̋,  
τοὺ̋ σβέσαντα̋ τὴν ἐν καµίνῳ φλόγα,  
ὡ̋ τῆ̋ Τριάδο̋ τύπον,  
σὺν τῷ ∆ανιὴλ εὐφηµήσωµεν!  
Τῶν Προφητῶν τὰ̋ προρρήσει̋  
ἀσφαλῶ̋ κατέχοντε̋,  
µετὰ τοῦ Ἡσαΐου  
µεγαλοφώνω̋ βοήσωµεν!  
«Ἰδοὺ ἡ Παρθένο̋,  
ἐν γαστρὶ λήψεται,  
καὶ τέξεται Υἱὸν, τὸν Ἐµµανουήλ·  
ὃ ἐστι µεθ' ἡµῶν ὁ Θεό̋». 
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιµον 
Ἦχο̋ πλ β΄ 

Ἐξ ὕψου̋ κατῆλθε̋ ὁ εὔσπλαγχνο̋, 
ταφήν κατεδέξω τριήµερον, 
ἵνα ἡµᾶ̋ ἐλευθερώσει̋ τῶν παθῶν, 
ἡ ζωή καί ἡ ἀνάστασι̋ ἡµῶν,  
Κύριε, δόξα Σοι. 

Ἀπολυτίκιον τῶν Προπατόρων.   
Ἦχο̋ β΄. 

Ἐν πίστει  
τού̋ Προπάτορα̋ ἐδικαίωσα̋, 
τήν ἐξ ἐθνῶν δι' αὐτῶν  
προµνηστευσάµενο̋ Ἐκκλησίαν. 
Καυχῶνται ἐν δόξῃ οἱ Ἅγιοι,  
ὅτι ἐκ σπέρµατο̋ αὐτῶν, 
ὑπάρχει καρπό̋ εὐκλεή̋,  
ἡ ἀσπόρω̋ τεκοῦσα Σε. 
Ταῖ̋ αὐτῶν ἱκεσίαι̋, Χριστέ ὁ Θεό̋,  
ἐλέησον ἡµᾶ̋. 

Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου 
Ἦχο̋ α΄ 

Τῆ̋ Συνόδου τῆ̋ πρώτη̋  
ἀνεδείχθη̋ ὑπέρµαχο̋,  
καὶ θαυµατουργὸ̋ θεοφόρε  
Σπυρίδων Πατὴρ ἡµῶν 
διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖ̋,  
καὶ ὄφιν εἰ̋ χρυσοῦν µετέβαλε̋ 
καὶ ἐν τῷ µέλπειν τὰ̋ ἁγία̋ σου εὐχά̋, 
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Ἀγγέλου̋ ἔσχε̋  
συλλειτουργοῦντά̋ σοι Ἱερώτατε.  
∆όξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, 
δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι 
δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ,  
πᾶσιν ἰάµατα.   

Τά ἀπολυτίκια τοῦ Ναοῦ 
 

Κοντάκιον . 

Ἡ Παρθένο̋ σήµερον  
τόν προαιώνιον Λόγον 

Ἐν σπηλαίῳ ἔρχεται  
ἀποτεκεῖν ἀποῤῥήτω̋.  

Χόρευε, 
ἡ οἰκουµένη, ἀκουτισθεῖσα·  

∆όξασον  
µετά Ἀγγέλων καί τῶν Ποιµένων,  

Βουληθέντα ἐποφθῆναι  

Παιδίον νέον, τόν πρό αἰώνων Θεόν. 
 

Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

Ὄρθιοι!  

Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ Θεό̋, ὁ Ἅγιο̋,  
ὁ ἐν Ἁγίοι̋ ἀναπαυόµενο̋,  
ὁ τρισαγίῳ φωνῇ  
ὑπό τῶν Σεραφείµ ἀνυµνούµενο̋  
καί ὑπό τῶν Χερουβείµ δοξολογούµενο̋  
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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,  
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  
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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,  
ἅγιο̋ ἰσχυρό̋,  
ἅγιο̋ ἀθάνατο̋,  
ἐλέησον ἡµᾶ̋.   

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ 
ΕΙΝΑΙ Ο ΤΗΣ ΚΘ' ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

Προκείµενον.  Ἦχο̋ δ΄.  

Εὐλογητό̋ εἶ, Κύριε,  
ὁ Θεό̋ τῶν Πατέρων ἡµῶν. 

Ὅτι δίκαιο̋ εἶ ἐπί πᾶσιν  
οἷ̋ ἐποίησα̋ ἡµῖν. 

(Ὕµνο̋ τριῶν παίδων ∆ανιήλ γ΄) 

Πρό̋ Κολασσαεῖ̋ Ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα 3,4-11. 

Ἡ Εὐαγγελική παραβολή πού διαβά-
ζεται σήµερα, δυό Κυριακέ̋ πρίν ἀπό τά 
Χριστούγεννα, στρέφει τήν προσοχή µα̋ 
στήν προθυµία µέ τήν ὁποίαν ὀφείλοµε νά 
ἀφήσωµε κάθε ἄλλη ἀπασχόλση καί νά 
τρέξωµε στό κάλεσµα τῆ̋ σωτηρία̋ πού 
µᾶ̋ κάνει ὁ Θεό̋!  
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Ἡ Ἀποστολική περικοπή συµπληρώ-
νει τήν ὑποχρέωσή µα̋ νά τρέξωµε στό 
∆εῖπνο, ἀλλά µέ τό κατάλληλο ἔνδυµα! 

Στό Μέγα ∆εῖπνο τῆ̋ Βασιλεία̋ στό 
ὁποῖο µᾶ̋ καλεῖ ὁ Θεό̋, ὅπω̋ λέει τό ση-
µερινό Εὐαγγέλιο, οἱ καλεσµένοι ἔχουν 
ὑποχρέωση νά προσέλθουν µέ τήν κατάλ-
ληλη στολή. Αὐτή τή στολή πού ἀπαιτεῖ 
ὁ Θεό̋, µᾶ̋ τήν παρουσιάζει ὁ Ἀπόστολο̋ 
Παῦλο̋ στήν περικοπή ἀπό τήν Πρό̋ 
Κολασσαεῖ̋ ἐπιστολή του. Εἶναι ὁ Ἴδιο̋ ὁ 
Χριστό̋. Τό ἔνδυµα πού µα̋ δίδει στό Βά-
πτισµα. «Ὅσοι εἰ̋ Χριστόν ἐβαπτίσθητε, 
Χριστόν ἐνεδύσασθε!» Στό βάπτισµα πε-
θαίνει καί θάπτεται ὁ παλαιό̋ ἄνθρωπο̋ 
καί ἀνασταίνεται ὁ Καινούριο̋ µαζί µέ τό 
Χριστό. Ἄλλη ὄψη, ἄλλη εἰκόνα τοῦ Βα-
πτίσµατο̋ εἶναι τό γδύσιµο τοῦ παλαιοῦ 
ἀνθρώπου. Αὐτό̋ πού ἔρχεται νά 
βαπτισθῆ γδύνεται, ἀποβάλλει τόν παλαιό 
ἄνθρωπο, τόν κακό ἑαυτό του, καί 
ἐνδύεται τόν Ἴδιο τό Χριστό! Ἑνώνεται µα-
ζί Του καί ζεῖ πιά τή δική Του, τοῦ 
Χριστοῦ τή ζωή. Φορεῖ τόν Χριστό ὡ̋ 
ἔνδυµά Του. Αὐτό εἶναι τό «ἔνδυµα Γάµου 
πού ἀπαιτεῖ ὁ ∆ειπνοκλήτορα̋ τῆ̋ Βασι-
λεία̋ τῆ̋ παραβολῆ̋ τοῦ Μεγάλου ∆εί-
πνου. 

Ἀδελφοί  
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4 ὅταν ὁ Χριστό̋ φανερωθῇ,  
ἡ ζωή ἡµῶν, 
τότε καί ὑµεῖ̋ σύν Αὐτῷ  
φανερωθήσεσθε, ἐν δόξῃ.   

Ὅταν ὁ Χριστό̋, πού εἶναι ἡ 
ἀληθινή ζωή µα̋, φανερωθῆ, τότε 
κι σεῖ̋, στήν παρουσία Του, θά 
φανερωθῆτε µαζί Του δοξασµένοι. 

5 Νεκρώσατε οὖν  
τά µέλη ὑµῶν τά ἐπί τῆ̋ γῆ̋,   

Ἀπονεκρῶστε, λοιπόν, ὅ,τι σᾶ̋ 
συνδέει µέ τό ἁµαρτωλό παρελθόν, 

πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθο̋,  
τήν πορνεία, τήν ἠθική ἀκαθαρσία, 
τό πάθο̋, 

ἐπιθυµίαν κακήν,  
τήν κακή ἐπιθυµία  

καί τήν πλεονεξίαν,  
ἥτι̋ ἐστίν εἰδωλολατρία, 

καί τήν πλεονεξία, πού εἶναι 
εἰδωλολατρία, 

6 δι᾿ ἅ ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ  
ἐπί τού̋ υἱού̋ τῆ̋ ἀπειθεία̋, 

γιά ὅλα αὐτά θά πέση ἡ ὀργή τοῦ 
Θεοῦ πάνω σ᾿ ἐκείνου̋ πού δέ θέ-
λουν νά πιστέψουν, 

7 ἐν οἷ̋ καί ὑµεῖ̋  
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περιεπατήσατέ ποτε,  
ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖ̋· 

σ᾿ αὐτού̋ ἀνήκατε ἄλλοτε κι ἐσεῖ̋ 
ὅταν αὐτά τά πάθη δυνάστευαν τή 
ζωή σα̋· 

8 νυνί δέ ἀπόθεσθε καί ὑµεῖ̋  
τά πάντα,  

τώρα ὅµω̋ πετᾶξτε τα ὅλα αὐτά 
ἀπό πάνω σα̋ 

ὀργήν, θυµόν, κακίαν, βλασφηµίαν,  
αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόµατο̋ ὑµῶν· 

τήν ὀργή, τό θυµό, τήν πονηριά, 
τήν κακολογία καί τήν 
αἰσχρολογία· 

9 µή ψεύδεσθε εἰ̋ ἀλλήλου̋,  
µή λέτε ψέµατα ὁ ἕνα̋ στόν ἄλλο, 

ἀπεκδυσάµενοι  
τόν παλαιόν ἄνθρωπον   
σύν ταῖ̋ πράξεσιν αὐτοῦ 

ἀφοῦ βγάλατε ἀπό πάνω σα̋ τόν 
παλιό ἁµαρτωλό ἑαυτό σα̋ µέ τί̋ 
συνήθειέ̋ του 

10 καί ἐνδυσάµενοι τόν νέον   
τόν ἀνακαινούµενον εἰ̋ ἐπίγνωσιν  
κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντο̋ αὐτόν, 

καί ντυθήκατε τόν καινούριο 
ἄνθρωπο πού ἀνανεώνεται συνεχῶ̋ 



 23

σύµφωνα µέ τήν εἰκόνα τοῦ 
∆ηµιουργοῦ του ὥστε µέ τή νέα 
ζωή του νά φτάση στήν τέλεια 
γνώση τοῦ Θεοῦ, 

11 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καί Ἰουδαῖο̋,  
ὅπου σ᾿ αὐτή τή νέα κατάσταση  
δέν ὑπάρχουν πιά ἐθνικοί καί 
Ἰουδαῖοι 

περιτοµή καί ἀκροβυστία,  
περιτµηµένοι κι ἀπερίτµητοι,  

βάρβαρο̋, Σκύθη̋,  
βάρβαροι, Σκύθε̋, 

δοῦλο̋, ἐλεύθερο̋, 
δοῦλοι, ἐλεύθεροι· 

ἀλλά τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστό̋. 
ἀλλά ὅλα, ἐθνικότητα, καταγωγή, 
ἀξίωµα, τά πάντα εἶναι τοῦ 
Χριστοῦ καί σέ ὅλου̋ τού̋ πιστού̋ 
εἶναι ὁ Χριστό̋. 

 « Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Ϊ Α ΡΙ Ο Ν »  

Ἦχο̋ δ΄.  Ψαλµό̋  98. 
Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ἐξοµολογησάσθωσαν τῷ ὀνόµατί Σου  

τῷ µεγάλῳ 

 ὅτι φοβερόν καί ἅγιόν ἐστιν.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ὑψοῦτε Κύριον τόν Θεόν ἡµῶν 
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καί προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ  

τῶν ποδῶν Αὐτοῦ  

ὅτι ἅγιό̋ ἐστιν.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Μὡσῆ̋ καί Ἀαρών ἐν τοῖ̋ ἱερεῦσιν Αὐτοῦ 

καί Σαµουήλ ἐν τοῖ̋ ἐπικαλουµένοι̋  

τό ὄνοµα Αὐτοῦ.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ἐπεκαλοῦντο τόν Κύριον  

καί Αὐτό̋ ἐπήκουσεν αὐτῶν, 

ἐν στύλῳ νεφέλη̋ ἐλάλει πρό̋ αὐτού̋.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 
 

Η ΕΥΧΗ  ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἔλλαµψον ἐν ταῖ̋ καρδίαι̋ ἡµῶν,  
φιλάνθρωπε ∆έσποτα,  
τό τῆ̋ Σῆ̋ Θεογνωσία̋ ἀκήρατον φῶ̋  

Λάµψε µέσα στί̋ καρδιέ̋ µα̋,  
∆έσποτα φιλάνθρωπε, 
τῆ̋ θεογνωσία̋ Σου τό καθαρό φῶ̋ 

καί τού̋ τῆ̋ διανοία̋ ἡµῶν ὀφθαλµού̋ 
διάνοιξον  
εἰ̋ τήν τῶν εὐαγγελικῶν Σου κηρυγµά-
των κατανόησιν. 

κι ἄνοιξε διάπλατα  
τοῦ νοῦ µα̋ τά µάτια, 
γιά νά κατανοήσωµε  
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τά εὐαγγελικά Σου κηρύγµατα. 
Ἔνθε̋ ἡµῖν  
καί τόν τῶν µακαρίων Σου ἐντολῶν φό-
βον, 

Φύτεψε µέσα µα̋ ἀκόµη 
τό φόβο τῶν θείων Σου ἐντολῶν,  

ἵνα, τά̋ σαρκικά̋ ἐπιθυµία̋  
πάσα̋ καταπατήσαντε̋  
πνευµατικήν πολιτείαν µετέλθωµεν,  
πάντα τά πρό̋ εὐαρέστησιν τήν Σήν  
καί φρονοῦντε̋ καί πράττοντε̋.  

ὥστε ὅλε̋ τί̋ σαρκικέ̋ ἐπιθυµίε̋ νά  
καταπατήσωµε, γιά νά ζήσωµε ζωή 
πνευµατική, καί ὅλα ὅσα εὐχαριστοῦν 
Ἐσένα νά φρονοῦµε καί νά πράττωµε. 

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.  

Γιατί Ἐσύ ᾿σαι πού φωτίζει̋  
τά σώµατα καί τί̋ ψυχέ̋ µα̋,  
Θεέ µα̋ Χριστέ, καί σέ Σένα ἀναφέροµε 
τή δόξα, καθώ̋ καί στόν Πατέρα Σου 
τόν ἄναρχο καί στό συνάναρχο καί συ-
να˙διο καί ζωοποιό Σου Πνεῦµα, τώρα 
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καί πάντοτε καί στού̋ αἰῶνε̋ τῶν 
αἰώνων. 

Ἀµήν. 

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
ΤΗΣ  

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ 
(ΙΑ' ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ) 

14,16-24. 
« Ἡ παραβολή τοῦ Μεγάλου ∆είπνου». 

Ἐν ὄψει τῶν Χριστουγέννων ἡ παραβο-
λή ἀναγινωσκωµένη στήν Ἐκκλησία, µᾶ̋ 
δίδει τό ἑξῆ̋ µήνυµα: Ὁ Χριστό̋ ἦλθε νά 
στρώση ἐπί τῆ̋ γῆ̋ µέσα στήν Ἐκκλησία 
Του, τό µέγα ∆εῖπνο τῆ̋ Βασιλεία̋ τοῦ 
Θεοῦ καί νά καλέση ὅλου̋ τού̋ 
ἀνθρώπου̋ σ’ ἕνα συµπόσιο χαρᾶ̋ καί κοι-
νωνία̋ µέ τού̋ Ἀγγέλου̋. Ἐνῶ ὅµω̋ 
καλεῖ ὅλου̋, θέτει ὅρον εἰσόδου τό 
«ἔνδυµα» τῆ̋ Βασιλεία̋· µᾶ̋ θέλει 
ἐκλεκτού̋. Ἐµεῖ̋ τί θά κάνωµε; Θά τρέξω-
µε στήν ἀπόλαυση τῆ̋ θεία̋ ζωῆ̋ τῆ̋ Βα-
σιλεία̋ Του, ἤ ἀπασχοληµένοι µέ τά γή̓-
να θά Τόν παρακαλέσωµε νά µᾶ̋ ἀφήση 
ἥσυχου̋ γιά νά κοιτάξωµε τή δουλειά µα̋;  

Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου 
τοῦ Θεοῦ σηµαίνει τήν ἔναρξη τῆ̋ Βασι-
λεία̋ τῶν Οὐρανῶν. Ἦλθεν ὁ Βασιλεύ̋ 
τῆ̋ δόξη̋ Χριστό̋ ἐπί γῆ̋! «Ἤγγικεν ἡ 
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν». Στό ∆εῖπνο τῆ̋ 
Βασιλεία̋ Του ἦλθε ὁ Χριστό̋ νά καλέση 
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ὅλου̋ τού̋ ἀνθρώπου̋. Ποιά στάση παίρ-
νουν ὅµω̋ οἱ ἄνθρωποι ἀπέναντι στό Χρι-
στό πού τού̋ καλεῖ; Οἱ περισσότεροι δέν ἀ-
ποδέχονται τό κάλεσµα. 

Τήν ἴδια παραβολή, µέ ἐλαφρέ̋ παραλ-
λαγέ̋, παραθέτει καί ὁ Ματθαῖο̋ στό κεφ. 
22,1-10 καί εἶναι καλό νά µελετηθοῦν σέ 
συνδυασµό τά δύο κείµενα. Ὁ Ματθαῖο̋ 
προσθέτει στήν ὑποχρέωση τῶν καλεσµέ-
νων νά ἀνταποκριθοῦν στό κάλεσµα καί 
τήν ὑποχρέωση νά προσέλθουν κατάλλη-
λα ἐνδεδυµένοι. Ἡ Ἐκκλησία πῆρε τόν τε-
λευταῖο στίχο (15) ἀπό τό Ματθαῖο ὡ̋ 
κατακλεῖδα στήν περικοπή τοῦ Λουκᾶ, 
πού διαβάζεται σήµερα. 

16 Εἶπεν ὁ Κύριο̋  
τήν παραβολήν ταύτην·   

Ὁ Κύριο̋ ἐδίδαξε αὐτήν τήν παρα-
βολή: 

ἄνθρωπο̋ τι̋ ἐποίησε δεῖπνον µέγα,  
καί ἐκάλεσε πολλού̋· 

Ἕνα̋ ἄνθρωπο̋ ἔκανε ἕνα Μεγάλο 
∆εῖπνο καί κάλεσε πολλού̋ στό 
τραπέζι. 

17 καί ἀπέστειλε τόν δοῦλον αὐτοῦ 
τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου  
εἰπεῖν τοῖ̋ κεκληµένοι̋· 
ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιµά ἐστι πάντα.   
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Ἔστειλε λοιπόν τό δοῦλο του, ὅταν 
ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ ∆είπνου, νά πῆ 
στού̋ καλεσµένου̋: ἐλᾶτε γιατί 
ἤδη εἶναι ὅλα ἕτοιµα!  

18 Καί ἤρξαντο ἀπό µιᾶ̋  
παραιτεῖσθαι πάντε̋. 

Τότε ἄρχισαν ὅλοι, µέ τόν ἴδιο τρό-
πο, νά ἀρνοῦνται τήν πρόσκληση. 

Ὁ πρῶτο̋ εἶπεν αὐτῷ·  
Ἀγρόν ἠγόρασα 
καί ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν  
καί ἰδεῖν αὐτόν· 
ἐρωτῶ σε, ἔχε µε παρῃτηµένον. 

Ὁ πρῶτο̋ δικαιολογήθηκε λέγο-
ντά̋ του· Ἀγόρασα ἕνα χωράφι καί 
πρέπει νά πάω νά τό δῶ· σέ 
παρακαλῶ δικαιολόγησέ µε. 

19 Καί ἕτερο̋ εἶπε·  
Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε,  
καί πορεύοµαι δοκιµάσαι αὐτά· 
ἐρωτῶ σε, ἔχε µε παρῃτηµένον. 

Ὁ ἄλλο̋ ἀπάντησε· Ἀγόρασα πέντε 
ζευγάρια βόδια, πρέπει νά πάω νά 
τά δοκιµάσω· σέ παρακαλῶ δικαιο-
λόγησέ µε. 

20 Καί ἕτερο̋ εἶπε·  
Γυναῖκα ἔγηµα, 



 29

καί διά τοῦτο οὐ δύναµαι ἐλθεῖν. 
Καί ἕνα̋ ἄλλο̋ ἀπάντησε· πρόσφα-
τα ἔκανα τό γάµο µου, καί γι᾿ αὐτό 
δέν µπορῶ νά ἔλθω στό τραπέζι. 

21 Καί παραγενόµενο̋ ὁ δοῦλο̋ ἐκεῖνο̋,  
ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. 

Γύρισε τότε ὁ δοῦλο̋ ἐκεῖνο̋ καί 
ἀνακοίνωσε στόν κύριό του ὅλα 
αὐτά. 

Τότε ὀργισθεί̋ ὁ οἰκοδεσπότη̋,  
εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· 
- Ἔξελθε ταχέω̋ εἰ̋ τά̋ πλατεία̋  
καί ῥύµα̋ τῆ̋ πόλεω̋ 
καί τού̋ πτωχού̋ καί ἀναπήρου̋  
καί χωλού̋ καί τυφλού̋  
εἰσάγαγε ὦδε. 

Ὀργισµένο̋ τότε ὁ οἰκοδεσπότη̋, 
εἶπε στό δοῦλο του· 
Φῦγε καί πήγαινε γρήγορα  στί̋ 
πλατεῖε̋ καί στού̋ δρόµου̋ τῆ̋ 
πόλη̋ καί τού̋ φτωχού̋, τού̋ 
ἀνάπηρου̋, τού̋ κουτσού̋ καί τού̋ 
τυφλού̋ φέρ᾿ του̋ ἐδῶ µέσα. 

22 Καί εἶπεν ὁ δοῦλο̋· 
- Κύριε, γέγονεν ὡ̋ ἐπέταξα̋  
καί ἔτι τόπο̋ ἐστί.   

Καί ἀφοῦ ἔκανε αὐτό ὁ δοῦλο̋ εἶπε: 
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Κύριε, ἔγινε ὅπω̋ διέταξε̋ καί 
ὑπάρχει ἀκόµη χῶρο̋. 

23 Καί εἶπεν ὁ κύριο̋ πρό̋ τόν δοῦλον· 
- Ἔξελθε εἰ̋ τά̋ ὁδού̋ καί φραγµού̋  
καί ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, 
ἵνα γεµισθῇ ὁ οἶκό̋ µου. 

Καί εἶπε πάλι ὁ κύριο̋ στό δοῦλο 
του: Ἔβγα στού̋ δρόµου̋ καί στά 
περάσµατα καί ἀνάγκασε ὅσου̋ 
βρεῖ̋ νά ἔλθουν, γιά νά γεµίση τό 
σπίτι µου. 

24 Λέγω γάρ ὑµῖν   
ὅτι οὐδεί̋ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων  
τῶν κεκληµένων  
γεύσεταί µου τοῦ δείπνου. 

Καί σᾶ̋ βεβαιώνω πώ̋ κανεί̋ ἀπό 
αὐτού̋ πού εἶχα καλέσει δέν θά δο-
κιµάση τό ∆εῖπνο µου. 

Πολλοί γάρ εἰσι κλητοί,  
ὀλίγοι δέ ἐκλεκτοί. 

Γιατί οἱ καλεσµένοι εἶναι πολλοί, 
µά οἱ ἐκλεκτοί λίγοι. 

 
Ὑµνολογικό σχόλιο  
στό 2ο Κεφάλαιο  

τῆ̋ προφητεία̋ τοῦ ∆ανιήλ  
Ἦχο̋ δ΄. 

(Εἱρµό̋ τῆ̋ θ΄ ὠδῆ̋  
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τοῦ ἀναστάσιµου Κανόνα τοῦ ἤχου) 

Λίθο̋ ἀχειρότµητο̋ ὄρου̋  
ἐξ ἀλαξεύτου Σου, Παρθένε, 
ἀκρογωνιαῖο̋ ἐτµήθη Χριστό̋  
συνάψα̋ τά̋ διεστώσα̋ φύσει̋· 
διό ἐπαγγελόµενοι  
Σέ, Θεοτόκε, µεγαλύνοµεν. 

Ὑµνολογικό σχόλιο στό 6ο Κεφάλαιο  
τῆ̋ προφητεία̋ τοῦ ∆ανιήλ 

Ἦχο̋ δ΄ 
Εἱρµό̋ τῆ̋ θ΄ ὠδῆ̋ 

Χεῖρα̋ ἐκπετάσα̋ ∆ανιήλ 
λεόντων χάσµατα ἐν λάκκῳ ἔφραξεν! 
Πυρό̋ δέ δύναµιν ἔσβεσαν  
ἀρετήν περιζωσάµενοι 
οἱ εὐσεβεία̋ ἐρασταί 
Παῖδε̋ κραυγάζοντε̋: 
Εὐλογεῖτε πάντα  
τά ἔργα Κυρίου τόν Κύριον. 

Ἀπολυτίκιον  Ἦχο̋ β΄. 
Μεγάλα τά τῆ̋ πίστεω̋ κατορθώµατα! 
ἐν τῇ πηγῇ τῆ̋ φλογό̋,  
ὡ̋ ἐπί ὕδατο̋ ἀναπαύσεω̋, 
οἱ ἅγιοι τρεῖ̋ Παῖδε̋ ἠγάλλοντο· 
καί ὁ Προφήτη̋ ∆ανιήλ  
λεόντων ποιµήν  
ὡ̋ προβάτων ἐδείκνυτο. 
Ταῖ̋ αὐτῶν ἱκεσίαι̋  
Χριστέ ὁ Θεό̋, ἐλέησον ἡµᾶ̋ 
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Εἰ βούλει λέγε τό προεόρτιον (20 ∆εκ). 

Ἀπολυτίκιον.   
Ἦχο̋ δ΄.  Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Ἑτοιµάζου, Βηθλεέµ 
ἤνοικται πᾶσιν ἡ Ἐδέµ. 
Εὐτρεπίζου, Ἐφραθᾶ, 
ὅτι τό ξύλον τῆ̋ ζωῆ̋ 
ἐν τῷ σπηλαίῳ  
ἐξήνθησεν ἐκ τῆ̋ Παρθένου. 
Παράδεισο̋ καί γάρ ἡ ἐκείνη̋ γαστήρ 
ἔδείχθη νοητό̋, ἐν ᾧ τό θεῖον φυτόν, 
ἐξ οὗ φαγόντε̋ ζήσωµεν,  
οὐχί δέ ὡ̋ ὁ Ἀδάµ τεθνηξόµεθα. 
Χριστό̋ γεννᾶται τήν πρίν πεσοῦσαν 
ἀναστήσων εἰκόνα. 

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ Ι∆ΙΟΜΕΛΑ 

Ἦχο̋ α΄ 
Ἀνατολίου. (20 ∆εκ.) 

Προεορτάσωµεν, λαοί,  
Χριστοῦ τά Γενέθλια· 
καί ἐπάραντε̋ τόν νοῦν 
ἐπί τήν Βηθλεέµ ἀναχθῶµεν τῇ διανοίᾳ 
καί κατίδωµεν τήν Παρθένον,  
τοῖ̋ ψυχικοῖ̋ λογισµοῖ̋,  
ἐπειγοµένην τίκτειν ἐν Σπηλαίῳ 
τόν τῶν ὅλων Κύριον καί Θεόν ἡµῶν. 
Οὗ Ἰωσήφ κατιδών  
τῶν θαυµάτων τό µέγεθο̋, 
ἐδόκει ἄνθρωπον θεωρεῖν, 
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ὡ̋ βρέφο̋ σπαργανούµενον· 
ὑπενόει δέ ἐκ τῶν πραγµάτων  
Θεόν εἶναι ἀληθινόν, 
τόν παρέχοντα ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν 
τό µέγα ἔλεο̋. 

4. Ἀνατολίου. (20 ∆εκ.) 
Προεορτάσωµεν, λαοί,  
Χριστοῦ τά Γενέθλια· 
καί ἐπάραντε̋ τόν νοῦν 
ἐπί τήν Βηθλεέµ ἀναχθῶµεν τῇ διανοίᾳ 
καί κατίδωµεν τό ἐν Σπηλαίῳ  
µέγα µυστήριον. 
Ἤνοικται γάρ ἡ Ἐδέµ 
ἐκ Παρθένου Ἁγνῆ̋ Θεοῦ προερχοµένου, 
ὑπάρχοντο̋ τελείου τοῦ Αὐτοῦ  
ἐν Θεότητι καί ἀνθρωπότητι.  
∆ιό κράξωµεν· 
ἅγιο̋ ὁ Θεό̋, ὁ Πατήρ ὁ ἄναρχο̋, 
ἅγιο̋ Ἰσχυρό̋, ὁ Υἱό̋ ὁ σαρκωθεί̋· 
ἅγιο̋ Ἀθάνατο̋, τό παράκλητον Πνεῦµα. 
Τριά̋ Ἁγία, δόξα Σοι. 

Ἦχο̋ γ΄ 
Τῆ̋ Γ΄  Ὥρα̋ τῶν Χριστουγέννων 

Ἰωσήφ, εἶπε ἡµῖν, 
πῶ̋ ἐκ τῶν Ἁγίων ἥν παρέλαβε̋ Κόρην, 
ἔγκυον φέρει̋ ἐν Βηθλεέµ; 
Ἐγώ φησί, τού̋ Προφήτα̋ ἐρευνήσα̋ 
καί χρηµατισθεί̋ ὑπό Ἀγγέλου,  
πέπεισµαι, 
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ὅτι Θεόν γεννήσει ἡ Μαρία ἀνερµηνεύτω̋· 
Οὗ εἰ̋ προσκύνησιν  
Μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν ἤξουσι 
σύν δώροι̋ τιµίοι̋ λατρεύοντε̋. 
Ὁ σαρκωθεί̋ δι᾿ ἡµᾶ̋, Κύριε δόξα Σοι. 

Τῆ̋ Α΄  Ὥρα̋ τῶν Χριστουγέννων 
Νῦν προφητική πρόρρησι̋  
πληρωθῆναι ἐπείγεται  
µυστικῶ̋ ἡ φάσκουσα· 
καί σύ, Βηθλεέµ, γῆ Ἰούδα, 
οὐδαµῶ̋ ὑπάρχει̋  
ἐλαχίστη ἐν τοῖ̋ Ἡγεµόσι 
προευτρεπίζουσα τό Σπήλαιον· 
ἐκ σοῦ γάρ µοι ἐξελεύσεται 
ἡγούµενο̋ τῶν Ἐθνῶν διά σαρκό̋ 
ἐκ Παρθένου Κόρη̋ Χριστό̋ ὁ Θεό̋, 
Ὅ̋ ποιµανεῖ τόν λαόν αὐτοῦ,  
τόν νέον Ἰσραήλ. 
∆ῶµεν Αὐτῷ ἅπαντε̋ µεγαλωσύνην. 

  Γερµανοῦ.  
Κυριακή Προπατόρων 

Τῶν Προπατόρων τό σύστηµα  
οἱ φιλέορτοι δεῦτε ψαλµικῶ̋ εὐφηµήσωµεν· 
Ἀδάµ τόν Προπάτορα,  
Ἐνώχ, Νῶε, Μελχισεδέκ, 
Ἀβραάµ, Ἰσαάκ καί Ἰακώβ· 
µετά νόµον Μὡσῆν καί Ἀαρών,  
Ἰησοῦν, Σαµουήλ καί ∆αυ˙δ· 
µεθ᾿ ὧν τόν Ἠσα˙αν, Ἰερεµίαν  
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Ἰεζεκιήλ καί ∆ανιήλ  
καί τού̋ δώδεκα ἅµα  
Ἠλιού, Ἐλισσαῖον καί τού̋ ἅπαντα̋· 
Ζαχαρίαν καί τόν Βαπτιστήν  
καί τού̋ κηρύξαντα̋ Χριστόν, 
τήν ζωήν καί ἀνάστασιν τοῦ γένου̋ ἡµῶν. 

Ἦχο̋ πλ β΄ 
(∆ανιήλ κεφ. 2) 

∆ανιὴλ, ἀνὴρ ἐπιθυµιῶν,  
λίθον ἄνευ χειρὸ̋ τµηθέντα  
θεωρήσα̋ σε, Κύριε,  
βρέφο̋ ἄνευ σπορᾶ̋ τεχθέντα προηγόρευσε  
Σὲ τὸν ἐκ Παρθένου σαρκωθέντα Λόγον, 
τόν ἀναλλοίωτον Θεόν 
καί Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡµῶν 

Κάθισµα.     
Ἦχο̋ α΄. Τὸν τάφον Σου Σωτήρ. 

Ὑµνήσωµεν, πιστοί,  
τοὺ̋ Προπάτορα̋ πάντα̋ 
Χριστοῦ τοῦ δι' ἡµᾶ̋  
ἐπὶ γῆ̋ ὁραθέντο̋ 
δοξάζοντε̋ ἐν ᾄσµασι  
τὸν αὐτοὺ̋ θαυµαστώσαντα,  
ὡ̋ τὴν ἔλευσιν,  
προεκτυπώσαντα̋ τούτου  
καὶ τὴν γέννησιν  
τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστω̋  
τῷ κόσµῳ κηρύξαντα̋. 



 36

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Οἱ ἅγιοι Προπάτορε̋ 
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΟΡΤΩΝ  
ΤΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ 

∆ευτέρα 13 ∆εκεµβρίου 
Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρ-

δαρίου καί Ὀρέστου τῶν µαρτύρων (δ΄ 
αἰών) 

Ἀπολυτίκιον   
Ἦχο̋ δ΄. Ὁ ὑψωθεί̋ ἐν τῷ Σταυρῷ. 

Ἡ πενταυγὴ̋ τῶν ἀθλοφόρων χορεία,  
τῇ τῶν ἀγώνων νοητῇ δαδουχίᾳ,  
τὴν οἰκουµένην ἅπασαν αὐγάζει νοητῶ̋· 
ὁ σοφὸ̋ Εὐστράτιο̋,  
σὺν Αὐξεντίῳ τῷ θείῳ,  
Ὀρέστη̋ καὶ Μαρδάριο̋ καὶ Εὐγένιο̋ ἅµα,  
οὗ̋ εὐφηµοῦντε̋ εἴπωµεν πιστοί·  
χαίροι̋ µαρτύρων πεντάριθµε σύλλογε. 

 
Τετάρτη 15 ∆εκεµβρίου 
Ἐλευθερίου ἱεροµάρτυρο̋  

καί τῆ̋ µητρό̋ αὐτοῦ Ἀνθία̋ (β΄ αἰών) 
Ἀπολυτίκιον   

Ἦχο̋ πλ. α'  Τὸν συνάναρχον  
Ἱερέων ποδήρει κατακοσµούµενο̋,  
καὶ αἱµάτων τοῖ̋ ῥείθροι̋ ἐπισταζόµενο̋, 
τῶ ∆εσπότη σου Χριστῷ µάκαρ ἀνέδραµε̋,  
Ἐλευθέριε σοφέ, καθαιρέτα τοῦ Σατάν,  
διὸ µὴ παύση πρεσβεύων,  
ὑπὲρ τῶν πίστει τιµώντων,  
τὴν µακαρίαν σου ἄθλησιν.  
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Πέµπτη16 ∆εκεµβρίου  
Ἀγγαίου προφήτου (+500 π. Χ),  

Μοδέστου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων († 
634). 

Θεοφανοῦ̋ Βασιλίσση̋ († 894) 

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχο̋ δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Προφήτη̋ θεόληπτο̋,  
οἴα θεράπων Θεοῦ,  
τῷ κόσµῳ ἐνδέδειξαι,  
ἀνακαθάρα̋ τὸν νοῦν,  
Ἀγγαῖε πανεύφηµε,  
ὅθεν ἑορταζόντων,  
ἔνθα πέφυκεν ἦχο̋,  
ἤρθη̋ ὡ̋ ἑορτάζων,  
ἐν Θεῷ φερωνύµω̋,  
ᾧ πρέσβευε θεηγόρε,  
σώζεσθαι ἅπαντα̋. 

Παρασκευή 17 ∆εκεµβρίου 
∆ανιήλ τοῦ Προφήτου  
καί τῶν Τριῶν Παίδων  

τῶν ἐν Βαβυλῶνι 
Ἀνανίου, Ἀζαρίου καί Μισαήλ. 

∆ιονυσίου Αἰγίνη̋ τοῦ θαυµατουργοῦ,  
τοῦ ἐν Ζακύνθῳ († 1624) 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου ∆ιονυσίου 
Ἦχο̋ α΄. Τοῦ λίθου σφραγισθέντο̋. 

Τῆ̋ Ζακύνθου τὸν γόνον  
καὶ Αἰγίνη̋ τὸν πρόεδρον,  
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τὸν φρουρὸν µονῆ̋ τὼν Στροφάδωv,  
∆ιονύσιοv ἅπαντε̋,  
τιµήσωµεν συµφώνω̋ οἱ πιστοί,  
βοῶντε̋ πρὸ̋ αὐτὸν εἰλικριvῶ̋·  
ταῖ̋ λιταῖ̋ τοὺ̋ τὴν σὴν µνήµην 
ἐπιτελοῦντα̋  
σῶσον καὶ βοῶντά̋ σοι·  
∆όξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ·  
δόξα τῷ σὲ θαυµαστώσαντι·  
δόξα τῷ δωρησαµένῳ σε ἡµῖν,  
πρέσβυν ἀκοίµητον. 


