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ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Προοιµιακό̋. Εἰρηνικά.
«Κύριε, ἐκέκραξα ...».
ΣΤΙΧΗΡΑ
α) Ἀναστάσιµα τοῦ τυχόντο̋ ἤχου στ΄.
β) Τοῦ Τριωδίου δ΄

Ἦχο̋ πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέµενοι.
7.
Ἀπό φυλακῆ̋ πρω˙α̋ µέχρι νυκτό̋·
ἀπό φυλακῆ̋ πρω˙α̋
ἐλπισάτω Ἰσραήλ ἐπί τόν Κύριον.

Ὁ πλάστη̋ µου Κύριο̋,
χοῦν ἐκ τῆ̋ γῆ̋ προσλαβών µε,
ζωηρῷ φυσήµατι,
ψυχώσα̋ ἐζώωσε καί ἐτίµησεν
ἐπί γῆ̋ ἄρχοντα ὁρατῶν ἁπάντων
καί Ἀγγέλοι̋ ὁµοδίαιτον·
Σατάν᾿ δ᾿ ὁ δόλιο̋,
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ΣΤΙΧΗΡΑ

ὀργάνῳ τῷ ὄφει χρησάµενο̋,
ἐν βρώσει ἐδελέασε
καί Θεοῦ τῆ̋ δόξη̋ ἐχώρισε
καί τῷ κατωτάτῳ
θανάτῳ παραδέδωκεν εἰ̋ γῆν.
Ἀλλ᾿ ὡ̋ ∆εσπότη̋ καί εὔσπλαγχνο̋
πάλιν ἀνακάλεσαι.
8.
Ὅτι παρά τῷ Κυρίω τό ἔλεο̋,
καί πολλή παρ᾿ Αὐτῷ λύτρωσι̋,
καί Αὐτό̋ λυτρώσεται τόν Ἰσραήλ
ἐκ πασῶν τῶν ἀνοµιῶν Αὐτοῦ.

Στολήν θεο˹φαντον
ἀπεξεδύθην ὁ τάλα̋,
Σοῦ τό θεῖον πρόσταγµα
παρακούσα̋, Κύριε, συµβουλίᾳ ἐχθροῦ·
καί συκῆ̋ φύλλα δέ
καί τού̋ δερµατίνου̋
νῦν χιτῶνα̋ περιβέβληµαι·
ἱδρῶτι κέκριµαι
ἄρτον µοχθηρόν κατεσθίειν γάρ·
ἀκάνθα̋ καί τριβόλου̋ δέ
φέρειν µοι ἡ γῆ κεκατήραται.
Ἀλλ᾿ ὁ ἐν ὑστέροι̋
τοῖ̋ χρόνοι̋ ἐκ Παρθένου σαρκωθεί̋,
ἀνακαλέσα̋ εἰσάγαγε
πάλιν εἰ̋ Παράδεισον.
9.
Αἰνεῖτε τόν Κύριον, πάντα τά ἔθνη,
ἐπαινέσατε Αὐτόν, πάντε̋ οἱ λαοί.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Παράδεισε πάντιµε,
τό ὡραιότατον κάλλο̋
θεόκτιστον σκήνωµα
εὐφροσύνη ἄληκτε καί ἀπόλαυσι̋
δόξα τῶν ∆ικαίων,
Προφητῶν τερπνότη̋
καί Ἁγίων οἰκητήριον,
ἤχῳ τῶν φύλλων σου
Πλάστην τόν τῶν ὅλων ἱκέτευε
τά̋ πύλα̋ ὑπανοῖξαί µοι
ἅ̋ τῇ παραβάσει ἀπέκλεισα
καί ἀξιωθῆναι
τοῦ ξύλου τῆ̋ ζωῆ̋ µεταλαβεῖν
καί τῆ̋ χαρᾶ̋, ἧ̋ τό πρότερον
ἐν Σοί κατετρύφησα.
10.
Ὅτι ἐκραταιώθη τό ἔλεο̋ Αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡµᾶ̋
καί ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου
µένει εἰ̋ τόν αἰῶνα.

Ἀδάµ ἐξωστράκισται
παρακοῇ Παραδείσου
καί τρυφῆ̋ ἐκβέβληται,
γυναικό̋ τοῖ̋ ῥήµασιν ἀπατώµενο̋
καί γυµνό̋ κάθηται
τοῦ χωρίου οἴµοι!
ἐναντίον ὀδυρόµενο̋.
∆ιό σπουδάσωµεν
πάντε̋ τόν καιρόν ὑποδέξασθαι
νηστεία̋, ὑπακούοντε̋
εὐαγγελικαῖ̋ παραδόσεσι·
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΤHΝ

ἵνα διά τούτων
εὐάρεστοι γενόµενοι Χριστῷ,
τοῦ Παραδείσου τήν οἴκησιν
πάλιν ἀπολάβωµεν.
∆όξα. Ἦχο̋ πλ. β΄.
Ὁ θρῆνο̋ τοῦ Ἀδάµ γιά τήν ἔξωσή του ἀπό τόν Παράδεισο.
Τό δράµα κάθε ἀνθρώπου.

Ἐκάθισεν Ἀδάµ

ἀπέναντι τοῦ Παραδείσου
καί τήν ἰδίαν γύµνωσιν θρηνῶν ὠδύρετο·
Οἴµοι! τόν ἀπάτῃ πονηρᾷ
πεισθέντα καί κλαπέντα
καί δόξη̋ µακρυνθέντα!
Οἴµοι, τόν ἁπλότητι γυµνόν
νῦν δέ ἠπορηµένον!
Ἀλλ᾿ ὦ Παράδεισε,
οὐκέτι σου τῆ̋ τρυφῆ̋ ἀπολαύσω.
Οὐκέτι ὄψοµαι τόν Κύριον
καί Πλάστην καί Θεόν µου.
Εἰ̋ γῆν γάρ ἀπελεύσοµαι,
ἐξ ἧ̋ καί προσελήφθην.
Ἐλεῆµον, οἰκτίρµον, βοῶ Σοι·
Ἐλέησόν µε τόν παραπεσόντα.
Καί νῦν. Τό α΄ θεοτοκίον τοῦ τυχόντο̋ ἤχου
ἀπό τήν Ὀκτώηχο.

Εἴσοδο̋. Ἐκτενή̋. Πληρωτικά.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΤHΝ
Τό παρόν τοῦ Τριωδίου

∆όξα. Ἦχο̋ πλ. β'
Ἥλιο̋ ἀκτῖνα̋ ἔκρυψεν,
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

ἡ σελήνη σὺν τοῖ̋ ἄστροι̋
εἰ̋ αἷµα µετετράπη,
ὄρη ἔφριξαν, βουνοὶ ἐτρόµαξαν,
ὅτε Παράδεισο̋ ἐκλείσθη.
Ἐκβαίνων ὁ Ἀδάµ,
χερσὶ τύπτων τὰ̋ ὄψει̋, ἔλεγεν.
Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε τὸν παραπεσόντα.
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον, Ὅµοιον
Μυστικῶ̋ ἀνυµνοῦµέν σε,
Θεοτόκε Μαρία,
ἀνεδείχθη̋ γὰρ θρόνο̋
τοῦ µεγάλου Βασιλέω̋,
σκηνὴ παναγία,
τῶν οὐρανῶν πλατυτέρα,
Χερουβὶµ ἅρµα,
ἀνωτέρα δὲ τῶν Σεραφείµ,
νυµφών δόξη̋,
ἐκ σοῦ γὰρ προῆλθε,
σαρκωθεὶ̋ ὁ πάντων Θεό̋.
Αὐτὸν ἱκέτευε,
σωθῆναι τὰ̋ ψυχὰ̋ ἡµῶν.
AΠΟΣΤΙΧΑ
Τά ἀναστάσιµα τοῦ τυχόντο̋ ἤχου
ἀπό τήν Ὀκτώηχο

∆όξα. Ἦχο̋ πλ. β΄.
Τό πρωτευαγγέλιον.
Τί θέλει ὁ Θεό̋ γιά τόν ἄνθρωπο:
Τό ἐµόν πλάσµα οὐ θέλω ἀπολέσθαι!

Ἐξεβλήθη Ἀδάµ τοῦ Παραδείσου,
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AΠΟΣΤΙΧΑ

διά τῆ̋ βρώσεω̋·
διό καί καθεζόµενο̋ ἀπέναντι τούτου,
ὠδύρετο ὀλολύζων
ἐλεεινῇ τῇ φωνῇ καί ἔλεγεν·
Οἴµοι, τί πέπονθα ὁ τάλα̋ ἐγώ!
µίαν ἐντολήν παρέβην,
τήν τοῦ ∆εσπότου
καί τῶν ἀγαθῶν παντοίων ἐστέρηµαι.
Παράδεισε ἁγιώτατε,
ὁ δι᾿ ἐµέ πεφυτευµένο̋
καί διά τήν Εὔαν κεκλεισµένο̋,
ἱκέτευε τῷ σέ ποιήσαντι κἀµέ πλάσαντι,
ὅπω̋ τῶν σῶν ἀνθέων πλησθήσωµαι.
∆ιό καί πρό̋ αὐτόν ὁ Σωτήρ·
Τό ἐµόν πλάσµα
οὐ θέλω ἀπολέσθαι,
ἀλλά βούλοµαι τοῦτο σώζεσθαι
καί εἰ̋ ἐπίγνωσιν ἀληθεία̋ ἐλθεῖν·
ὅτι τόν ἐρχόµενον πρό̋ Mε
οὐ µή ἐκβάλω ἔξω.
Καί νῦν. Θεοτοκίον.
Ὁ ποιητή̋ καί λυτρωτή̋ µου, Πάναγνε,
Χριστό̋ ὁ Κύριο̋
ἐκ τῆ̋ Σῆ̋ νηδύο̋ προελθών
ἐµέ ἐνδυσάµενο̋,
τῆ̋ πρώην κατάρα̋
τόν Ἀδάµ ἠλευθέρωσε·
διό Σοι, Πάναγνε,
ὡ̋ τοῦ Θεοῦ Μητρί τε
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

καί Παρθένῳ ἀληθῶ̋
βοῶµεν ἀσιγήτω̋ τό Χαῖρε τοῦ Ἀγγέλου·
Χαῖρε, ∆έσποινα,
προστασία καί σκέπη
καί σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡµῶν.
«Νῦν ἀπολύει̋...». Τρισάγιον
Ἀπολυτίκιον.
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ἑξάψαλµο̋. Εἰρηνικά.
«Θεό̋ Κύριο̋ ...».
Ἀπολυτίκια (Τό ἀναστάσιµο δί̋ καί τό Θεοτοκίο ἅπαξ.)

Καθίσµατα ἀναστάσιµα τοῦ ἤχου τῆ̋
ἡµέρα̋ ἀπό τήν «Ὀκτώηχο».

Ὁ Ἄµωµο̋
ΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ
H YΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΟI AΝΑΒΑΘΜΟΙ τοῦ ἤχου
ἀπό τήν Ὀκτώηχο
Η ΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΩΘΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

∆όξα. Ἦχο̋ πλ. δ΄.
Τῆ̋ µετανοία̋
ἄνοιξόν µοι πύλα̋, Ζωοδότα·
ὀρθρίζει γάρ τό πνεῦµά µου
πρό̋ ναόν ἅγιόν σου,
ναόν φέρον τοῦ σώµατο̋ ὅλον
ἐσπιλωµένον·
ἀλλ᾿ ὡ̋ οἰκτίρµων κάθαρον
εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει.
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Καί νῦν. Θεοτοκίον. Ὅµοιον.
Τῆ̋ σωτηρία̋
εὔθυνον µοι τρίβου̋, Θεοτόκε·
αἰσχραῖ̋ γάρ κατερρύπωσα
τήν ψυχήν ἁµαρτίαι̋
ὡ̋ ῥαθύµω̋ τόν βίον µου
ὅλον ἐκδαπανήσα̋·
ταῖ̋ σαῖ̋ πρεσβείαι̋ ῥῦσαί µε
πάση̋ ἀκαθαρσία̋.

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

Ἦχο̋ πλ. β΄.
Τά πλήθη τῶν πεπραγµένων µοι δεινῶν
ἐννοῶν ὁ τάλα̋,
τρέµω τήν φοβεράν ἡµέραν τῆ̋ κρίσεω̋·
ἀλλά θαρρῶν
εἰ̋ τό ἔλεο̋ τῆ̋ εὐπλαγχνία̋ σου
ὡ̋ ὁ ∆αβίδ βοῶ σοι·
Ἐλέησόν µε ὁ Θεό̋,
κατά τό µέγα σου ἔλεο̋.
«Σῶσον, ὁ Θεό̋...». Οἱ Κανόνε̋...
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Ἀπό γ΄ ὠδῆ̋.
Ἦχο̋ δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.
Ἐξεβλήθη ὁ Ἀδάµ
τοῦ Παραδείσου τῆ̋ τρυφῆ̋
διά βρώσεω̋ πικρᾶ̋
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

ἐν ἀκρασίᾳ ἐντολήν
τήν τοῦ ∆εσπότου
ὡ̋ µή φυλάξα̋ καί κατεκρίθη
ἐργάζεσθαι τήν γῆν ἐξ ἧ̋ ἐλήφθη αὐτό̋
ἱδρῶτι δέ πολλῷ ἐσθίειν ἄρτον αὐτοῦ.
∆ιό ἡµεῖ̋ ποθήσωµεν ἐγκράτειαν,
ἵνα µή ἔξω θρηνήσωµεν
τοῦ Παραδείσου, ὥσπερ ἐκεῖνο̋,
ἀλλ᾿ εἰ̋ αὐτόν ἐλευσώµεθα.
∆όξα.
Ἦχο̋ δ΄. Ὁ ὑψωθεί̋ ἐν τῷ Σταυρῷ.
Νῦν ὁ καιρό̋ τῶν ἀρετῶν ἐπεφάνη,
καί ἐπί θύραι̋ ὁ Κριτή̋,
µή στυγνάσωµεν,
δεῦτε οὖν νηστεύοντε̋ προσάξωµεν
δάκρυα, κατάνυξιν καί ἐλεηµοσύνην,
κράζοντε̋· ἡµάρτοµεν
ὑπέρ ψάµµον θαλάσση̋.
Ἀλλ᾿ ἄνε̋ πᾶσι, πάντων Λυτρωτά,
ἵνα καί σχῶµεν τόν ἄφθαρτον στέφανον.
Καί νῦν. Θεοτοκίον. Ὅµοιον.
Οὐ σιωπήσοµεν ποτέ, Θεοτόκε,
τά̋ δυναστεία̋ Σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι·
εἰ µή γάρ Σύ προ˙στασο πρεσβεύουσα
τί̋ ἡµᾶ̋ ἐρρύσατο
ἐκ τοσούτων κινδύνων;
τί̋ δέ διεφύλαξεν ἕω̋ νῦν ἐλευθέρου̋;
Οὐκ ἀποστῶµεν, ∆έσποινα, ἐκ Σοῦ·
Σού̋ γάρ δούλου̋ σώζει̋ ἀεί
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ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

ἐκ παντοίων δεινῶν.
Μετά τήν στ΄ ὠδήν
ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ἦχο̋ πλ. δ΄. Αὐτόµελον.
Τῆ̋ σοφία̋ ὁδηγέ, φρονήσεω̋ χορηγέ,
τῶν ἀφρόνων παιδευτά
καί τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστά,
στήριξον, συνέτισον
τήν καρδίαν µου, ∆έσποτα·
Σύ δίδου µοι λόγον,
ὁ τοῦ Πατρό̋ Λόγο̋·
ἰδού γάρ τά χείλη µου οὐ µή κωλύσω
ἐν τῷ κράζειν Σοι·
Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε τόν παραπεσόντα.
ΟIΚΟΣ

Ἐκάθισεν Ἀδάµ τότε καί ἔκλαυσεν
ἀπέναντι τοῦ Παραδείσου τῆ̋ τρυφῆ̋
χερσί τύπτων τά̋ ὄψει̋ καί ἔλεγεν·
Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε τόν παραπεσόντα.

Ἰδών Ἀδάµ τόν ἄγγελον
ὠθήσαντα καί κλείσαντα
τήν τοῦ θείου κήπου θύραν,
ἀνεστέναξε µέγα καί ἔλεγεν·
Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε τόν παραπεσόντα.

Συνάλγησον, Παράδεισε,
τῷ κτήτορι πτωχεύσαντι
καί τῷ ἤχῳ σου τῶν φύλλων
ἱκέτευσον τόν Πλάστην µή κλείσῃ σε.
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ΤΡΙΩ∆ΙΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε τόν παραπεσόντα.

Παράδεισε πανάρετε,
πανάγιε, πανόλβιε,
ὁ δι᾿ Ἀδάµ πεφυτευµένο̋
καί διά τήν Εὔαν κεκλεισµένο̋,
ἱκέτευσον Θεόν διά τόν παραπεσόντα.
Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε τόν παραπεσόντα.

Ἥλιο̋ ἀκτῖνα̋ ἔκρυψεν,
ἡ σελήνη σὺν τοῖ̋ ἄστροι̋
εἰ̋ αἷµα µετετράπη,
ὄρη ἔφριξαν, βουνοὶ ἐτρόµαξαν,
ὅτε Παράδεισο̋ ἐκλείσθη.
Ἐκβαίνων ὁ Ἀδάµ,
χερσὶ τύπτων τὰ̋ ὄψει̋, ἔλεγεν·
Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε τὸν παραπεσόντα.
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
α) Τοῦ Μηναίου...
β)Τοῦ Τριωδίου τό παρόν:

Τῇ αὐτῇ ἡµέρα,

Κυριακῇ τῆ̋ Τυρινῆ̋
ἀνάµνησιν ποιούµεθα
τῆ̋ ἀπό τοῦ Παραδείσου τῆ̋ τρυφῆ̋
ἐξορία̋ τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάµ.

Κόσµο̋ γενάρχαι̋ πικρά συνθρηνησάτῳ
βρώσει γλυκεία συµπεσών πεπτωκόσι.

Τῇ ἀφάτῳ Σου εὐσπλαγχνίᾳ,
Χριστέ ὁ Θεό̋ ἡµῶν,

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ

τῆ̋ τρυφῆ̋ τοῦ Παραδείσου
ἡµᾶ̋ καταξίωσον
καί ἐλέησον ὡ̋ µόνο̋ φιλάνθρωπο̋.
Ἀµήν.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ

Ἦχο̋ πλ. β΄. Ὠ δ ή α ΄ .
Ὡ̋ ἐν ἠπείρῳ πεζεύσα̋ ὁ Ἰσραήλ
ἐν ἀβύσσῳ, ἴχνεσι τόν διώκτην Φαραώ
καθορῶν ποντούµενον, Θεῷ
ἐπινίκιον ᾠδήν, ἐβόα, ᾄσωµεν.
Ὠδή γ΄.
Οὐκ ἔστιν ἅγιο̋ ὡ̋ Σύ,
Κύριε ὁ Θεό̋ µου,
ὁ ὑψώσα̋ τό κέρα̋
τῶν πιστῶν Σου, Ἀγαθέ
καί στερεώσα̋ ἡµᾶ̋
ἐν τῇ πέτρᾳ τῆ̋ ὁµολογία̋ Σου.
Ὠδή δ΄.
«Χριστό̋ µου δύναµι̋,
Θεό̋ καί Κύριο̋»
ἡ σεπτή Ἐκκλησία θεοπρεπῶ̋
µέλπει ἀνακράζουσα
ἐκ διανοία̋ καθαρᾶ̋
ἐν Κυρίῳ ἑορτάζουσα.
Ὠδή ε΄.
Τῷ θείῳ φέγγει Σου, Ἀγαθέ,
τά̋ τῶν ὀρθριζόντων Σοι ψυχά̋
πόθῳ καταύγασον, δέοµαι,
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σέ εἰδέναι, Λόγε Θεοῦ, τόν ὄντω̋ Θεόν,
ἐκ ζόφου τῶν πταισµάτων
ἀνακαλούµενον.
Ὠδή στ΄.
Τοῦ βίου τήν θάλασσαν
ὑψουµένην καθορῶν
τῶν πειρασµῶν τῷ κλύδωνι
τῷ εὐδίῳ λιµένι Σου προσδραµών
βοῶ Σοι· ἀνάγαγε
ἐκ φθορᾶ̋ τήν ζωήν µου, Πολυέλεε.
Ὠδή ζ΄.
∆ροσοβόλον µέν τήν κάµινον
εἰργάσατο ἄγγελο̋
τοῖ̋ ὁσίοι̋ Παισί·
τού̋ Χαλδαίου̋ δέ
καταφλέγον πρόσταγµα Θεοῦ
τόν τύραννον ἔπεισε βοᾷν·
Εὐλογητό̋ εἶ, ὁ Θεό̋,
ὁ τῶν Πατέρων ἡµῶν.
Ὠδή η΄.
Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν
καί προσκυνοῦµεν τόν Κύριον.

Ἐκ φλογό̋ τοῖ̋ Ὁσίοι̋ δρόσον ἐπήγασα̋
καί δικαίου θυσίαν ὕδατι ἔφλεξα̋·
ἅπαντα γάρ δρᾷ̋, Χριστέ,
µόνῳ τῷ βούλεσθαι·
Σέ ὑπερυψοῦµεν εἰ̋ πάντα̋ τού̋ αἰῶνα̋.
«Ἡ Τιµιωτέρα».

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
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Ὠ δ ή θ ΄ . Ἦχο̋ πλ. β΄.
Θεόν ἀνθρώποι̋ ἰδεῖν ἀδύνατον,
Ὅν οὐ τολµᾷ ἀγγέλων
ἀτενίσαι τά τάγµατα·
διά Σοῦ δέ, Πάναγνε,
ὡράθη βροτοῖ̋
Λόγο̋ σεσαρκωµένο̋·
Ὅν µεγαλύνοντε̋
σύν ταῖ̋ οὐρανίαι̋
στρατιαῖ̋ Σέ µακαρίζοµεν.
Μικρά Συναπτή Αἴνων
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ
α) Τό ἀναστάσιµον ἑωθινόν ἀπό τήν Ὀκτώηχο
β) Τοῦ Τριωδίου τά παρόντα:

Γυναῖκε̋ ἀκουτίσθητε.
Τῆ̋ ἐντολῆ̋ Σου, Κύριε,
παρήκουσα ὁ ἄθλιο̋
καί γυµνωθεί̋ τῆ̋ Σῆ̋ δόξη̋
αἰσχύνη̋ πέπλησµαι, οἴµοι!
καί τῆ̋ τρυφῆ̋ ἐκβέβληµαι
τοῦ Παραδείσου, Εὔσπλαγχνε.
Ἐλεῆµον, ἐλέησον
τόν στερηθέντα δικαίω̋
τῆ̋ Σῆ̋ ἀγάπη̋ τόν πλοῦτον.
Ἕτερον.
Τοῖ̋ Μαθηταῖ̋ συνέλθωµεν.
Ἀποικισθέντα̋, Κύριε,
Παραδείσου τό πρῶτον
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διά τῆ̋ ξύλου βρώσεω̋,
ἀντεισήγαγε̋ πάλιν
διά Σταυροῦ καί τοῦ Πάθου̋
Σου, Σωτήρ καί Θεέ µου·
δι᾿ οὗ ἡµᾶ̋ ὀχύρωσον
τήν Νηστείαν πληρῶσαι
ἁγνοπρεπῶ̋
καί τήν θείαν ἔγερσιν προσκυνῆσαι
τό Πάσχα τό σωτήριον,
Σέ τεκούση̋ πρεσβείαι̋.
ΑΙΝΟI

Στιχηρά
α) Τά τέσσερα Ἀνάστασιµα Στιχηρά τοῦ τυχόντο̋ ἤχου ἀπό τήν Ὀκτώηχο.
β) Τοῦ Τριωδίου τά ἑπόµενα τρία εἰ̋ τέσσερα:

5. Ἦχο̋ πλ. α΄.

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τυµπάνῳ καί χορῷ,
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν χορδαῖ̋ καί ὀργάνῳ.

Οἶµοι! Ὁ θρῆνο̋ τοῦ Ἀδάµ,
ἐπειδή ἀποδέχτηκε τήν κακή συµβουλή.

Οἴµοι! ὁ Ἀδάµ ἐν θρήνῳ κέκραγεν,
ὅτι ὄφι̋ καί γυνή
θἐκῆ̋ παῤῥησία̋ µε ἔξωσαν
Αλλοίµονό µου!
- Ξέσπασε σὲ θρῆνο ὁ ἈδὰµΓιατί τὸ φίδι κι ἡ γυναίκα
µοῦ στέρησαν
τήν παρησία π’ ‘χα στό Θεό,
καί Παραδείσου τῆ̋ τρυφῆ̋
ξύλου βρῶσι̋ ἠλλοτρίωσεν.

4
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κι ἐπειδή ἔφαγα
τόν ἀπαγορευµένο καρπό
ἔχασα τοῦ παραδείσου τήν ἀπόλαυση.
Οἴµοι! οὐ φέρω λοιπόν τό ὄνειδο̋!
Ἀλοίµνό µου! ∆έν ἀντέχω τή ντροπή!

ὁ ποτέ βασιλεύ̋
τῶν ἐπιγείων πάντων κτισµάτων Θεοῦ
νῦν αἰχµάλωτο̋ ὤφθην
ὑπό µιᾶ̋ ἀθέσµου συµβουλῆ̋!
᾽Εγώ, πού ἤµουν ὁ βασιλιὰ̋
ὅλων τῶν ἑπιγείων κτισµάτων τοῦ
Θεοῦ τώρα, ἐξ αἰτία̋ µιᾶ̋ κακῆ̋
συµβουλῆ̋, κατάντησα αἰχµάλωτο̋!
καί ὁ ποτέ δόξαν ἀθανασία̋
ἠµφιεσµένο̋
τῆ̋ νεκρώσεω̋ τήν δοράν
ὡ̋ θνητό̋ ἐλεεινῶ̋ περιφέρω.
Κι ἐγώ πού ἤµουν στολισµένο̋
µέ τήν ἀθάνατη δόξα,
τώρα σάν ἐλεεινό̋ θνητό̋
τριγυρνῶ ντυµένο̋
τήν προβιά τοῦ θανάτου
Οἴµοι! τίνα τῶν θρήνων
συνεργάτην ποιήσοµαι;
Ἀλίµονό µου! Ποιό νά βρῶ
νά συµπαρασταθῆ στό θρῆνο µου;
Ἀλλά Σύ, Φιλάνθρωπε,
ὁ ἐκ γῆ̋ δηµιουργήσα̋ µε,
εὐσπλαγχνίαν φορέσα̋
τῆ̋ δουλεία̋ τοῦ ἐχθροῦ

17
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ἀνακάλεσαι καί σῶσον µε.
Ἐσύ µόνο, Φιλάνθρωπε Σωτήρα µου,
ντύσου εὐσπλαγχνία
κι ἔλα νά µέ πάρη̋ ἀπό τή δουλεία τοῦ
ἐχθροῦ καί νά µέ σώση̋!
6.

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυµβάλοι̋ εὐήχοι̋,

αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυµβάλοι̋ ἀλαλαγµοῦ.
Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον.

Οἴµοι! ὁ Ἀδάµ...

7.

Ἀνάστηθι, Κύριε, ὁ Θεό̋ µου,

ὑψωθήτω ἡ χείρ σου,
µή ἐπιλάθῃ τῶν πενήντων σου εἰ̋ τέλο̋.

Ἦχο̋ πλ. α΄.
Τό στάδιο τῶν ἀρετῶν ἔχει ἀνοίξει!
Μπεῖτε ὅσοι θέλετε νά ἀσκηθῆτε!
Προτρεπτικό σάλπισµα γιά τού̋ Χριστιανού̋
νά πάρουν µέρο̋ στόν πνευµατικόν ἀγῶνα.
«Ὅστι̋ θέλει ὀπίσω Μου ἐλθεῖν».

Τ ό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται!
Οἱ βουλόµενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε
ἀναζωσάµενοι τόν καλόν
τῆ̋ νηστεία̋ ἀγῶνα!
Οἱ γάρ νοµίµω̋ ἀθλοῦντε̋
δικαίω̋ στεφανοῦνται!
Καί ἀναλαβόντε̋
τήν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ
τῷ ἐχθρῷ ἀντιµαχησώµεθα!
Ὡ̋ τεῖχο̋ ἄρρηκτον

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
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κατέχοντε̋ τήν πίστιν.
καί ὡ̋ θώρακα τήν προσευχήν
καί περικεφαλαίαν τήν ἐλεηµοσύνην/
ἀντί µαχαίρα̋ τήν νηστείαν,
ἥτι̋ ἐκτέµνει
ἀπό καρδία̋ πᾶσαν κακίαν.
Ὁ ποιῶν ταῦτα
τόν ἀληθινόν κοµίζεται στέφανον
παρά τοῦ Παµβασιλέω̋ Χριστοῦ
ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῆ̋ Κρίσεω̋.
Ἀπόδοση τοῦ τροπαρίου στή νεοελληνική
τοῦ Ἀρχιµ. Λεοντίου Χατζηκώστα

Τὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν-ἰδέτε-ἀνοίγει!

Ὅσοι ν' ἀγωνιστῆτε πεθυµᾶτε, ἐλᾶτε!
Στ' ἄθληµα ἀνασκουµπωθεῖτε τῆ̋ νηστεία̋.
Γιατὶ ὅσοι µὲ τάξη ἀγωνιστοῦνε
δίκαια ἀπολαµβάνουν τὸ στεφάνι.
Τὴν πανοπλία ἂ̋ ζωστοῦµε τοῦ Σταυροῦ
κι ἀντίκρυ στὸν ἐχθρὸ ἄ̋ ταµπουρωθοῦµε.
Τὴν πίστη ἔχοντα̋ σὰν τεῖχο̋ ἰσχυρό,
τὴν προσευχὴ σὰ θώρακα κι ἀσπίδα,
τὴν ἐλεηµοσύνη κράνο̋ ἀτσαλένιο.
Ἀντὶ µαχαίρι νὰ τηροῦµε τὴ νηστεία
ποὺ ξεριζώνει ἀπ' τὴν καρδιὰ
κάθε κακία.
Ὅποιο̋ τὰ κατορθώνει ὅλα αὐτὰ
στεφάνι ἀληθινὸ ἀποκοµίζει
ἀπ' τὸν Παµβασιλέα µα̋ Χριστὸ
κατὰ τὴ φοβερὴ µέρα τῆ̋ κρίση̋.
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8.
Ἦχο̋ πλ. β΄.

Ἐξοµολογήσοµαί σοι, Κύριε,

ἐν ὅλῃ καρδίᾳ µου,
διηγήσοµαι πάντα τά θαυµάσιά σου.
Πῶ̋ χάσαµε τόν Παράδεισο καί πῶ̋ θά τόν
ξανακερδίσωµε. Ἡ χριστιανική φιλοσοφία. Ὁ
πρακτικό̋ δρόµο̋ τῆ̋ ζωῆ̋ µα̋, ἡ χριστιανική
ἠθική. Ἡ θεολογική κατοχύρωση τῆ̋ τεσσαρακονθήµερη̋ νηστεία̋.

Ἀδάµ τοῦ Παραδείσου διώκεται,
τροφῆ̋ µεταλαβών ὡ̋ παρήκοο̋·
Μωσῆ̋ Θεόπτη̋ ἐχρηµάτισε,
νηστείᾳ τά ὄµµατα τῆ̋ ψυχῆ̋
καθῃράµενο̋.
∆ιό τοῦ Παραδείσου οἰκήτορε̋
γενέσθαι ἐπιποθοῦντε̋
ἀπαλλαγῶµεν τῆ̋ ἀλυσιτελοῦ̋ τρυφῆ̋
καί Θεόν καθορᾷν ἐφιέµενοι
µωσἀκῶ̋ τήν τετράδα
τῆ̋ δεκάδο̋ νηστεύσωµεν·
προσευχῇ καί τῇ δεήσει
εἰλικρινῶ̋ προσκαρτεροῦντε̋
κατευνάσωµεν τῆ̋ ψυχῆ̋ τά παθήµατα
ἀποσοβήσωµεν τῆ̋ σαρκό̋ τά οἰδήµατα·
κοῦφοι πρό̋ τήν ἄνω πορείαν µετίωµεν,
ὅπου αἱ τῶν Ἀγγέλων χορεῖαι
ἀσιγήτοι̋ φωναῖ̋
τήν ἀδιαίρετον
ἀνυµνοῦσι Τριάδα,
καθορῶσαι τό ἀµήχανον κάλλο̋
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καί δεσποτικόν.
Ἐκεῖ ἀξίωσον ἡµᾶ̋,
Υἱέ Θεοῦ ζωοδότα,
τού̋ ἐπί Σοί πεποιθότα̋,
συγχορεῦσαι ταῖ̋ τῶν Ἀγγέλων στρατιαῖ̋
ταῖ̋ τῆ̋ τεκούση̋ Σε Μητρό̋,
Χριστέ, πρεσβείαι̋
Ἀποστόλων καί τῶν Μαρτύρων
καί πάντων τῶν Ἁγίων.
∆όξα. Ἦχο̋ πλ. β΄.
Ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ, τά Πάθη καί ἡ Ἀνάσταση Του,
εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆ̋ γῆ̋!

Ἔφθασε καιρό̋,

ἡ τῶν πνευµατικῶν ἀγώνων ἀρχή,
ἡ κατά τῶν δαιµόνων νίκη,
ἡ πάνοπλο̋ ἐγκράτεια,
ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια,
ἡ πρό̋ Θεόν παῤῥησία·
δι᾿ αὐτῆ̋ γάρ Μὡσῆ̋
γέγονε τῷ Κτίστῃ συνόµιλο̋
καί φωνήν ἀοράτω̋
ἐν ταῖ̋ ἀκοαῖ̋ ὑπεδέξατο.
Κύριε, δι᾿ αὐτῆ̋ ἀξίωσον καί ἡµᾶ̋
προσκυνῆσαί Σου τά πάθη
καί τήν ἁγίαν Ἀνάστασιν,
ὡ̋ φιλάνθρωπο̋.
Καί νῦν. «Ὑπερευλογηµένη...»
Μεγάλη ∆οξολογία.
(Ἀπό τό βιβλίο τῆ̋ Θεία̋ Λειτουργία̋)
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Ἡ εὐχή τοῦ Τρισαγίου ὕµνου
Εἰ̋ τήν Εἴσοδον
Τό ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον τοῦ ἤχου

Μετά τήν εἴσοδον
Πάλιν τό ἀπολυτίκιον τοῦ ἤχου
καί τά ἀπολυτίκια τοῦ ναοῦ
Καί τό:
ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ἦχο̋ πλ. δ΄. Αὐτόµελον.
Τῆ̋ σοφία̋ ὁδηγέ, φρονήσεω̋ χορηγέ,
τῶν ἀφρόνων παιδευτά
καί τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστά,
στήριξον, συνέτισον
τήν καρδίαν µου, ∆έσποτα·
Σύ δίδου µοι λόγον,
ὁ τοῦ Πατρό̋ Λόγο̋·
ἰδού γάρ τά χείλη µου οὐ µή κωλύσω
ἐν τῷ κράζειν Σοι·
Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε τόν παραπεσόντα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ
Ρωµ. 13,11 - 14,4

Ἡ περικοπή εἶναι ἀπόσπασµα ἀπό
τό δεύτερο µέρο̋ τῆ̋ πρό̋ Ρωµαίου̋
ἐπιστολῆ̋ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου:
12,1-16,27. Στό µέρο̋ αὐτό ὁ
Ἀπόστολο̋ ὑποδεικνύει στού̋ χριστια-
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νού̋ τήν πρακτική συνέπεια τῆ̋ ζωῆ̋
του̋, ἐφ’ ὅσον ἔχουν ἀσπαστῆ τήν πίστη
καί τή διδασκαλία πού ἐκθέτει στό
πρῶτο µέρο̋. Ὑπενθυµίζοµε ὅτι στό
πρῶτο µέρο̋ τῆ̋ πρό̋ Ρωµαίου̋ ὁ
Ἀπόστολο̋ ἐκθέτει τό Εὐαγγέλιό του,
σύµφωνα µέ τό ὁποῖο, ὁ Θεό̋ χαρίζει
στού̋ ἀνθρώπου̋ τή σωτηρία δωρεάν
καί τό µόνο πού ἀπαιτεῖ εἶναι νά
ἀποδεχτοῦν µέ πίστη τή σταυρική θυσία
τοῦ Χριστοῦ.
«Νυνὶ δὲ χωρὶ̋ νόµου δικαιοσύνη Θεοῦ
πεφανέρωται, µαρτυρουµένη ὑπὸ τοῦ
νόµου καὶ τῶν προφητῶν,
δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεω̋ ᾿Ιησοῦ
Χριστοῦ εἰ̋ πάντα̋ καὶ ἐπὶ πάντα̋
τοὺ̋ πιστεύοντα̋·
οὐ γὰρ ἔστι διαστολή·
πάντε̋ γὰρ ἥµαρτον
καὶ ὑστεροῦνται τῆ̋ δόξη̋ τοῦ Θεοῦ,
δικαιούµενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι
διὰ τῆ̋ ἀπολυτρώσεω̋
τῆ̋ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ,
ὃν προέθετο ὁ Θεὸ̋ ἱλαστήριον
διὰ τῆ̋ πίστεω̋ ἐν τῷ αὐτοῦ αἵµατι,
εἰ̋ ἔνδειξιν τῆ̋ δικαιοσύνη̋ αὐτοῦ
διὰ τὴν πάρεσιν
τῶν προγεγονότων ἁµαρτηµάτων
ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ,
πρὸ̋ ἔνδειξιν τῆ̋ δικαιοσύνη̋ αὐτοῦ
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ἐν τῷ νῦν καιρῷ,
εἰ̋ τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον
καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεω̋
᾿Ιησοῦ.»
Λέει λοιπόν ὁ Ἀπόστολο̋ στό δεύτερο µέρο̋ τῆ̋ ἐπιστολῆ̋ τό ἑξῆ̋:
Ἀφοῦ ἀποδεχτήκατε µέ πίστη τό
Εὐαγγέλιο τῆ̋ σωτηρία̋ πού σᾶ̋ κήρυξα, σᾶ̋ παρακαλῶ νά προσαρµόσετε
ἀνάλογα τήν καθηµερινή ζωή σα̋, ὥστε
νά εἶναι ἀντίδωρο στή σταυρική θυσία
τοῦ Χριστοῦ γιά σᾶ̋.
«Παρακαλῶ οὖν ὑµᾶ̋, ἀδελφοί,
διὰ τῶν οἰκτιρµῶν τοῦ Θεοῦ,
παραστῆσαι τὰ σώµατα ὑµῶν
θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν,
εὐάρεστον τῷ Θεῷ,
τὴν λογικὴν λατρείαν ὑµῶν».
Ὁ Θεό̋, ἀδερφοί, µᾶ̋ ἔδειξε τό ἔλεό̋
Του. Σᾶ̋ παρακαλῶ, λοιπόν, νά Τοῦ
προσφέρετε ὅλον τόν ἑαυτό σα̋ θυσία
ζωντανή, ἅγια, εὐπρόσδεκτη στό Θεό.
Αὐτή εἶναι ἡ πραγµατική πνευµατική λατρεία σα̋.
Τό πνευµατικό σάλπισµα τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου γιά τή ζωή τῶν
Χριστιανῶν γενικά, εἶναι τό ἐπίκαιρο
καί κατάλληλο σύνθηµα γιά τόν πνευµατικόν ἀγῶνα στόν ὁποῖο µᾶ̋ καλεῖ ἡ
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Ἐκκλησία, γιά τήν περίοδο τῆ̋ Μεγάλη̋ Τεσσαρακοστῆ̋ πού ἀρχίζει ἀπό
αὔριο.
Ἡ τελική σωτηρία πλησιάζει. Ὁ
πρακτικό̋ στόχο̋ τῆ̋ καθηµερινῆ̋ ζωῆ̋
τῶν Χριστιανῶν εἶναι νά ἐνδυθοῦν τόν
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, γιά νά Τόν ζήσουν καί νά Τόν ἐκπροσωπήσουν ἐπάξια,
περιφρονοῦντε̋ τί̋ σαρκικέ̋ ἐπιθυµίε̋
καί ἀποβλέποντε̋ µόνον εἰ̋ τήν σωτηρίαν τῶν ἄλλων, χωρί̋ νά τού̋ κρίνουν.
Προκείµενον. Ἦχο̋ γ΄.
Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡµῶν, ψάλατε.
Πάντα τά ἔθνη κροτήσατε χεῖρα̋.
Πρό̋ Ρωµαίου̋ Ἐπιστολῆ̋ Παύλου
τό ἀνάγνωσµα.

Ἀδελφοί,
νῦν ἐγγύτερον ἡµῶν ἡ σωτηρία
ἤ ὅτε ἐπιστεύσαµεν.
Ἀδελφοί µου, τώρα ἡ τελική σωτηρία
βρίσκεται πιό κοντά µα̋, παρά τότε πού
πιστέψαµε.
12

Ἡ νύξ προέκοψεν, ἡ δέ ἡµέρα ἤγγικεν.
Ἡ νύχτα ὅπου νά ᾿ναι φεύγει
κι ἡ µέρα κοντεύει νά ἔρθη.

Ἀποθώµεθα οὖν τά ἔργα τοῦ σκότου̋
καί ἐνδυσώµεθα τά ὅπλα τοῦ φωτό̋.
Γι᾿ αὐτό ἄ̋ πετάξωµε ἀπό πάνω µα̋
τά ἔργα τοῦ σκότου̋ κι ἄ̋ φορέσωµε τά
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ὅπλα τοῦ φωτό̋.
13

Ὡ̋ ἐν ἡµέρᾳ εὐσχηµόνω̋ περιπατήσωµεν,
Ἡ διαγωγή µα̋ ἄ̋ εἶναι κόσµια,
τέτοια πού ταιριάζει στό φῶ̋.

µή κώµοι̋ καί µέθαι̋,
µή κοίται̋ καί ἀσελγείαι̋,
µή ἔριδι καί ζήλῳ,
Ἄ̋ πάψουν τά φαγοπότια καί τά µεθύσια,
ἡ ἀσύδοτη κι ἀκόλαστη ζωή,
οἱ φιλονικίε̋ κι οἱ φθόνοι.
14

ἀλλ᾿ ἐνδύσασθε
τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν
καί τῆ̋ σαρκό̋ πρόνοιαν
µή ποιεῖσθε εἰ̋ ἐπιθυµία̋.
Ντυθεῖτε τόν Κυριό µα̋ Ἰησοῦ Χριστό
καί µήν ἀφήνετε τόν ἁµαρτωλό ἑαυτό σα̋
νά σᾶ̋ παρασύρη στήν ἱκανοποίηση τῶν
ἐπιθυµιῶν σα̋.

1

Τόν δέ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει
προσλαµβάνεσθε,
µή εἰ̋ διακρίσει̋ διαλογισµῶν.
Νά δέχεσθε ὅποιον ἔχει ἀσθενική πίστη
χωρί̋ νά ἐπικρίνετε τί̋ ἀπόψει̋ του.

2

Ὅ̋ µέν πιστεύει φαγεῖν πάντα,
ὁ δέ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει.
Γιά παράδειγµα, ἕνα̋ πιστεύει
πώ̋ µπορεῖ νά φάη ἀπ᾿ ὅλα,
ἐνῶ ὁ ἄλλο̋, πού ἔχει ἀσθενική πίστη,
τρώει µόνο χόρτα.

3

Ὁ ἐσθίων
τόν µή ἐσθίοντα µή ἐξουθενείτω,
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καί ὁ µή ἐσθίων
τόν ἐσθίοντα µή κρινέτω·
Αὐτό̋ πού τρώει ἀπ᾿ ὅλα, ἄ̋ µήν
περιφρονῆ ὅποιον δέν τρώει·
κι αὐτό̋ πού δέν τρώει, ἄ̋ µήν κατακρίνει ὅποιον τρώει,
4

ὁ Θεό̋ γάρ αὐτόν προσελάβετο.
Σύ τί̋ εἰ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην;
γιατί ὁ Θεό̋ τόν ἔχει δεχτεῖ στήν Ἐκκλησία
Του. Ποιό̋ εἶσαι ἐσύ πού θά κρίνη̋ ἕναν ξένο
ὑπηρέτη;

Τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἤ πίπτει·
σταθήσεται δέ·
δυνατό̋ γάρ ἐστιν ὁ Θεό̋ στῆσαι αὐτόν.
Μόνο ὁ Κύριό̋ του µπορεῖ νά κρίνη
ἄν στέκεται ἤ ὄχι στήν πίστη του,
γιατί ὁ Θεό̋ ἔχει τή δύναµη νά τόν στηρίξη.

«Ἀλληλοὐάριον»
Ἦχο̋ γ΄. Ψαλµό̋ 91.

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α.

Ἐπί σοί, Κύριε, ἤλπισα,
µή καταισχυνθείην εἰ̋ τόν αἰῶνα.

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α.

Γενοῦ µοι εἰ̋ Θεόν ὑπερασπιστήν.

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α.
Ἡ Εὐχή τοῦ Εὐαγγελίου
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Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον, 6,14-21.
Ἐν ὄψει τοῦ πνευµατικοῦ ἀγῶνα τῆ̋
Μεγ. Τεσσαρακοστῆ̋, ὁ ὁποῖο̋ εἶναι
φροντιστηριακή ἄσκηση καί θεµέλιο
τῆ̋ πνευµατικῆ̋ ζωῆ̋ τοῦ Χριστιανοῦ
γιά ὅλο τό ἔτο̋, ἡ Ἐκκλησία προβάλλει
τί̋ θεµελιώδει̋ ἀρχέ̋ τῆ̋ πνευµατικῆ̋
ζωῆ̋ τοῦ νέου – τοῦ καινούριου µετά τό
Βάπτισµα ἀνθρώπου, ὅπω̋ τί̋ καθορίζει
ὁ Κύριο̋ στό Εὐαγγέλιο.
α) Ἡ ἄφεση, ἡ πρὁπόθεση τῆ̋ θἐκῆ̋ συγνώµη̋.
β) Ἡ ἀληθινή νηστεία, πού στήν
οὐσία τη̋ εἶναι ἡ ὑπακοή στό θέληµα
τοῦ Θεοῦ καί ὑποταγή τοῦ ἀνθρώπου
στί̋ ἐντολέ̋ Του.
γ) Ὁ ἀληθινό̋ πλοῦτο̋ καί θησαυρό̋ τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ἡ αἰώνια ζωή
τῆ̋ Βασιλεία̋ τῶν Οὐρανῶν. Ὀφείλοµε
νά κάνωµε σωστή ἐκτίµηση καί ἐκλογή
τῶν θησαυρῶν τού̋ ὁποίου̋ ποθεῖ ἡ
καρδιά µα̋ καί ἐπιδιώκουµε νά κατακτήσωµε.

Εἶπεν ὁ Κύριο̋·
Εἶπε ὁ Κύριο̋:
14

Ἐάν ἀ φ ῆ τ ε

τοῖ̋ ἀνθρώποι̋
τά παραπτώµατα αὐτῶν,
ἀφήσει καί ὑµῖν
ὁ Πατήρ ὑµῶν ὁ οὐράνιο̋·
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Ἄν συγχωρήσετε τού̋ ἀνθρώπου̋ γιά τά
παραπτώµατά του̋, θά σᾶ̋ συγχωρήση
κι ἐσᾶ̋ ὁ οὐράνιο̋ Πατέρα̋ σα̋.
15

ἐάν δέ µή ἀφῆτε τοῖ̋ ἀνθρώποι̋
τά παραπτώµατα αὐτῶν,
οὐδέ ὁ Πατήρ ὑµῶν
ἀφήσει τά παραπτώµατα ὑµῶν.
Ἄν ὅµω̋ δέ συγχωρήσετε στού̋
ἀνθρώπου̋ τά παραπτώµατά του̋,
οὔτε κι ὁ Πατέρα̋ σα̋ θά συγχωρήση
τά δικά σα̋ παραπτώµατα.

16

Ὅταν δέ νηστεύητε,
µή γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταί,
σκυθρωποί·
Ὅταν νηστεύετε νά µή γίνεσθε σκυθρωποί ὅπω̋ οἱ ὑποκριτέ̋

ἀφανίζουσι γάρ τά πρόσωπα αὐτῶν,
ὅπω̋ φανῶσι τοῖ̋ ἀνθρώποι̋ νηστεύοντε̋.
πού παραµορφώνουν τήν ὄψη του̋
γιά νά δείξουν στού̋ ἀνθρώπου̋ πώ̋ νηστεύουν.

Ἀµήν λέγω ὑµῖν,
ὅτι ἀπέχουσι τόν µισθόν αὐτῶν.
Σᾶ̋ βεβαιώνω πώ̋ ἔτσι ἔχουν κιόλα̋ λάβει τήν ἀνταµοιβή του̋.
17

Σύ δέ νηστεύων,
ἄλειψαί σου τήν κεφαλήν,
καί τό πρόσωπόν σου νίψαι,
Ἐσύ, ἀντίθετα, ὅταν νηστεύει̋,
περιποιήσου τά µαλλιά σου
καί νίψε τό πρόσωπό σου,

ΤΡΙΩ∆ΙΟΝ
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ὅπω̋ µ ή φ α ν ῇ ̋ τ ο ῖ ̋ ἀ ν θ ρ ώ π ο ι ̋
νηστεύων,
ἀλλά τῷ Πατρί σου
τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ·
γιά νά µή φανῆ στού̋ ἀνθρώπου̋ ἡ νηστεία σου, ἀλλά στόν Πατέρα σου, πού
βλέπει τί̋ κρυφέ̋ πράξει̋

καί ὁ Πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ,
ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.
καί ὁ Πατέρα̋ σου, πού βλέπει τί̋ κρυφέ̋
πράξει̋, θά σοῦ τό ἀνταποδώση φανερά.
19

Μή θησαυρίζετε ὑµῖν
θησαυρού̋ ἐπί τῆ̋ γῆ̋,
ὅπου σή̋ καί βρῶσι̋ ἀφανίζει,
καί ὅπου κλέπται
διορύσσουσι καί κλέπτουσι·
Μή µαζεύετε θησαυρού̋ πάνω στή γῆ,
ὅπου τού̋ ἀφανίζει ὁ σκόρο̋ καί ἡ σκουριά κι ὅπου οἱ κλέφτε̋ κάνουν διαρρήξει̋
καί τού̋ κλέβουν.

20

θησαυρίζετε δέ ὑµῖν
θησαυρού̋ ἐν οὐρανῷ,
ὅπου οὔτε σή̋, οὔτε βρῶσι̋ ἀφανίζει
καί ὅπου κλέπται οὐ διορρύσουσιν,
οὐδέ κλέπτουσιν.
Ἀντίθετα, νά µαζεύετε θησαυρού̋ στόν
οὐρανό ὅπου δέν τού̋ ἀφανίζουν οὔτε ὁ
σκόρο̋ οὔτε ἡ σκουριά, κι ὅπου οἱ κλέφτε̋ δέν κάνουν διαρρήξει̋ καί δέν τού̋
κλέβουν.
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Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρό̋ ὑµῶν,
ἐκεῖ ἔσται καί ἡ καρδία ὑµῶν.
Γιατί ὅπου εἶναι ὁ θησαυρό̋ σα̋
ἐκεῖ θά εἶναι καί ἡ καρδιά σα̋.
Ἔµµετρη ἀπόδοση τῆ̋ παραβολῆ̋
στή νεοελληνική
ἀπό τό ἔργο τοῦ Ἀρχ. Λεοντίου Χατζηκώστα
«∆ιακονικό Κυριακοδρόµιο»

"Ἂν συγχωρεῖτε ἀπὸ καρδιᾶ̋
ἐκείνου̋ ποὺ σᾶ̋ φταῖνε
τότε καὶ σᾶ̋ θὰ συγχωρεῖ
ὁ οὐράνιο̋ Πατέρα̋.
15 Ἂν ὅµω̋ σὰν σκληρόκαρδοι
τοὺ̋ ἄλλου̋ δὲ σχωρᾶτε
Τότε καὶ σᾶ̋ ὁ οὐράνιο̋
Πατέρα̋ δὲν σχωράει.
16 Μὴ σκυθρωπάζετε ποτὲ
σὰν κάνετε νηστεία
ὡ̋ κάνουν οἱ ὑποκριτὲ̋
γιὰ ἐπίδειξη στὸν κόσµο
κι ἔτσι µιστὸ δὲν ἔχουνε
ἀπ' τὸ Θεὸ καθόλου.
17 Σὺ ὅµω̋ τὸ κεφάλι σου
ἄλειψε σὰ νηστεύει̋
καὶ νίψε καὶ τὸ πρόσωπο,
θλιµµένο νὰ µὴ δείχνει,
18 στὸν κόσµο νὰ µὴ φαίνεσαι
πὼ̋ ἀκλουθᾶ̋ νηστεία,
µὰ νὰ τὸ κάνει̋ στὸ κρυφὸ
14
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γιὰ τοῦ Θεοῦ τὴ χάρη.
Τὴν ἀρετή σου ὁ Θεὸ̋
θωρῶντα̋ στὸ κρυφὸ
γιὰ σένα ἀνταπόδοση
στὸ φανερὸ ἐτοιµάζει.
19

Μὴν ἀποταµιεύετε

στὴ γῆ τοὺ̋ θησαυρού̋ σα̋
ποὺ τὸ σαράκι κι ἡ σκουριὰ
µποροῦν νὰ τοὺ̋ χαλάσουν
ἢ κλέφτε̋ µὲ διάρρηξη
τοὺ̋ βρίσκουν καὶ τοὺ̋ παίρνουν.
20 Μὰ στοῦ Θεοῦ τὴν τράπεζα
βάζετε τὰ λεφτά σα̋
π' οὔτε σαράκι ἢ σκουριὰ
µποροῦν νὰ τ' ἀφανίσουν
µήτε καὶ µὲ διάρρηξη
οἱ κλέφτε̋ νὰ τὰ πάρουν.
21 Γιατί ὅπου τὸ χρῆµα σα̋
ἐκεῖ καὶ ἡ καρδιά σα̋".
ΒΙΒΛΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ ΤΗΣ ΤΡΥΦΗΣ
1ο ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Γενέσεω̋ τό Ἀνάγνωσµα
1,1-13 καί 1,26 – 2,25
Τό πρῶτο µέρο̋ τῆ̋ παρακάτω
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περικοπῆ̋ διαβάζεται στά µοναστήρια
κατά τόν Ἑσπερινό πού ἐπισυνάπτεται
µετά τήν ἀκολουθία τῶν Ὧρῶν τό πρω˙
τῆ̋ Καθαρᾶ̋ ∆ευτέρα̋ καί µ’ αὐτήν
ἀνοίγει ἡ περίοδο̋ ἀναγνώσεω̋ τῆ̋ Γενέσεω̋ καί τῆ̋ Ἐξόδου – περίοδο̋ µετανοία̋ κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία µᾶ̋
καλεῖ νά ἀναλογιστοῦµε τήν ἀρχική µα̋
πλάση ἀπό τό Θεό, τήν παρακοή καί
πτώση µα̋, καθώ̋ καί τό ὅλο
σωτηριῶδε̋ ἔργο πού πραγµατοποιήθηκε µέ τήν ἔλευση τοῦ Υἱοῦ Του καί
ὑποµνηµατίζεται ἰδιαιτέρω̋ ἀπό τήν
πορεία
αὐτή
τῆ̋
Μεγάλη̋
Τεσσαρακοστῆ̋, ἡ ὁποία µᾶ̋ ὁδηγεῖ µέσα ἀπό τήν µετάνοια, στήν ἐπιστροφή
µα̋ κοντά στό Θεό καί µαζί µέ τόν Υἱό
Του στήν Ἀνάσταση.
Ἐκτό̋ ἀπό τά µοναστήρια ἡ τάξη
αὐτή (Ὄρθρο̋ - Ὧρε̋ - Ἑσπερινό̋),
ἀκολουθεῖται καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆ̋
Μεγάλη̋ Τεσσαρακοστῆ̋ καί στού̋
ἐνοριακού̋ ἱερού̋ ναού̋, ὅπου καί ὅταν
τελεῖται καθηµερινή πρὠνή ἀκολουθία,
ἤ ὅταν πρόκειται νά ἀκολουθήση Θεία
Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων ∆ώρων. Στί̋ ἐκδόσει̋ τοῦ Ἱδρύµατό̋ µα̋
πού προορίζονται γιά τί̋ Κυριακέ̋ ἤ τί̋
Τετάρτε̋ τῆ̋ Σαρακοστῆ̋ περιλαµβά-
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νουµε καί µερικέ̋ ἐπί πλέον περικοπέ̋
πού ἀνήκουν στήν ἀκολουθία ἄλλων
ἡµερῶν, προκειµένου νά διευκολύνουµε
τού̋ πιστού̋ πού δέν διαθέτουν στό σπίτι του̋ τό βιβλίο τοῦ Τριωδίου ἤ δέν
µποροῦν νά προσέρχονται κάθε µέρα στό
ναό.
[1,1

Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεό̋
τόν οὐρανόν καί τήν γῆν.
Στήν ἀρχή ὁ Θεό̋ δηµιούργησε τόν
οὐρανό καί τή γῆ.

2

Ἡ δέ γῆ
ἦν ἀόρατο̋ καί ἀκατασκεύαστο̋
καί σκότο̋ ἐπάνω τῆ̋ ἀβύσσου
καί πνεῦµα Θεοῦ ἐπεφέρετο
ἐπάνω τοῦ ὕδατο̋.
Ἡ γῆ ὅµω̋ ἦταν ἔρηµη καί
ἀσχηµάτιστη. Ἦταν σκοτάδι πάνω ἀπό
τήν ἄβυσσο, καί πάνω στά νερά ἔπνεε
Πνεῦµα Θεοῦ.

3

Καί εἶπεν ὁ Θεό̋· γενηθήτω φῶ̋·
καί ἐγένετο φῶ̋.
Τότε εἶπε ὁ Θεό̋: «Νά γίνει φῶ̋» κι
ἔγινε φῶ̋.

4

Καί εἶδεν ὁ Θεό̋ τό φῶ̋, ὅτι καλόν·
καί διεχώρισεν ὁ Θεό̋
ἀνά µέσον τοῦ φωτό̋
καί ἀνά µέσον τοῦ σκότου̋.
Ὁ Θεό̋ εἶδε ὅτι τό φῶ̋ ἦταν καλό καί τό
χώρισε ἀπό τό σκοτάδι.

ΒΙΒΛΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
5

34

1ο ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Καί ἐκάλεσεν ὁ Θεό̋ τό φῶ̋ ἡµέραν
καί τό σκότο̋ ἐκάλεσε νύκτα.
Καί ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγένετο πρωί,
ἡµέρα µία.
Τό φῶ̋ το ὀνόµασε «ἡµέρα» καί τό σκοτάδι «νύχτα». Ἦρθε το βράδυ, ἦρθε τό
πρωί· πρώτη ἡµέρα.

6

Καί εἶπεν ὁ Θεό̋·
γενηθήτω στερέωµα
ἐν µέσῳ τοῦ ὕδατο̋
καί ἔστω διαχωρίζον
ἀνά µέσον ὕδατο̋ καί ὕδατο̋·
καί ἐγένετο οὕτω.
Μετά εἶπε ὁ Θεό̋: « Στερέωµα νά γίνει
στά νερά ἀνάµεσα, γιά νά χωρίζει νερά
ἀπό νερά».

7

Καί ἐποίησεν ὁ Θεό̋ τό στερέωµα
καί διεχώρισεν ὁ Θεό̋
ἀνά µέσον τοῦ ὕδατο̋,
ὅ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώµατο̋,
καί ἀνά µέσον τοῦ ὕδατο̋
τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώµατο̋.
Ἔτσι κι ἔγινε. ∆ηµιούργησε ὁ Θεό̋ το
στερέωµα καί χώρισε τά νερά πού ἦταν
κάτω ἀπ’ αὐτό, ἀπό ’κεῖνα πού ἦταν πάνω ἀπ αὐτό.

8

Καί ἐκάλεσε ὁ Θεό̋ τό στερέωµα
οὐρανόν·
καί εἶδεν ὁ Θεό̋, ὅτι καλόν·
καί ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγένετο πρωί,
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ἡµέρα δευτέρα.
Κι ὀνόµασε ὁ Θεό̋ τό στερέωµα
«οὐρανό». Ἦρθε τό βράδυ, ἦρθε τό πρωί·
δεύτερη ἡµέρα.
9

Καί εἶπεν ὁ Θεό̋·
συναχθήτω τό ὕδωρ
τό ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ
εἰ̋ συναγωγήν µίαν
καί ὀφθήτω ἡ ξηρά·
καί ἐγένετο οὕτω.
Καί συνήχθη τό ὕδωρ
τό ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ
εἰ̋ τά̋ συναγωγά̋ αὐτῶν
καί ὤφθη ἡ ξηρά.
Τότε εἶπε ὁ Θεό̋: «νά συναχθοῦν σέ ἔναν
τόπο τά νερά πού ἦταν κάτω ἀπό τόν
οὐρανό, καί νά φανεῖ ἡ στεριά». Ἔτσι κι
ἔγινε. Τά νερά πού ἦταν κάτω ἀπό τόν
οὐρανό συνάχθηκαν στόν τόπο του̋, καί
φάνηκε ἡ στεριά.

10

Καί ἐκάλεσεν ὁ Θεό̋ τήν ξηράν γῆν
καί τά συστήµατα τῶν ὑδάτων
ἐκάλεσε θαλάσσα̋·
καί εἶδεν ὁ Θεό̋, ὅτι καλόν·
Κι ὀνόµασε ὁ Θεό̋ «γῆ» τῆ στεριά, καί
τό σύναγµα τῶν ὑδάτων το εἶπε «θάλασσε̋». Καί εἶδε ὁ Θεό̋ ὅτι ἦταν καλό.

11

Καί εἶπεν ὁ Θεό̋·
βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου,
σπεῖρον σπέρµα

ΒΙΒΛΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

36

1ο ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

κατά γένο̋ καί καθ᾿ ὁµοιότητα,
καί ξύλον κάρπιµον ποιοῦν καρπόν,
οὗ τό σπέρµα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ
κατά γένο̋ ἐπί τῆ̋ γῆ̋·
καί ἐγένετο οὕτω.
Μετά εἶπε ὁ Θεό̋: «Νά πρασινίσει ἡ γῆ:
Νά βλαστήσουν πάνω σ’ αὐτήν χορτάρια
πού νά βγάζουν σπόρου̋ καί καρποφόρα
δέντρα, πού ἀνάλογα µέ τό εἶδο̋ του̋ νά
κάνουν καρπού̋, οἱ ὁποῖοι νά περιέχουν
τού̋ σπόρου̋». Ἔτσι κι ἔγινε.
12

Καί ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου,
σπεῖρον σπέρµα κατά γένο̋
καί καθ᾿ ὁµοιότητα,
καί ξύλον κάρπιµον ποιοῦν καρπόν,
οὗ τό σπέρµα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ
κατά γένο̋ ἐπί τῆ̋ γῆ̋·
καί εἶδεν ὁ Θεό̋, ὅτι καλόν.
Πρασίνισε ἡ γῆ: Βλάστησε χορτάρια ποῦ
ἔβγαζαν σπόρου̋ ἀνάλογα µέ τό εἶδο̋
του̋, καί καρποφόρα δέντρα, πού οἱ καρποί τού̋ περιείχαν τού̋ σπόρου̋ του̋,
ἀνάλογα µέ τό εἶδο̋ του̋. Καί εἶδε ὁ Θεό̋
ὅτι ἦταν καλό.

13

Καί ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγένετο πρωί,
ἡµέρα τρίτη.
Ἦρθε το βράδυ, ἦρθε τό πρωί· τρίτη
ἡµέρα.]

Ἡ ἀρχέγονη δικαιοσύνη - ὁ χῶρο̋ µέσα στόν ὁποῖο ὁ Θεό̋ τοποθέτησε τόν
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ἄνθρωπο καί τά πλούτη µέ τά ὁποῖα τόν
ἐπροίκισε γιά νά ζήση.
1,26 Καὶ εἶπεν ὁ Θεό̋·
ποιήσωµεν ἄνθρωπον
κατ᾿ εἰκόνα ἡµετέραν καὶ καθ᾿
ὁµοίωσιν,
Μετά εἶ π ε ὁ Θεό ̋ : «Ἄ ̋ φ τ ι άξ ο υµε
τ ό ν ἄνθ ρ ω π ο σ ύµφ ω να µέ τ ή ν
εἰ κ ό να τ ή δι κ ή µα̋ κ αί τ ή ν
ὁ µο ί ω σ η ,

καὶ ἀρχέτωσαν
τῶν ἰχθύων τῆ̋ θαλάσση̋
καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ
καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάση̋ τῆ̋ γῆ̋
καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν
τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆ̋ γῆ̋.
κ ι ἄ̋ ἐξ ο υσ ι άζ ει στῆ̋ θάλασσα̋ τά
ψάρια, στοῦ οὐρανοῦ τά πτηνά, στά ζῶα
καί γενικά σ’ ὅλη τή γῆ καί στά ἐρπετά
πού σέρνονται πάνω σ’ αὐτήν».
27

Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸ̋ τὸν ἄνθρωπον,
κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν,
ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτού̋.
∆ηµιούργησε, λοιπόν, ὁ Θεό̋ τόν ἄνθρωπο
σύµφωνα µέ τή δική Του τήν εἰκόνα,
«κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» τόν δηµιούργησε, τού̋
δηµιούργησε ἄντρα καί γυναίκα.

28

Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺ̋ ὁ Θεό̋, λέγων·
αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε
καὶ πληρώσατε τὴν γῆν
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καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆ̋
Τού̋ εὐλόγησε καί τού̋ εἶπε: «Νά κάνετε
πολλά παιδιά, ὥστε νά
πολλαπλασιαστεῖτε, νά γεµίσετε τή γῆ
καί νά κυριαρχήσετε σ’ αὐτήν.

καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆ̋ θαλάσση̋
καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ
καὶ πάντων τῶν κτηνῶν
καὶ πάση̋ τῆ̋ γῆ̋
καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν
τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆ̋ γῆ̋.
Νά ἐξουσιάσετε στῆ̋ θάλασσα̋ τά ψάρια,
στοῦ οὐρανοῦ τά πτηνά καί σέ κάθε ζῶο
πού κινεῖται πάνω στή γῆ».
29

Καὶ εἶπεν ὁ Θεό̋·
ἰδοὺ δέδωκα ὑµῖν
πάντα χόρτον σπόριµον σπεῖρον σπέρµα,
ὅ ἐστιν ἐπάνω πάση̋ τῆ̋ γῆ̋,
καὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ
καρπὸν σπέρµατο̋ σπορίµου,
ὑµῖν ἔσται εἰ̋ βρῶσιν·
Καί συνέχισε ὁ Θεό̋: «Νά, ὅλα τά φυτά
πάνω στή γῆ, ποῦ βγάζουν σπόρου̋, σᾶ̋
τά δίνω, καθώ̋ καί ὅλα τά δέντρα πού
ἔχουν καρπού̋ γεµάτου̋ σπόρου̋· αὐτά
θά εἶναι γιά τροφή σα̋.

30

καὶ πᾶσι τοῖ̋ θηρίοι̋ τῆ̋ γῆ̋
καὶ πᾶσι τοῖ̋ πετεινοῖ̋ τοῦ οὐρανοῦ
καὶ παντὶ ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆ̋ γῆ̋,
ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆ̋,
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καὶ πάντα χόρτον χλωρὸν εἰ̋ βρῶσιν.
Kαὶ ἐγένετο οὕτω̋.
Καί ὅλα τά χλωρά χόρτα τά δίνω γιά
τροφή στά ζῶα τῆ̋ γῆ̋, σέ ὅσα πετοῦν
στόν οὐρανό καί σέ ὅσα ἕρπουν στή γῆ κι
ἔχουν ζωή». Ἔτσι κι ἔγινε.
31

Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸ̋ τὰ πάντα,
ὅσα ἐποίησε,
καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν.
Kαὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ,
ἡµέρα ἕκτη.
Ὁ Θεό̋ εἶδε τά δηµιουργήµατά Του καί
ἦταν ὅλα πάρα πολύ καλά. Ἦρθε το βράδυ, ἦρθε τό πρωί· ἕκτη ἡµέρα.

2,1 Καὶ συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸ̋ καὶ ἡ γῆ

καὶ πᾶ̋ ὁ κόσµο̋ αὐτῶν.
Ἕτσι ὁλοκληρώθηκαν ὁ οὐρανό̋ καί ἡ γῆ
καί ὅ,τι ὑπάρχει σ’ αὐτά.
2

καὶ συνετέλεσεν ὁ Θεὸ̋
ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῇ ἕκτῃ
τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἃ ἐποίησε,
καὶ κατέπαυσε τῇ ἡµέρᾳ τῇ ἑβδόµῃ
ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ,
ὧν ἐποίησε.
Μέχρι τήν ἕκτη µέρα ὁ Θεό̋ εἶχε τελειώσει τό ἔργο Του καί τήν ἕβδοµη µέρα
σταµάτησε νά δηµιουργεῖ.

3

καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸ̋
τὴν ἡµέραν τὴν ἑβδόµην
καὶ ἡγίασεν αὐτήν·
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ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν
ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ,
ὧν ἤρξατο ὁ Θεὸ̋ ποιῆσαι.
Τήν ἕβδοµη ἡµέρα τήν εὐλόγησε καί τήν
καθαγίασε, γιατί αὐτή τήν ἡµέρα
ὁλοκλήρωσε τή δηµιουργία Του καί
ἀναπαύθηκε.
4

Αὕτη ἡ βίβλο̋ γενέσεω̋
οὐρανοῦ καὶ γῆ̋, ὅτε ἐγένετο·
ᾗ ἡµέρᾳ ἐποίησε Κύριο̋ ὁ Θεὸ̋
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν
Ἔτσι, λοιπόν, δηµιουργήθηκαν σταδιακά
ὁ οὐρανό̋ καί ἡ γῆ. Τήν ἡµέρα πού ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ δηµιούργησε τή γῆ καί τόν
οὐρανό,

5

καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ
πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆ̋ γῆ̋
καὶ πάντα χόρτον ἀγροῦ
πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι·
οὐ γὰρ ἔβρεξεν ὁ Θεὸ̋ ἐπὶ τὴν γῆν,
καὶ ἄνθρωπο̋ οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι αὐτήν·
δέν ὑπῆρχαν θάµνοι στή γῆ, οὔτε εἶχαν
φυτρώσει χόρτα. Γιατί ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋
δέν εἶχε ἀκόµη βρέξει πάνω στή γῆ καί
δέν ὑπῆρχε ἄνθρωπο̋ γιά νά καλλιεργήση τό ἔδαφο̋.

6

πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐκ τῆ̋ γῆ̋
καὶ ἐπότιζε πᾶν τὸ πρόσωπον τῆ̋ γῆ̋.
Ἀπό τή γῆ ὅµω̋ ἀνέβλυζε νερό πού πότιζε ὅλη τήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφου̋.

7

Kαὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸ̋ τὸν ἄνθρωπον,
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χοῦν ἀπὸ τῆ̋ γῆ̋,
καὶ ἐνεφύσησεν εἰ̋ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
πνοὴν ζωῆ̋,
καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπο̋
εἰ̋ ψυχὴν ζῶσαν.
Τότε ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ ἔπλασε τόν
ἄνθρωπο ἀπό τό χῶµα τή γῆ̋ καί φύσηξε
µέσα στά ρουθούνια του πνοή ζωῆ̋. Ἔτσι
ἔγινε ὁ ἄνθρωπο̋ ζωντανό ὄν.
8

Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸ̋ παράδεισον
ἐν ᾿Εδὲµ κατὰ ἀνατολὰ̋
καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον,
ὃν ἔπλασε.
Ὕστερα ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ φύτεψε ἔναν
κῆπο στήν Ἐδέµ πρό̋ τήν ἀνατολή, ὅπου
ἔβαλε τόν ἄνθρωπο πού εἶχε πλάσει.

9

Kαὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸ̋
ἔτι ἐκ τῆ̋ γῆ̋
πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰ̋ ὅρασιν
καὶ καλὸν εἰ̋ βρῶσιν
καὶ τὸ ξύλον τῆ̋ ζωῆ̋
ἐν µέσῳ τοῦ παραδείσου
καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι
γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ.
Ἔκανε νά βλαστήσουν ἀπό τῆ γῆ ὅλα τά
εἴδη τῶν δέντρων. Ἦταν ὡραῖα στήν
ἐµφάνιση καί οἱ καρποί τού̋ ἦταν
εὔγευστοι. Στή µέση τοῦ κήπου ἦταν τό
δέντρο τῆ̋ ζωῆ̋· ἐκεῖ ἦταν καί τό δέντρο
τῆ̋ γνώση̋ τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ.

10

Ποταµὸ̋ δὲ ἐκπορεύεται ἐξ ᾿Εδὲµ
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ποτίζειν τὸν παράδεισον·
ἐκεῖθεν ἀφορίζεται
εἰ̋ τέσσαρα̋ ἀρχά̋.
Ἀπό τήν Ἐδέµ πήγαζε ἕνα ποτάµι καί
πότιζε τόν κῆπο κι ἀπό κεῖ διαχωριζόταν
σέ τέσσερι̋ παραποτάµου̋.
11

Ὅνοµα τῷ ἑνὶ Φισῶν·
οὗτο̋ ὁ κυκλῶν
πᾶσαν τὴν γῆν Εὐ̓λάτ,
ἐκεῖ οὗ ἐστι τὸ χρυσίον·
Τό ὄνοµα τοῦ ἑνό̋ εἶναι Φεισών καί περικυκλώνει ὅλη τή χώρα Εὐ̓λά, ὅπου
ὑπάρχει τό χρυσάφι.

12

τὸ δὲ χρυσίον τῆ̋ γῆ̋ ἐκείνη̋ καλόν·
καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ
καὶ ὁ λίθο̋ ὁ πράσινο̋.
Τό χρυσάφι ἐκείνη̋ τῆ̋ χώρα̋ εἶναι καθαρό. Ἐκεῖ ὑπάρχει καί τό βδέλλιο καί ὁ
λίθο̋ ὄνυχα̋.

13

Καὶ ὄνοµα τῷ ποταµῷ τῷ δευτέρῳ
Γεῶν· οὗτο̋ ὁ κυκλῶν
πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπία̋.
Τό ὄνοµα τοῦ δεύτερου ποταµοῦ εἶναι Γιχών
καί περικυκλώνει ὅλη τή χώρα Χού̋.

14

Καὶ ὁ ποταµὸ̋ ὁ τρίτο̋ Τίγρι̋·
οὗτο̋ ὁ προπορευόµενο̋
κατέναντι Ἀσσυρίων.
Ὁ δὲ ποταµὸ̋ ὁ τέταρτο̋ Εὐφράτη̋.
Τό ὄνοµα τοῦ τρίτου ποταµοῦ εἶναι Τίγρη̋. Αὐτό̋ ρέει ἀνατολικά τῆ̋
Ἀσσυρία̋. Καί ὁ τέταρτο̋ ποταµό̋ εἶναι
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ὁ Εὐφράτη̋.

Ὁ Θεό̋ τοποθετεῖ τόν ἄνθρωπο
νοικοκύρη τοῦ Παραδείσου τῆ̋ Ἐδέµ.
Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ πρό̋ τόν ἄνθρωπο
15

Καὶ ἔλαβε Κύριο̋ ὁ Θεὸ̋
τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε,
καὶ ἔθετο αὐτὸν
ἐν τῷ παραδείσῳ τῆ̋ τρυφῆ̋,
ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν.
Πῆρε, λοιπόν, ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ τόν
ἄνθρωπο καί τόν ἔβαλε µέσα στόν κῆπο
τῆ̋ Ἐδέµ γιά νά τόν καλλιεργεῖ καί νά
τόν προσέχει.

16

καὶ ἐνετείλατο Κύριο̋ ὁ Θεὸ̋
τῷ Ἀδὰµ λέγων·
ἀπὸ παντὸ̋ ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ
βρώσει φαγῇ,
Τοῦ ἔδωσε αὐτήν τήν ἐντολή: «Ἀπ’ ὅλα
τά δέντρα τοῦ κήπου µπορεῖ̋ νά τρῶ̋.

17

ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου
τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν,
οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ·
ᾗ δ᾿ ἂν ἡµέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ,
θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.
Ἀ π ό τ ό δέντ ρ ο ὅ µω ̋ τ ῆ ̋ γ νώ σ η ̋
τ ο ῦ κ αλ ο ῦ κ αί τ ο ῦ κ ακ ο ῦ νά µή
φ ᾶ̋ · γ ι ατ ί τ ή ν ἴ δι α µέρ α π ο ύ θ ά
φ ᾶ̋ ἀπ ’ αὐτ ό , ἐξ άπ αντ ο ̋ θ ά π εθ άνει ̋ » .
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Ἡ πλάση τῆ̋ Εὔα̋
18

Καὶ εἶπε Κύριο̋ ὁ Θεό̋·
οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον µόνον·
ποιήσωµεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν.
Ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ εἶπε: «∆έν εἶναι καλό νά
εἶναι ὁ ἄνθρωπο̋ µόνο̋. Θά τοῦ φτιάξω
ἕνα σύντροφο ὅµοιον µ’ αὐτόν.»

19

Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸ̋ ἔτι ἐκ τῆ̋ γῆ̋
πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ
καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸ̋ τὸν Ἀδάµ,
ἰδεῖν τί καλέσει αὐτά.
Καὶ πᾶν ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ Ἀδὰµ
ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνοµα αὐτῷ.
Ὁ Κύριο̋ ἔπλασε ἀπό τό ἔδαφο̋ ὅλα τά
ζῶα τοῦ ἀγροῦ καί τά πτηνά τοῦ οὐρανοῦ
καί τά ἔφερε µπροστά στόν ἄνθρωπο γιά
νά δεῖ πῶ̋ θά τά ὀνοµάσει. Καί ὅ,τι
ὄνοµα ἔδινε ὁ ἄνθρωπο̋ σέ κάθε ζωντανή
ὕπαρξη, αὐτό ἦταν καί τό ὄνοµά τη̋.

20

Καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰµ ὀνόµατα
πᾶσι τοῖ̋ κτήνεσι
καὶ πᾶσι τοῖ̋ πετεινοῖ̋ τοῦ οὐρανοῦ
καὶ πᾶσι τοῖ̋ θηρίοι̋ τοῦ ἀγροῦ·
τῷ δὲ Ἀδὰµ οὐχ εὑρέθη βοηθὸ̋
ὅµοιο̋ αὐτῷ.
Ἔδωσε ὀνόµατα σέ ὅλα τά ζῶα, στά πτηνά τοῦ οὐρανοῦ καί στά ἄγρια θηρία. Γιά
τόν ἄνθρωπο ὅµω̋ δέν βρέθηκε σύντροφο̋ ὅµοιό̋ του.
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καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸ̋
ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάµ, καὶ ὕπνωσε·
καὶ ἔλαβε µίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ
καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆ̋.
Τότε ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ τόν ἔριξε σέ βαθύ
ὕπνο καί ἀποκοιµήθηκε· πῆρε µία ἀπό
τί̋ πλευρέ̋ του καί τή θέση τη̋ τήν συµπλήρωσε µέ σάρκα.

22

καὶ ᾠκοδόµησεν ὁ Θεὸ̋
τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάµ,
εἰ̋ γυναῖκα
καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸ̋ τὸν Ἀδάµ.
Μετά, ἀπό τήν πλευρά πού πῆρε ἀπό τόν
Ἀδάµ, σχηµάτισε µιά γυναίκα καί τήν
ὁδήγησε σ’ αὐτόν.

23

Καὶ εἶπεν Ἀδάµ·
τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων µου
καὶ σὰρξ ἐκ τῆ̋ σαρκό̋ µου·
αὕτη κληθήσεται γυνή,
ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸ̋ αὐτῆ̋ ἐλήφθη αὕτη·
Τότε ὁ Ἀδάµ εἶπε: « Α ὐτ ό ἐπ ι τ έλ ο υ̋
εἶ ναι κ ό κ αλ ο ἀπ ό τ ά κ ό κ αλ ά µο υ
κ αί σ άρ κ α ἀπ ό τ ή σ άρ κ α µο υ. ”Γυναίκα”1 αὐτή θά λέγεται γιατί ἀπ’ τόν
ἄντρα πάρθηκε».

24

ἕνεκεν τούτου
καταλείψει ἄνθρωπο̋
1

Στά ἑβρἀκά ἡ λέξη «γυναίκα» παράγεται
ἐτυµολογικῶ̋ ἀπό τή λέξη «ἄνδρα̋», ὅπω̋ στά ἀρχαῖα
ἑλληνικά ἡ λέξη «ἀνδρί̋» ἀπό τό «ἀνήρ».
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τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν µητέρα
καὶ προσκολληθήσεται
πρὸ̋ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰ̋ σάρκα µίαν.
Γι’ αὐτόν τό λόγο θά ἐγκαταλείπει ὁ
ἄντρα̋ τόν πατέρα του καί τή µητέρα του
καί θά ἑνώνεται µέ τή γυναίκα του· θά
γίνονται ἕνα σῶµα.
25

Καὶ ἦσαν οἱ δύο γυµνοί,
ὅ τε Ἀδὰµ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ,
καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο.
2ο ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Γενέσεω̋ 3,1-24
Η ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ

Ἡ παραπλάνηση τῶν ἀνθρώπων ὑπό
τοῦ ὄφεω̋ σέ ἀπιστία, ἀνταρσία καί παράβαση τῆ̋ ἐντολῆ̋ τοῦ Θεοῦ καί ἡ
ἐξορία τῶν ἀνθρώπων.
3,1

Ὁ δὲ ὄφι̋ ἦν φρονιµώτατο̋
πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆ̋ γῆ̋,
ὧν ἐποίησε Κύριο̋ ὁ Θεό̋.
Καὶ εἶπεν ὁ ὄφι̋ τῇ γυναικί·
τί ὅτι εἶπεν ὁ Θεό̋, οὐ µὴ φάγητε
ἀπὸ παντὸ̋ ξύλου τοῦ παραδείσου;
Ἀπ’ ὅλα τά ζῶα τοῦ ἀγροῦ, πού εἶχε δηµιουργήσει ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋, τό φίδι ἦταν
τό πιό πανοῦργο. Ε ἶ π ε λ ο ι π ό ν τ ό φ ί δι
σ τ ή γ υναί κ α: «Ἀλήθεια εἶπε ὁ Θεό̋ νά
µή φᾶτε ἀπό κανένα δένδρο τοῦ κήπου;»
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Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ ὄφει·
ἀπὸ καρποῦ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου
φαγούµεθα,
Ἡ γυναίκα τοῦ ἀπάντησε: «Μποροῦµε νά
φᾶµε καρπού̋ ἀπ’ ὅλα τά δέντρα,

3

ἀπὸ δὲ τοῦ καρποῦ τοῦ ξύλου,
ὅ ἐστιν ἐν µέσῳ τοῦ παραδείσου,
εἶπεν ὁ Θεό̋, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ,
οὐ δὲ µὴ ἅψησθε αὐτοῦ,
ἵνα µὴ ἀποθάνητε.
ἐκτό̋ ἀπό ’κεῖνο πού βρίσκεται στή µέση
τοῦ κήπου. Ὁ Θεό̋ εἶπε νά µή φᾶµε τόν
καρπό του, οὔτε κἄν νά τόν ἀγγίξουµε,
γιά νά µήν πεθάνουµε».

4

καὶ εἶπεν ὁ ὄφι̋ τῇ γυναικί·
οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε·
Τότε τό φίδι εἶπε στή γυναίκα: «Ὄχι βέβαια! ∆έν θά πεθάνετε·

5

ᾔδει γὰρ ὁ Θεό̋,
ὅτι ᾗ ἂν ἡµέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ,
διανοιχθήσονται ὑµῶν οἱ ὀφθαλµοὶ
καὶ ἔσεσθε ὡ̋ θεοί,
γινώσκοντε̋ καλὸν καὶ πονηρόν.
ξέρει ὅµω̋ ὁ Θεό̋ ὅτι τήν ἡµέρα πού θά
φᾶτε ἀπ’ αὐτό, θά ἀνοιχτοῦν τά µάτια
σα̋ καί θά γίνετε σάν θεοί, καί θά γνωρίζετε τό καλό καί τό κακό».

6

καὶ εἶδεν ἡ γυνή,
ὅτι καλὸν τὸ ξύλον εἰ̋ βρῶσιν
καὶ ὅτι ἀρεστὸν τοῖ̋ ὀφθαλµοῖ̋ ἰδεῖν
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καὶ ὡραῖόν ἐστι τοῦ κατανοῆσαι,
καὶ λαβοῦσα ἀπὸ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ
ἔφαγε·
καὶ ἔδωκε καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆ̋
µετ᾿ αὐτῆ̋, καὶ ἔφαγον.
Ἡ γυναίκα εἶδε ὅτι οἱ καρποί τοῦ δέντρου
ἦταν εὔγευστοι, ἐλκυστικοί καί ξεσήκωναν τήν ἐπιθυµία γιά τήν ἀπόκτηση
γνώση̋. Πῆρε, λοιπόν, ἀπό τού̋ καρπού̋
του κι ἔφαγε· ἔδωσε καί στόν ἄντρα τη̋
πού ἦταν µαζί τη̋, καί ἔφαγε κι αὐτό̋.
7

καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλµοὶ τῶν δύο,
καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυµνοὶ ἦσαν,
καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆ̋
καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖ̋ περιζώµατα.
Τ ό τ ε ἄνο ι ξ αν τ ά µάτ ι α κ αί τ ῶ ν
δυό κ αί κ ατ άλ αβ αν ὅ τ ι ἦ τ αν γ υµνο ί . Ἔρραψαν, λοιπόν, φύλλα συκιᾶ̋
καί ἔφτιαξαν καλύµµατα γιά νά σκεπάσουν τή γύµνια του̋.

8

Καὶ ἤκουσαν τῆ̋ φωνῆ̋ Κυρίου τοῦ Θεοῦ
περιπατοῦντο̋ ἐν τῷ παραδείσῳ
τὸ δειλινόν,
καὶ ἐκρύβησαν ὅ τε Ἀδὰµ
καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ
ἀπὸ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ
ἐν µέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου.
Τότε ἄκουσαν τό θόρυβο πού ἔκανε ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋, καθώ̋ περπατοῦσε στόν
κῆπο τό δειλινό, καί κρύφτηκαν ἀπ’
αὐτόν ὁ Ἀδάµ καί ἡ γυναίκα του,
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ἀνάµεσα στά δέντρα τοῦ κήπου.
9

καὶ ἐκάλεσε Κύριο̋ ὁ Θεὸ̋ τὸν Ἀδὰµ
καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀδάµ, ποῦ εἶ;
Ἀλλά ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ φώναξε τόν Ἀδάµ
καί τοῦ εἶπε: «Πού εἶσαι;»

10

καὶ εἶπεν αὐτῷ·
τῆ̋ φωνῆ̋ σου ἤκουσα
περιπατοῦντο̋ ἐν τῷ παραδείσῳ
καὶ ἐφοβήθην, ὅτι γυµνό̋ εἰµι,
καὶ ἐκρύβην.
Ἐκεῖνο̋ ἀπάντησε: «Σέ ἄκουσα στόν
κῆπο, φοβήθηκα καί κρύφτηκα, γιατί
εἶµαι γυµνό̋».

11

καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεό̋·
τί̋ ἀνήγγειλέ σοι ὅτι γυµνὸ̋ εἶ,
εἰ µὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου,
οὗ ἐνετειλάµην σοι τούτου µόνου
µὴ φαγεῖν, ἀπ᾿ αὐτοῦ ἔφαγε̋;
«Ποιό̋ σοῦ εἶπε πώ̋ εἶσαι γυµνό̋;» ρώτησε ὁ Θεό̋. «Μήπω̋ ἔφαγε̋ ἀπό τό δένδρο πού σοῦ εἴχα ἀπαγορεύσει νά φᾶ̋;»

12

Καὶ εἶπεν ὁ Ἀδάµ·
ἡ γυνή, ἣν ἔδωκα̋ µετ᾿ ἐµοῦ,
αὕτη µοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου,
καὶ ἔφαγον.
Ὁ Ἀδάµ ἀποκρίθηκε: «Ἡ γυναίκα πού
µοῦ ἔδωσε̋, ἐκείνη µοῦ πρόσφερε ἔναν
καρπό καί ἔφαγα».

13

Καὶ εἶπε Κύριο̋ ὁ Θεὸ̋ τῇ γυναικί·
τί τοῦτο ἐποίησα̋;
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καὶ εἶπεν ἡ γυνή·
ὁ ὄφι̋ ἠπάτησέ µε, καὶ ἔφαγον.
Ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ ρώτησε τή γυναίκα:
«Γιατί τό ἔκανε̋ αὐτό;» Ἐκείνη
ἀπάντησε: «Τό φίδι µέ ἐξαπάτησε καί
ἔφαγα.»
14

Καὶ εἶπε Κύριο̋ ὁ Θεὸ̋ τῷ ὄφει·
ὅτι ἐποίησα̋ τοῦτο, ἐπικατάρατο̋ σὺ
ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν
καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων
τῶν ἐπὶ τῆ̋ γῆ̋·
ἐπὶ τῷ στήθει σου
καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ
καὶ γῆν φαγῇ
πάσα̋ τὰ̋ ἡµέρα̋ τῆ̋ ζωῆ̋ σου.
Τότε εἶπε ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ στό φίδι: «Γι’
αὐτό πού ἔκανε̋, καταραµένο νά ’σαι µόνο ἐσύ ἀπ’ ὅλα τά ζῶα τῆ̋ γῆ̋! Μέ τήν
κοιλιά θά σέρνεσαι, καί χῶµα θά τρῶ̋ σ’
ὅλη σου τή ζωή.

15

Καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ µέσον σοῦ
καὶ ἀνὰ µέσον τῆ̋ γυναικὸ̋
καὶ ἀνὰ µέσον τοῦ σπέρµατό̋ σου
καὶ ἀνὰ µέσον τοῦ σπέρµατο̋ αὐτῆ̋·
αὐτό̋ σου τηρήσει κεφαλήν,
καὶ σὺ τηρήσει̋ αὐτοῦ πτέρναν.
Ἔχθρα θά βάλω ἀνάµεσα σ’ ἐσένα καί
στή γυναίκα, κι ἀνάµεσα στό σπέρµα σου
καί στό σπέρµα τη̋. Ἐκεῖνο̋ θά σοῦ συντρίψει τό κεφάλι κι ἐσύ θά Tοῦ πληγώ-
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σει̋ τή φτέρνα».
16

Καὶ τῇ γυναικὶ εἶπε·
πληθύνων πληθυνῶ τὰ̋ λύπα̋ σου
καὶ τὸν στεναγµόν σου·
ἐν λύπαι̋ τέξῃ τέκνα,
καὶ πρὸ̋ τὸν ἄνδρα σου
ἡ ἀποστροφή σου,
καὶ αὐτό̋ σου κυριεύσει.
Καί στή γυναίκα εἶπε: «Θ’ αὐξήσω κατά
πολύ τή θλίψη καί τού̋ πόνου̋ τῆ̋ κυοφορία̋ σου, καί µέ πόνου̋ θά γεννᾶ̋ τά
παιδιά σου. Ἡ ἐπιθυµία σου θά στρέφεται
πρό̋ τόν ἄντρα σου, ἀλλά αὐτό̋ θά σέ
ἐξουσιάζει».

17

Τῷ δὲ Ἀδὰµ εἶπεν· ὅτι ἤκουσα̋
τῆ̋ φωνῆ̋ τῆ̋ γυναικό̋ σου
καὶ ἔφαγε̋ ἀπὸ τοῦ ξύλου,
οὗ ἐνετειλάµην σοι
τούτου µόνου µὴ φαγεῖν,
ἀπ᾿ αὐτοῦ ἔφαγε̋,
ἐπικατάρατο̋ ἡ γῆ ἐν τοῖ̋ ἔργοι̋ σου·
ἐν λύπαι̋ φαγῇ αὐτὴν
πάσα̋ τὰ̋ ἡµέρα̋ τῆ̋ ζωῆ̋ σου·
Μετά εἶπε στόν Ἀδάµ: «Ἐπειδή ἄκουσε̋
τή γυναίκα σου κι ἔφαγε̋ ἀπό τό δέντρο,
ἀπ’ τό ὀποῖο σέ εἴχα διατάξει νά µή φᾶ̋,
καταραµένη θά εἶναι ἡ γῆ ἐξαιτία̋ σου.
Μέ µόχθο θά τήν καλλιεργεῖ̋ σ’ ὅλη σου
τή ζωή.

18

ἀκάνθα̋ καὶ τριβόλου̋ ἀνατελεῖ σοι,
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καὶ φαγῇ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ.
Ἀγκάθια καί τριβόλια θά σοῦ βλασταίνει
καί θά τρῶ̋ τό χορτάρι τοῦ ἀγροῦ.
19

Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου
φαγῇ τὸν ἄρτον σου,
ἕω̋ τοῦ ἀποστρέψαι σε
εἰ̋ γὴν γῆν, ἐξ ἧ̋ ἐλήφθη̋,
ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰ̋ γῆν ἀπελεύσῃ·
Μέ τόν ἱδρώτα τοῦ προσώπου σου θά
τρῶ̋ τό ψωµί σου, ὥσπου νά ξαναγυρίσει̋
στή γῆ ἀπό τήν ὁποία προῆλθε̋, γιατί
χῶµα εἶσαι, καί στό χῶµα θά
ἐπιστρέψει̋.

20

Καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰµ
τὸ ὄνοµα τῆ̋ γυναικὸ̋ αὐτοῦ Ζωή,
ὅτι αὕτη µήτηρ πάντων τῶν ζώντων.
Ὁ Ἀδάµ ὀνόµασε τότε τή γυναίκα του
«Εὔα»2 γιατί αὐτή ἔγινε µητέρα ὅλη̋ τῆ̋
ἀνθρωπότητα̋.

21

Καὶ ἐποίησε Κύριο̋ ὁ Θεὸ̋ τῷ Ἀδὰµ
καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ
χιτῶνα̋ δερµατίνου̋
καὶ ἐνέδυσεν αὐτού̋.
Ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ ἔφτιαξε γιά τόν Ἀδάµ
καί τή γυναίκα του δερ µάτ ι νο υ̋
χι τ ῶ νε̋ κ αί τ ο ύ̋ ἔντ υσ ε.

22

καὶ εἶπεν ὁ Θεό̋·
ἰδοὺ Ἀδὰµ γέγονεν ὡ̋ εἷ̋ ἐξ ἡµῶν,
τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν·
2

«Εὔα» στά ἑβρἀκά σηµαίνει «ζωή».
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καὶ νῦν µή ποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ
καὶ λάβῃ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆ̋ ζωῆ̋
καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰ̋ τὸν αἰῶνα.
Καί σκέφτηκε «Τώρα πιά ὁ ἄνθρωπο̋
ἔγινε σάν ἕνα̋ ἀπό Μᾶ̋ στό νά γνωρίζει
τό καλό καί τό κακό. Ὑπάρχει, λοιπόν,
κίνδυνο̋ ν’ ἁπλώσει τό χέρι του καί νά
φάει ἀπό τό δέντρο τῆ̋ ζωῆ̋ καί νά ζήσει
αἰώνια».
23

καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν Κύριο̋ ὁ Θεὸ̋
ἐκ τοῦ παραδείσου τῆ̋ τρυφῆ̋
ἐργάζεσθαι τὴν γῆν,
ἐξ ἧ̋ ἐλήφθη.
Ἔτσι, ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ ἔδιωξε τόν
ἄνθρωπο ἀπό τόν κήπο τῆ̋ Ἐδέµ, γ ι ά
νά κ αλ λ ι ερ γ εῖ τ ή γ ῆ ἀπ’ τήν ὁποία
εἶχε προέλθει.

24

Καὶ ἐξέβαλε τὸν Ἀδὰµ
καὶ κατῴκισεν αὐτὸν
ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆ̋ τρυφῆ̋
καὶ ἔταξε τὰ Χερουβὶµ
καὶ τὴν φλογίνην ροµφαίαν
τὴν στρεφοµένην
φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆ̋ ζωῆ̋.
Ἀφοῦ, λοιπόν, ἔδιωξε τόν ἄνθρωπο, ἔβαλε
στά ἀνατολικά τοῦ κήπου τά Χερουβίµ
καί τό πύρινο περιστρεφόµενο ξίφο̋, γιά
νά φυλᾶνε τό δρόµο πού ὁδηγοῦσε στό
δέντρο τῆ̋ ζωῆ̋.
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Σοφία̋ Σολοµῶντο̋ τό Ἀνάγνωσµα
2,21-25. 9,13-19. 10,1-10
Θεολογικό̋ σχολιασµό̋ τῶν γεγονότων τῆ̋ ἱστορία̋ τῆ̋ πτώσεω̋ τοῦ
ἀνθρώπου, ἀπό τό βιβλίο τῆ̋ Σοφία̋ τοῦ
Σολοµῶντο̋.
2,21

Ταῦτα ἐλογίσαντο, καὶ ἐπλανήθησαν·
Αὐτά σκέφτηκαν µέσα στήν πλάνη του̋
οἱ ἀσεβεῖ̋.

ἀπετύφλωσε γὰρ αὐτοὺ̋
ἡ κακία αὐτῶν,
Ἀλλά τού̋ τύφλωσε ἡ κακία του̋
22

καὶ οὐκ ἔγνωσαν µυστήρια Θεοῦ,
καί δέν ἐννόησαν τά ἀνεξερεύνητα σχέδια
τοῦ Θεοῦ,

οὐδὲ µισθὸν ἤλπισαν ὁσιότητο̋,
οὔτε διανοήθηκαν πώ̋ οἱ δίκαιοι θά ἀνταµείβονταν γιά τήν τελειότητά του̋,

οὐδὲ ἔκριναν γέρα̋ ψυχῶν ἀµώµων.
δέν πιστέψαν στήν ἐπιβράβευση τῶν δικαίων.
23

Ὅτι ὁ Θεὸ̋ ἔκτισε τὸν ἄνθρωπον
ἐπ᾿ ἀφθαρσίᾳ
Ὁ Θεό̋ δηµιούργησε τόν ἄνθρωπο γιά
τήν ἀφθαρτη ζωή·

καὶ εἰκόνᾳ τῆ̋ ἰδία̋ ἰδιότητο̋
ἐποίησεν αὐτόν·
τόν ἔφτιαξε σύµφωνα µέ τή δική Του εἰκόνα, τήν εἰκόνα τοῦ αἰώνιου Θεοῦ.
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φθόνῳ δέ διαβόλου
θάνατο̋ εἰσῆλθεν εἰ̋ τόν κόσµον,
Ὅµω̋, ἀπό τό φθόνο τοῦ διαβόλου µπῆκε
ὁ θάνατο̋ στόν κόσµο,

25

πειράζουσι δέ αὐτόν
οἱ τῆ̋ ἐκείνου µερίδο̋ ὄντε̋.
κι ὅσοι στό διάβολο ἀνήκουν, θά ὑποστοῦν τό θάνατο.

Ὁ ρόλο̋ καί ὁ σκοπό̋ τῆ̋ ἀποκαλύψεω̋
τῆ̋ Σοφία̋ τοῦ Θεοῦ στού̋ ἀνθρώπου̋.
Ἡ ἀδυναµία τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ
καί πῶ̋ σώζονται οἱ ἄνθρωποι.
9,13 Τί̋ γὰρ ἄνθρωπο̋

γνώσεται βουλὴν Θεοῦ;
«Ποιό̋ ἄνθρωπο̋, ἀλήθεια, µπορεῖ νά
γνωρίσει τή σκέψη τοῦ Θεοῦ;

Ἢ τί̋ ἐνθυµηθήσεται
τί θέλει ὁ Κύριο̋;
ἤ ποιό̋ µπορεῖ νά καταλάβει τό θέληµα
τοῦ Κυρίου;
14

Λογισµοὶ γὰρ θνητῶν δειλοί,
καὶ ἐπισφαλεῖ̋ αἱ ἐπίνοιαι ἡµῶν.
Οἱ σκέψει̋ τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἀδύνατε̋
καί οἱ συλλογισµοί µα̋ ἀσταθεί̋,

15

Φθαρτὸν γὰρ σῶµα βαρύνει ψυχήν,
γιατί τό φθαρτό σῶµα βαραίνει τήν ψυχή,

καὶ βρίθει τὸ γεῶδε̋ σκῆνο̋
νοῦν πολυφρόντιδα.
τό σῶµα τό χωµάτινο εἶναι γεµάτο σκέ-
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ψει̋ κι ἔχει πολλέ̋ φροντίδε̋.
16

Καὶ µόλι̋ εἰκάζοµεν τὰ ἐπὶ γῆ̋
Μέ δυσκολία εἰκάζουµε αὐτά πού συµβαίνουν πάνω στή γῆ

καί τὰ ἐν χερσὶν εὑρίσκοµεν µετὰ πόνου·
καί µέ κόπο ἀνακαλύπτουµε τή γύρω µα̋
χειροπιαστή πραγµατικότητα·

τὰ δὲ ἐν οὐρανοῖ̋ τί̋ ἐξιχνίασε;
ποιό̋ µπορεῖ νά ἑρευνήσει αὐτά πού ὑπάρχουν στόν οὐρανό;
17

Βουλὴν δέ Σου τί̋ ἔγων,
εἰ µὴ Σὺ ἔδωκα̋ σοφίαν
Ποιό̋ θά γνώριζε τό σχέδιό Σου, Κύριε,
ἄν Ἐσύ δέν τοῦ ἔδινε̋ Σοφία,

καὶ ἔπεµψα̋ τὸ ἅγιόν σου Πνεῦµα
ἀπὸ ὑψίστων;
ἄν δέν ἔστελνε̋ τό ἅγιό Σου Πνεῦµα ἀπό
τόν οὐρανό;
18

Καὶ οὕτω̋ διωρθώθησαν
αἱ τρίβοι τῶν ἐπὶ γῆ̋,
Ἔτσι διορθώθηκε ἡ συµπεριφορά τῶν ἀνθρώπων πού κατοικοῦν στή γῆ,

καὶ τὰ ἀρεστά Σου ἐδιδάχθησαν
ἄνθρωποι,
διδάχτηκαν οἱ ἄνθρωποι αὐτά πού Σοῦ ἀρέσουν
19

καὶ τῇ σοφίᾳ ἐσώθησαν.
καί µέ τή Σοφία Σου σώθηκαν».

Ἡ Σοφία – ὁ Λόγο̋ τοῦ Θεοῦ, τό
δεύτερο Πρόσωπο τῆ̋ Ἁγία̋ Τριάδο̋ –
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παρακολουθεῖ τόν ἄνθρωπο σέ ὅλη τήν
Ἱστορία του.
Ἡ σωτήρια καί τιµωρό̋ δύναµη
τῆ̋ Σοφία̋ στήν Ἱστορία
10,1 Αὕτη πρωτόπλαστον

πατέρα κόσµου µόνον
κτισθέντα διεφύλαξε
Ἡ Σοφία προστάτεψε τόν πρῶτο
ἄνθρωπο, τόν προπάτορα ὅλου τοῦ κόσµου, τήν ἐποχή πού ἦταν µόνο̋ ὅταν
δηµιουργήθηκε.

καὶ ἐξείλατο αὐτὸν
ἐκ παραπτώµατο̋ ἰδίου
Ὅταν ἀργότερα αὐτό̋ ἁµάρτησε, τόν
ἔσωσε ἀπ' τό παράπτωµά του
2

ἔδωκέ τε αὐτῷ ἰσχὺν κρατῆσαι ἁπάντων.
καί τοῦ ἔδωσε δύναµη νά κυριαρχήσει
πάνω σέ ὅλα τά δηµιουργήµατα.

3

Ἀποστά̋ δὲ ἀπ᾿ αὐτῆ̋
ἄδικο̋ ἐν ὀργῇ αὐτοῦ,
ἀδελφοκτόνοι̋ συναπώλετο θυµοῖ̋·
Ἕνα̋ κακό̋ ἄνθρωπο̋, ὅµω̋,
ἀποµακρύνθηκε ἀπ' τή Σοφία
καί καταστράφηκε παρασυρµένο̋ ἀπ' τήν
ὀργή του, πού τόν ὁδήγησε νά δολοφονήσει τόν ἀδερφό του.

4

δι᾿ ὃν κατακλυζοµένην γῆν
πάλιν διέσωσε σοφία,
Ἐξαιτία̋ αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἔγινε ὁ κατακλυσµό̋, ἀλλά πάλι τή γῆ τήν ἔσωσε

ΒΙΒΛΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

58

3ο ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ἡ Σοφία,

δι᾿ εὐτελοῦ̋ ξύλου τὸν δίκαιον
κυβερνήσασα.
ὅταν ὁδήγησε τό δίκαιο ἄνθρωπο
νά ἐπιπλεύσει πάνω στά νερά
µ' ἕνα εὐτελέ̋ ξύλινο σκάφο̋.
5

Αὕτη καὶ ἐν ὁµονοίᾳ πονηρία̋
ἐθνῶν συγχυθέντων
Κάποτε τά εἰδωλολατρικά ἔθνη
συνενώθηκαν µέ πονηρό σκοπό καί γι'
αὐτό τιµωρήθηκαν µέ τή σύγχυση τῶν
γλωσ̋ῶν του̋.

ἔγνω τὸν δίκαιον
καὶ ἐτήρησεν αὐτὸν ἄµεµπτον Θεῷ
καὶ ἐπὶ τέκνου σπλάγχνοι̋
ἰσχυρὸν ἐφύλαξεν.
Ἡ Σοφία ὅµω̋ τότε διάλεξε τό δίκαιο
ἐκεῖνο ἄνθρωπο καί τόν διατήρησε ἁγνό
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, δίνοντά̋ του τή δύναµη νά ἀρνηθεῖ τήν πατρική ἀγάπη στό
παιδί του.
6

Αὕτη δίκαιον ἐξαπολλυµένων ἀσεβῶν
ἐρρύσατο
φυγόντα πῦρ καταβάσιον Πενταπόλεω̋·
Ἡ Σοφία ἔσωσε ἕναν ἄλλο δίκαιο
ἄνθρωπο πού διέφυγε τήν καταστροφή
τῶν ἀσεβῶν ἀπ' τή φωτιά πού ἔστειλε ὁ
Θεό̋ στήν Πεντάπολη.

7

ἧ̋ ἔτι µαρτύριον τῆ̋ πονηρία̋
καπνιζοµένη καθέστηκε χέρσο̋,
Αὐτῆ̋ τῆ̋ κακία̋ µάρτυρα̋ εἶναι ἡ
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ἔρηµο̋, πού ἀκόµα βγάζει καπνού̋,

καὶ ἀτελέσιν ὥραι̋ καρποφοροῦντα
φυτά, ἀπιστούση̋ ψυχῆ̋ µνηµεῖον
ἑστηκυῖα στήλη ἁλό̋.
τά φυτά πού δέν καρποφοροῦν ὅταν ἔρθει
ὁ καιρό̋ του̋, καί ἡ στήλη ἄλατο̋, πού
στήθηκε ἐκεῖ γιά νά θυµίζει τήν ἀπιστία
µιᾶ̋ γυναίκα̋.
8

Σοφίαν γὰρ παροδεύσαντε̋
οὐ µόνον ἐβλάβησαν
τοῦ µὴ γνῶναι τὰ καλά,
Ἐπειδή περιφρόνησαν οἱ ἄνθρωποι τή
Σοφία, ὄχι µόνο τιµωρήθηκαν µέ τό νά
µή γνωρίσουν τά ἀγαθά τη̋,

ἀλλὰ καὶ τῆ̋ ἀφροσύνη̋
ἀπέλιπον τῷ βίῳ µνηµόσυνον,
ἀλλά ἔγιναν καί µνηµεῖο ἀνοησία̋
στού̋ µεταγενέστερου̋

ἵνα ἐν οἷ̋ ἐσφάλησαν
µηδὲ λαθεῖν δυνηθῶσι.
κι ἔτσι τά σφάλµατά του̋ δέν ξεχάστηκαν.
9

Σοφία δὲ τοὺ̋ θεραπεύσαντα̋ αὐτὴν
ἐκ πόνων ἐρρύσατο.
Ἐκεῖνοι ὅµω̋ πού ὑπηρέτησαν τή Σοφία,
σώθηκαν ἀπ' αὐτήν ἀπό ὅλα τού̋ τά βάσανα.

10

Αὕτη φυγάδα ὀργῆ̋ ἀδελφοῦ δίκαιον
Ἡ Σοφία βοήθησε ἕναν δίκαιο ἄνθρωπο
νά ἀποφύγει τήν ὀργή τοῦ ἀδερφοῦ του,

ὡδήγησεν ἐν τρίβοι̋ εὐθείαι̋·
καί τόν ὁδήγησε στόν ἴσιο δρόµο.
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ἔδειξεν αὐτῷ βασιλείαν Θεοῦ
Τοῦ ἔδειξε τό οὐράνιο βασίλειο τοῦ Θεοῦ

καὶ ἔδωκεν αὐτῷ γνῶσιν ἁγίων·
καί τοῦ δίδαξε αὐτά πού γνωρίζουν οἱ
ἄγγελοι.

εὐπόρησεν αὐτὸν ἐν µόχθοι̋
Τοῦ χάρισε ἐπιτυχία στού̋ σκληρού̋ κόπου̋ του

καί ἐπλήθυνε τοὺ̋ πόνου̋ αὐτοῦ·
κι ἀντάµειψε µέ ἄφθονου̋ καρπού̋
τί̋ προσπάθειέ̋ του.

