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ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 

Στιχηρά .  
Ἀναστάσιμα τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος ἕξη 

Καί τά τέσσερα ἑπόμενα τοῦ Τριωδίου: 

Ἦχος πλ. β΄.  Ὅλην ἀποθέμενοι. 
7. 

Ἀπό φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός·  
ἀπό φυλακῆς πρωΐας  
ἐλπισάτω Ἰσραήλ ἐπί τόν Κύριον. 

Σέ τόν ἀκατάληπτον  
πρό ἑωσφόρου ἀνάρχως  
ἐξ ἀΰλου λάμψαντα  
ἀσωμάτου τε γαστρός τοῦ Γεννήτορος, 
οἱ προφῆται, Κύριε,  
οἱ τῷ Σῷ Πνεύματι 
ἐμπνευσθέντες, προηγόρευσαν 
Παιδίον ἔσεσθαι  
ἐξ Ἀπειρογάμου σαρκούμενον,  
ἀνθρώποις συναπτόμενον  
καί τοῖς ἐπί γῆς καθορώμενον· 
δι᾿ ὧν, ὡς οἰκτίρμων,  
ἐλλάμψεως ἀξίωσον τῆς Σῆς 
τούς ἀνυμνοῦντας τήν ἄφραστον 
Σοῦ σεπτήν Ἀνάστασιν. 

8. 
Ὅτι παρά τῷ Κυρίω τό ἔλεος,  
καί πολλή παρ᾿ Αὐτῷ λύτρωσις,  
καί Αὐτός λυτρώσεται τόν Ἰσραήλ  
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ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν Αὐτοῦ. 

Λόγῳ Σε κηρύξαντες  
οἱ θεηγόροι προφῆται 
καί ἔργοις τιμήσαντες,  
ἀτελεύτητον ζωήν ἐκαρπώσαντο· 
τῇ γάρ κτίσει, Δέσποτα,  
παρά Σέ τόν κτίσαντα  
μή λατρεύειν καρτερήσαντες 
τόν κόσμον ἅπαντα  
εὐαγγελικῶς ἀπεστράφησαν 
καί σύμμορφοι γεγόνασιν  
οὗπερ προηγόρευσαν πάθους Σου· 
ὧν ταῖς ἱκεσίαις  
ἀξίωσον ἀμέμπτως διελθεῖν 
τῆς ἐγκρατείας τό στάδιον,  
μόνε πολυέλεε. 

9. 
Αἰνεῖτε τόν Κύριον, πάντα τά ἔθνη, 
ἐπαινέσατε Αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Φύσει ἀπερίγραπτος  
τῇ θεϊκῇ Σου ὑπάρχων, 
ἐπ᾿ ἐσχάτων, Δέσποτα,  
σαρκωθείς ἠξίωσας περιγράφεσθαι· 
τῆς σαρκός προσλήψει γάρ  
καί τά ἰδιώματα 
ἀνελάβου ταύτης ἅπαντα· 
διό τό εἶδός Σου  
τό τῆς ἐμφερείας ἐγγράφοντες 
σχετικῶς ἀσπαζόμεθα 
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πρός τήν Σήν ἀγάπην ὑψούμενοι· 
καί τῶν ἰαμάτων  
τήν χάριν ἀπαντλοῦμεν ἐξ Αὐτοῦ, 
τῶν Ἀποστόλων ἑπόμενοι  
θείαις παραδόσεσιν. 

10. 
Ὅτι ἐκραταιώθη τό ἔλεος Αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς  
καί ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τόν αἰῶνα. 

Ὑπέρτιμον κόσμησιν  
ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία 
τῶν σεπτῶν ἀπείληφε  
καί ἁγίων εἰκόνων τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ  
καί τῆς Θεομήτορος  
καί ἁγίων πάντων 
φαιδροτάτην ἀναστήλωσιν· 
δι᾿ ἧς φαιδρύνεται  
καί καταγλαΐζεται χάριτι 
καί στῖφος ἀποβάλλεται  
τῶν αἱρετικῶν ἐκδιώκουσα· 
καί ἀγαλλομένη  
δοξάζει τόν φιλάνθρωπον Θεόν 
τόν δι᾿ αὐτήν ὑπομείναντα  
πάθη τά ἑκούσια. 

Δόξα.  Ἦχος β΄. 
Ἡ χάρις ἐπέλαμψε τῆς ἀληθείας· 
τά προτυπούμενα πάλαι σκιωδῶς  
νῦν ἀναφανδόν ἐκτετέλεσται! 
Ἰδού γάρ ἡ Ἐκκλησία  
τήν ἔνσωμον εἰκόνα Χριστοῦ 
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ὡς ὑπερκόσμιον κόσμον ἐπαμφιέννυται, 
τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου  
τόν τύπον προϋπάρχουσα 
καί τήν ὀρθόδοξον πίστιν κατέχουσα! 
Ἵνα, Ὅν σεβόμεθα,  
Τούτου καί τήν εἰκόνα διακρατοῦντες  
μή πλανώμεθα. 
Ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην  
οἱ οὕτω μή πιστεύοντες· 
ἡμῖν γάρ δόξα  
τοῦ σαρκωθέντος ἡ μορφή, 
εὐσεβῶς προσκυνουμένη,  
οὐ θεοποιουμένη. 
Ταύτην κατασπαζόμενοι,  
πιστοί, βοήσωμεν· 
Ὁ Θεός, σῶσον τόν λαόν Σου 
καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν Σου. 

Καί νῦν.  Τό α΄ θεοτοκίον τοῦ ἤχου  
ἀπό τήν Ὀκτώηχο 

Εἴσοδος. 
Ἐκτενής. Πληρωτικά.  

Ἀπόστιχα   
Τά ἀναστάσιμα τοῦ τυχόντος ἤχου 

Δόξα.  Ἦχος β΄. 
Οἱ ἐξ ἀσεβείας εἰς εὐσέβειαν προβάντες 
καί τῷ φωτί τῆς γνώσεως ἐλλαμφθέντες 
ψαλμικῶς τάς χεῖρας κροτήσωμεν,  
εὐχαριστήριον αἶνον Θεῷ προσάγοντες· 
καί τάς ἐν τοίχοις καί πίναξι  
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καί ἱεροῖς σκεύεσιν ἐγχαραχθείσας  
ἱεράς Χριστοῦ εἰκόνας, 
τῆς Πανάγνου καί πάντων τῶν Ἁγίων, 
τιμητικῶς προσκυνήσωμεν,  
ἀποβαλλόμενοι τήν δυσσεβῆ  
τῶν κακοδόξων θρησκείαν· 
ἡ γάρ τιμή τῆς εἰκόνος,  
ὡς φησί Βασίλειος,  
ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει· 
αἰτούμενοι  
ταῖς πρεσβείαις τῆς ἀχράντου Σου Μητρός 
Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν  
καί πάντων τῶν Ἁγίων 
δωρηθῆναι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον. 
Ὤ θαύματος καινοῦ  
πάντων τῶν πάλαι θαυμάτων! 
τίς γάρ ἔγνω Μητέρα  
ἄνευ ἀνδρός τετοκυῖαν 
καί ἐν ἀγκάλαις φέρουσαν 
τόν ἅπασαν τήν κτίσιν περιέχοντα; 
Θεοῦ ἐστι βουλή τό κυηθέν· 
ὅν ὡς βρέφος, πάναγνε,  
Σαῖς ὠλέναις βαστάσασα 
καί μητρικήν παῤῥησίαν  
πρός Αὐτόν κεκτημένη 
μή παύσῃ δυσωποῦσα  
ὑπέρ τῶν Σέ τιμώντων 
τοῦ οἰκτειρῆσαι  
καί σῶσαι τάς ψυχάς ἡμῶν. 
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«Νῦν ἀπολύεις . . .»   

Ἀπολυτίκιον τό ἀναστάσιμον. 
Δόξα.  Ἦχος β΄. 

Τήν ἄχραντον Εἰκόνα Σου  
προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, 
αἰτούμενοι συγχώρησιν  
τῶν πταισμάτων ἡμῶν, 
Χριστέ ὁ Θεός·  
βουλήσει γάρ ηὐδόκησας σαρκί  
ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, 
ἵνα ῥύσῃ οὕς ἔπλασας  
ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ! 
Ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμεν Σοι· 
Χαρᾶς, ἐπλήρωσας,  
τά πάντα ὁ Σωτήρ ἡμῶν, 
παραγενόμενος  
εἰς τό σῶσαι τόν κόσμον. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον. 
Πάντα ὑπέρ ἔννοιαν,  
πάντα ὑπερένδοξα 
τά Σά Θεοτόκε μυστήρια· 
τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμένη  
καί παρθενίᾳ φυλαττομένη, 
Μήτηρ ἐγνώσθης ἀψευδής,  
Θεόν τεκοῦσαν ἀληθινόν· 
Αὐτόν ἱκέτευε  
σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν. 
 



ΚΥΡΙΑΚΗ Α'  ΝΗΣΤΕΙΩΝ  9 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Ἑξάψαλμος. Εἰρηνικά.  
«Θεός Κύριος ...»  
Ἀπολυτίκια ( Ὅπως  στόν Ἑσπερινό.) 
 

Καθίσματα τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος 
ἀπό τήν Ὀκτώηχο 

Μετά τήν α΄ στιχολογίαν τοῦ Ψαλτηρίου. 
Ἦχος πλ. δ΄. 

Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν ἡ ζωή τῶν ἁπάντων 
καί ἄγγελος φωτός, ταῖς Γυναιξίν ἐβόα· 
Παύσασθε τῶν δακρύων,  
τοῖς Ἀποστόλοις εὐαγγελίσασθε· 
κράξατε ἀνυμνοῦσαι·  
ὅτι ἀνέστη Χριστός ὁ Κύριος 
ὁ εὐδοκήσας σῶσαι ὡς Θεός  
τό γένος τῶν ἀνθρώπων. 

Δόξα.  Τήν Σοφίαν καί Λόγον. 
Ἀναστάς ἐκ τοῦ τάφου ὡς ἀληθῶς 
ταῖς ὁσίαις προσέταξας Γυναιξί 
κηρῦξαι τήν ἔγερσιν  
Ἀποστόλοις ὡς γέγραπται· 
καί δρομαῖος ὁ Πέτρος  
ἐπέστη τῷ μνήματι 
καί τό φῶς ἐν τῷ τάφῳ  
ὁρῶν κατεπλήττετο· 
ὅθεν καί κατεῖδε  
τά ὀθόνια μόνα 
χωρίς τοῦ θείου σώματος  
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ἐν αὐτῷ κατακείμενα· 
καί πιστεύσας ἐβόησε·  
Δόξα Σοι Χριστέ ὁ Θεός 
ὅτι σώζεις ἅπαντας Σωτήρ ἡμῶν· 
τοῦ Πατρός γάρ ὑπάρχεις ἀπαύγασμα. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον ὅμοιον. 
Ὁ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς ἐκ Παρθένου 
καί σταύρωσιν ὑπομείνας ἀγαθέ· 
ὁ θανάτῳ τόν θάνατον σκυλεύσας 
καί ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός, 
μή παρίδῃς οὕς ἔπλασας τῇ χειρί Σου, 
δεῖξον τήν φιλανθρωπίαν Σου Ἐλεῆμον· 
δέξαι τήν τεκοῦσάν Σε Θεοτόκον, 
πρεσβεύουσαν ὑπέρ ἡμῶν· 
καί σῶσον Σωτήρ ἡμῶν,  
λαόν ἀπεγνωσμένον. 

Μετά τήν β΄ στιχολογίαν τοῦ Ψαλτηρίου 
ἕτερα: 

Ἄνθρωποι τό μνῆμα Σου,  
Σωτήρ ἐσφραγίσαντο 
ἄγγελος τόν λίθον  
ἐκ τῆς θύρας ἀπεκύλισε· 
Γυναῖκες ἐθεάσαντο,  
ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν 
καί αὕται εὐηγγελίσαντο  
τοῖς Μαθηταῖς Σου ἐν Σιών· 
ὅτι ἀνέστης ἡ ζωή τῶν ἁπάντων 
καί διελύθη τά δεσμά τοῦ θανάτου· 
Κύριε, δόξα Σοι. 
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Δόξα. 
Τά μύρα τῆς ταφῆς  
αἱ Γυναῖκες κομίσασαι 
φωνῆς ἀγγελικῆς  
ἐκ τοῦ τάφου ἤκουον· 
παύσασθε τῶν δακρύων 
καί ἀντί λύπης χαράν κομίσασθε· 
κράξατε ἀνυμνοῦσαι,  
ὅτι ἀνέστη Χριστός ὁ Κύριος, 
ὁ εὐδοκήσας σῶσαι ὡς Θεός  
τό γένος τῶν ἀνθρώπων. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον. 
Ἐπί Σοι χαίρει, Κεχαριτωμένη,  
πᾶσα ἡ κτίσις 
Ἀγγέλων τό σύστημα  
καί ἀνθρώπων τό γένος 
ἡγιασμένε ναέ καί Παράδεισε λογικέ, 
παρθενικόν καύχημα·  
ἐξ ἧς Θεός ἐσαρκώθη  
καί παιδίον γέγονεν 
ὁ πρό αἰώνων ὑπάρχων Θεός ἡμῶν. 
Τήν γάρ Σήν μήτραν θρόνον ἐποίησε 
καί τήν Σήν γαστέρα  
πλατυτέρα οὐρανῶν ἀπειργάσατο. 
Ἐπί Σοι χαίρει, Κεχαριτωμένη,  
πᾶσα ἡ κτίσις, δόξα Σοι. 
 
Τά Εὐλογητάρια 
 

Ἡ Ὑπακοή. 
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Αἱ Μυροφόροι  
τοῦ Ζωοδότου ἐπιστᾶσαι τῷ μνήματι, 
τόν Δεσπότην ἐζήτουν,  
ἐν νεκροῖς τόν ἀθάνατον 
καί χαρᾶς εὐαγγέλια  
ἐκ τοῦ Ἀγγέλου δεξάμεναι, 
τοῖς Ἀποστόλοις ἐμήνυον·  
ὅτι ἀνέστη Χριστός ὁ Θεός, 
παρέχων τῷ κόσμῳ τό μέγα ἔλεος. 

Οἱ ἀναβαθμοί .   
Ἀντίφωνον α΄. 

Ἐκ νεότητός μου ὁ ἐχθρός με πειράζει 
ταῖς ἡδοναῖς φλέγει με· 
ἐγώ δέ πεποιθώς ἐν Σοί, Κύριε, 
τροποῦμαι τοῦτον. 

Οἱ μισοῦντες Σιών, γενηθήτωσαν δή 
πρίν ἐκσπαθῆναι ὡς χόρτος· 
συγκόψει γάρ Χριστός αὐχένας αὐτῶν, 
τομῇ βασάνων. 

Δόξα.  Καί νῦν. 
Ἁγίω Πνεύματι, τό ζῆν τά πάντα 
Φῶς ἐκ Φωτός, Θεός μέγας· 
σύν Πατρί ὑμνοῦμεν  
Αὐτῷ καί τῷ Λόγῳ. 

Ἀντίφωνον β΄. 
Ἡ καρδία μου τῷ φόβῳ Σου  
σκεπέσθω ταπεινοφρονοῦσα· 
μή ὑψωθεῖσα ἀποπέσῃ  
ἐκ Σοῦ, πανοικτίρμον. 
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Ἐπί τόν Κύριον  
ὁ ἐσχηκώς ἐλπίδα 
οὐ δείσει τότε,  
ὅτε πυρί τά πάντα  
κρινεῖ καί κολάσει. 

Δόξα.  Καί νῦν. 
Ἁγίω Πνεύματι,  
πᾶς τίς θεῖος βλέπει καί προλέγει,  
τερατουργεῖ ὕψιστα, 
ἐν τρισίν ἕνα Θεόν μέλπων· 
εἰ γάρ καί τριλαμπεῖ,  
μοναρχεῖ τό Θεῖον. 

Ἀντίφωνον γ΄. 
Ἐκέκραξα Σοι, Κύριε, πρόσχες  
κλῖνόν μοι τό οὖς σου βοῶντι 
καί κάθαρον πρίν ἄρῃς με  
ἀπό τῶν ἐνθένδε. 

Ἐπί τήν μητέρα αὐτοῦ γῆν 
δύνων πᾶς αὖθις ἀναλύσει 
τοῦ λαβεῖν βασάνους  
ἤ γέρα τῶν βεβιωμένων. 

Δόξα.  Καί νῦν. 
Ἁγίω Πνεύματι,  
θεολογία μονάς τρισαγία· 
ὁ Πατήρ γάρ ἄναρχος  
ἐξ οὗ ἔφυ ὁ Υἱός ἀχρόνως 
καί τό Πνεῦμα σύμμορφον σύνθρονον 
ἐκ Πατρός συνεκλάμψαν. 
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Ἀντίφωνον δ΄. 
Ἰδού δή τί καλόν, ἤ τί τερπνόν 
ἀλλ᾿ ἤ τό κατοικεῖν ἀδελφούς ἅμα; 
ἐν τούτῳ γάρ Κύριος,  
ἐπηγγείλατο ζωήν αἰωνίαν. 

Τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ  
ὁ τά κρίνα τοῦ ἀγροῦ κοσμῶν 
κελεύει μή δεῖν φροντίζειν. 

Δόξα.  Καί νῦν. 
Ἁγίω Πνεύματι, ἐνοειδεῖ αἰτίᾳ 
πάντα ἔχεται εἰρηνοβραβεύτως· 
Θεός τοῦτο γάρ ἐστι 
Πατρί τε καί Υἱῷ, ὁμοούσιον κυρίως. 

Προκείμενον.  Ψαλμός 145. 
Βασιλεύσει Κύριος εἰς τόν αἰῶνα  10 
ὁ Θεός σου Σιών εἰς γενεάν καί γενεάν. 

 Αἴνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον,  1 
 αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου· 2 
 ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω. 

Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου. 

ΟΓΔΟΟ ΕΩΘΙΝΟ 

Ἰωάν. 20,11-18. 

Η ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  

ΣΤΗ Β΄ ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ  

ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ  

ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ  

ΒΛΕΠΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ  
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 ΠΡΩΤΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ  

ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ  

ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 

ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ  

ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ. 

Ἡ Στό Ζ ΄Ἑωθινό, Ἰωάν. 20,1-10, 
ἱστορεῖται ὅτι ἡ Μαρία ἡ  Μαγδαληνή 
ἔτρεξε πρώτη τό πρωί τῆς Μιᾶς τῶν 
Σαββάτων στό τάφο καί τόν βρῆκε ἀδειο. 
Φοβήθηκε ὅτι σήκωσαν τό σῶμα τοῦ 
Ἰησοῦ καί τό ἔθαψαν σέ ἄλλο μέρος. 
Ἔτρεξε καί εἰδοποίησε τόν Πέτρο καί τόν 
Ἰωάννη, πού ἔτρεξαν ἀμέσως στό μνῆμα 
καί ἔκαμαν τήν ἴδια διαπίστωση. 

Ἁπό τό σημεῖο αὐτό καί μετά 
συννεχίζει τή διήγηση τό Η΄ Ἑωθινό 
Ἰωάν. 20,11-18. 

Ἡ Μαρία ἀκολουθοῦσε τούς δύο 
Μαθητές καί ἀφού ἔφυγαν παρέμεινε 
κλαίουσα στόν κῆπο ἔξω ἀπό τόν τάφο! 
«Ἐνῶ ἔκλαιε παρέκυψε εἰς τό μνημεῖον 
καί βλέπει δύο λευκοντυμένους 
Ἀγγέλους, νά κάθωνται ὁ ἑνας πρός τή 
μεριά τῆς κεφαλῆς καί ἄλλος πρός τή 
μεριά τῶν ποδιῶν, ἐκεῖ πού εἶχαν 
τοποθετήσει τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Τήν 
ἴδια ὥρα γυρίζει και βλέπει πισω της νά 
στέκη ὁ Ἰησους, μά δέν Τόν ἀναγνωρίζει 
ἀμέσως. Νομίζει πώς εἶναι ὁ κηπουρός 
καί τόν παρακαλεῖ νά τῆς πῆ ἄν τόν 
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σήκωσε αὐτός, ποῦ Τόν πῆγε καί αὐτή 
θά τόν πάρη! Ὁ Ἰησοῦς τήν φωνάζει μέ 
τό ὄνομά της, Τόν ἀναγνωρίζει καί 
Αὐτός τήν στέλνει νά πῆ στούς ἀδελφούς 
Του ὅτι ἀναβαίνει πρός τόν κοινό 
Πατέρα. 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  
11 Μαρία εἱστήκει πρός τό μνημεῖον  

κλαίουσα ἔξω. 
Τόν καιρό ἐκεῖνο ἡ Μαρία στεκόταν 
ἔξω, κοντά στόν τάφο, κι ἔκλαιγε.  

12 Ὡς οὖν ἔκλαιε,  
παρέκυψεν εἰς τό μνημεῖον  

Καθώς λοιπόν ἔκλαιγε, ἔσκυψε νά δεῖ 
μέσα στό μνῆμα  

καί θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς  
καθεζομένους,  

καί βλέπει δυό ἀγγέλους ντυμένους 
στά λευκά νά κάθονται  

ἕνα πρός τῇ κεφαλῇ  
καί ἕνα πρός τοῖς ποσίν,  
ὅπου ἔκειτο τό Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.  

ὁ ἕνας πρός τό μέρος τοῦ κεφαλιοῦ κι ὁ 
ἄλλος πρός τό μέρος τῶν ποδιῶν, ἐκεῖ 
πού βρισκόταν πρίν τό σῶμα τοῦ 
Ἰησοῦ. 

13 Καί λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι·  
- Γύναι, τί κλαίεις; 

Τῆς λένε τότε ἐκεῖνοι: Γυναῖκα, γιατί 
κλαῖς;  



ΚΥΡΙΑΚΗ Α'  ΝΗΣΤΕΙΩΝ  17 

Λέγει αὐτοῖς·  
- Ὅτι ἦραν τόν Κύριόν μου  
καί οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 

Τούς λέει αὐτή: Πῆραν τόν Κύριό μου 
καί δέν ξέρω πού τόν ἔβαλαν. 

14 Καί ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τά ὀπίσω  
καί θεωρεῖ τόν Ἰησοῦν ἑστῶτα,  
καί οὐκ ᾔδει ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐστι. 

Καί καθώς τά εἶπε αὐτά, γύρισε πρός 
τά πίσω καί βλέπει τόν Ἰησοῦ νά 
στέκεται ὄρθιος, δέν τό κατάλαβε 
ὅμως πώς ἦταν ὁ Ἰησοῦς. 

15 Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς·  
- Γύναι, τί κλαίεις; Τίνα ζητεῖς; 

Τῆς λέει ὁ Ἰησοῦς: Γυναῖκα, γιατί 
κλαῖς; Ποιόν ζητᾶς; 

Ἐκείνη, δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστι,  
λέγει αὐτῷ·  

Ἐκείνη νόμισε πώς ἦταν ὁ κηπουρός 
καί Τοῦ λέει:  

Κύριε, εἰ σύ ἐβάστασας αὐτόν,  
εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν,  
κἀγώ αὐτόν ἀρῶ. 

Κύριε, ἄν Τόν σήκωσες ἐσύ, πές μου 
ποῦ Τόν ἔβαλες, κι ἐγώ θά Τόν πάρω 
ἀπό κεῖ. 

16 Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μαρία. 
Τῆς λέει ὁ Ἰησοῦς: - Μαρία! 

Στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ·  
Ραββουνί,  
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ὅ λέγεται Διδάσκαλε. 
Γυρίζει ἐκείνη καί τοῦ λέει: - 
Ραββουνί!, πού σημαίνει «Διδάσκαλε» 

17 Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς·  
- Μή μου ἅπτου· 
οὕπω γάρ ἀναβέβηκα  
πρός τόν Πατέρα μου· 

Τῆς λέει ὁ Ἰησοῦς: - Μή μ᾿ ἀγγίζεις, 
δέν ἀνέβηκα ἀκόμα στόν Πατέρα·  

πορεύου δέ πρός τούς ἀδελφούς μου  
καί εἶπέ αὐτοῖς·  

πήγαινε ὅμως στούς ἀδερφούς μου καί 
πές τους:  

ἀναβαίνω πρός τόν Πατέρα μου  
καί Πατέρα ὑμῶν  
καί Θεόν μου καί Θεόν ὑμῶν. 

«Ἀνεβαίνω πρός τόν Πατέρα Μου, πού 
εἶναι καί Πατέρας σας, στόν Θεό Μου, 
πού εἶναι καί Θεός σας.» 

18 Ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνή  
ἀπαγγέλουσα τοῖς μαθηταῖς 

Πηγαίνει τότε ἡ Μαρία ἡ 
Μαγδαληνή στούς μαθητές καί τούς 
ἀναγγέλλει, 

ὅτι ἑώρακε τόν Κύριον  
καί ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. 

ὅτι εἶδε τόν Κύριο καί τῆς εἶπε αὐτά. 
 
Ὁ Ν' Ψαλμός μέ τά Τροπάρια «Τῆς 
Μετανοίας...». 
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Ἀπό γ΄ ὠδῆς  

Κοντάκιον τῆς Ὀκτωήχου.  

Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως. 
Ἐξαναστάς τοῦ μνήματος,  
τούς τεθνεῶτας ἤγειρας  
καί τόν Ἀδάμ ἀνέστησας· 
καί ἡ Εὔα χορεύει ἐν τῇ Σῇ Ἀναστάσει 
καί κόσμου τά πέρατα πανηγυρίζουσι, 
τῇ ἐκ νεκρῶν ἐγέρσει Σου, πολυέλεε. 

Οἶκος .  
Τά τοῦ ᾍδου σκυλεύσας βασίλεια 
καί νεκρούς ἀναστήσας, μακρόθυμε, 
γυναιξί Μυροφόροις συνήντησας, 
ἀντί λύπης χαράν κομισάμενος· 
καί Ἀποστόλοις Σου ἐμήνυσας  
τά τῆς νίκης σύμβολα,  
Σωτήρ μου ζωοδότα 
καί τήν κτίσιν ἐφώτισας φιλάνθρωπε· 
διά τοῦτο καί κόσμος συγχαίρει 
τῇ ἐκ νεκρῶν ἐγέρσει Σου, πολυέλεε. 

Κάθισμα 

Ἦχος α΄. Χορός ἀγγελικός. 
Τήν θείαν Σου μορφήν  
ἐν εἰκόνι τυποῦντες 
τήν γέννησιν, Χριστέ,  
ἀριδήλως βοῶμεν, 
τά θαύματα τά ἄρρητα,  
τήν ἑκούσιαν σταύρωσιν· 



ΚΥΡΙΑΚΗ Α'  ΝΗΣΤΕΙΩΝ  20 

ὅθεν δαίμονες  
ἀποδιώκονται φόβῳ  
καί κακόδοξοι ἐν κατηφείᾳ θρηνοῦσιν 
ὡς τούτων συμμέτοχοι. 

Δόξα.  Ὅμοιον. 
Μορφάς τῶν προφητῶν,  
ἀποστόλων τά εἴδη, 
μαρτύρων ἱερῶν  
καί ἁγίων ἁπάντων 
εἰκόνας καί μορφώματα  
ἱερῶς ὡραΐζεται, 
τοῦ Νυμφίου δέ  
τοῦ νοητοῦ καί τῆς νύμφης 
ἀγλαΐζεται  
ταῖς νοεραῖς ἀγλαΐαις  
ἡ μήτηρ, ἡ ἄνω Σιών. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον.  Ὅμοιον. 
Τοῖς πόθῳ Σου, σεμνή,  
τήν ἁγίαν εἰκόνα  
τιμῶσι καί Θεοῦ  
ἀληθῆ Σε Μητέρα 
συμφώνως καταγγέλουσι 
καί πιστῶς προσκυνοῦσί Σε,  
φύλαξ φάνηθι 
καί κραταιά προστασία,  
ἀποτρέπουσα 
πᾶν δυσχερές πόρρω τούτων,  
ὡς πάντα ἰσχύουσα. 

Ἀφ' στ΄ ὠδῆς  
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Κοντάκιον   
Αὐτόμελον.  Ἦχος πλ. δ΄. 

Ο ἀπερίγραπτος λόγος τοῦ Πατρός  
ἐκ Σοῦ Θεοτόκε,  
περιεγράφη σαρκούμενος 
καί τήν ῥυπωθεῖσαν εἰκόνα  
εἰς τό ἀρχαῖον ἀναμορφώσας 
τῷ θείῳ κάλλει συγκατέμιξεν. 
Ἀλλ᾿ ὁμολογοῦντες τήν σωτηρίαν  
ἔργῳ καί λόγῳ ταύτην ἀνιστοροῦμεν. 

Οἶκος .  
Τοῦτο τό τῆς Οἰκονομίας μυστήριον  
πάλαι Προφῆται θειωδῶς ἐμπνευσθέντες  
δι᾿ ἡμᾶς τούς εἰς τά τέλη τῶν αἰώνων  
καταντήσαντας,  
προκατήγγειλαν  
τῆς τούτου τυχόντες ἐλλάμψεως. 
Γνῶσιν οὖν θείαν παρ᾿ Αὐτοῦ λαβόντες  
ἕνα Κύριον τόν Θεόν γινώσκομεν 
ἐν τρισίν ὑποστάσεσι δοξαζόμενον· 
καί Αὐτῷ μόνῳ λατρεύοντες  
μίαν Πίστιν, ἕν βάπτισμα ἔχοντες,  
Χριστόν ἐνδεδύμεθα. 
Ἀλλ᾿ ὁμολογοῦντες τήν σωτηρίαν,  
ἔργῳ καί λόγῳ ταύτην ἀνιστοροῦμεν. 

Συναξάριον  
τοῦ Μηναίου 

Τῇ ΚΑ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ 
Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβου 
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Ἐπισκόπου, τοῦ Ὁμολογητοῦ. 
Στίχοι 

Λύπας ἐνεγκὼν σῆς χάριν σκιᾶς, Λόγε, 
βίου σκιώδους Ἰάκωβος ἡρπάγη. 

Κρύψαν ὑπὸ χθόνα εἰκαδ' Ἰάκωβον  
κατὰ πρώτην. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου 
Θωμᾶ, Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως. 

Στίχοι 
Ζωὴν ὁ Θωμᾶς ἐκλιπὼν μετρουμένην, 
ζωὴν πρεπόντως εὗρεν οὐ μετρουμένην. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν Ἁγίων 
Μαρτύρων Φιλήμονος καὶ Δομνίνου. 

Στίχοι 
Τμηθεὶς Φιλῆμον, καὶ Δομνῖνον σὸν φίλον, 
φιλεῖν κεφαλῆς τὴν τομὴν ἀπειργάσω. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου 
Πατρὸς ἡμῶν Βηρίλλου, ἐπισκόπου 
Κατάνης. 

Στίχοι 
Διπλᾶ θανὼν εὕρατο Βήριλλος στέφη, 
ὡς κυριεύσας καὶ παθῶν καὶ δαιμόνων. 
 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ Ἅγιος Σεραπίων, ὁ 
ἀπὸ Σιδῶνος, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 

Στίχοι 
Δοὺς πάντα χερσὶν ἐνδεῶν Σεραπίων, 
τέλος δίδωσι καὶ τὸ Πνεῦμα Κυρίῳ. 
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Συναξάριον  τοῦ  Τριωδίου  
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ,  
Κυριακῇ πρώτῃ τῶν Νηστειῶν,  
ἀνάμνησιν ποιούμεθα  
τῆς ἀναστηλώσεως  
τῶν ἁγίων καί σεπτῶν εἰκόνων,  
γενομένης παρά τῶν ἀειμνήστων 
αὐτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως 
Μιχαήλ καί τῆς μητρός αὐτοῦ Θεοδώρας  
ἐπί τῆς Πατριαρχίας τοῦ ἁγίου  
καί ὁμολογητοῦ Μεθοδίου. 
 Τάς οὐ πρεπόντως ἐξορίστους Εἰκόνας, 
 χαίρω, πρεπόντως προσκυνουμένας βλέπων. 

Ἡ ἀπαράλλακτος εἰκών του Πατρός, 
πρεσβείαις τῶν ἁγίων Σου Ὁμολογητῶν 
ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

Καταβασίαι.  Ἦχος δ΄. 
Ὠδή  α ΄ .  

Θαλάσσης τό ἐρυθραῖον πέλαγος  
ἀβρόχοις ἴχνεσιν  
ὁ παλαιός πεζεύσας Ἰσραήλ  
σταυροτύποις Μωσέως χερσί  
τοῦ Ἀμαλήκ τήν δύναμιν  
ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐτροπώσατο. 

Ὠδή  γ ΄ .  
Εὐφραίνεται ἐπί Σοί  
ἡ Ἐκκλησία Σου, Χριστέ, κράζουσα·  
Σύ μου ἰσχύς, Κύριε,  
καί καταφυγή καί στερέωμα. 
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Ὠδή  δ ΄ .  
Ἐπαρθέντα Σε  
ἰδοῦσα ἡ Ἐκκλησία ἐπί Σταυροῦ,  
τόν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης,  
ἔστη ἐν τῇ τάξει αὐτῆς, 
εἰκότως κραυγάζουσα·  
Δόξα τῇ δυνάμει Σου, Κύριε. 

Ὠδή  ε ΄ .  
Σύ, Κύριέ μου, φῶς  
εἰς τόν κόσμον ἐλήλυθας,  
φῶς ἅγιον ἐπιστρέφον  
ἐκ ζοφώδους ἁγνοίας  
τούς πίστει ἀνυμνοῦντάς Σε. 

Ὠδή  στ ΄ .  
Θύσω Σοι μετά φωνῆς  
αἰνέσεως, Κύριε, 
ἡ Ἐκκλησία βοᾷ Σοι,  
ἐκ δαιμόνων λύθρου κεκαθαρμένη 
τῷ δι᾿ οἶκτον  
ἐκ τῆς πλευρᾶς Σου ῥεύσαντι αἵματι. 

Ὠδή  ζ ΄ .  
Ἐν τῇ καμίνῳ  
Ἀβραμιαῖοι παῖδες τῇ περσικῇ, 
πόθῳ εὐσεβείας μᾶλλον ἤ τῇ φλογί 
πυρπολούμενοι ἐκραύγαζον· 
Εὐλογητός εἶ,  
ἐν τῷ ναῷ τῆς δόξης Σου, Κύριε. 

Ὠδή  η ΄ .  
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν  
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καί προσκυνοῦμεν τόν Κύριον. 

Χεῖρας ἐκπετάσας Δανιήλ  
λεόντων χάσματα ἐν λάκκῳ ἔφραξε·  
πυρός δέ δύναμιν ἔσβεσαν  
ἀρετήν περιζωσάμενοι 
οἱ εὐσεβείας ἐρασταί  
παῖδες κραυγάζοντες· 
Εὐλογεῖτε, πάντα  
τά ἔργα Κυρίου, τόν Κύριον. 

«Ἡ Τιμιωτέρα».  
Ὠδή  θ΄ .  

Λίθος ἀχειρότμητος ὄρους  
ἐξ ἀλαξεύτου Σου, Παρθένε, 
ἀκρογωνιαῖος ἐτμήθη Χριστός 
συνάψας τάς διεστώσας φύσεις· 
διό ἐπαγαλλόμενοι  
Σέ, Θεοτόκε, μεγαλύνομεν.  
 
Προαναφώνησις τοῦ Ἐξαποστειλαρίου 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν... 

Ἐξαποστειλάριον ἑωθινόν η΄ 
Δύο ἀγγέλους βλέψασα  
ἔνδοθεν τοῦ μνημείου,  
Μαρία ἐξεπλήττετο  
καί Χριστόν ἀγνοοῦσα  
ὡς κηπουρόν ἐπηρώτα·  
Κύριε, ποῦ τό σῶμα  
τοῦ Ἰησοῦ μου τέθεικας;  
Κλήσει δέ τοῦτον γνοῦσα εἶναι αὐτόν  
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τόν Σωτῆρα, ἤκουσε· μή Μου ἅπτου·  
πρός τόν Πατέρα ἄπειμι,  
εἰπέ τοῖς ἀδελφοῖς Μου. 
 

Ἐξαποστειλάριον τοῦ Τριωδίου 
Γυναῖκες, ἀκουτίσθητε. 

Σκιρτήσατε, κροτήσατε,  
μετ᾿ εὐφροσύνης ᾄσατε· 
Ὡς θαυμαστά Σου καί ξένα,  
Χριστέ, βοῶντες τά ἔργα! 
καί τίς ἰσχύσει ἐξειπεῖν,  
Σῶτερ, τάς δυναστείας Σου 
τοῦ τήν ἡμῶν ὁμόνοιαν  
καί συμφωνίαν εἰς μίαν 
ἑνώσαντος Ἐκκλησίαν; 

Θεοτοκίον.  Ὅμοιον. 
Ρομφαῖαι νῦν ἐξέλιπον  
τῆς δυσμενοῦς αἱρέσεως, 
καί τό μνημόσυνον ταύτης  
ἐξηφανίσθη μετ᾿ ἤχου· 
τόν γάρ ναόν Σου, Πάναγνε, 
πανευπρεπῶς θεώμενοι 
κεκοσμημένον χάρισι  
τῶν σεβασμίων εἰκόνων, 
χαρᾶς πληρούμεθα πάντες. 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ 

Στιχηρά  Ἀναστάσιμα .  
Ἦχος πλ. δ΄ 

1. 
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Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρίμα ἔγγραπτον· 
δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις Αὐτοῦ. 

Κύριε, εἶ καί κριτηρίῳ παρέστης 
ὑπό Πιλάτου κρινόμενος, 
ἀλλ᾿ οὐκ ἀπελείφθης τοῦ θρόνου 
τῷ Πατρί συγκαθεζόμενος. 
Καί ἀναστάς ἐκ νεκρῶν  
τόν κόσμον ἠλευθέρωσας 
ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου, 
ὡς οἰκτίρμων καί Φιλάνθρωπος. 

2. 

Αἰνεῖτε τόν Θεόν ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ,  Ψαλ 150,1  
αἰνεῖτε Αὐτόν  
ἐν στερώματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ· 

Κύριε, εἶ καί ὡς θνητόν ἐν μνημείῳ 
Ἰουδαῖοί Σε κατέθεντο, 
ἀλλ᾿ ὡς βασιλέα ὑπνοῦντα 
στρατιῶταί Σε ἐφύλαττον 
καί ὡς ζωῆς θησαυρόν  
σφραγῖδι ἐσφραγίσαντο. 
Ἀλλά ἀνέστης καί παρέσχες 
ἀφθαρσίαν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

3. 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐπί ταῖς δυναστείαις Αὐτοῦ, 
αἰνεῖτε Αὐτόν  
κατά τό πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης Αὐτοῦ.  

Κύριε, ὅπλον κατά τοῦ Διαβόλου 
τόν Σταυρόν Σου ἡμῖν δέδωκας. 
Φρίττει γάρ καί τρέμει μή φέρων 
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καθορᾶν Αὐτοῦ τήν δύναμιν, 
ὅτι νεκρούς ἀνιστᾶ  
καί θάνατον κατήργησε. 
Διά τοῦτο προσκυνοῦμεν  
τήν ταφήν σου καί τήν ἔγερσιν. 

4. 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος,  
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ψαλτηρίῳ καί κιθάρᾳ·  

Ὁ ἄγγελος Σου Κύριε,  
ὁ τήν Ἀνάστασιν κηρύξας 
τούς μέν φύλακας ἐφόβησε  
τά δέ Γύναια ἐφώνησε λέγων. 
Τί ζητεῖτε τόν ζῶντα μετά τῶν νεκρῶν; 
Ἀνέστη Θεός ὤν  
καί τῇ οἰκουμένῃ ζωήν ἐδωρήσατο. 

Καί τά ἑπόμενα τρία τοῦ Τριωδίου εἰς τέσσερα 

Ἦχος δ΄.  ἔδωκας σημείωσιν. 
5. 

Ἐν Σοί νῦν ἀγάλλεται  
ἡ Ἐκκλησία, Φιλάνθρωπε,  
τῷ Νυμφίῳ καί Κτίστῃ αὐτῆς,  
τῷ ταύτην θελήματι  
θεοπρεπεστάτῳ  
ἐξ εἰδώλων πλάνης  
λυτρωσαμένῳ καί Σαυτῷ  
ἁρμοσαμένῳ τιμίῳ αἵματι,  
φαιδρῶς ἀπολαμβάνουσαν  
τήν ἱεράν ἀναστήλωσιν  
τῶν εἰκόνων καί χαίρουσα  
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Σέ ὑμνεῖ καί ἀγάλλεται. 

6. 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος,  
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ψαλτηρίῳ καί κιθάρᾳ. 

Ἐν Σοί νῦν ἀγάλλεται... 

7. 

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

Σαρκός τό ἐκτύπωμα  
ἀναστηλοῦντες Σου, Κύριε, 
σχετικῶς ἀσπαζόμεθα  
τό μέγα μυστήριον  
τῆς οἰκονομίας  
τῆς Σῆς ἐκδηλοῦντες·  
οὐ γάρ δοκήσει, ὡς φασίν  
οἱ θεομάχοι παῖδες τοῦ Μάνεντος  
ἡμῖν ὤφθης, Φιλάνθρωπε,  
ἀλλ᾿ ἀληθείᾳ καί φύσει σαρκός· 
δι᾿ αὐτοῦ ἀναγόμενοι  
πρός Σόν πόθον καί ἔρωτα. 

8. 
Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις,  
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ.  
Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον.   

Ἡμέρα χαρμόσυνος  
καί εὐφροσύνης ἀνάπλεως 
πεφανέρωται σήμερον· 
φαιδρότης δογμάτων γάρ  
τῶν ἀληθεστάτων  
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ἀστράπτει καί λάμπει  
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, 
κεκοσμημένη ἀναστηλώσεσιν  
εἰκόνων τῶν ἁγίων νῦν  
ἐκτυπωμάτων καί λάμψεσι· 
καί ὁμόνοια γίνεται  
τῶν πιστῶν θεοβράβευτος. 

Δόξα.  Ἦχος πλ. δ΄. 
Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας  
νόμον ἐδέξατο  
καί λαόν ἐπεσπάσατο· 
Ἠλίας νηστεύσας  
οὐρανούς ἀπέκλεισε· 
τρεῖς δέ παῖδες Ἀβραμιαῖοι  
τύραννον παρανομοῦντα  
διά νηστείας ἐνίκησαν. 
Δι᾿ αὐτῆς καί ἡμᾶς, Σωτήρ, ἀξίωσον 
τῆς Ἀναστάσεως τυχεῖν,  
οὕτω βοῶντας· 
ἅγιος ὁ Θεός,  
ἅγιος ἰσχυρός,  
ἅγιος ἀθάνατος, 
ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καί νῦν. 
 Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις ...  

Δοξολογία μεγάλη .    

Ἦχος πλ. δ΄. 
Σήμερον σωτηρία ... 
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Σύμφωνα μέ τό παλαιό τυπικό, στό σημεῖο αὐτό 
τελεῖται ἡ πανηγυρική Λιτανεία τῶν ἱερῶν 
Εἰκόνων καί ἡ Ἀνάγνωσις τοῦ Συνοδικοῦ τῆς 
Ὀρθοδοξίας. Σέ πολλούς ναούς ὅμως, ἡ τελετή 
αὐτή μετατίθεται στό τέλος τῆς Θείας 
Λειτουργίας. Τό τυπικό πού ἐφαρμόζεται 
σήμερα ἐνδέχεται νά διαφέρη ἀπό τόπο σέ τόπο 
κι ἀπό ναό σέ ναό. Ἐνδεικτικό περιεχόμενο τῆς 
τελετῆς βλέπε στή  σελ. 65 καί εἰσαγωγή στήν 
ἔννοια τῆς Ἑορτῆς στή σελ. 50. 

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

ΤΑ ΑΝΤΙΦΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 
Ἀντίφωνον  Α΄ . Ψαλμός 92.  

Ἦχος β΄. 
Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν,  
εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο,  92,1 
ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν  
καί περιεζώσατο· 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 
Καί γάρ ἐστερέωσε τήν οἰκουμένην,  2 
ἥτις οὐ σαλευθήσεται. 

Τίς λαλήσει τάς δυναστείας τοῦ Κυρίου, 
ἀκουστάς ποιήσει  
πάσας τάς αἰνέσεις Αὐτοῦ; 

Εἰπάτωσαν οἱ λελυτρωμένοι ὑπό Κυρίου 
οὕς ἐλυτρώσατο ἐκ χειρός ἐχθροῦ. 

Δόξα.  Καί νῦν. 
Ἀντίφωνον  Β΄ .  Ψαλμός 106.    
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Ἦχος β΄.  
Ἐξομολογησάσθωσαν τῷ Κυρίῳ  
τά ἐλέη Αὐτοῦ  
καί τά θαυμάσια Αὐτοῦ  
τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ, 
ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν, 
ψάλλοντάς Σοι· Ἀλληλούϊα. 
Ὑψωσάτωσαν Αὐτόν ἐν ἐκκλησία λαοῦ 
καί ἐν καθέδρα πρεσβυτέρων.  

Ὀφθαλμοί Κυρίου 
ἐπί τούς ἐλπίζοντας ἐπί τό ἔλεος Αὐτοῦ. 

Τοῦ ἀκοῦσαι τοῦ στεναγμοῦ  
τῶν πεπεδημένων 
τοῦ λῦσαι τούς υἱούς  
τῶν τεθανατωμένων. 

Δόξα.  Καί νῦν. 
Ο Μονογενής Υἱός ... 

Ἀντίφωνον  Γ΄ .  Ψαλμ. 68,35. 
Ἦχος β΄. 

Αἰνεσάτωσαν Αὐτόν  
οἱ οὐρανοί καί ἡ γῆ, 
θάλασσα καί πάντα τά ἕρποντα ἐν αὐτῇ. 

Τό Ἀπολυτίκιον  
πού συνοψίζει τή διακήρυξη τοῦ δόγματος  

τῆς  Ζ΄ (τῆς τελευταίας)  
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 787. 

Τήν ἄχραντον Εἰκόνα Σου 
προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, 
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αἰτούμενοι συγχώρησιν  
τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστέ ὁ Θεός·  
βουλήσει γάρ ηὐδόκησας σαρκί 
ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, 
ἵνα ῥύσῃ οὕς ἔπλασας  
ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ· 
ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμεν Σοι· 
Χαρᾶς, ἐπλήρωσας  
τά πάντα, ὁ Σωτήρ ἡμῶν, 
παραγενόμενος  
εἰς τό σῶσαι τόν κόσμον. 
Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου 
ἀγαλλιασώμεθα  
καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.  Ψαλμ. 117,24 

Κύριε ὁ Θεός μου,  
εἰς τόν αἰῶνα ἐξομολογήσομαί Σοι.  29,13β 

Εἴσοδος τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου 
Μετά τήν εἴσοδον  

α. Τό ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον τοῦ ἤχου. 
(Θ. Λειτ. σελ. 85) 

β. Τήν Ἄχραντον Εἰκόνα Σου (βλ. σελ. 2) 
γ. Τά Ἀπολυτίκια τοῦ Ναοῦ, Θ. Λειτ. σελ . 88 

δ.  
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄  

Τῇ Ὑπερμάχῳ  
Στρατηγῷ τά νικητήρια 
ὡς λυτρωθεῖσα  
τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια 
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις Σου, Θεοτόκε. 
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Ἀλλ’ ὡς ἔχουσα  
τό κράτος ἀπροσμάχητον, 
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, 
ἵνα κράζω σοι,  
Χαῖρε Νύμφη, ἀνύμφευτε. 
 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

ΤΗΣ ΛΖ' ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

Προκείμενον.  Ἦχος δ΄.   
Ὕμνος τριῶν παίδων (Δανιήλ γ΄) 

Εὐλογητός εἶ, Κύριε,  
ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπί πᾶσιν οἷς ἐποίησας ἡμῖν. 

Πρός Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου  
τό ἀνάγνωσμα.  (11,24-26 · 32-40) 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ  

ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

Ἀδελφοί, 
1 Πίστις ἔστι 

ἐλπιζομένων ὑπόστασις,  
πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. 

Πίστη, δηλαδή πιστεύω, σημαίνει ὅτι 
γνωρίζω ὅτι ὑφίστανται - ὑπάρχουν 
πραγματικά - αὐτά πού ἐλπίζω, ὅτι 
ἐλέγχω καί ἐξακριβώνω καί εἶμαι 
βέβαιος γιά τήν ὕπαρξή τους παρ’ ὅτι 
δέν τά βλέπω.  

2 Ἐν ταύτῃ γὰρ  
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ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι.  
Μέ αὐτή τήν πίστη κατόρθωσαν νά 
ἀναγνωριστοῦν καί νά μαρτυρηθοῦν οἱ 
προπάτορές μας, οἱ Ἅγιοι τῆς Παλαιᾶς 
ἐποχῆς.  

3 Πίστει νοοῦμεν  
κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι Θεοῦ, 
εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων 
 τὰ βλεπόμενα γεγονέναι.  

Μέ τήν πίστη κατανοοῦμε ὅτι τό 
σύμπαν, ὁ κόσμος, δημιουργήθηκε μέ 
τό Λόγο τοῦ Θεοῦ καί ὅτι, συνεπώς, 
αὐτά πού βλέπομε δέν 
ἐδημιουργήθηκαν ἀπό κάτι ἄλλο 
ὁρατό δηλαδή ἀπό κάτι πούφαίνεται 
καί ἄρα προϋπῆρχε. 

. . . . . . . . . . . . .  

24 Πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος  

ἠρνήσατο λέγεσθαι  
υἱός θυγατρός Φαραώ, 

Ἀδελφοί μου, διά τῆς πίστεως ὁ 
Μωϋσῆς, ὅταν πιά μεγάλωσε, 
ἀρνήθηκε νά ὀνομάζεται γιός τῆς 
θυγατέρας τοῦ Φαραώ 

25 μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι   

τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ  
ἤ πρόσκαιρον ἔχειν  
ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν,  

καί προτίμησε νά συγκακουχῆται 
μαζί μέ τό λαό τοῦ Θεοῦ παρά ν᾿ 
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ἀπολαμβάνη τήν ἁμαρτία πρόσκαιρα, 
26 μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος   

τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν  
τόν ὀνειδισμόν τοῦ Χριστοῦ·  
ἀπέβλεπε γάρ εἰς τήν μισθαποδοσίαν.  

ἐπειδή θεώρησε τόν ἐξευτελισμό τοῦ 
Χριστοῦ μεγαλύτερο πλοῦτο ἀπό τούς 
θησαυρούς τῆς Αἰγύπτου. 
Διότι ἀπέβλεπε στήν ἀνταπόδοση. 

32 Καί τί ἔτι λέγω;   

Ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον  
ὁ χρόνος  
περί Γεδεών, Βαράκ τε καί Σαμψών 
καί Ἰεφθάε,  
Δαυϊδ τε καί Σαμουήλ  
καί τῶν προφητῶν,  

Καί τί νά λέγω περισσότερα; 
Δέ θά μέ πάρη ὁ χρόνος νά διηγοῦμαι  
γιά τόν Γεδεών, τόν Βαράκ, τόν 
Σαμψών, τόν Ἰεφθάε, τόν Δαβίδ, τόν 
Σαμουήλ καί τούς προφῆτες, 

Τί κατόρθωσαν μέ τήν πίστη 
οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ 

33 οἵ διά πίστεως  
κατηγωνίσαντο βασιλείας,  
εἰργάσαντο δικαιοσύνην,  
ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν,  

οἱ ὁποῖοι μέ τήν πίστη κατατρόπωσαν 
βασίλεια, ἐργάστηκαν τό δίκαιο 
πέτυχαν τήν πραγματοποίηση  



ΚΥΡΙΑΚΗ Α'  ΝΗΣΤΕΙΩΝ  37 

τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ, 
ἔφραξαν στόματα λεόντων,  

34 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, 
ἔφυγον στόματα μαχαίρας,  
ἐνεδυναμώθησαν ἀπό ἀσθενείας,  

ἔφραξαν στόματα λεόντων, 
ἔσβησαν τή δύναμη τῆς φωτιᾶς, 
διέφυγαν τή σφαγή, ἔγιναν δυνατοί 
ἐνῶ ἦσαν ἐξασθενημένοι, 

ἐγενήθησαν ἰσχυροί ἐν πολέμῳ,  
παρεμβολάς ἔκλιναν ἀλλοτρίων·  

35 ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως  

τούς νεκρούς αὐτῶν·  
ἀναδείχτηκαν ἥρωες στόν πόλεμο, 
ἔτρεψαν σέ φυγή ἐχθρικά 
στρατεύματα. Γυναῖκες ξαναπῆραν 
πίσω στή ζωή τούς ἀνθρώπους τους, 
πού εἶχαν πεθάνει 

ἄλλοι δέ ἐτυμπανίσθησαν,  
οὐ προσδεξάμενοι τήν ἀπολύτρωσιν,  
ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν·  

κι ἄλλοι βασανίστηκαν ὥς τό θάνατο 
χωρίς νά δεχτοῦν τήν ἀπελευθέρωσή 
τους, γιατί πίστευαν ὅτι θά 
ἀναστηθοῦν σέ μιά καλύτερη ζωή. 

36 ἕτεροι δέ ἐμπαιγμῶν καί μαστίγων 
πεῖραν ἔλαβον,   

ἔτι δέ δεσμῶν καί φυλακῆς·  
Ἄλλοι πάλι δοκίμασαν ἐξευτελισμούς  
καί μαστιγώσεις ἀκόμη καί δεσμά καί 
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φυλακίσεις. 
37 ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, 

ἐπειράσθησαν,   

ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον,  
Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, 
ἐδοκιμάστηκαν μέ φονικό μαχαίρι 
θανατώθηκαν 

περιῆλθον ἐν μηλωταῖς,  
ἐν αἰγείοις δέρμασιν,  
ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι,  
κακουχούμενοι,  

38 ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος,  

περιπλανήθηκαν ντυμένοι μέ προβιές  
καί κατσικίσια δέρματα ἔζησαν μέ 
στερήσεις, ὑπέφεραν καταπιέσεις, 
θλίψεις καί κακουχίες - ὁ κόσμος δέν 
ἦταν ἄξιος νά ᾿χει τέτοιους ἀνθρώπους - 

ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καί ὄρεσι  
καί σπηλαίοις καί ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς.  

πλανήθηκαν σέ ἐρημιές καί βουνά, 
σέ σπηλιές καί σέ τρύπες τῆς γῆς. 

39 Καί οὗτοι πάντες  
μαρτυρηθέντες διά τῆς πίστεως  
οὐκ ἐκομίσαντο τήν ἐπαγγελίαν, 

40 τοῦ Θεοῦ περί ἡμῶν  
κρεῖττόν τι προβλεψαμένου,  

ἵνα μή χωρίς ἡμῶν τελειωθῶσι.  
Ὅλοι λοιπόν αὐτοί, παρά τό ὅτι 
ἀποδείχτηκαν ἄξιοι καί σταθεροί στήν 
πίστη, δέν ἔπιασαν στά χέρια τους τήν 
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πραγματοποίηση τῆς ὑποσχέσεως πού 
τούς ἔδωκεν ὁ Θεός, γιατί ὁ Θεός εἶχε 
προβλέψει γιά μᾶς κάτι καλύτερο, γιά 
νά μή φτάσουν ἐκεῖνοι στήν 
τελειότητα χωρίς ἐμᾶς. 
 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ  

ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

Ἡ διαθήκη τοῦ Θεοῦ 
πρός τόν περιούσιο Λαό Του 

Ὁ Θεός μίλησε στούς Πατριάρχες 
τοῦ Λαοῦ Του καί στούς Προφῆτες Του 
καί μάλιστα παρεχώρησε στό Λαό Του 
τή Διαθήκη Του, ἔκαμε δηλαδή ἕνα 
εἶδος συμφωνίας μαζί τους.  

Μ’ αὐτή τή συμφωνία ὁ Ἴδιος ὁ Θεός 
προσέφερε τόν Ἑαυτό Του, τή Βασιλεία 
Του, κληρονομία στό Λαό Του καί ὁ 
Λαός προσεφέρετο νά εἶναι κληρονομία, 
ἰδιόκτητη περιουσία τοῦ Θεοῦ. «Λαός 
περιούσιος, Βασίλειον ἱεράτευμα (βασι-
λικό ἱερατεῖο), Ἔθνος Ἅγιον». Ὁ Θεός 
ὑποσχέθηκε νά τούς χαρίση τή «Γῆ 
Χαναάν», τή χῶρα τῶν Χαναναίων, πού 
ἀπό τότε ὀνομάζεται «Γῆ τῆς Ἐπαγγελί-
ας», δηλαδή χῶρα  τῆς ὑποσχέσεως τοῦ 
Θεοῦ πρός τό Λαό Του. Στή χώρα αὐτή 
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θά συγκατοικοῦσε καί ὁ Ἴδιος μαζί μέ τό 
Λαό Του. Ὑπονοεῖται ἔτσι ἀπό τήν ἀρχή 
ἡ ἔννοια τῆς μυστικῆς, ἀλλά ζωντανῆς, 
παρουσίας τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσα στό Λαό 
Του, ὅτι δηλαδή ὁ Λαός θά ζῆ κοντά στό 
Θεό, ἐν κοινωνίᾳ μαζί Του. 

Ἀπό τήν πλευρά τους δέ οἱ ἄνθρω-
ποι, ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ, ἀνέλαβαν τήν ὑπο-
χρέωση νά εἶναι παιδιά Του, λαός Του, 
νά τηροῦν τίς ἐντολές Του καί νά Τόν εὐ-
χαριστοῦν ὑπακούοντας τό θέλημά Του. 
Ἡ ὑποχρέωση μέ τήν ὁποίαν δεσμεύτηκε 
ὁ Λαός μέ τήν ἀποδοχή τῆς Διαθήκης, 
πού τοῦ παραχωρήθηκε, δηλαδή τῆς 
Κληρονομίας τοῦ Θεοῦ, ἦταν νά 
παραμένη πιστός στό Θεό Του, ὅπως ἡ 
γυναίκα νύμφη στόν ἄνδρα, τό Νυμφίο 
της. 

Αὐτή ἡ διαθήκη – συμφωνία Θεοῦ 
καί ἀνθρώπων, εἶναι μιά ἐλεύθερη αὐτο-
δέσμευση τῶν ἀνθρώπων στό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, ἀπόλυτα συμφέρουσα γι’ αὐ-
τούς, γιατί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τοῦ Πα-
τέρα καί Πλάστη τους, τοῦ παντοδύνα-
μου Κυβερνήτη τοῦ κόσμου, εἶναι ἅγιον 
καί τέλειον καί ἀποτελεῖ τό μοναδικό 
συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου. 

Τό χρέος λοιπόν τῶν ἀνθρώπων ἔ-
ναντι τοῦ Θεοῦ, προκειμένου νά διατηρῆ 
τήν ἰσχύ της ἡ Διαθήκη, πού ὁ ἴδιος ὁ 
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Θεός παρεχώρησε στό Λαό Του, εἶναι ἡ 
πίστη. Καί πίστη στό Θεό σημαίνει νά 
Τόν ἐμπιστεύωνται, δηλαδή νά παραδί-
δωνται μέ ἐμπιστοσύνη καί ἀφοσίωση 
στόν Πατέρα τους καί νά τηροῦν τό λόγο 
Του, τό θέλημά Του, τίς ἐντολές Του.  

Αὐτή ἡ πίστη καί ἀφοσίωση εἶναι ὁ 
ὅρος, τό θεμέλιο καί ἡ πηγή τῆς ζωῆς 
τῶν πιστῶν. Αὐτή συνδέει τό λαό μέ τό 
Θεό του, ἀπό τόν Ὁποῖο πηγάζει α) τό 
Φῶς πού δείχνει στόν ἄνθρωπο τό δρόμο 
πού πρέπει νά ἀκολουθῆ στή ζωή του 
καί β) ἡ Δύναμη πού τόν ἐνισχύει νά βα-
δίζη μέσα στά σκοτάδια τοῦ παρόντος 
κόσμου, νά ἀντιπαλεύη καί νά νικᾶ τίς 
ἀντίθεες σατανικές δυνάμεις, πού τόν 
παρεμποδίζουν καί ἀπειλοῦν νά τόν κα-
ταπιοῦν.  

Τό οὐσιαστικό περιεχόμενο αὐτῆς 
τῆς πίστεως εἶναι ὁ Λόγος τῆς Ἀληθείας 
πού ἀποκάλυψε ὁ Θεός στό Λαό Του μέ 
τά στόματα τῶν προφητῶν, ὅτι δηλαδή, 
στόν κατάλληλο καιρό θά ἔστελνε τόν 
Υἱό καί Λόγο Του στόν κόσμο, νά χαρίση 
σέ ὅλους τή Βασιλεία Του.  

Αὐτό ἦταν τό πραγματικό νόημα τῆς 
ὑποσχέσεως, «τῆς ἐπαγγελίας» τοῦ Θεοῦ 
πρός τό Λαό Του, ὁ ἀναμενόμενος 
Σωτήρας. Αὐτόν προσδοκοῦσε αἰῶνες 
ὁλόκληρους ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ. Οἱ Πα-
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τριάρχες, οἱ Προφῆτες καί ὁ λαός τοῦ Ἰσ-
ραήλ ἐγνώριζαν περί τοῦ Χριστοῦ καί 
τοῦ ἔργου Του πολλούς αἰῶνες πρίν ἐμ-
φανιστεῖ τό Θεανδρικό πρόσωπό Του 
στήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Ὁ Θεός ἔδωκε 
στόν Ἀβραάμ (1800 π.Χ.) τήν ὑπόσχεσή 
Του, «τήν ἐπαγγελία», ὅτι ἀπό τούς ἀπο-
γόνους του θά προέλθη Σωτῆρας πού θά 
σώση τόν κόσμο, «εὐλογία» γιά ὅλα τά 
ἔθνη τῆς γῆς. «Ἐνευλογηθήσονται ἐν σοί 
πᾶσαι αἱ φυλαί τῆς γῆς.»  

Ἡ ὑπόσχεση αὐτή τοῦ Θεοῦ ἐμπνέει 
ἔκτοτε ὅλους τούς προφῆτες καί τούς ἀν-
θρώπους τοῦ λαοῦ Του καί εἶναι πρωταρ-
χικῆς σημασίας γιά κάθε ἄνθρωπο. Ἡ 
«ἐπαγγελία» εἶναι ἡ Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ 
πού γίνεται ἀποδεκτή ἀπό τόν ἄνθρωπο 
καί ἀποτελεῖ τό βράχο - θεμέλιο, πάνω 
στόν ὁποῖο θεμελιώνει τή ζωή του. 

 
«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟΝ» 

Ἦχος δ΄.  Ψαλμός  98. 
Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. 

Ἐξομολογησάσθωσαν  
τῷ ὀνόματί Σου τῷ μεγάλῳ 3 
ὅτι φοβερόν καί ἅγιόν ἐστιν. 

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. 

Ὑψοῦτε Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν 5 
καί προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ  
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τῶν ποδῶν Αὐτοῦ 
ὅτι ἅγιός ἐστιν. 

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. 

Μωϋσῆς καί Ἀαρών  
ἐν τοῖς ἱερεῦσιν Αὐτοῦ 6 
καί Σαμουήλ ἐν τοῖς ἐπικαλουμένοις  
τό ὄνομα Αὐτοῦ. 

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. 

Ἐπεκαλοῦντο τόν Κύριον  
καί Αὐτός εἰσήκουεν αὐτῶν, 
ἐν στύλῳ νεφέλης ἐλάλει πρός αὐτούς. 7 

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. 
 

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ΤΗΣ Α' ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  

Ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην, 1,44-52. 
ΜΑΘΗΜΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  
44 ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς  

ἐξελθεῖν εἰς τήν Γαλιλαίαν·   
καί εὑρίσκει Φίλιππον καί λέγει αὐτῷ·  
- Ἀκολούθει μοι.  

Ἐκεῖνο τόν καιρό ἀποφάσισε ὁ Ἰησοῦς 
νά πάη στή Γαλιλαία.  
Βρίσκει τότε τό Φίλιππο καί τοῦ λέει: 
- Ἀκολούθησέ με. Ἔλα μαζί Μου. 

45 Ἦν δέ ὁ Φίλιππος ἀπό Βηθσαϊδά, 
ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καί Πέτρου.  
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Ὁ Φίλιππος καταγόταν ἀπό τή 
Βηθσαϊδά, τήν πατρίδα τοῦ Ἀνδρέα 
καί τοῦ Πέτρου. 

46 Εὑρίσκει Φίλιππος τόν Ναθαναήλ,  

καί λέγει αὐτῷ·  
- Ὅν ἔγραψε Μωσῆς ἐν τῷ Νόμῳ  
καί οἱ Προφῆται,  
εὑρήκαμεν 
Ἰησοῦν τόν υἱόν τοῦ Ἰωσήφ,  
τόν ἀπό Ναζαρέτ .   

Βρίσκει ὁ Φίλιππος τόν Ναθαναήλ 
καί τοῦ λέει: 
Αὐτόν πού προανήγγειλε ὁ Μωϋσῆς 
στό Νόμο καί οἱ Προφῆτες, Τόν 
βρήκαμε, εἶναι ὁ Ἰησοῦς, ὁ γιός τοῦ 
Ἰωσήφ ἀπό τή Ναζαρέτ. 

47 Καί εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· 
- Ἐκ Ναζαρέτ  
δύναταί τι ἀγαθόν εἶναι;  

Τόν ρώτησε ὁ Ναθαναήλ: 
Ἀπό τή Ναζαρέτ μπορεῖ νά βγῆ 
τίποτα καλό; 

Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· 
- Ἔρχου καί ἴδε.  

Τοῦ λέει ὁ Φίλιππος: 
Ἔλα καί δές (νά διαπιστώσης μόνος 
σου). 

48 Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τόν Ναθαναήλ 
ἐρχόμενον πρός Αὐτόν  
καί λέγει περί Αὐτοῦ·  
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Ὁ Ἰησοῦς εἶδε τό Ναθαναήλ νά 
πλησιάζη καί λέει γι᾿ αὐτόν:  

- Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης,  
ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι.  

Νά ἕνας γνήσιος Ἰσραηλίτης, πού δέν 
ἔχει μέσα του δόλο. 

49 Λέγει Αὐτῷ Ναθαναήλ·  
- Πόθεν με γινώσκεις; 

Τόν ρωτάει ὁ Ναθαναήλ:  
Ἀπό ποῦ μέ ξέρεις; 

Ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καί εἶπεν αὐτῷ· 
Πρό τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, 
ὄντα ὑπό τήν συκῆν, εἶδόν σε.  

Κι ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπάντησε: 
Προτοῦ σοῦ φωνάξει ὁ Φίλιππος, 
σέ εἶδα πού ἦσουν κάτω ἀπ᾿ τή συκιά. 

50 Ἀπεκρίθη Ναθαναήλ καί λέγει Αὐτῷ· 
- Ραββί, Σύ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ,  
Σύ εἶ ὁ Βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ .    

Τότε ὁ Ναθαναήλ Τοῦ εἶπε: 
Διδάσκαλε, Ἐσύ εἶσαι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, 
Ἐσύ εἶσαι ὁ βασιλιάς τοῦ Ἰσραήλ. 

51 Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καί εἶπεν αὐτῷ· 
- Ὅτι εἶπόν σοι·  
εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς  
πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει.   

Κι ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀποκρίθηκε: 
Ἐπειδή σοῦ εἶπα πώς σέ εἶδα κάτω ἀπ᾿ 
τή συκιά, γι᾿ αὐτό πιστεύεις;  

Καί λέγει αὐτῷ· 
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52 - Ἀμήν ἀμήν λέγω ὑμῖν· 
ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τόν οὐρανόν ἀνεῳγότα,  
καί τούς Ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ 
ἀναβαίνοντας καί καταβαίνοντας 
ἐπί τόν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου 

Θά δεῖς μεγαλύτερα πράγματα ἀπ᾿ 
αὐτά. Τότε τοῦ λέει: Σᾶς βεβαιώνω ὅτι 
σύντομα θά δῆτε ἀνοιγμένο τόν 
οὐρανό καί τούς Ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ 
νά ἀνεβαίνουν καί νά κατεβαίνουν. 
πάνω στόν Υἱό τοῦ Ἀνθρώπου.  

 
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
Κάποια στιγμή ὁ ἄνθρωπος ἀνακα-

λύπτει στή ζωή του τόν Σωτῆρα, πού ὁ 
Θεός ἔχει ἀποστείλει γι αὐτόν. Τότε δη-
μιουργεῖται γιά τόν ἴδιο ἕνα διπλό χρέος: 
Νά συνδεθῆ οὐσιαστικά μαζί Του καί νά 
προσπαθήση νά φέρη καί ἄλλους κοντά 
Του.  

Τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου: 
«Ὁ Πατήρ ἀπέσταλκε τόν Υἱόν 

Σωτῆρα του κόσμου!» 

Τό κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ: 
«Δεῦτε πρός Με πάντες οἱ 

κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι καγώ 
ἀναπαύσω ὑμᾶς!»  

Ἡ ἀποστολή πού ἀναθέτει ὁ Χριστός 
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σ’ αὐτούς πού συνδέονται μαζί Του: 

«Καθώς ἀπέσταλκέ Με ὁ Πατήρ 
καγώ πέμπω ὑμᾶς.» 

«Πορευθέντες εἰς τόν κόσμον 
ἅπαντα κηρύξατε τό Εὐαγγέλιον πάσῃ 
τῇ κτίσῃ.» 

Ἄς μελετήσωμε μέ προσοχή καί μέ 
συνείδηση εὐθύνης τό μάθημα γιά τό 
ἱεραποστολικό χρέος πού ἔχομε, ὡς ἄν-
θρωποι πού συνδεόμαστε μέ τόν Χριστό 
καί ὡς μέλη τῆς «Ἀποστολικῆς 
Ἐκκλησίας» Του.  

Στό 1ο κεφ. τοῦ Κατά Ἰωάννην Εὐ-
αγγελίου ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μέ τήν ἁπλῆ 
παρουσία Του μᾶς δείχνει τόν φυσικό 
τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὀφείλομε νά δείξωμε 
τήν παρουσία Του στούς ἀνθρώπους τοῦ 
περιβάλλοντός μας καί νά τούς διευκολύ-
νωμε νά Τόν προσεγγίσουν καί νά συνδε-
θοῦν καί αὐτοί μαζί Του. 

Φαίνεται ἐπίσης καθαρά μέ πόσο φυ-
σικό τρόπο οἱ πρῶτοι Μαθητές πού Τόν 
γνωρίζουν, δίδουν τήν μαρτυρία τους καί 
εὐαγγελίζονται τόν Χριστό στά πιό κον-
τινά τους πρόσωπα. Ἔτσι ἁπλᾶ καί φυσι-
κά μπορεῖ κάθε πιστός νά ἐργαστῆ αὐτό 
τό ἔργο, νά καλέση τούς ἄλλους νά 
γνωρίσουν τόν Χριστό πού ἐγνώρισε ὁ 
ἴδιος.  
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Θεμελιῶδες χρέος τῆς ζωῆς μας εἶ-
ναι νά γνωρίσωμε οὐσιαστικά καί νά 
συνδεθοῦμε μέ τόν Χριστό, τό Φῶς τοῦ 
κόσμου καί τήν πηγή τῆς ἀγάπης καί 
νά ἀκτινοβολήσουμε αὐτό τό Φῶς κι 
αὐτήν τήν ἀγάπη στό περιβάλλον μας, 
ὥστε νά προσελκυστοῦν καί ἄλλοι νά 
ἑνωθοῦν μαζί Του.  

«Ὁ Ἰησοῦς καλεῖ  
τό Φίλιππο καί τό Ναθαναήλ.» 

Τό θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰ-
ησοῦ Χριστοῦ εἶναι τό κέντρο καί ἡ οὐ-
σία τῆς πίστεως. Αὐτόν πρέπει νά συνα-
τήσωμε καί νά ζήσωμε προσωπικά καί 
Αὐτόν νά κηρύξωμε πρός τούς ἄλλους 
καί πρῶτα πρός τούς ἀνθρώπους τοῦ 
στενοῦ μας οἰκογενειακοῦ καί φιλικοῦ 
περιβάλλοντος. Ὁ λόγος μας ὅμως, γιά 
νά εἶναι γνήσιος καί πειστικός, πρέπει 
νά ἔχη τόν ἐνθουσιασμό πού δίδει στήν 
ἔκφραση ἡ ἔκπληξη τῆς προσωπικῆς ἐμ-
πειρίας καί ἡ χαρά γιά τή μεγάλη ἀνα-
κάλυψη τοῦ Σωτῆρα, πού ὁ Θεός ἔστειλε 
στούς ὰνθρώπους!  

Τό μυστήριο τῆς πίστεως 

 Ἡ δύναμη πού κρύβει μέσα της ἡ 
πίστη, εἶναι ἡ ἴδια ἡ δύναμη τοῦ 
Χριστοῦ, Τόν ὁποῖο μέ τήν πίστη 
προσελκύομε μέσα μας καί τόν κάνομε 
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δικό μας. Αὐτή λοιπόν ἡ δύναμη τῆς 
πίστεως κινεῖ αὐτούς πού γνώρισαν 
πραγματικά τό Χριστό νά τρέχουν  πρός 
τούς φίλους τους καί τούς ἀνθρώπους 
τοῦ περιβάλλοντός τους, γιά νά τούς φα-
νερώσουν τήν γνωριμία πού ἔκαναν, τό 
μεγάλο θησαυρό πού ἀνακάλυψαν, καί 
νά Τόν μοιραστοῦν μαζί τους. «Καί 
ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, ἵνα καί ὑμεῖς 
κοινωνίαν ἔχητε μεθ’ ἡμῶν καί ἡ κοι-
νωνία δέ ἡ ἡμετέρα μετά τοῦ Πατρός 
καί μετά τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ ἐστίν» - νά 
τούς φέρουν κοντά Του γιά νά βεβαιω-
θοῦν αὐτοπροσώπως ὅτι Αὐτός εἶναι πού 
ἔστειλε ὁ Πατέρας γιά νά σώση τόν κό-
σμο. 

* * * 
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Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 

ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

«Αὕτη ἐστίν ἡ νίκη  
ἡ νικήσασα τόν κόσμον,  

ἡ πίστις ἡμῶν.» (Α΄  Ἰω. 5,4) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, μετά τό 
«Εἴη τό Ὄνομα Κυρίου Εὐλογημένον», παρα-
τάσσονται στόν σωλέα οἱ φέροντες τόν Τίμιο 
Σταυρό, τίς Δεσποτικές Εἰκόνες, τά Ἑξα-
πτέρυγα καί τά λάβαρα καί οἱ ἱερεῖς μέ τό 
Εὐαγγέλιον καί τόν Σταυρό εὐλογίας.  

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 
εἶναι τά ἐγκαίνια τῆς Ὀρθοδοξίας,  

ἡ ἀνακαίνιση, διατράνωση  
καί διακήρυξη 

 τῆς ὀρθόδοξου πίστεως 

Τί σημαίνει «Ὀρθοδοξία». Ποιά 
σημασία ἔχει γιά μένα προσωπικά τό 
γεγονός ὅτι εἶμαι ὀρθόδοξος χριστιανός. 

Εἶμαι ὑπερήφανος γιατί εἶμαι 
ὀρθόδοξος Χριστιανός, γιατί ἀνήκω στήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τό ἱεραποστολικό 
ὅμως χρέος πού ἔχω, εἶναι νά συμβάλλω 
μέ ὅλες μου τίς δυνάμεις στή ζωή καί τό 
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας!  
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Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ 
ἑορτές καί ἀκολουθίες της, τά μυστήρια 
της, ἡ θεία Λειτουργία καί ἡ θεία 
Κοινωνία, καθώς καί οἱ ἄνθρωποι, τά 
μέλη της πού χρειάζονται τήν 
συμπαράσταση τῆς ἀγάπης μου. 

Ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἀποστολή 
της, εἶναι αὐτή πού ἀνέθεσε ὁ Χριστός 
στούς Ἀποστόλους Του: Νά μένουν ἐν τῷ 
Χριστῷ, ἑνωμένοι μέ τό Χριστό καί 
μεταξύ τους, νά διαδίδουν τό Εὐαγγέλιο 
τοῦ Χριστοῦ καί νά διακονοῦν τή 
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου. 
«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά 
Ἔθνη». Ἀπό αὐτήν τήν ἀποστολή δέν 
ἐξαιρεῖται κανείς πιστός.  

Πῶς θά δείξω πρακτικά  
τό ζῆλο καί τήν ἀφοσίωσή μου  

πρός τήν Ὀρθοδοξία; 
Μέ τό νά μελετῶ καί νά προσεύχο-

μαι.  
Μέ τό νά ἔρχομαι νωρίς ἀπό τήν 

ἀρχή κάθε Κυριακή καί γιορτή στήν 
Ἐκκλησία καί νά μεταλαβαίνω τακτικά. 

Μέ τό νά ἀγαπῶ ὅλους τούς 
ἀνθρώπους, νά συγχωρῶ τούς ἐχθρούς 
μου καί νά διακονῶ τή σωτηρία τους.  

Μέ τό νά συμβάλλω μέ ὅλες μου τίς 
δυνάμεις στή δόξα τοῦ Χριστοῦ. 

Μέ τό νά: 
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«Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου  
ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου  
καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου  
καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου  
καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου·  
καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.» (Λουκᾶ 
10,27) 

Εἶναι ἀνάγκη σήμερα κάθε πιστός 
νά μελετήση μέ προσοχή καί ἐνδιαφέρον 
γιά νά ἐνημερωθῆ πλήρως: 

1. Γιά τά αἴτια τῆς διασπάσεως τῆς 
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστο-
λικῆς Ἐκκλησίας, στά μεγάλα καί 
στά μικρά κομμάτια τοῦ Χριστιανι-
κοῦ Κόσμου. 

2. Τίς ἀφορμές πού προκάλεσαν τήν 
κάθε μιά διάσπαση καί 

3. Τά κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσμα-
τα κάθε κομματιοῦ, πού αὐτοανακη-
ρύσσεται Ἐκκλησία, καθώς καί 

4. Τό πότε ἔγινε ἡ διάσπαση καί 
ἀποκοπή τοῦ κάθε κομματιοῦ ἀπό τό 
σῶμα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς 
καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή 
τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἀνατο-
λικῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ. 
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Ὅπως κάθε ἑορτασμός ἔτσι καί ὁ ἐ-
τήσιος ἑορτασμός τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπο-
τελεῖ οὐσιαστικά μιά ἀνανέωση τῆς ὁμο-
λογίας τῆς πίστεως καί μιά πανηγυρική 
ἐπανατοποθέτηση τῶν ἑορταστῶν στίς 
βάσεις τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως. Γίνε-
ται δηλαδή, κάθε χρόνο, μιά ἀναζωο-
γόνηση τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδόξου 
πίστεως.  

Πῶς; Μέ τήν ἀνανέωση τοῦ ζήλου 
καί τῆς ἀφοσιώσεως τῶν πιστῶν στίς 
ἀλήθειες τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ, 
πού ἀποτελοῦν τά θεμέλια τῆς εἰρήνης  
τοῦ κόσμου καί τῆς ἀσφάλειας καί 
συγχρόνως εἶναι ὅρος ἀπαραίτητος γιά 
τήν κληρονομία τῆς μελλούσης ζωῆς καί 
Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τήν ἴδια ὥρα, 
μέ τόν ἑορτασμό, γίνεται διακήρυξη καί 
διατράνωση τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεως, 
γιά νά τίς γνωρίσουν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι 
καί νά τίς ἀκολουθήσουν. Γιατί αὐτές οἱ 
ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας εἶναι ὁ 
μοναδικός δρόμος, ὁ ὁποῖος θά μᾶς βγάλη 
ἀπό τά ἀδιέξοδα τοῦ παρόντος κόσμου 
καί θά μᾶς εἰσαγάγη στήν αἰώνια χαρά, 
τήν εἰρήνη, τήν ἀσφάλεια καί τή 
μακαριότητα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρα-
νῶν. 

Ὁ ἐτήσιος αὐτός ἑορτασμός, ἐκτός 
τοῦ ὅτι χρωματίζει τήν ἀκολουθία τῆς 
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ἡμέρας μέ ψαλμούς, ὕμνους καί ἀναγνώ-
σματα, τά ὁποῖα ἐκφράζουν τό πνεῦμα 
τῆς Ὀρθοδοξίας, κορυφώνεται σέ μιά ἱε-
ρή λιτανεία τῶν ἑορταστῶν, ὅλου τοῦ 
ἐκκλησιάσματος, γύρω ἀπό κάθε ναό, ἐ-
νῶ κρούονται χαρμόσυνα καί πανηγυρι-
κά οἱ κώδωνες τῶν ἐκκλησιῶν. Προπο-
ρεύονται ὁ Τίμιος Σταυρός, τά Ἑξαπτέρυ-
γα καί τό Ἅγιον Εὐαγγέλιον μέ τίς ἱερές 
εἰκόνες καί ἡ λιτανεία κατά τήν 
ἐπιστροφή στό Ναό, καταλήγει σέ μιά 
πανηγυρική Δοξολογία, ἡ ὁποία περι-
λαμβάνει ἀνάγνωση ἀποσπασμάτων τοῦ 
Συνοδικοῦ Τόμου καί τό μνημόσυνο μέ 
τούς μακαρισμούς τῶν ὁμολογητῶν καί 
ὑπερμάχων τῆς πίστεως. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

( Χρειάζεται ἐμπλουτισμό, γιά νά δίνη πληρέστερη καί 

κατατοπιστικώτερη ἐνημέρωση  γιά τά φοβερά γεγονότα 

πού ἔγιναν τότε κατά τόν γενικό διωγμό κατά τῆς 

πίστεως καί τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.  

Οἱ Εἰκονομάχοι πρόλαβαν τίς μεταρυθμίσεις τοῦ 

Λουθήρου καί τῶν ἄλλων ἡγετῶν τῆς Διαμαρτύρησης, 

καθώς καί ἐκεῖνες τίς φρικτές ἐπιθέσεις πού ἤρχισαν οἱ 

ἄθεοι καί ἀρνητές διαφ ωτιστές καί μετά ἀπό αὐτούς οἱ 

μαρξιστές ἐναντίον τῆς πίστεως καί της Ἐκκλησίας, οἱ 

ὁποῖες καί συνεχίζονται μέχρι σήμερα μέ ἄλλη δολιότερη 

καί πιό ἐπικίνδυνη μορφή.) 
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726. Ὁ αὐτοκράτορας Λέων Γ΄ ὁ Ἴσαυρος 
ἐκδίδει ἀπανωτά διατάγματα μέ τά ὁ-
ποῖα ἀπαγορεύει τήν προσκύνηση τῶν 
εἰκόνων καί τελικά τίς ἐξορίζει ἀπό τούς 
ναούς. Παρατηρεῖται σθεναρή ἀντίσταση 
ἀπό τούς μοναχούς καί ἰδίως τούς Στου-
δίτες. 

787. Ἡ Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος καταδι-
κάζει τήν πλάνη τῶν εἰκονομάχων καί 
καθορίζει τήν τιμητική προσκύνηση 
τῶν εἰκόνων μέ βάση τή διδασκαλία τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.  

843. Ἡ ὁριστική καταδίκη καί κατάπαυ-
ση τῆς εἰκονομαχίας καί ἡ  ἀναστήλωση 
τῶν εἰκόνων πραγματοποιήθηκε στήν 
Κωνσταντινούπολη τήν Α΄ Κυριακή τῶν 
Νηστειῶν τοῦ 843, μέ ἀπόφαση τῆς Ἐν-
δημούσης Συνόδου. Ἡ ἡμέρα αὐτή ὀνομά-
στηκε «Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας» καί 
καθιερώθηκε νά ἑορτάζεται στό ἑξῆς 
κάθε χρόνο ὡς θρίαμβος τῆς ὀρθοδόξου 
πίστεως ἔναντι ὅλων τῶν κακοδοξιῶν 
καί τῶν αἱρέσεων, οἱ ὁποῖες ἐμφανίστη-
καν στήν ἱστορία καί ἀπείλησαν κατά 
καιρούς τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου 
τοῦ Χριστοῦ.  

Τί ἦταν στή βαθύτερη οὐσία της ἡ 
εἰκονομαχία καί ποιά σημασία ἔχει ὁ 
πανηγυρικός ἑορτασμός τοῦ θριάμβου 
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τῆς ὀρθοδόξου πίστεως; 
Ὁ πανηγυρικός ἑορτασμός τῆς νίκης 

κατά τῶν Εἰκονομάχων εἶναι μιά εὐκαι-
ρία, κατά τήν ὁποίαν ἡ Ἐκκλησία διακη-
ρύττει τήν ἱστορική ἀλήθεια τῆς ἐναν-
θρωπήσεως καί τῆς Θεανδρικῆς ὑπο-
στάσεως καί παρουσίας τοῦ Υἱοῦ καί 
Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Μέ τήν 
εὐκαιρία αὐτή ἡ Ἐκκλησία προβάλλει ὁ-
λόκληρο τό λυτρωτικό ἔργο, τό ὁποῖον 
ἐργάστηκε ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐ-
πάνω στή γῆ καί καθώς τό βιώνει ἡ ἴδια 
γιά τή στερέωση καί τόν ἁγιασμό της, 
τό μαρτυρεῖ καί τό προτείνει ὡς 
μοναδική λύση σωτηρίας γιά τό δρᾶμα 
τῆς ἀνθρωπότητος γενικά καί τοῦ 
σύμπαντος κόσμου.  

Ἡ εἰκονομαχία στήν οὐσία της ἦ-
ταν μιά μαχητική ἀντίδραση τοῦ κό-
σμου, ἕνας πόλεμος ἐναντίον τῆς 
ἀλήθειας πού ζεῖ καί προβάλλει ἡ Ἐκ-
κλησία ὡς λύση τῶν προβλημάτων τοῦ 
κόσμου. Ἡ ἀντίδραση αὐτή τῶν 
εἰκονομάχων στηρίζεται στή λογική τοῦ 
ἀνθρώπου, πού ἀπαιτεῖ νά μετρᾶ καί νά 
ἐξηγῆ κάθε πρᾶγμα καί κάθε μυστήριο 
μέ τή δική της μεζούρα. Τήν ἀρχική 
ὤθηση στήν ἀντίδραση αὐτή ἔδωσαν οἱ 
ἐπιδράσεις πού δέχτηκαν οἱ πρῶτοι 
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ὑποκινητές της, οἱ Ἴσαυροι αὐτοκράτορες 
(717), ἀπό τόν ἀραβικό καί τόν ἰουδαϊκό 
κόσμο. Ἡ Εἰκονομαχία ἀπειλοῦσε τά θε-
μέλια τῆς πίστεως, τήν οὐσία τοῦ 
Χριστιανισμοῦ. Ἡ οὐσία αὐτή τοῦ 
Χριστιανισμοῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια τῆς ἐ-
νανθρωπήσεως τοῦ δευτέρου Προσώπου 
τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τῆς τέλειας ἑ-
νώσεώς τοῦ Θεοῦ Λόγου μέ τήν ἀνθρώ-
πινη φύση, στό Θεανδρικό Πρόσωπο 
τοῦ Χριστοῦ, πάνω στήν ὁποίαν θεμε-
λιώνεται ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Τό 
ἔργο τοῦ Χριστοῦ εἶναι πρωτίστως ἕνω-
ση τοῦ θείου καί τοῦ ἀνθρώπινου παρά-
γοντα· Προσέγγιση τοῦ πνευματικοῦ καί 
τοῦ ὑλικοῦ στοιχείου σέ ἕνα Πρόσωπο, 
τόν Ἰησοῦν Χριστόν. Μέ τήν ἐνανθρώ-
πηση καί τό ἔργο τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἀποκαταστάθηκε ἡ σχέση  τοῦ ὑλικοῦ 
καί τοῦ πνευματικοῦ κόσμου. Ἔγινε ἡ ἕ-
νωση τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου στό 
ἕνα Θεανδρικό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἡ 
ἕνωση τοῦ πνευματικοῦ καί τοῦ ὑλικοῦ 
κόσμου στό θεανθρώπινο Σῶμα τοῦ 
Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία. Ὁ ἀόρατος 
Θεός, τό Πνεῦμα, συναντήθηκε, 
ἑνώθηκε, ἐνδύθηκε τήν ὕλη καί ἔγινε 
ὁρατός. Ὁ ἐπέκεινα τοῦ κόσμου Θεός 
μπῆκε στήν ζωή τοῦ κόσμου. Ὁ ἄχρονος 
καί αἰώνιος καί ἐκτός χώρου μπῆκε στόν 
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ἱστορικό χρόνο καί τόν χῶρο τοῦ κόσμου 
καί ἐνήργησε τόν ἐξαγιασμό τους. Ὅλο 
αὐτό τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ ἐξασφάλισε τή 
δυνατότητα τοῦ πνεύματος νά ἐκφραστῆ 
μέσα ἀπό τήν ὕλη.  

Μέ δυό λόγια ἡ εἰκονομαχία ἦταν 
μιά συνολική ἐχθρική ἀντίδραση τῆς 
χριστεπώνυμης ἡγεσίας τῆς βυζαντι-
νῆς Πολιτείας, ἡ ὁποία στήν οὐσία 
ἐπιχειροῦσε μιά ἀποστασία ἀπό τήν 
ὀρθόδοξη παράδοση. Ἡ ἀποστασία αὐτή 
ἦταν τέτοιου μεγέθους, ὥστε ἐξέφραζε 
καί ἀνανέωνε τίς πλάνες ὅλων τῶν αἱ-
ρέσεων, δηλαδή ὅλων τῶν ἐπιθέσεων 
τοῦ κόσμου κατά τῆς ἀληθείας τῆς πί-
στεως. Ἦταν μιά ἀνανέωση καί ἐξαπόλυ-
ση τῶν παλαιῶν σκληρῶν διωγμῶν κα-
τά τῆς Ἐκκλησίας καί τελικά μιά προ-
σπάθεια τοῦ «Κόσμου», τῆς Πολιτείας, 
νά ὑποτάξη πλήρως τήν Ἐκκλησία καί 
νά τήν μεταβάλη σέ μιά κρατική θρη-
σκευτική ὑπηρεσία, χωρίς καμιά ἐσωτε-
ρική οὐσία καί δυνατότητα λυτρωτικῆς 
εὐεργεσίας γιά τό λαό. Ἡ αἰώνια 
πολεμική τοῦ «Κόσμου» καί τοῦ 
ἄρχοντός του, τοῦ Διαβόλου ἐναντίον τοῦ 
Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως 
ἐκφράζεται μέ τά θαυμαστά ὁράματα τοῦ 
βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως, κεφ. 13. 

Γιά νά κατανοηθῆ τό μέγεθος τοῦ δι-
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ωγμοῦ καί ἡ σημασία τῆς ἀπειλῆς, πρέ-
πει νά μελετηθῆ μέ προσοχή τό Συνοδι-
κό τῆς Ὀρθοδοξίας καί νά ἀναζητηθῆ 
συμπληρωματική ἱστορική βιβλιογρα-
φία. (βλέπε Θρησκευτική καί Ἠθική 
Ἐγκυκλοπαιδεία, λήμματα Εἰκονομαχία, 
εἰκών, Ὀρθοδοξίας ἑορτή, Ζ΄ Οἰκου-
μενική Σύνοδος, σχετική μονογραφία 
Βασ. Λαούρδα καί ἄλλα.) 

Σέ ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες σή-
μερα, στό τέλος τοῦ Ὄρθρου γίνεται μιά 
ἐπίσημη θριαμβευτική τελετή: Οἱ ἱερεῖς 
καί ὁ λαός παίρνουν τά ἱερά σύμβολα τῆς 
πίστεώς μας, τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον, τόν 
Τίμιο Σταυρό, τά Ἑξαπτέρυγα, τά λάβα-
ρα καί τίς εἰκόνες καί μέ χαρούμενες κω-
δονοκρουσίες καί ὕμνους λιτανεύουν πε-
ριχαρῶς γύρω ἀπό τούς ναούς εὐχαρι-
στῶντας τό Θεό καί μακαρίζοντας τούς 
ἁγίους ὁμολογητάς τῆς πίστεως, γιά τήν 
ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας καί τῆς ἐκ-
κλησιαστικῆς ἑνότητος στή ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας. «Καί ὁμόνοια γίνεται τῶν 
πιστῶν θεοβράβευτος».  

Μέ τόν τρόπο αὐτό θυμούμαστε καί 
τιμοῦμε τήν Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τοῦ 
787 καί τήν ἐνδημοῦσα Σύνοδο τοῦ 843.  

Ἡ Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος κατεδί-
κασε τήν πλάνη τῆς Εἰκονομαχίας, ἀπο-
κατέστησε τήν τιμητική προσκύνηση 
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τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί τίς ἀνόρθωσε ξα-
νά στήν πρώτη τους θέση πάνω στούς 
πεσούς καί τούς τοίχους τῶν ναῶν. 
Δυστυχῶς, μετά ἀπό μιά σύντομη 
κατάπαυση τοῦ διωγμοῦ, ἡ εἰκονομαχία 
ἀνανεώθηκε πάλι. Τελικά ὅμως ἡ 
ὀρθόδοξη πίστη ἐθριάμβευσε καί ἡ 
εἰκονομαχία κατέπαυσε ὁριστικά, μέ τήν 
ἐνδημοῦσα (ἔκτακτη) Σύνοδο τοῦ 843.  
Τότε ὕστερα ἀπό 117 χρόνια πολέμου 
καί διωγμῶν, ἐσήμανε ἡ ὁριστική κατά-
παυση τῆς εἰκονομαχίας καί ὁ θρίαμβος 
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἐναντίον ὅλων 
τῶν αἱρέσεων. 
 

ΤΟ 

«ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» 

Εἶναι τό γράμμα τῆς ἐνδημούσης Συ-
νόδου, τό ὁποῖο περιλαμβάνει τήν ἀνανέ-
ωση τῆς ἀποφάσεως τῆς Ζ΄ Οἰκουμενι-
κῆς Συνόδου καί εἶναι καταχωρημένο 
στό βιβλίο τοῦ Τριωδίου μαζί μέ τήν ἀ-
κολουθία τῆς Α΄ Κυριακῆς τῶν Νηστει-
ῶν. Φέρει τόν τίτλο:  

«Ἐποφειλομένη πρός Θεόν  
ἐτήσιος εὐχαριστία,  

καθ' ἥν ἡμέραν ἀπελάβομεν  
τήν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαν,  

σύν ἀποδείξει  
τῶν τῆς εὐσεβείας δογμάτων,  
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καί καταστροφῇ  
τῶν τῆς κακίας δυσσεβημάτων.» 

Δηλαδή τό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας 
εἶναι στήν οὐσία του: «Ἡ ἐτήσια εὐχαρι-
στία πού ὀφείλομε στό Θεό τήν ἡμέρα 
κατά τήν ὁποίαν ἀπολαύσαμε τήν Ἐκ-
κλησία τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀπόδειξη καί δι-
ακήρυξη τῶν εὐσεβῶν δογμάτων τῆς πί-
στεως καί τήν καταστροφή καί καταδί-
κη τῶν κακοδόξων διδασκαλιῶν τῶν ἀ-
σεβῶν.» 

Ὁ Συνοδικός Τόμος, τό κείμενο στό 
ὁποῖο κατέγραψε τήν ἀπόφαση καί δια-
κήρυξή της ἡ Σύνοδος, ὀνομάζεται Ὅρος 
ἤ Τόμος τῆς Συνόδου, ἤ «Συνοδικόν τῆς 
Ὀρθοδοξίας». Περιλαμβάνει διατυπω-
μένη ἐπακριβῶς τήν δογματική  ἀλή-
θεια τῆς πίστεως καί διδασκαλίας τῆς 
Ἐκκλησίας σχετικά μέ τούς ὅρους: 
«λατρεία» καί «προσκύνησις». Διευ-
κρινίζει καί διακρίνει τήν ἀπόλυτη 
«λατρευτική προσκύνηση», τήν κυρίως 
«λατρεία», ἡ ὁποία ἀπονέμεται μόνον 
εἰς τόν Θεόν ἀπό τήν «σχετική, ἤ τιμη-
τική προσκύνηση», ἡ ὁποία ἀπονέμε-
ται στούς Ἁγίους, τά ἱερά λείψανα, τό 
Εὐαγγέλιο, τόν Τίμιο Σταυρό καί τίς 
ἅγιες εἰκόνες. Διευκρινίζει ἐπίσης τό 
Συνοδικό, τόν ἱερό λειτουργικό καί ἁγια-
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στικό ρόλο τῶν Ἁγίων καί τῶν ἱερῶν 
ἀντικειμένων τῆς πίστεως, τά ὁποῖα 
εἶναι πνευματικά σύμβολα, δηλαδή φο-
ρεῖς πνευματικοῦ περιεχομένου, ὄργανα 
χάριτος, διά τῶν ὁποίων ἡ μυστική 
θεία πραγματικότης μέ τήν ὁποίαν 
συνδέονται, διοχετεύει ἁγιαστική χάρη 
καί δύναμη στούς πιστούς πού 
ἐκφράζουν τό σεβασμό καί τήν 
προσκύνησή τους πρός αὐτά.  Τέτοια 
σύμβολα εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός, τό ἱερό 
Εὐαγγέλιο μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ, τά ἱερά 
λείψανα καί οἱ ἅγιες εἰκόνες.  

Τό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας 
λοιπόν, ἐπεξηγεῖ,  ὅτι ὁ σεβασμός καί ἡ 
τιμή τῶν πιστῶν πρός τούς ἁγίους καί 
τά ἱερά ἀντικείμενα εἶναι οὐσιαστικά 
σεβασμός καί τιμή πρός τήν ἀρχική 
πηγή, τόν δοτῆρα τοῦ ἁγιασμοῦ Θεόν 
καί τούς Ἁγίους Του. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ 
ἐκλεκτοί φίλοι τοῦ Θεοῦ, τούς ὁποίους ὁ 
Θεός ἀγαπᾶ γιατί Τόν εὐχαρίστησαν 
ἀκολουθήσαντες τόν Μονογενῆ Υἱό καί 
Λόγο Του. Κι ἐμεῖς οἱ πιστοί λατρεύομε 
τό Θεό καί τιμοῦμε τούς φίλους Του, 
τούς Ἁγίους. «Ἐμοί δέ λίαν ἐτιμήθησαν 
οἱ φίλοι Σου, ὁ Θεός», δηλαδή: ἀπό μένα 
Θεέ μου, πάρα πολύ τιμήθηκαν οἱ φίλοι 
Σου. Καί ξέρομε, ὅπως μᾶς βεβαιώνουν οἱ 
μεγάλοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι τῆς 
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Ἐκκλησίας, οἱ ὑπέρμαχοι τῆς ὀρθοδόξου 
Πίστεως, ὅτι ὁ σεβασμός καί ἡ τιμή πού 
ἐκδηλώνουμε τιμῶντας καί προσκυ-
νῶντας τίς ἅγιες εἰκόνες, μεταβαίνει καί 
ἀποδίδεται στό πρωτότυπο, στό ὑπαρκτό 
δηλαδή πρόσωπο πού εἰκονίζουν. «Ἡ τι-
μή τῆς εἰκόνος ἐπί τό πρωτότυπον δια-
βαίνει», διακηρύττει ὁ Μέγας Βασίλειος.   

Ἄλλωστε, τά πρόσωπα καί οἱ εἰκονι-
ζόμενες πραγματικότητες, εἶναι πρόσω-
πα καί πραγματικότητες πού ὑπῆρξαν 
ἱστορικά. Ὁ Χριστός ἦρθε στόν κόσμο, 
ἔδρασε μέσα σ’ αὐτόν καί ἐργάστηκε τή 
σωτηρία μας. Τό ἴδιο καί οἱ Ἅγιοι. 
Ἔζησαν σέ συγκεκριμμένο τόπο καί 
ὡρισμένη ἱστορική ἐποχή. Τά εἰκονιζό-
μενα πρόσωπα λοιπόν, ὑπάρχουν, ἀλλά 
δέν εἶναι ὁρατά μέ τά σωματικά μάτια. 
Τό βλέπομε ὅμως μέ τά μάτια τοῦ νοῦ, 
μέ τά μάτια καί τή γνώση τῆς πίστεως.  

Στό τέλος αὐτοῦ τοῦ Συνοδικοῦ Τό-
μου προσετέθηκαν ἀργότερα καί ἄλλες 
παράγραφοι ἀπό μεταγενέστερες Συνό-
δους, πού συνεκροτήθησαν γιά τήν κα-
ταδίκη καί ἄλλων πλανῶν καί κακοδοξι-
ῶν οἱ ὁποῖες ἐμφανίστηκαν ἀργότερα. 
Προστέθηκαν ἀκόμη ἡ αὐθεντική διατύ-
πωση τῶν ὀρθοδόξων δογματικῶν διδα-
σκαλιῶν ἐπί τῶν νέων θεμάτων πού 
προέκυψαν, καθώς καί οἱ τιμητικοί μα-
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καρισμοί πού ὀφείλομε στούς ὑπερμά-
χους καί ὁμολογητάς τῆς πίστεως καί τά 
ἀναθέματα καί ἀποκηρύξεις ἐναντίον 
τῶν αἱρετικῶν καί εἰσηγητῶν τῆς πλά-
νης.  

 
Ο ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ 

Ἡ Ἐκκλησία καθιέρωσε τήν «εἰκονι-
κή καταγραφή», δηλαδή τήν ἀναπαρά-
σταση τῶν ἱστορικῶν γεγονότων μέ τή 
ζωγραφική τέχνη τῶν εἰκόνων, ἀλλά καί 
τήν τιμητική προσκύνηση τῶν ἁγίων εἰ-
κόνων, γιά τόν ἑξῆς κυρίως λόγο: Μέ τόν 
«εἰκονισμό», δηλαδή μέ τό λόγο τόν ὁ-
ποῖον ἐκφράζει βουβά - χωρίς νά ἀκούγε-
ται καί νά ὁμιλῆ - ἡ εἰκόνα, δείχνει καί 
ὁμολογεῖ, ἐκφράζει καί διακηρύσσει πα-
ραστατικά τό οὐσιαστικό περιεχόμενο, 
τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας, ὅτι: ὁ Μο-
νογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀπε-
ρίγραπτος Λόγος τοῦ Πατρός, καταδέ-
χτηκε νά κατεβῆ καί νά κατασκηνώση 
ἀνάμεσά μας, νά γίνη ἄνθρωπος ὅμοιος 
μέ ἐμᾶς, ὁρατός καί περιγραπτός, καί νά 
ἐργαστῆ τή σωτηρία μας, δηλαδή τήν ἀ-
ποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου στήν προ-
πτωτική δόξα καί μακαριότητα τῆς Βα-
σιλείας τῶν Οὐρανῶν. 
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Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  

ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ  

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ 

  

Προοίμιον 

Κοντάκιον  
Αὐτόμελον.  Ἦχος πλ. δ΄. 

Ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος τοῦ Πατρός  
ἐκ Σοῦ Θεοτόκε  
περιεγράφη σαρκούμενος 
καί τήν ῥυπωθεῖσαν εἰκόνα  
εἰς τό ἀρχαῖον ἀναμορφώσας 
τῷ θείῳ κάλλει συγκατέμιξεν. 
Ἀλλ’ ὁμολογοῦντες τήν σωτηρίαν  
ἔργῳ καί λόγῳ ταύτην ἀνιστοροῦμεν. 

Μετάφραση:  
Ὁ ἀπερίγραπτος Υἱός καί Λόγος  
τοῦ Θεοῦ Πατρός  
ἔγινε περιγραπτός ἀπό σένα Θεοτόκε  
μέ τήν ἐνανθρώπηση  
καί τήν ἐνσάρκωσή Του. 
Αὐτός ἀνέμιξε τήν λερωμένη ἀπό τήν 
ἁμαρτία εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου, μέ τό 
κάλλος τῆς Θεότητός Του καί τήν 
ἀναμόρφωσε, τήν ἀποκατέστησε στήν 
ἀρχική της καθαρότητα.   
Καί ἐμεῖς πού πιστέψαμε καί 
δεχτήκαμε τή σωτηρία πού 
ἐργάστηκε ὁ Χριστός γιά μᾶς μέ τή 
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σταυρική θυσία καί τήν ἀνάστασή 
Του, τήν ὁμολογοῦμε, τήν 
διακηρύττουμε, τήν ἐξιστοροῦμε, τήν 
διηγούμαστε μέ ἔργα, ὅπως εἶναι οἱ 
εἰκόνες καί οἱ τελετές - ἡ Θεία 
Λειτουργία - καί μέ λόγια, ὅπως εἶναι 
τά κηρύγματα καί τά συγγράμματα. 

Οἶκος .  
Τοῦτο, τό τῆς Οἰκονομίας μυστήριον,  
προκατήγγειλαν πάλαι Προφῆται  
θειωδῶς ἐμπνευσθέντες  
δι᾿ ἡμᾶς τούς εἰς τά τέλη τῶν αἰώνων  
καταντήσαντας,  
τῆς τούτου τυχόντες ἐλλάμψεως. 

Αὐτό τό μυστήριο τῆς Θείας 
Οἰκονομίας, τό προεκήρυξαν παλαιά 
Προφῆτες ἐμνευσμένοι ἀπό τό Θεό, 
γιά χάρη ἡμῶν, τῶν ἀνθρώπων πού 
ζοῦμε σ’ αὐτά τά τελευταία χρόνια.  

Γνῶσιν οὖν θείαν παρ᾿ Αὐτοῦ λαβόντες 
ἕνα Κύριον τόν Θεόν γινώσκομεν 
ἐν τρισίν Ὑποστάσεσι δοξαζόμενον· 
καί  Αὐτῷ μόνῳ λατρεύοντες   
μίαν Πίστιν, ἕν βάπτισμα ἔχοντες,  
Χριστόν ἐνδεδύμεθα. 

Ἀπό αὐτό τό μυστήριο τῆς Θείας 
Οἰκονομίας φωτισμένοι, γνωρίζομε 
ἕναν Κύριο καί Θεό μέ τρεῖς 
Ὑποστάσεις. Αὐτόν μόνο λατρεύομε.  
Μιά πίστη ἔχομε καί ἕνα Βάπτισμα  
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καί εἴμαστε ντυμένοι τόν Χριστό  
καί ἑνωμένοι μαζί Του. 

Ἀλλ᾿ ὁμολογοῦντες τήν σωτηρίαν,  
ἔργῳ καί λόγῳ ταύτην ἀνιστοροῦμεν. 

Καί ἐμεῖς πού πιστέψαμε καί 
δεχτήκαμε τή σωτηρία πού 
ἐργάστηκε ὁ Χριστός γιά μᾶς τήν 
ὁμολογοῦμε, τήν διακηρύττουμε, τήν 
ἐξιστοροῦμε καί τήν διηγούμαστε μέ 
ἔργα καί λόγια. 

 
Ἐπισήμανση : 

Τό οὐσιαστικό νόημα τῆς ἑορτῆς καθορίζει 
ἡ ἑξῆς καταπληκτική φράση τοῦ Συνοδικοῦ τῆς 
Ὀρθοδοξίας (4):  

(Μετάφραση) 
«Ἐπάνω στίς εἰκόνες βλέπομε  
τά πάθη πού ἔπαθε γιά μᾶς  
ὁ Δεσπότης Χριστός· 
τή Σταύρωση καί τήν Ταφή, 
τό ὅτι ἀπέθανε δηλαδή καί ἐτάφη, 
βλέπομε τόν Ἅδη νά νεκρώνεται 
νά σκυλεύεται καί νά λεηλατῆται. 
Βλέπομε τούς ἄθλους,  
τά κατορθώματα  
καί τούς στεφάνους τῶν Μαρτύρων. 
Αὐτή τήν ἴδια δηλαδή τή σωτηρία,  
τήν ὁποίαν ἐργάστηκε πάνω στή γῆ  
ὁ πρῶτος ἀθλοθέτης καί ἀθλοδότης, 
ὁ στεφανωμένος νικητής  
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Ἰησοῦς Χριστός. 
Αὐτή τήν ἑορτή  
πανηγυρίζομε σήμερα.  
Καί μέσα σ’ αὐτόν τόν ἑορτασμό  
ὅλοι ἐμεῖς μαζύ συναγαλλόμαστε  
καί λιτανεύομε χαρούμενοι  
καί φωνάζομε καί διακηρύττομε  
μέ ψαλμούς καί ὕμνους  
καί ἱερά ἄσματα: 
 

Τίς Θεός μέγας, ὡς ὁ Θεός ἡμῶν;  
Σύ εἶ ὁ Θεός ἡμῶν,  
ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος.  
 

Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

«Ἐποφειλομένη πρός Θεόν ἐτήσιος 
εὐχαριστία, καθ' ἥν ἡμέραν ἀπελάβο-
μεν τήν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαν, σύν ἀπο-
δείξει τῶν τῆς εὐσεβείας δογμάτων, 
καί καταστροφῇ τῶν τῆς κακίας δυσ-
σεβημάτων.»  

Μετάφραση: 
«Αὐτή ἡ εὐχαριστήρια δοξολογία  

πού τελοῦμε σήμερα,  
εἶναι ἡ ἐτήσια εὐχαριστία πού 
ὀφείλομε στό Θεό γιά τήν ἡμέρα κατά 
τήν ὁποίαν καταδικάστηκαν καί 
θάφτηκαν οἱ κακόδοξες διδασκαλίες 
καί ἀπολαύσαμε τήν Ἐκκλησία τοῦ 
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Θεοῦ λαμπροστολισμένη μέ τήν 
εὐπρέπεια τῶν ἱερῶν εἰκόνων της, πού 
διακηρύττουν τρανότατα τά δόγματα 
τῶν ἀληθειῶν καί ἀκτινοβολοῦν τήν 
χάρη καί τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ καί 
τῶν εὐσεβῶν δογμάτων τῆς πίστεως.» 
 

Ὁ Ἱερεύς   
μέ τό θυμιατό ὅπως κάνει τή Νύχτα τοῦ 

Πάσχα πρίν ἀπό τήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως: 

Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί ὁμοουσίῳ  
καί ζωοποιῷ καί ἀδιαιρέτῳ Τριάδι,  
πάντοτε νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

 Δόξα.  Ἦχος β΄. 
(Τό Ἰδιόμελο τῶν Ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ) 

Οἱ ἐξ ἀσεβείας εἰς εὐσέβειαν προβάντες 
καί τῷ φωτί τῆς γνώσεως 
ἐλλαμφθέντες 
ψαλμικῶς τάς χεῖρας κροτήσωμεν,  
εὐχαριστήριον αἶνον  
τῷ Θεῷ προσάγοντες!  

Ὅλοι ἐμεῖς φωτιστήκαμε  
ἀπό τό φῶς τῆς θείας γνώσεως  
καί γλιτώσαμε καί περάσαμε  
ἀπό τήν ἀσέβεια τῆς εἰκονομαχίας  
στήν ὀρθόδοξη εὐσέβεια, 
ἄς χειροκροτήσουμε κι ἄς ψάλλομε 
εὐχαριστήριο ὕμνο στό Θεό. 
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Καί τάς ἐν τοίχοις  
καί πίναξι καί ἱεροῖς σκεύεσιν 
ἐγχαραχθείσας ἱεράς εἰκόνας,  
τοῦ Χριστοῦ, τῆς Πανάγνου  
καί πάντων τῶν Ἁγίων, 
τιμητικῶς  προσκυνήσωμεν ,  
ἀποβαλλόμενοι τήν δυσσεβῆ  
τῶν κακοδόξων θρησκείαν!  

Καί ἄς τιμήσωμε προσκυνῶντας 
τιμητικά τίς ἱερές εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ,  
τῆς Παναγίας Μητέρας Του,  
καί ὅλων τῶν Ἁγίων,  
πού εἶναι χαραγμένες ἐπάνω σέ τοίχους,  
σέ πίνακες καί ἱερά σκεύη, 
ἀποβάλλοντας τήν ἀσεβῆ θρησκεία 
τῶν κακοδόξων εἰκονομάχων. 

«Ἡ γάρ  τιμή  τῆς  εἰκόνος   
ἐπί  τό  πρωτότυπον  διαβαίνει», 
φησιν ὁ Βασίλειος. 

Διότι ἡ τιμή πού ἀποδίδομε στήν 
εἰκόνα μεταβαίνει στό Πρωτότυπο,  
δηλαδή στό Πρόσωπο πού εἰκονίζει,  
λέει ὁ Μέγας Βασίλειος. 

Προσκυνοῦντες οὖν τιμητικῶς,  
ἀδελφοί, τάς ἱεράς εἰκόνας,  
τάς παριστώσας  
τό μυστήριον τῆς πίστεως 
καί σωτηρίας ἡμῶν, 
αἰτούμεθα παρά Χριστοῦ, 
τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, 
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ταῖς πρεσβείαις τῆς ἀχράντου 
Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων 
δωρηθῆναι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος. (ΚΠ 09) 

Καθώς προσκυνοῦμε λοιπόν, ἀδελφοί,  
τίς ἱερές εἰκόνες πού ἀναπαριστοῦν  
τό μυστήριο τῆς πίστεως,  
τή σωτηρία μας, 
παρακαλοῦμε τόν Χριστό, 
τόν σαρκωθέντα Λόγο τοῦ Θεοῦ, 
μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας Θεοτόκου 
καί ὅλων τῶν Ἁγίων, 
νά χαρίση καί σέ μᾶς  
τό μέγα Του ἔλεος. 

Ὁ χορός :  
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ (Ψαλτή) 

Δόξα Σοι τῷ δείξαντι τό φῶς.  
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ  
καί ἐπί γῆς εἰρήνη,  
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 
Ὑμνοῦμέν Σε, εὐλογοῦμέν Σε,  
προσκυνοῦμέν Σε, δοξολογοῦμέν Σε,  
εὐχαριστοῦμέν Σοι,  
διά τήν μεγάλην σου δόξαν. 
Κύριε, Βασιλεῦ ἐπουράνιε, Θεέ,  
Πάτερ παντοκράτορ·  
Κύριε Υἱέ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ  
καί Ἅγιον Πνεῦμα. 
Πρόσδεξαι τήν δέησιν ἡμῶν,  
ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός  
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καί ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ὅτι Σύ εἶ μόνος ἅγιος,  
Σύ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,  
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. 
Ὅτι παρά Σοί πηγή ζωῆς·  
ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς. 
Παράτεινον τό ἔλεός Σου  
τοῖς γινώσκουσί Σε.  
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός,  
ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (γ΄) 
Δόξα.  
Καί νῦν. 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἅγιος ὁ Θεός.  
Ἅγιος Ἰσχυρός.  
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὁ χορός :  
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος β΄ 

Τήν ἄχραντον Εἰκόνα Σου  
προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, 
αἰτούμενοι συγχώρησιν  
τῶν πταισμάτων ἡμῶν, 
Χριστέ ὁ Θεός!  
Βουλήσει γάρ ηὐδόκησας σαρκί 
ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, 
ἵνα ῥύσῃ οὕς ἔπλασας  
ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ! 
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Ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμεν Σοι· 
Χαρᾶς,  ἐπλήρωσας  τά  πάντα ,  
ὁ Σωτήρ  ἡμῶν , 
παραγενόμενος  
εἰς τό σῶσαι τόν κόσμον. 

Ὁ προεξάρχων :  
«Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τά ἔθνη, 
ἑνωτίσαθε αὐτῶν πάντες οἱ λαοί!» 

15 Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον,  
οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν,  
ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν,  

Ὅπως προεῖδαν καί προεφήτεψαν  
οἱ προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, 
ὅπως ἐδίδαξαν οἱ Ἀπόστολοι καί 
Μαθητές τοῦ Χριστοῦ στήν ἐποχή 
τῆς Καινῆς Διαθήκης καί ὅπως 
παρέλαβε ἀπό αὐτούς ἡ Ἐκκλησία 

οὕτω φρονοῦμεν,  
οὕτω λαλοῦμεν,  
οὕτω κηρύσσομεν  

Ἔτσι πιστεύομε,  
ἔτσι ὁμολογοῦμε,  
ἔτσι διακηρύσσομε. 
 

Προεξάρχων : 
Οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν,  
ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν,  
ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν,  
ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται,  
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τό ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται,  
ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο,  
ὁ Χριστός ὡς ἐβράβευσεν·  
οὕτω φρονοῦμεν,  
οὕτω λαλοῦμεν,  
οὕτω κηρύσσομεν. 

Ὅπως καθόρισαν τά δόγματα στίς 
οἰκουμενικές συνόδους οἱ πατέρες καί 
διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, καί ὅπως 
συμφώνησε ἡ οἰκουμένη, ὅπως ἔλαμψε 
ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἀποδεί-
χθηκε ἡ ἀλήθεια Του καί ἀποδιώ-
χτηκε τό ψεῦδος, ὅπως φανερώθηκε μέ 
παρρησία καί μαρτυρήθηκε ἡ σοφία 
τοῦ Θεοῦ κι ὅπως ἐβράβευσε ὁ ἴδιος ὁ 
Χριστός, Ἔτσι πιστεύομε, ἔτσι ὁμολο-
γοῦμε, ἔτσι διακηρύσσομε. 

Προεξάρχων :  
Χριστόν τόν ἀληθινόν Θεόν ἡμῶν 
καί τούς Αὐτοῦ Ἁγίους  
ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς,  
ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις,  
ἐν ναοῖς, ἐν εἰκονίσμασι,  

Τόν Χριστό, τόν ἀληθινό Θεό μας,  
καί τούς ἁγίους Του  
μέ λόγους τιμοῦμε,  
μέ συγγράμματα,  
μέ ἔννοιες, μέ θυσίες, μέ ναούς,  
μέ εἰκονίσματα  
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Προεξάρχων :  
τόν μέν ὡς Θεόν καί Δεσπότην  
προσκυνοῦντες καί σέβοντες,  

καί τόν μέν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό  
Τόν προσκυνοῦμε καί Τόν σεβόμαστε 
λατρευτικά καί ἀπόλυτα  
ὡς Θεόν καί κυρίαρχον Δεσπότην, 

τούς δέ, διά τόν κοινόν Δεσπότην,  
ὡς Αὐτοῦ γνησίους θεράποντας,  
τιμῶντες  
καί τήν κατά σχέσιν προσκύνησιν  
ἀπονέμοντες. 

Τούς δέ Ἁγίους Του, τούς τιμοῦμε  
ἐπειδή ἔχομε τόν ἴδιο κοινό Δεσπότη,  
καί τούς ἀποδίδομε σχετική  
- καί ὄχι ἀπόλυτη λατρευτική - 
προσκύνηση, ὡς γνήσιους καί 
ἀληθινούς ὑπηρέτες Του. 

16 Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων,  
αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων,  
αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων,  
αὕτη ἡ πίστις  
τήν Οἰκουμένην ἐστήριξεν.   

Αὐτή εἶναι ἡ πίστη  
πού ἔζησαν καί ἐδίδαξαν  
καί παρέδωκαν οἱ Ἀπόστολοι.  
Αὐτή εἶναι ἡ πίστη πού παρέλαβαν  
οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
ἀπό τόν Χριστό καί τούς Ἀποστόλους  
καί παρέδωκαν σ’ ἐμᾶς. 
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Αὐτή εἶναι ἡ πίστη  
πάνω στήν ὁποία βασίζεται  
καί στηρίζεται ἡ οἰκουμένη. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

[ Κι ἐμεῖς αὐτήν τήν πίστη 
παρελάβαμε,  
αὐτήν τηροῦμεν,  
ἐν αὐτῇ μένομε 
καί μέ αὐτήν ἐπιθυμοῦμε  
νά ἐπισφραγίσωμε τή ζωή μας. 

Ἀνανεώνομε λοιπόν τήν ὁμολογία τῆς 
πίστεώς μας καί διακηρύττομε ὅτι θά 
παραμείνωμε πιστοί μέχρι θανάτου σ’ 
αὐτήν τήν πίστη τῶν πατέρων μας. 
Καί ὅλοι μαζύ ὁμολογοῦμε: ] 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Τό Σύμβολον τῆς Πίστεως 

1. 
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν,  
Πατέρα, παντοκράτορα,  
ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, 
ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων. 

 2.  
Καί εἰς ἕνα Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν,  
τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν Μονογενῆ,  
τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα  
πρό πάντων τῶν αἰώνων.  
Φῶς ἐκ φωτός,  
Θεόν ἀληθινόν, ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ  
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γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα,  
ὁμοούσιον τῷ Πατρί,  
δι᾿ Οὗ τά πάντα ἐγένετο. 

 3.  
Τόν δι᾿ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους  
καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν  
κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν  
καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου  
καί Μαρίας τῆς Παρθένου  
καί ἐνανθρωπήσαντα. 

 4.  
Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν  
ἐπί Ποντίου Πιλάτου  
καί παθόντα καί ταφέντα. 

 5.  
Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ  
κατά τάς Γραφάς. 

 6.  

Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς  
καί καθεζόμενον  
ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. 

 7.   
Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης  
κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς,  
Οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. 

 8.  

Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον,  
τό Κύριον, τό Ζωοποιόν,  
τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον,  
τό σύν Πατρί καί Υἱῷ  
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συμπροσκυνούμενον  
καί συνδοξαζόμενον,  
τό λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν. 

 9.  
Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν  
καί Ἀποστολικήν ᾿Εκκλησίαν. 

10.  
Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα  
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.  

11.  

Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.  
12.  

Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. 
Ἀμήν.  

 
Τίς Θεός  
μέγας, ὡς ὁ Θεός ἡμῶν;  
σύ εἶ ὁ Θεός ἡμῶν,  
ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος.  

Ἡ λιτανε ία   
ὑπό  τούς  ἤχους  τῶν  κωδώνων  

Ἀμέσως μετά, ἡ σχηματισμένη ἤδη στό 
σωλέα πομπή, ξεκινᾶ, προπορευομένου τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ. Ἕπονται τά Ἑξαπτέρυγα καί οἱ 
λαμπάδες καί τρεῖς τριάδες παιδίων,   
φερόντων ὑψωμένας εἰς τάς χεῖρας των ἱεράς 
εἰκόνας. Τελευταῖοι οἱ φέροντες τάς Δεσποτικάς 
Εἰκόνας καί ἀμέσως μετά οἱ ἱερεῖς.  

Ἀκολουθοῦν ὁπίσω αὐτῶν οἱ χοροί καί 
ὁλόκληρο τό Ἐκκλησίασμα ψάλλοντες ἐναλλάξ 
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τό Ἀπολυτίκιον καί τό Τίς Θεός... 
Κατά τήν λιτάνευση οἱ δύο χοροί ἑνωμένοι 

σέ ἕνα παραμένουν στή θέση τους καί ψάλλουν: 
α) τό Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς «Τήν ἄχραντον 

εἰκόνα Σου» ἀπό τήν σελίδα 9 καί κατόπιν 
β) τά καθίσματα, 
γ) τά στιχηρά τοῦ Ἑσπερινοῦ σελ. 5 καί τῶν 

Αἴνων, σελ. 16.  

Στό  τέλος  τῆς  λ ιτανε ίας  
ἐπ ιστρέφουν  ὅλοι  μέσα  στό  ναό .   

Οἱ φέροντες τόν Σταυρό, τά ἑξαπτέρυγα καί 
τίς δεσποτικές εἰκόνες, λαμβάνουν θέση στήν 
εἴσοδο καί ὁ λαός εἰσερχόμενος ἀσπάζεται τά 
ἱερά σύμβολα τῆς πίστεώς του.  

Μαζί τους οἱ ἱερεῖς συγχαίρουν καί 
ἀσπάζονται τούς εἰσερχομένους, ἐνῶ οἱ χοροί 
ψάλλουν πανηγυρικά τά χαρακτηριστικώτερα 
τροπάρια ἀπό τά στιχηρά καί τινα τῶν 
κανόνων. Ἀφοῦ εἰσέλθουν ὅλοι ἐντός τοῦ ναοῦ, 
οἱ ἱερεῖς καί οἱ φέροντες τά σύμβολα, 
ἐπανατοποθετοῦνται στόν σωλέα μέ μέτωπο 
πρός τόν λαόν καί ὁ προεξάρχων κατακλείει τήν 
δοξολογίαν καί τήν λιτανείαν μέ τούς 
μακαρισμούς, τά ἀναθέματα καί τίς δεήσεις: 

 
ΜΑ ΚΑ ΡΙ ΣΜΟ Ι  -  Α Ν Α Θ Ε ΜΑ Τ Α  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Δ Ε Η ΣΙ Σ  

Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός,  
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κατά τό μέγα ἔλεός σου,  
δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καί ἐλέησον. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ΄).  

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καί 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν  

Κύριε, ἐλέησον. (γ΄).  

Ἔτι δεόμεθα  
ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν ... 
καί πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν 
ἀδελφότητος  

Κύριε, ἐλέησον. (γ΄).  

Ἔτι δεόμεθα  
ὑπέρ τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς  
εὑρισκομένων  
ἱεραποστόλων ἀδελφῶν ἡμῶν,  
τῶν ἐργαζομένων τόν εὐαγγελισμόν  
τοῦ σύμπαντος κόσμου 
καί κηρυττόντων τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν  
καί ὑπέρ τοῦ Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν  
ἐπί πλέον συνεργῆσαι  
καί κατευοδῶσαι αὐτούς ἐν πᾶσι. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ΄). 

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ  
εἰρήνης καί καταστάσεως  
τοῦ σύμπαντος κόσμου,  
εὐσταθείας  
τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν  
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καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως·  
σωτηρίας τε καί βοηθείας  
τῶν μετά σπουδῆς καί φόβου Θεοῦ 
κοπιώντων καί διακονούντων  
πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν 
καί ὑπέρ τῆς σωτηρίας πάσης ψυχῆς  
τῆς τήν ἀλήθειαν ἐκζητούσης 
Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ΄) 

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ ἐλέους, ζωῆς,  
εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας,  
ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως  
καί ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν  
τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ,  
πάντων τῶν εὐσεβῶν  
καί ὀρθοδόξων Χριστιανῶν,  
τῶν κατοικούντων καί παρεπιδημούντων  
ἐν τῇ πόλει καί ἐνορίᾳ ταύτῃ,  
τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν  
καί ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου ναοῦ τούτου.  
Καί ὑπέρ πάντων τῶν συνελθόντων  
εἰς τήν ἁγίαν ἑορτήν  
καί πανήγυριν ταύτην,  
ὑπέρ ὑγείας καί σωτηρίας αὐτῶν εἴπωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ΄) 

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν μακαρίων  
καί ἀοιδίμων κτιτόρων  
τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας ταύτης  
καί ὑπέρ πάντων  
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τῶν προαναπαυσαμένων  
πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν,  
τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων 
καί ἀπανταχοῦ ὀρθοδόξων. 

Κύριε, ἐλέησον.  

Ἔτι δεόμεθα  
ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι  
τήν ἁγίαν Ἐκκλησίαν  
(ἤ τήν Μονήν) καί τήν πόλιν ταύτην  
καί πᾶσαν πόλιν καί χώραν  
ἀπό ὀργῆς, λοιμοῦ, λιμοῦ,  
σεισμοῦ, καταποντισμοῦ,  
πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων  
ἐμφυλίου πολέμου  
καί αἰφνιδίου θανάτου·  
ὑπέρ τοῦ ἵλεων, εὐμενῆ  
καί εὐδιάλλακτον γενέσθαι  
τόν ἀγαθόν  
καί φιλάνθρωπον Θεόν ἡμῶν,  
τοῦ ἀποστρέψαι καί διασκεδάσαι  
πᾶσαν ὀργήν καί νόσον  
τήν καθ᾿  ἡμῶν κινουμένην  
καί ῥύσασθαι ἡμᾶς  
ἐκ τῆς ἐπικειμένης  
δικαίας Αὐτοῦ ἀπειλῆς  
καί ἐλεῆσαι ἡμᾶς. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ΄) 

Ἔτι δεόμεθα  
καί ὑπέρ τοῦ εἰσακοῦσαι  
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Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν  
φωνῆς τῆς δεήσεως  
ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν  
καί ἐλεῆσαι ἡμᾶς. 

Ἀμήν. 

Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός ὁ Σωτήρ, 
ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς  
καί τῶν ἐν θαλάσσῃ καί ἀέρι μακράν  
καί ἵλεως, ἵλεως γενοῦ ἡμῖν, Δέσποτα,  
ἐπί ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν  
καί ἐλέησον ἡμᾶς.  

Ἐλεήμων γάρ  
καί φιλάνθρωπος Θεός ὑπάρχεις  
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν  
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ  
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  

Ἀμήν. 

Εἰρήνη πᾶσι. 

Τάς κεφαλάς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν. 

Σοί, Κύριε. 

Δέσποτα πολυέλεε,  
Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, 
– πρεσβείαις  

τῆς παναχράντου Σου Μητρός 
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου  
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καί ἀειπαρθένου Μαρίας·  
– δυνάμει τοῦ τιμίου  

καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ·  
– προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων  

Δυνάμεων Ἀσωμάτων·  
– ἱκεσίαις τοῦ τιμίου ἐνδόξου  

Προφήτου, Προδρόμου  
καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου·  

– τῶν ἁγίων, ἐνδόξων  
καί πανευφήμων Ἀποστόλων·  

– τῶν ἁγίων ἐνδόξων Ἱεραρχῶν  
καί οἰκουμενικῶν διδασκάλων,  
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου,  
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου  
καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου·  
Ἀθανασίου καί Κυρίλλου,  
Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος,  
πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας,  
Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις,  
Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος  
καί Νεκταρίου Πενταπόλεως,  
τῶν θαυματουργῶν·  

– τῶν ἁγίων, ἐνδόξων  
καί καλλινίκων Μαρτύρων·  

– τῶν Ὁσίων καί θεοφόρων  
Πατέρων ἡμῶν·  
τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων·  

– τῶν ἁγίων καί δικαίων Θεοπατόρων  
Ἰωακείμ καί Ἄννης,  
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(τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ ἤ τῆς Μονῆς)  
(τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας)  
οὗ τήν μνήμην ἐπιτελοῦμεν 

– καί πάντων Σου τῶν Ἁγίων 
εὐσπρόδεκτον ποίησον τήν δέησιν ἡμῶν·  
δώρησαι ἡμῖν τήν ἄφεσιν  
τῶν παραπτωμάτων ἡμῶν·  
σκέπασον ἡμᾶς  
ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου·  
ἀποδίωξον ἀφ᾿  ἡμῶν  
πάντα ἐχθρόν καί πολέμιον·  
εἰρήνευσον ἡμῶν τήν ζωήν·  
Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς  
καί τόν κόσμον σου,  
καί σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν,  
ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος  
καί ἐλεήμων Θεός.  

Ἀμήν. 
 

17 Τούτων  
τοῖς ὑπέρ εὐσεβείας μέχρι θανάτου  
ἄθλοις τε καί ἀγωνίσμασι  
καί διδασκαλίαις  
παιδαγωγεῖσθαί τε καί κρατύνεσθαι  
Θεόν ἐκλιπαροῦντες,  
καί μιμητάς  
τῆς ἐνθέου αὐτῶν πολιτείας  
μέχρι τέλους  



ΚΥΡΙΑΚΗ Α'  ΝΗΣΤΕΙΩΝ  86 

ἀναδείκνυσθαι ἐκδυσωποῦντες,  
ἀξιωθείημεν τῶν ἐξαιτουμένων,  
οἰκτιρμοῖς καί χάριτι  
τοῦ Μεγάλου καί Πρώτου  
Ἀρχιερέως Χριστοῦ  
τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν,  
πρεσβείαις τῆς ὑπερενδόξου  
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου  
καί ἀειπαρθένου Μαρίας,  
τῶν θεοειδῶν Ἀγγέλων  
καί πάντων τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.  

Μέ τούς ἄθλους καί τά κατορθώματα, 
τούς ἀγῶνες καί τίς διδασκαλίες  
ὅλων αὐτῶν τῶν Ἁγίων,  
δηλαδή τῶν Προφητῶν,  
τῶν Ἀποστόλων,  
τῶν Ἁγίων Πατέρων,  
ἱεραρχῶν καί διδασκάλων  
τῆς οἰκουμένης,  
καί τῶν μαρτύρων,  
παρακαλοῦμε καί ἐκλιπαροῦμε τό Θεό 
νά μᾶς παιδαγωγῆ, νά μᾶς στηρίζη  
καί νά μᾶς κραταιώνει,  
ὥστε νά ἀναδεικνυόμαστε τέλειοι,  
μιμητές τῆς ἁγίας καί ἔνθεης ζωῆς τους  
καί ν’ ἀξιωθοῦμε ν’ ἀπολαύσωμε  
αὐτά πού χρειαζόμαστε καί ζητοῦμε,  
μέ τήν ἀγάπη καί τή χάρη τοῦ Χριστοῦ,  
τοῦ μεγάλου καί πρώτου Ἀρχιερέως  
καί ἀληθινοῦ Θεοῦ μας,  
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τίς μεσιτεῖες τῆς ὑπερένδοξης  
Δέσποινάς μας Θεοτόκου  
καί ἀειπαρθένου Μαρίας,  
τῶν θεοειδῶν Ἀγγέλων  
καί ὅλων τῶν Ἁγίων. Ἀμήν. 

Δι’ εὐχῶν... 

Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν; 
Σύ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος! 

Καί ἡ διανομή τοῦ ἀντιδώρου. 
 

* * *  


