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Τιµοθέου ὁσίου τοῦ ἐν Συµβόλοι̋  
(θ΄ αἰών), 

Εὐσταθίου Ἀντιοχεία̋ (+360), 
Ζαχαρίο Ἱεροσολύµων (+633), 

Ἰωάννου Κωνσταντινουπόλεω̋ (+577) 

Ἦχο̋ δ΄   Ἑωθινόν δ΄ 

«ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΤΡΙΩ∆ΙΟ» 

Ἡ ἑβδοµάδα πού ἀκολουθεῖ ὀνοµάζεται 
«προφωνήσιµο̋», δηλαδή ἀναγγέλλει, 
προσφωνεῖ, χαιρετίζει καί καλωσορίζει τή 
νέα περίοδο.  

Τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή 
αὐτῆ̋ τῆ̋ ἑβδοµάδο̋ ἔχοµε κατάλυση εἰ̋ 
πάντα, ἐπειδή µετά ἀπό λίγε̋ µέρε̋ θά 
ἀρχίση ἡ νηστεία τῆ̋ Μ. Τεσσαρακοστῆ̋. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

Ἡ Ἐκκλησία, µέ τόν ἐτήσιο κύκλο τῶν 
ἑορτῶν µέ µεθοδική κατάταξη τῶν 
θεµάτων σέ ἕνα καλοσχεδασµένο 
ἀναλυτικό πρόγραµµα Βιβλικῶν 
ἀναγνωσµάτων καί διδαχῶν, προωθεῖ δυό 
ἐξ ἴσου σπουδαίου̋ στόχου̋: Πρῶτον 
προετοιµάζει, κατηχεῖ καί εἰσάγει στήν 
πρακτική µετάνοια καί χριστιανική ζωή 
αὐτού̋ πού θά βαπτίση τό Πάσχα. 
∆εύτερον τήν ἴδια ὥρα καί µε τήν 
ἐπανάληψη τῶν θεµελιωδῶν µαθηµάτων 
καί ἀσκήσεων κάθε χρόνο, ἡ Ἐκκλησία 
βοηθᾶ τά παλαιότερα µέλη τη̋ νά 
ἀνανεωθοῦν πνευµατικά καί νά 
ἀναζωπυρώσουν τά χαρίσµατα πού 
δέχτηκαν ὅταν βαφτίστηκαν καί 
ἑνώθηκαν µέ τό Χριστό καί ὅταν µέ τό 
Χρίσµα ἔλαβαν τή δωρεά τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατο̋. Μέ τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα ἡ 
Ἐκκλησία καλεῖ τά µέλη τη̋ νά 
ἑορτάσουν τήν ἐπέτειο τῶν Γάµων του̋ µέ 
τό Χριστό καί νά ξαναζήσουν τή 
µεγαλύτερη χαρά καί εὐτυχία τῆ̋ ζωῆ̋ 
του̋. 

Αὐτό τό διπλό στόχο, ἀφ’ ἑνό̋ µέν νά 
καλλιεργῆ καί νά ἐκπαιδεύη τά µέλη τη̋ 
ἡ Ἐκκλησια, καί ταυτόχρονα νά 
προετοιµάζη αὐτού̋ πού προσέρχονται καί 
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τῆ̋ ζητοῦν νά τού̋ ἐνσωµατώση στό 
σῶµα τοῦ Χριστοῦ καί τήν κοινωνία τῆ̋ 
θεια̋ ζωῆ̋ καί βασιλεία̋, τόν ἔχει βάλει 
ἀπό τήν ἀρχή θεµέλιο τῆ̋ Λατρεία̋ καί 
τῆ̋ ὅλη̋ ζωῆ̋ τη̋.  

 Μέ αὐτή τή βάση ξεκίνησε καί πάνω 
σ’ αὐτό τό διπλό θεµέλιο οἰκοδοµήθηκε 
καί  διαµορφώθηκε ὅλο τό σύστηµα τῶν 
ἑορτῶν, τοῦ λόγου καί τῆ̋ διδαχῆ̋ τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋. Ἔτσι κυλᾶ ἡ ζωή τη̋, καθώ̋ 
πορεύεται µέσα ἀπό τήν ἔρηµο τοῦ κόσµου 
πρό̋ «τή γῆ τῆ̋ ἐπαγγελία̋», πού τῆ̋ 
ὑποσχέθηκε ὁ Ἱδρυτή̋ τη̋, τή Βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν!  

Ζεῖ µέ τά µέλη τη̋ τή ζωή τοῦ 
Χριστοῦ, δηλαδή τού̋ µεταδίδει τό λόγο 
Του καί τού̋ ὁδηγεῖ στήν τήρηση καί 
ἐφαρµογή τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν ἴδια 
ὥρα προετοιµάζει καί κατηχεῖ αὐτού̋ πού 
προσέρχονται νά ἐνσωµατωθοῦν στό 
σῶµα τοῦ Χριστοῦ. 

 Ἤ ἀλλοιῶ̋: ἐνῶ προετοιµάζει αὐτού̋ 
πού θά βαπτισθοῦν προσεχῶ̋ µέ τή 
διαδικασία τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράµµατο̋ 
τοῦ κύκλου τῶν ἑορτῶν τη̋, τήν ἴδια ὥρα, 
µέ τά ἴδια µαθήµατα, ἀνανεώνει καί 
στηρίζει καί ἀναζωπυρώνει τήν πίστη καί 
τή ζωή τῶν πιστῶν. 

 Αὐτή ἡ παγιωµένη διδαχή 
ἐπαναλαµβάνεται κάθε χρόνο µέσα στόν 
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ἑορταστικό κύκλο τῆ̋ ζωῆ̋ τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋. Καλεῖ συνεχῶ̋ ὅλα τά µέλη 
τη̋ καί δίδει σέ ὅλου̋ τήν εὐκαιρία, τόσο 
στού̋ παλαιού̋ πιστού̋, ὅσο καί στού̋ 
νεοφώτιστου̋, τού̋ φωτιζοµένου̋ πού 
ἀκούουν τί̋ διδαχέ̋ γιά πρώτη φορά, νά 
ἀνανεώσουν τό χάρισµα τοῦ Βαπτίσµατό̋ 
του̋, τήν πίστη του̋ καί τή ζωή του̋, 
ἀκούοντα̋ τί̋ ἴδιε̋ σωτηριώδει̋ διδαχέ̋. 
Τού̋ δίδει ἔτσι τήν εὐκαιρία νά 
συνειδητοποιοῦν ὁλοένα καί πιό βαθειά 
τήν πορεία του̋ καί νά τοποθετοῦνται 
σωστά, τίµια καί εἰλικρινά ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ καί ἀνάµεσα στού̋ ἀδελφού̋ του̋.  

Αὐτή εἶναι ἡ θεµελιώδη̋ ἔννοια καί ὁ 
στόχο̋ ὅλου τοῦ ἑορταστικοῦ κύκλου καί 
τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράµµατο̋ τῶν 
διδαχῶν: νά ἑορτάσωµε τό Πάσχα, πού 
εἶναι ἡ ἑορτή, ἡ ἀνάµνηση, ἡ ἀναβίωση 
καί ἀνακαίνιση τῆ̋ σωτηρία̋ µα̋, ἡ 
ἕνωσή µα̋ µέ τόν Χριστό, στό Πάθο̋ Του 
καί τήν Ἀνάστασή Του, τό πέρασµά µα̋,  
ἡ ἔξοδό̋ µα̋ ἀπό τόν κόσµο, καί ἡ εἴσοδό̋ 
µα̋ στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἔτσι θά 
εἶναι ἡ χαρά τῆ̋ συµµετοχῆ̋ µα̋ στή ζωή 
τοῦ Χριστοῦ πεπληρωµένη.  

Ἕνα παράδειγµα ἀπό τήν κοσµική ζωή 
θά µᾶ̋ βοηθήση νά κατανοήσωµε τή 
σηµασία τῶν ἑορτῶν καί τῆ̋ ἀναµνήσεω̋ 
καί ἐπαναλήψεω̋, κατ’ ἔτο̋ τῶν ἴδιων 
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διδαχῶν: Τά ἀγαπηµένα ζευγάρια 
ἑορτάζουν κάθε χρόνο τήν ἐπέτειο τῶν 
γάµων του̋, γιά νά ἀνανεώσουν τήν 
ἀγάπη του̋ καί τή χαρά του̋.  

∆υστυχῶ̋ στί̋ ἡµέρε̋ µα̋ ἀτόνισε ἡ 
ἱεραποστολική δραστηριότητα τῶν 
χριστιανῶν καί παρόλο πού ἔχοµε πλῆθο̋ 
ἀπίστων γύρω µα̋, δέν ἔχοµε στήν 
Ἐκκλησία κατηχουµένου̋. Ἀκόµα καί οἱ 
«κανονικοί πιστοί», δηλαδή οἱ 
βαπτισµένοι, καθώ̋ δέν ἐκκλησιάζονται 
καί δέν ἔχουν σχέσει̋ µέ τήν Ἐκκλησία, 
κατήντησαν οὐσιαστικά ἄπιστοι. Τό µόνο 
πού διατηροῦν εἶναι τό ὄνοµα τοῦ 
χριστιανοῦ, βάσει τοῦ ὁποίου καί µόνο 
ἀπαιτοῦν ὅλα τά δικαιώµατα τῶν µελῶν 
τῆ̋ Ἐκκλησία̋. Αὐτοῦ τοῦ εἴδου̋ οἱ 
ἀλλοτριωµένοι χριστιανοί, ἀλλοτριώνουν 
καί φθείρουν καί τήν ζωή τῆ̋ Ἐκκλησία̋.  

Πῶ̋ ἐξηγεῖται τό φαινόµενο αὐτό τῆ̋ 
φθορᾶ̋; Ἁπλούστατα, ὅπω̋ κάθε φλόγα 
πού ἀνάβει στό τζάκι, ὅταν δέν ὑπάρχουν 
τά ξύλα πού τήν τροφοδοτοῦν, σβήνει. 
Αὐτή ἡ κατάσταση ὅµω̋, πρέπει νά 
δηµιουργῆ στού̋ πραγµατικού̋ 
χριστιανού̋ σήµερα τήν ἀνάγκη καί τήν 
ὑποχρέωση, νά κινηθοῦν ἱεραποστολικά. 
Νά καλέσουν στήν Ἐκκλησία τού̋ 
ἀνθρώπου̋ πού βρίσκονται γύρω του̋, µέ 
τόν ἴδιο ἐνθουσιασµό, µέ τόν ὁποῖον - ἄν 
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ζοῦσαν στού̋ πρώτου̋ αἰῶνε̋ - θά 
προσπαθοῦσαν νά ἐνσωµατώσουν στήν 
Ἐκκλησία τελείω̋ ἀπίστου̋ καί 
ἄγευστου̋ τῆ̋ θρησκευτικῆ̋ γνώσεω̋ 
καί εὐσεβεία̋, ἀκόµα καί τού̋ διώκτε̋ 
του̋!  

Ἡ Ἐκκλησία λοιπόν, µέ τήν λατρεία 
τη̋, καλεῖ ὅλου̋ µα̋ σέ κινητοποίηση καί 
δράση στό ἱεραποστολικό ἔργο τη̋, νά 
καλέσωµε ὅλου̋ τού̋ ἀνθρώπου̋ στή 
σωτηρία.  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΟΥ «ΤΡΙΩ∆ΙΟΥ» 

Τό «Τριώδιο» εἶναι µιά περίοδο̋ δέκα 
ἑβδοµάδων προετοιµασία̋ τῶν χριστιανῶν 
γιά τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα. Ἡ περίοδο̋ 
πῆρε αὐτό τό ὄνοµα ἀπό τό λειτουργικό 
βιβλίο τῆ̋ Ἐκκλησία̋ στό ὁποῖο εἶναι 
συγκεντρωµένοι οἱ ὕµνοι, τά ἀνγνώσµατα, 
οἱ εὐχέ̋ καί γενικά ὅλα τά στοιχεῖα τῶν 
ἀκολουθιῶν τῶν προσευχῶν πού 
τελοῦνται στή διάρκειἀ τη̋.   

Ὁ στόχο̋ τῆ̋ προετοιµασία̋ εἶναι νά 
καθαρθοῦν οἱ πιστοί, γιά νά ἑορτάσουν 
τήν κατ’ ἐξοχήν ἑορτήν τῆ̋ 
ἀπολυτρώσεω̋ καί σωτηρία̋ του̋, τό 
θάνατο καί τή Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.  
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Τό Τριώδιο εἶναι περίοδο̋ γενικῆ̋ 
ἀσκήσεω̋ καί γυµνασία̋ γιά πνευµατική 
ἀνανέωση καί ἀναζωπύρωση, γιά τήν 
ἄνθηση καί καρποφορία τῆ̋ ζωῆ̋ µα̋ 
προκειµένου νά ἑορτάσωµε ἐπάξια τό 
Πάσχα. Νά πανηγυρίσωµε, δηλαδή, νά 
ἀνανεώσωµε καί νά χαροῦµε τή 
µεγαλύτερη χαρά τῆ̋ ζωῆ̋ µα̋ καί νά 
θυµηθοῦµε καί νά  εὐχαριστήσωµε τό Θεό 
γιά τή σωτηρία πού µᾶ̋ χάρισε µέ τό 
σταυρικό θάνατο καί τήν Ἀνάσταση τοῦ 
Υἱοῦ Του. Τό Πάσχα εἶναι ἡ ἐπέτειο̋ τῶν 
γάµων µα̋ µέ τό Θεό. 

  Ὅλο̋ ὅµω̋ αὐτό̋ ὁ ἀγώνα̋ γιά τήν 
πνευµατική µα̋ ἀναζωπύρωση καί 
τελείωση θά διεξαχθῆ µέ τή µελέτη καί 
τήν προσευχή. Ἡ προσευχή ὅµω̋ καί ἡ 
µελέτη, γιά νά καρποφορήσουν ὠφέλεια 
στόν πιστό, πρὁποθέτουν αὐτογνωσία 
καί ταπείνωση. Γι’ αὐτό ἀκριβῶ̋ στήν 
ἀρχή τῆ̋ περιόδου τοῦ Τριωδίου ἡ 
Ἐκκλησία µᾶ̋ καλεῖ σέ αὐτογνωσία, 
ταπείνωση καί προσευχή µέ τή µελέτη 
τῆ̋ παραβολῆ̋ τοῦ Τελώνη καί 
Φαρισαίου.   

Τό Τριώδιο εἶναι περίοδο̋ προσευχῆ̋, 
ταπεινώσεω̋ καί µετανοία̋. Κατά τήν 
περίοδο αὐτή, γιά νά εἴµαστε σωστοί 
χριστιανοί, πρέπει ὅλοι νά πάρωµε θέση 
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µέσα στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ, νά τοποθετη-
θοῦµε κάτω ἀπό τό βλέµµα τοῦ 
παντεπόπτου Κυρίου καί νά δοῦµε κατά-
µατα τόν πραγµατικό ἑαυτό µα̋. Κι ἔπει-
τα νά συνοµιλήσωµε τίµια µέ τό Θεό.  

Τό πρῶτο πού θέλει ἀπό µᾶ̋ ὁ Θεό̋, εἶ-
ναι νά Τοῦ ἐπιτρέψωµε νά φωτίση τά κα-
τασκότεινα βάθη τῆ̋ ψυχῆ̋ µα̋ καί νά τά 
γεµίση µέ τή θεία γαλήνη, τήν καλωσύνη 
καί τήν ἀγάπη Του, ὥστε νά φαίνεται 
πραγµατικά ὅτι εἴµαστε παιδιά Του καί 
νά συµπεριφερόµαστε µέ ἀνάλογη 
κατανόηση πρό̋ τού̋ ἄλλου̋ ἀδελφού̋ 
µα̋.  

Τί πρέπει νά κάνωµε: Γνήσια 
αὐτοκριτική καί εἰλικρινῆ ἐξοµολόγηση. 
Ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ µα̋ ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ µπροστά στόν Πνευµατικό, τόν 
ποιµένα πού Ἐκεῖνο̋ ὅρισε νά µᾶ̋ 
ποιµαίνη! Νά ἐλέγξωµε τά βάθη τῆ̋ 
καρδιᾶ̋ µα̋, ἀπ’ ὅπου ἐκπορεύεται ἡ 
ἐξωτερική συµπεριφορά τοῦ ἀνθρώπου. 
Τότε δέν θά περιφρονοῦµε τού̋ ταπεινού̋ 
καί ἁµαρτωλού̋ σάν τόν Τελώνη, πού συ-
νήθω̋ καταδικάζει ἡ κοινή γνώµη, γιατί 
αὐτοί µπορεῖ νά ἔχουν µετάνοια καί νά 
βροῦν µεγάλη χάρη ἀπό τό Θεό, ἐνῶ ἐµεῖ̋ 
νά καταδικαστοῦµε.  

∆έν εἶναι καθόλου εὔκολο πρᾶγµα νά 
ἀποφύγωµε τήν εἰκόνα τοῦ ἀλαζόνα 
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Φαρισαίου, γιατί δέν µποροῦµε νά δοῦµε 
τόν ἑαυτό µα̋ µόνοι µα̋. Γιά νά 
κατανοήσωµε τή συµπεριφορά µα̋ καί νά 
ἐλέγξωµε τόν βαθµό τῆ̋ προόδου πού 
ἔχοµε κάνει στήν πνευµατική ζωή καί 
τήν ἀρετή, µᾶ̋ χρειάζεται ἕνα̋ 
πνευµατικό̋ καθρέφτη̋, ὁ Ἐξοµολόγο̋ 
µα̋, ὁ Πνευµατικό̋ µα̋ πατέρα̋, πού µᾶ̋ 
φροντίζει ἐξ ὀνόµατο̋ τοῦ Ἴδιου τοῦ 
Χριστοῦ. Νά ἔχωµε τό θάρρο̋ νά τόν 
κοιτάζωµε κατάµατα καί νά τόν ρωτοῦµε 
ὁ καθ’ ἕνα̋ µα̋: «πῶ̋ εἶµαι»; Μποροῦµε 
νά ρωτᾶµε καί ἄλλου̋ ἀνθρώπου̋, πού 
ἔχουν τήν ἱκανότητα νά µᾶ̋ λένε 
εἰλικρινά καί ἀνεπηρέαστα τή γνώµη 
του̋· πῶ̋ µᾶ̋ βλέπουν, ποιά εἶναι ἡ 
ἀντικειµενική εἰκόνα µα̋, ἀλλά αὐτό 
πρέπει νά τό ζητᾶµε συνεχῶ̋ καί κυρίω̋ 
ἀπό τόν πνευµατικό µα̋ πατέρα. Καί νά 
ἐκτελοῦµε κατά γράµµα τί̋ πνευµατικέ̋ 
ὁδηγίε̋ καί συµβουλέ̋ του. Αὐτό εἶναι τό 
χρέο̋ κάθε πιστοῦ καί ὁ µόνο̋ τρόπο̋ καί 
δρόµο̋ γιά τήν πνευµατική πρόοδο καί 
προκοπή µα̋ 

Αὐτό̋ θά µᾶ̋ καθοδηγήση ὅτι γιά τό 
θαῦµα τῆ̋ θεραπεία̋ τῆ̋ καρδιᾶ̋ µα̋, 
χρειάζεται µελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, 
προσευχή µέ περισυλλογή καί ἄσκηση - 
νηστεία. Μέ τή βοήθειά του θά µάθωµε 
νά προσευχώµαστε µέ ταπείνωση συναι-
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σθανόµενοι τήν ἐνοχή τῶν ἁµαρτιῶν µα̋ 
καί νά φυλαγώµαστε ἀπό τόν κίνδυνο τῆ̋ 
ὑποκρισία̋ καί τοῦ φαρισἀσµοῦ. 

Τότε θά ἀνακουφισθοῦµε ἀπό τό ἔλεο̋ 
τῆ̋ ἀγάπη̋ τοῦ Θεοῦ, ὁπότε καί θά 
γίνονται ἀποδεκτέ̋ ἀπό αὐτόν οἱ 
προσευχέ̋ µα̋. 

 Ἄ̋ Τοῦ ἐπιτρέψωµε λοιπόν νά 
καθαρίση τί̋ καρδιέ̋ µα̋ ἀπό τήν ὑποκρι-
σία, µιµούµενοι τό παράδειγµα τοῦ 
Τελώνη καί ἀποφεύγοντα̋ τήν ἀλαζονία 
τοῦ Φαρισαίου.  

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 

Προοιµ ιακό̋ .   

Ε ἰ ρην ικά .   

Στιχηρά 

Ἀναστάσιµα τοῦ τυχόντο̋ ἤχου ζ΄. 

Τοῦ Τριωδίου γ΄.  Ἦχο̋ α΄. 
8. 

Ὅτι παρά τῷ Κυρίω τό ἔλεο̋,   

καί πολλή παρ᾿ Αὐτῷ λύτρωσι̋,  
καί Αὐτό̋ λυτρώσεται τόν Ἰσραήλ   
ἐκ πασῶν τῶν ἀνοµιῶν Αὐτοῦ. 

Ἡ Ἐκκλησία ἀφυπνίζει καί ὁδηγεῖ τόν 
ἄνθρωπο στήν ταπείνωση καί τήν µετάνοια.  

Τό ἴδιο τροπάριο ψάλλεται καί στού̋ αἴνου̋. 

Μή προσευξώµεθα  
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φαρισἀκῶ̋, ἀδελφοί· 
Ἄ̋ µήν προσευχηθοῦµε σάν τόν Φαρισαῖο, 
ἀδελφοί, 

ὁ γάρ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσεται· 
γιατί αὐτό̋ πού προσπαθεῖ νά ἀνυψώση 
τόν ἑαυτό του θά ταπεινωθῆ. 

ταπεινωθῶµεν  
ἐναντίον τοῦ Θεοῦ,τελωνικῶ̋ 

Ἄ̋ ταπεινωθοῦµε µπροστά στό Θεό σάν 
τόν Τελώνη  

διά νηστεία̋, κράζοντε̋· 
νηστεύοντα̋ καί παρακαλῶντα̋: 

Ἱλάσθητι ἡµῖν, ὁ Θεό̋,  
τοῖ̋ ἁµαρτωλοῖ̋. 

Συγχώρησέ µα̋, Κύριε, τού̋ ἁµαρτωλού̋. 

9. 
Αἰνεῖτε τόν Κύριον, πάντα τά ἔθνη, ἐπαινέσατε 

Αὐτόν, πάντε̋ οἱ λαοί. 

Μή προσευξώµεθα... 

10. 
Ὅτι ἐκραταιώθη τό ἔλεο̋ Αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡµᾶ̋  2 

καί ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου  

µένει εἰ̋ τόν αἰῶνα. 

Καυχησιολογία καί σιωπή. Ἄ̋ ἐλέγξωµε 
τού̋ ἑαυτού̋ µα̋· τί εἶναι ἐκεῖνο πού µᾶ̋ κινεῖ 
κάθε φορά; Ἡ ἐπίδειξη ἤ ἡ µετάνοια;   

Τό ἴδιο τροπάριο ψάλλεται καί στού̋ αἴνου̋. 

Φαρισαῖο̋ κενοδοξίᾳ νικώµενο̋ 
Ὁ Φαρισαῖο̋ νικηµένο̋ ἀπό κενοδοξία 
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καί Τελώνη̋ τῇ µετανοίᾳ κλινόµενο̋ 
καί ὁ Τελώνη̋ σκυµµένο̋ ἀπό µετάνοια 

προσῆλθον Σοι τῷ µόνῳ ∆εσπότῃ· 
ἦλθαν σέ Σένα, Κύριε, τόν µόνο ∆εσπότη. 

ἀλλ᾿ ὁ µέν καυχησάµενο̋  
Μά ὁ πρῶτο̋ ἐπειδή καυχήθηκε 

ἐστερήθη τῶν ἀγαθῶν, 
στερήθηκε τά ἀγαθά τῆ̋ Βασιλεία̋ Σου. 

ὁ δέ µή φθεγξάµενο̋  
Ἐνῶ ὁ δεύτερο̋ µέ τή σιωπή του 

ἠξιώθη τῶν δωρεῶν· 
ἀξιώθηκε νά λάβη τί̋ δωρεέ̋ Σου. 

ἐν τούτοι̋ τοῖ̋ στεναγµοῖ̋  
Σ’ αὐτού̋ τού̋ στεναγµού̋ τοῦ Τελώνη 

στήριξόν µε, Χριστέ ὁ Θεό̋,  
στήριξε κι ἐµένα Θεέ µου, Χριστέ, 

ὡ̋ φιλάνθρωπο̋. 
Πού εἶσαι φιλάνθρωπο̋. 

∆όξα.  Ἦχο̋ πλ. δ΄. 
Παντοκράτορ Κύριε,  

Παντοκράτορα Κύριε, 
οἶδα, πόσα δύνανται τά δάκρυα· 

γνωρίζω πόση δύναµη ἔχουν τά δάκρυα! 
Ἐζεκίαν γάρ  
ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου ἀνήγαγον· 

Ἀνέσυραν τόν Ἐζεκία ἀπό τί̋ πύλε̋ τοῦ 
θανάτου, 

τήν ἁµαρτωλόν  
ἐκ τῶν χρονίων πταισµάτων ἐρρύσαντο· 

γλύτωσαν τήν ἁµαρτωλή γυναίκα ἀπό τά 
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πολυχρόνια ἁµαρτήµατα 
τόν δέ Τελώνην  
ὑπέρ τόν Φαρισαῖον ἐδικαίωσαν· 

κι ἀνέδειξαν δίκαιο τόν Τελώνη, πάνω ἀπό 
τόν Φαρισαῖο. 

καί δέοµαι·  
σύν αὐτοῖ̋ ἀριθµήσα̋ ἐλέησόν µε. 

Παρακαλῶ Σε λοιπόν, συναρίθµησε κι 
ἐµένα µέ αὐτού̋ καί ἐλέησέ µε. 
 
Καί νῦν.  Τό α΄ θεοτοκίον τοῦ ἤχου.  

Εἴσοδο̋ .  Ἐκτενή̋ .  Πληρωτικά .   

Ἀπόστιχα .   
Τά  ἀναστάσιµ α  τοῦ  τυχόντο̋  ἤχου .  

∆όξα.  Ἦχο̋ πλ. α΄. 
Βεβαρηµένων τῶν ὀφθαλµῶν µου 
ἐκ τῶν ἀνοµιῶν µου, 

Βαριά εἶναι τά µάτια µου 
ἀπό τί̋ ἀνοµίε̋ µου. 

οὐ δύναµαι ἀτενίσαι καί ἰδεῖν 
τόν αἰθέρα τοῦ οὐρανοῦ· 

∆έν µπορῶ νά στρέψω τό βλέµµα µου 
καί νά δῶ τό πανύψηλο µεγαλεῖο τοῦ 
οὐρανοῦ πού κατοικεῖ̋. 

ἀλλά δέξαι µε ὡ̋ τόν Τελώνην 
µετανονοῦντα, Σωτήρ, καί ἐλέησόν µε. 

∆έξου µε, Σέ παρακαλῶ, σάν τόν Τελώνη 
µετανοιωµένο, Σωτῆρα µου, καί ἐλέησέ µε. 
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Καί νῦν.  
Ναό̋ καί πύλη ὑπάρχει̋ 
παλάτιον καί θρόνο̋ τοῦ βασιλέω̋  
Παρθένε πάνσεµνε· 

Πάνσεµνη Παναγία Παρθένα, ναό̋ καί 
πύλη εἶσαι τοῦ Βασιλιᾶ· παλάτι καί θρόνο̋ 
Του! 

δι᾿ ἧ̋ ὁ λυτρωτή̋ µου,  
Χριστό̋ ὁ Κύριο̋, 
τοῖ̋ ἐν σκότει καθεύδουσιν ἐπέφανεν, 
ἥλιο̋ ὑπάρχων δικαιοσύνη̋ 

Μ’ ἐσένα ὁ Λυτρωτή̋ µου, Χριστό̋ ὁ 
Κύριο̋, ἔλαµψε καί φώτισε ὅσου̋ ἦσαν 
µέσα στά σκοτάδια, σάν ἥλιο̋ πού εἶναι 
τῆ̋ δικαιοσύνη̋, 

φωτίσαι θέλων, οὕ̋ ἔπλασε  
κατ᾿ εἰκόνα ἰδίαν, χειρί τῇ Ἑαυτοῦ. 

Πού θέλει νά φωτίση αὐτού̋ πού ἔπλασε 
σύµφωνα µέ τήν εἰκόνα Του, µέ τό ἴδιο 
Του τό Χέρι. 

∆ιό, πανύµνητε,  
ὡ̋ µητρικήν παρρησίαν  
πρό̋ αὐτόν κεκτηµένη,  
ἀδιαλείπτω̋ πρέσβευε  
σωθῆναι τά̋ ψυχά̋ ἡµῶν. 

Γι’ αὐτό Ἐσύ Παναγία, πού Σοῦ πρέπουν 
ὅλοι οἱ ὕµνοι, καθώ̋ ἔχει̋ τό θάρρο̋ πρό̋ 
Αὐτόν σάν Μητέρα Του, παρακάλα Τον 
συνεχῶ̋ νά σωθοῦν οἱ ψυχέ̋ µα̋. 

«Νῦν  ἀπολύο ι ̋ . . . »   
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Ἀπολυτ ίκ ιον  τό  ἀναστάσ ιµ ον .  

Θεοτοκίον .  

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
Ἑξάψαλµ ο̋ .  Ε ἰ ρην ικά .  «Θεό̋  

Κύρ ι ο̋ . . .»   

Ἀπολυτ ίκ ια  (  Ὅ πω̋   στόν  Ἑσπερ ι ν ό . )  

Τά  ἀναστάσ ιµ α  καθίσµ ατα  τῆ̋  

Ὀ κτωήχου  

Τἀ  Εὐλ ογ ητάρ ια  κα ί  ο ἱ  Ἀναβαθµ ο ί  

τοῦ  ἤχου .  

 Ἡ τάξι̋ τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου. 
 

TO ∆΄ ΕΩΘΙΝΟΝ  

Λουκ. 24,1-12. 
ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΝ  

 ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  

ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ  

ΤΟΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΚΕΝΟ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΖΕΙ 

Ἡ περικοπή τού δ΄ ΄Ἑωθινοῦ 
περιγράφει τήν πρώτη ἐµπειρία καί 
µαρτυρία τῶν Μυροφόρων. Εἶναι µιά 
ἀναλυτικώτερη ἔκθεση τῶν ἐπισκέψεων 
τῶν Μαθητριῶν και τῶν Μαθητῶν τοῦ 
Χριστοῦ στόν τάφο, τό πρω˙ τῆ̋ πρώτη̋ 
ἡµέρα̋ τῆ̋ Ἀναστάσεω̋, ἀπό τόν 
Εὐαγγελιστή Λουκᾶ. 

Τό πρωί τῆ̋ Μιᾶ̋ τῶν Σαββάτων οἱ 
Μυροφόρε̋ πῆγαν στόν τάφο τοῦ Ἰησοῦ 
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καί βρῆκαν τήν πέτρα σηκωµένη καί τόν 
τάφο ἄδειο. ∆ύο ἄνδρε̋ µέ 
ἀπαστράπτουσε̋ φορεσιέ̋ ὑπενθυµίζουν σ’ 
αὐτέ̋ τού̋ λόγου̋ τοῦ Ἰησοῦ, πού 
προέλεγε τό θάνατο καί τήν Ἀνάστασή 
Του.  

Οἱ Μυροφόρε̋ τρέχουν καί 
ἐνηµερώνουν τού̋ Μαθητέ̋ καί τού̋ 
ἄλλου̋ καί αὐτοί νοµίζουν ὅτι οἱ γυναῖκε̋ 
βρίσκονται σέ παραλήρηµα. Ὁ Πέτρο̋ 
ὅµω̋ τρέχει στό µνῆµα, διαπιστώνει τά 
ἴδια καί θαυµάζει.  

1 Τῇ µιᾷ τῶν Σαββάτων ὄρθρου βαθέο̋  
ἦλθον γυναῖκε̋ ἐπί τό µνῆµα 
φέρουσαι ἅ ἡτοίµασαν ἀρώµατα  
καί τινε̋ σύν αὐταῖ̋. 

Τήν ἑποµένη ἡµέρα µετά τό Σάββατο 
ἀπό τά βαθιά χαράµατα ἦρθαν οἱ 
γυναῖκε̋ στόν τάφο ἔχοντα̋ Τά ἀρώµατα 
πού εἶχαν ἑτοιµάσει· ἦρθαν καί µερικέ̋ 
ἄλλε̋ µαζί του̋.  

2 Εὗρον δέ τόν λίθον  
ἀποκεκυλισµένον ἀπό τοῦ µνηµείου·  

3 καί εἰσελθοῦσαι  
οὐχ εὗρον τό σῶµα τοῦ Κυρίου ᾿Ἰησοῦ. 

Βρῆκαν τότε τήν πέτρα κυλισµένη ἀπό 
τό µνῆµα καί ὅταν µπῆκαν σ' αὐτό δέν 
βρῆκαν τό σῶµα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 
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4 Καί ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτά̋  
περί τούτου 
καί ἰδού δύο ἄνδρε̋ ἐπέστησαν αὐταῖ̋  
ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαι̋.  

Καθώ̋ ἀποροῦσαν γι' αὐτό   
φάνηκαν µπροστά του̋ δυό ἄνδρε̋ µέ 
ἀστραφτερέ̋ στολέ̋. 

5 Ἐµφόβων δέ γενοµένων αὐτῶν   
καί κλινουσῶν τό πρόσωπον εἰ̋ τήν γῆν,  
εἶπον πρό̋ αὐτά̋·  

Κι ἐνῶ κατατροµαγµένε̋ εἶχαν 
σκυµµένο τό πρόσωπο του̋ πρό̋ τή γῆ, 
τί̋ ρώτησαν: 

τί ζητεῖτε τόν ζῶντα µετά τῶν νεκρῶν;  
6 Οὐκ ἐστιν ὦδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη· 

Τί ζητᾶτε τόν ζωντανό ἀνάµεσα στού̋ 
νεκρού̋; ∆έν εἶναι ἐδῶ, ἀναστήθηκε! 

µνήσθητε ὡ̋ ἐλάλησεν ὑµῖν  
ἔτι ὤν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, λέγων 

7 ὅτι δεῖ τόν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου  
παραδοθῆναι  
εἰ̋ χεῖρα̋ ἀνθρώπων ἁµαρτωλῶν,  

 καί σταυρωθῆναι   
καί τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἀναστῆναι.  

Θυµηθεῖτε τί σᾶ̋ εἶπε, ὅταν ἀκόµη 
ἦταν στή Γαλιλαία. Σᾶ̋ εἶπε ὅτι ὁ Υἱό̋ 
τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νά παραδοθεῖ στά 
χέρια τῶν ἐχθρῶν τοῦ Θεοῦ, νά 
σταυρωθεῖ καί τήν τρίτη ἡµέρα ν' 
ἀναστηθεῖ. 
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8 Καί ἐµνήσθησαν τῶν ῥηµάτων αὐτοῦ 
Θυµήθηκαν τότε τά λόγια του. 

9 καί ὑποστρέψασαι ἀπό τοῦ µνηµείου 
ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖ̋ ἕνδεκα 
καί πᾶσι τοῖ̋ λοιποῖ̋. 

Ἐπέστρεψαν ἀπό τό µνῆµα κι 
ἀνήγγειλαν ὅλα αὐτά στού̋ ἕνδεκα 
µαθητέ̋ καί σ' ὅλου̋ τού̋ ἄλλου̋. 

10 Ἦσαν δέ ἡ Μαγδαληνή Μαρία  
καί Ἰωάννα καί Μαρία Ἰακώβου  
καί αἱ λοιπαί σύν αὐταῖ̋,  
αἵ ἔλεγον πρό̋ τού̋ ἀποστόλου̋ ταῦτα.  

Αὐτέ̋ πού τά ἔλεγαν αὐτά στού̋ 
ἀποστόλου̋ ἦταν ἡ Μαρία ἡ 
Μαγδαληνή, ἡ Ἰωάννα, ἡ Μαρία, ἡ 
µητέρα τοῦ Ἰακώβου καί οἱ ὑπόλοιπε̋ 
πού ἦταν µαζί του̋. 

11 Καί ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν  
ὡσεί λῆρο̋ τά ῥήµατα αὐτῶν  
καί ἠπίστουν αὐταῖ̋.  

Τά λόγια αὐτά τού̋ φάνηκαν σάν 
παραλήρηµα καί δέν τί̋ πίστευαν. 

12 Ὁ δέ Πέτρο̋ ἀναστά̋  
ἔδραµεν ἐπί τό µνηµεῖον  
καί παρακύψα̋  
βλέπει τά ὀθόνια κείµενα µόνα  
καί ἀπῆλθε  
πρό̋ ἑαυτόν θαυµάζων τό γεγονό̋.  
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Ὁ Πέτρο̋ ὅµω̋ σηκώθηκε κι ἔτρεξε 
στό µνῆµα. Ὅταν ἔσκυψε, εἶδε τά 
σάβανα µόνα   
καί γύρισε σπίτι του γεµᾶτο̋ ἀπορία γι' 
αὐτό πού ἔγινε. 

Ὁ Ν '  Ψαλµ ό̋   

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

Καί νῦν.  Θεοτοκίον ὅµοιον. 
Τῆ̋ σωτηρία̋  
εὔθυνόν 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.  
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Ἦχο̋ πλ. β΄. 
Τά πλήθη  
τῶν πεπραγµένων µοι δεινῶν  
ἐννοῶν ὁ τάλα̋,  
τρέµω τήν φοβεράν ἡµέραν τῆ̋ κρίσεω̋· 
ἀλλά θαρρῶν  
εἰ̋ τό ἔλεο̋ τῆ̋ εὐσπλαγχνία̋ Σου 
ὡ̋ ὁ ∆αυ˙δ βοῶ Σοι· 
ἐλέησόν µε ὁ Θεό̋,  
κατά τό µέγα Σου ἔλεο̋. 

Ἀπό  γ ΄  ὠδῆ̋  Κάθισµ α .   
Ἦχο̋ δ΄.  Ταχύ προκατάλαβε. 

Ταπείνωσι̋ ὕψωσε  
κατῃσχυµµένον κακοῖ̋ 
Τελώνην στυγνάσαντα  
καί τό «ἱλάσθητι»,  
τῷ Κτίστῃ βοήσαντα· 
ἔπαρσι̋ δέ καθεῖλεν ἀπό δικαιοσύνη̋  
δείλαιον Φαρισαῖον µεγαλορρηµονοῦντα· 
ζηλώσωµεν διό τά καλά  
κακῶν ἀπεχόµενοι. 

∆όξα.  Ὅµοιον. 
Ταπείνωσι̋ ὕψωσε  
πάλαι Τελώνην κλαυθµῷ  
βοήσαντα «ἱλάσθητι» καί ἐδικαίωσεν·  
αὐτόν µιµησώµεθα 
ἅπαντε̋ οἱ εἰ̋ βάθο̋  
τῶν κακῶν ἐµπεσόντε̋· 
κράξωµεν τῷ Σωτῆρι  
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ἀπό βάθου̋ καρδία̋· 
Ἡµάρτοµεν, Φιλάνθρωπε  
Μόνε, ἱλάσθητι. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον.  Ὅµοιον.  
Ταχύ δέξαι, ∆έσποινα,  
τά̋ ἱκεσία̋ ἡµῶν 
καί ταύτα̋ προσάγαγε  
τῷ Σῷ Υἱῷ καί Θεῷ, 
Κυρία Πανάµωµε. 
Λῦσον τά̋ περιστάσει̋  
τῶν εἰ̋ Σέ προστρεχόντων· 
σύντριψον µηχανία̋  
καί κατάβαλε θράσο̋  
ἐχθρῶν ὁπλιζοµένων  
κατά τῶν δούλων Σου. 

Ἀφ '  στ ΄  ὠδῆ̋ .  Κοντάκιον .   
Ἦχο̋ δ΄.  Ἐπεφάνη̋ σήµερον. 

Φαρισαίου φύγωµεν ὑψηγορίαν 
καί Τελώνου µάθωµεν  
τό ταπεινόν, ἐν στεναγµοῖ̋ 
πρό̋ τόν Σωτῆρα κραυγάζοντε̋· 
ἵλαθι, Μόνε ἡµῖν εὐδιάλλακτε. 

Ἕτερον.   
Ἦχο̋ γ΄.  Ἡ Παρθένο̋ σήµερον. 

Στεναγµού̋ προσοίσωµεν  
τελωνικού̋ τῷ Κυρίῳ 
καί Αὐτῷ προσπέσωµεν  
ἁµαρτωλοί ὡ̋ ∆εσπότῃ· 
θέλει γάρ  
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τήν σωτηρίαν πάντων ἀνθρώπων· 
ἄφεσιν  
παρέχει πᾶσι µετανοοῦσι· 
δι᾿ ἡµᾶ̋ γάρ ἐσαρκώθη  
Θεό̋ ὑπάρχων Πατρί συνάναρχο̋. 

Ὅλοι µαζί ἐπαναλαµβάνοµε: 

Θεό̋ ὑπάρχων Πατρί συνάναρχο̋. 

Οἶκο̋ .   Τήν Ἐδέµ Βηθλεέµ. 
Ἑαυτού̋, ἀδελφοί,  
ἅπαντε̋ ταπεινώσωµεν· 
στεναγµοῖ̋, ὀδυρµοῖ̋  
τύψωµεν τήν συνείδησιν, 
ἵνα ἐν τῇ κρίσει τότε τῇ αἰωνίᾳ  
ἐκεῖ ὀφθῶµεν πιστοί, ἀνεύθυνοι, τυχόντε̋ 
ἀφέσεω̋· 
ἐκεῖ γάρ ἐστιν ὄντω̋ ἡ ἄνεσι̋, 
ἥν ἰδεῖν ἡµᾶ̋ νῦν ἱκετεύσωµεν· 
ἐκεῖ ὀδύνη ἀπέδρα, λύπη,  
καί οἱ ἐκ βάθου̋ στεναγµοί, 
ἐν τῇ Ἐδέµ τῇ θαυµαστῇ,  
ἧ̋ ὁ Χριστό̋ ∆ηµιουργό̋, 
Θεό̋ ὑπάρχων Πατρί συνάναρχο̋. 

Ὅλοι µαζί ἐπαναλαµβάνοµε: 

Θεό̋ ὑπάρχων Πατρί συνάναρχο̋. 

Συναξάρ ι ον .  

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ,  
τῆ̋ τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 
ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου  
τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ παραβολῆ̋  
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µνείαν ποιούµεθα. 

 Φαρισα˙ζων, Ἱεροῦ µακράν γίνου. 
 Χριστό̋ γάρ ἔνδον, ᾯ ταπεινού̋ δεκτέον. 

 Ὁ ∆ηµιουργό̋ τῶν ἄνω καί τῶν κάτω 
 Τρισάγιον µέν ὕµνον ἐκ τῶν Ἀγγέλων 
 Τριῴδιον δέ καί παρ᾿ ἀνθρώπων δέχου. 

Ταῖ̋ τῶν ἁγίων πάντων  
µεγαλουργῶν Σου πρεσβείαι̋, 
Χριστέ, ὁ Θεό̋ ἡµῶν, 
ἐλέησον καί σῶσον ἡµᾶ̋. Ἀµήν. 

Καταβασίαι .    
Ἦχο̋ πλ. β΄. 

Ὠδή  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 
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ἐκ διανοία̋ καθαρᾶ̋,  
ἐν Κυρίῳ ἑορτάζουσα. 

Ὠδή  ε ΄ .  

Τῷ θείῳ φέγγει Σου, Ἀγαθέ,  
τά̋ τῶν ὀρθριζόντων Σοι ψυχά̋ 
πόθῳ καταύγασον, δέοµαι, 
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 
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καί δικαίου θυσίαν ὕδατι ἔφλεξα̋· 
ἅπαντα γάρ δρᾷ̋, Χριστέ,  
µόνῳ τῷ βούλεσθαι· 
Σέ ὑπερυψοῦµεν 
εἰ̋ πάντα̋ τού̋ αἰῶνα̋. 

«Ἡ Τιµιωτέρα».  

Ὠδή  θ ΄ .  

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. 

Ἐξαποστειλάρια. 
Τοῦ  Τρ ιωδίου   

Τοῖ̋ µαθηταῖ̋ συνέλθωµεν. 
Ὑψηγορίαν φύγωµεν  
Φαρισαίου κακίστην, 
ταπείνωσιν δέ µάθωµεν  
τοῦ Τελώνου ἀρίστην, 
ἵν᾿ ὑψωθῶµεν βοῶντε̋ 
τῷ Θεῷ σύν ἐκείνῳ· 
ἱλάσθητι τοῖ̋ δοῦλοι̋ Σου  
ὁ τεχθεί̋ ἐκ Παρθένου,  
Χριστέ Σωτήρ,  
ἑκουσίω̋ καί Σταυρόν ὑποµείνα̋ 
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συνήγειρα̋ τόν κόσµον Σου  
θἐκῇ δυναστείᾳ. 

Θεοτοκίον.  Ὅµοιον. 
Ὁ ποιητή̋ τῆ̋ κτίσεω̋  
καί Θεό̋ τῶν ἁπάντων, 
σάρκα βροτείαν ἔλαβεν 
ἐξ ἀχράντου γαστρό̋ Σου,  
πανύµνητε Θεοτόκε  
καί φθαρεῖσάν µου φύσιν  
ὅλην ἀνεκαινούργησε,  
πάλιν ὡ̋ πρό τοῦ τόκου 
καταλιπών  
µετά τόκον· ὅθεν πίστει Σε πάντε̋  
ἀνευφηµοῦντε̋ κράζοµεν·  
Χαῖρε, δόξα τοῦ κόσµου. 
 

Εἰ̋ τού̋ Αἴνου̋ Στιχηρά 

Ἀναστάσιµα τοῦ ἤχου δ΄. 
 

Τοῦ Τριωδίου  δ ΄ .    

 Ἦχο̋ α΄.  

5. 
Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τυµπάνῳ καί χορῷ,  

αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν χορδαῖ̋ καί ὀργάνῳ·  

Ἡ Ἐκκλησία ἀφυπνίζει καί ὁδηγεῖ τόν 
ἄνθρωπο στήν ταπείνωση καί τήν µετάνοια.  

Τό ἴδιο τροπάριο ψάλλεται καί στόν 
Ἑσπερινό. 
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Μή προσευξώµεθα  
φαρισἀκῶ̋, ἀδελφοί· 

Ἄ̋ µήν προσευχηθοῦµε σάν τόν Φαρισαῖο, 
ἀδελφοί, 

ὁ γάρ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσεται· 
γιατί αὐτό̋ πού προσπαθεῖ νά ἀνυψώση 
τόν ἑαυτό του θά ταπεινωθῆ. 

ταπεινωθῶµεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, 
τελωνικῶ̋ 

Ἄ̋ ταπεινωθοῦµε µπροστά στό Θεό σάν 
τόν Τελώνη  

διά νηστεία̋, κράζοντε̋· 
νηστεύοντα̋ καί παρακαλῶντα̋: 

Ἱλάσθητι ἡµῖν, ὁ Θεό̋,  
τοῖ̋ ἁµαρτωλοῖ̋. 

Συγχώρησέ µα̋, Κύριε, τού̋ ἁµαρτωλού̋. 

6. 
Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυµβάλοι̋ εὐήχοι̋,  5 

αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυµβάλοι̋ ἀλαλαγµοῦ.  

Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον.  6 

Καυχησιολογία καί σιωπή. Ἄ̋ ἐλέγξωµε 
τού̋ ἑαυτού̋ µα̋· τί εἶναι ἐκεῖνο πού µᾶ̋ κινεῖ 
κάθε φορά; Ἡ ἐπίδειξη ἤ ἡ µετάνοια;   

Τό ἴδιο τροπάριο ψάλλεται καί στόν 
Ἑσπερινό. 

Φαρισαῖο̋ κενοδοξίᾳ νικώµενο̋ 
Ὁ Φαρισαῖο̋ νικηµένο̋ ἀπό κενοδοξία 

καί Τελώνη̋ τῇ µετανοίᾳ κλινόµενο̋ 
καί ὁ Τελώνη̋ σκυµµένο̋ ἀπό µετάνοια 

προσῆλθον Σοι τῷ µόνῳ ∆εσπότῃ· 
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ἦλθαν σέ Σένα, Κύριε, τόν µόνο ∆εσπότη. 
ἀλλ᾿ ὁ µέν καυχησάµενο̋  

Μά ὁ πρῶτο̋ ἐπειδή καυχήθηκε 
ἐστερήθη τῶν ἀγαθῶν, 

στερήθηκε τά ἀγαθά τῆ̋ Βασιλεία̋ Σου. 
ὁ δέ µή φθεγξάµενο̋  

Ἐνῶ ὁ δεύτερο̋ µέ τή σιωπή του 
ἠξιώθη τῶν δωρεῶν· 

ἀξιώθηκε νά λάβη τί̋ δωρεέ̋ Σου. 
ἐν τούτοι̋ τοῖ̋ στεναγµοῖ̋  

Σ’ αὐτού̋ τού̋ στεναγµού̋ τοῦ Τελώνη 
στήριξόν µε, Χριστέ ὁ Θεό̋,  

στήριξε κι ἐµένα Θεέ µου, Χριστέ, 
ὡ̋ φιλάνθρωπο̋. 

πού εἶσαι φιλάνθρωπο̋. 

7. 

Ἦχο̋ γ΄. 
 Ἀνάστηθι, Κύριε, ὁ Θεό̋ µου,  

 ὑψωθήτω ἡ χείρ Σου,  

 µή ἐπιλάθῃ τῶν πενήντων Σου εἰ̋ τέλο̋. 

Τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου  
τό διάφορον ἐπιγνοῦσα, ψυχή µου,  
τοῦ µέν µίσησον  
τήν ὑπερήφανον φωνήν, 
τοῦ δέ ζήλωσον  
τήν εὐκατάνυκτον εὐχήν  
καί βόησον·  
ὁ Θεό̋ ἱλάσθητι µοι τῷ ἁµαρτωλῷ  
καί ἐλέησόν µε. 
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8. 

Ἐξοµολογήσοµαί Σοι, Κύριε,  

ἐν ὅλῃ καρδίᾳ µου,  

διηγήσοµαι πάντα τά θαυµάσιά Σου. 

Τοῦ Φαρισαίου τήν µεγάλαυχον φωνήν, 
πιστοί, µισήσαντε̋, 
τοῦ δέ Τελώνου  
τήν εὐκατάνυκτον εὐχήν ζηλώσαντε̋ 
µή τά ὑψηλά φρονῶµεν,  
ἀλλ᾿ ἑαυτού̋ ταπεινοῦντε̋  
ἐν κατανύξει κράξωµεν· 
Ὁ Θεό̋  
ἱλάσθητι ταῖ̋ ἁµαρτίαι̋ ἡµῶν. 

∆όξα.  Ἦχο̋ πλ. δ΄. 
Ταῖ̋ ἐξ ἔργων καυχήσεσι  
Φαρισαῖον δικαιοῦντα ἑαυτόν  
κατέκρινα̋, Κύριε, 
καί Τελώνην µετριοπαθήσαντα 
καί στεναγµοῖ̋ ἱλασµόν αἰτούµενον 
ἐδικαίωσα̋· 
οὐ γάρ προσίεσαι  
τού̋ µεγαλόφρονα̋ λογισµού̋ 
καί τά̋ συντετριµµένα̋ καρδία̋  
οὐκ ἐξουθενεῖ̋· 
διό καί ἡµεῖ̋  
Σοί προσπίπτοµεν ἐν ταπεινώσει 
τῷ παθόντι δι᾿ ἡµᾶ̋· 
παράσχου τήν ἄφεσιν καί τό µέγα ἔλεο̋. 

Καί νῦν. 
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 Ὑπερευλογηµένη ὑπάρχει̋ ... 

∆ οξολογ ία  µ εγ άλη .  

Ἦχο̋ πλ. δ΄. 
Ἀναστά̋ ἐκ τοῦ µνήµατο̋ ... 

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

 
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Β΄ Τιµόθεον 3,10-15 
Η ∆ΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ  

ΣΤΟΝ ΤΙΜΟΘΕΟ. 

ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ. 

Ἡ περικοπή εἶναι µιά παράλληλη πρό̋ 
τήν παραβολή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου 
ἀποστολική διδαχή, κατάλληλη γιά τήν 
ἔναρξη καί τόν κατηχητικό στόχο τῆ̋ 
περιόδου τοῦ Τριωδίου. 

Ἀπό τή φυλακή τῆ̋ Ρώµη̋ ὁ Παῦλο̋ 
γράφει στόν Τιµόθεο ὁδηγίε̋ γιά τήν ἐκ-
κλησιαστική διακονία του. Ὑπόδειγµα τοῦ 
δίδει τό δικό του προσωπικό παράδειγµα, 
τό ὁποῖον ὁ Τιµόθεο̋  ἔχει γνωρίσει κατά 
τά χρόνια τῆ̋ θητεία̋ του στήν 
ἀποστολική ὁµάδα τοῦ Παύλου. 
Οὐσιαστικά τοῦ προσφέρει ἕνα ζωντανό 
παράδειγµα πνευµατικῆ̋ ζωῆ̋, ἕνα 
πνευµατικό καθρέφτη γιά νά ἐλέγχη τόν 
ἑαυτό του.  
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«Μέ γνωρίζει̋ καί βλέπει̋ πώ̋ ἡ ζωή 
τοῦ ἀποστόλου εἶναι µαρτυρική. Ἔτσι θά 
’ναι καί ἡ δική σου ἄν θέλη̋ νά ὑπηρετῆ̋ 
καί νά λατρεύη̋ τό Θεό. Μή ζηλεύει̋ τού̋ 
πονηρού̋ πού προοδεύουν κατά κόσµον. 
Μεῖνε πιστό̋ σ’ αὐτά πού σοῦ δίδαξα, ξέ-
ροντα̋ ποιό̋ εἶµαι ἐγώ πού σ’ τά δίδαξα. 
Τά ἱερά γράµµατα, οἱ λόγοι τῆ̋ Ἁγία̋ 
Γραφῆ̋ µποροῦν νά σέ κάνουν σοφό καί νά 
σέ σώσουν, ἄν ἔχη̋ πίστη στό Χριστό. Ἡ 
περικοπή συγγενεύει καί ὑπενθυµίζει τού̋ 
δύο δρόµου̋ τῆ̋ ζωῆ̋ τοῦ Ψαλµοῦ 1.  

Προκείµενον   
Ἦχο̋ πλ. δ΄.  Ψαλµό̋ 75. 

Εὔξασθε καί ἀπόδοτε  
Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡµῶν.  

 Γνωστό̋ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεό̋.  

Πρό̋ Τιµόθεον Β΄ Ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα.  

Τέκνον Τιµόθεε,  
Παιδί µου Τιµόθεε,  

10 παρηκολούθηκά̋ µου  
τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ,  
τῇ προθέσει,   

ἀκολουθῶντα̋ µε στό ἀποστολικό 
ἔργο µου, εἶδε̋ καί ἔµαθε̋ κοντά 
µου τί διδάσκω, πῶ̋ 
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συµπεριφέροµαι, ποιέ̋ εἶναι οἱ 
βαθύτερε̋ προθέσει̋ µου. 

τῇ πίστει, τῇ µακροθυµίᾳ,  
τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑποµονῇ, 

11 τοῖ̋ διωγµοῖ̋, τοῖ̋ παθήµασιν, 
Εἶδε̋ τήν πίστη µου,  
τή µακροθυµία,  
τήν ἀγάπη, τήν ὑποµονή,  
τού̋ διωγµού̋, τά παθήµατα, 

οἷά µοι ἐγένετο  
ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροι̋. 

στά ὅσα ἔπαθα στήν Ἀντιόχεια, 
στό Ἱκόνιο, στά Λύστρα. 

Οἵου̋ διωγµού̋ ὑπήνεγκα  
καί ἐκ πάντων µε ἐρρύσατο ὁ Κύριο̋. 

Τί διωγµού̋ ὑπέφερα κι ἀπ᾿ ὅλα µέ 
γλίτωσε ὁ Κύριο̋. 

12 Καί πάντε̋ δέ οἱ θέλοντε̋ εὐσεβῶ̋ 
ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
διωχθήσονται· 

Καί ὅλοι ὅσοι θέλουν νά ζήσουν 
ὅπω̋ ἀπαιτεῖ ἡ διδασκαλία τοῦ 
Χριστοῦ σεβόµενοι τόν Θεό, ἀφοῦ 
ἐγνώρισαν τόν Ἰησοῦ Χριστό καί 
ἑνώθηκαν µαζί Του, θά 
ἀντιµετωπίσουν διωγµού̋. 
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13 πονηροί δέ ἄνθρωποι καί γόητε̋ 
προκόψουσιν ἐπί τό χεῖρον,  
πλανῶντε̋ καί πλανώµενοι.   

Ἄνθρωποι ὅµω̋ πονηροί καί 
ἀπατεῶνε̋ θά προκόβουν στό 
χειρότερο,  παρασύροντα̋ στήν 
πλάνη καί ἄλλου̋  
καί πλανώµενοι κι οἱ ἴδιοι  
παρασυρµένοι ἀπό ἄλλου̋. 

14 Σύ δέ µένε  
ἐν οἷ̋ ἔµαθε̋ καί ἐπιστώθη̋, 
εἰδώ̋ παρά τίνο̋ ἔµαθε̋,   

Ἐσύ ὅµω̋ νά µένη̋ σταθερό̋ σ᾿ 
αὐτά πού ἔµαθε̋ καί γιά τά ὁποῖα 
πείστηκε̋, γνωρίζοντα̋ ἀπό ποιόν 
τά ἔµαθε̋ 

15 καί ὅτι ἀπό βρέφου̋  
τά ἱερά γράµµατα οἶδα̋, 
τά δυνάµενά σε σοφίσαι εἰ̋ σωτηρίαν   

καί ὅτι ἀπό τήν παιδική σου 
ἡλικία γνωρίζει̋ τά ἱερά Βιβλία τά 
ὁποῖα µποροῦν νά σέ κάνουν σοφό 
καί νά σέ ὁδηγήσουν στή σωτηρία 

διά πίστεω̋ τῆ̋ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.  
µέ τήν πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό. 
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« Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Ϊ Α ΡΙ Ο Ν »  
 Ἦχο̋ πλ. δ΄.  Ψαλµό̋ 94. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 
∆εῦτε ἀγαλλιασώµεθα τῷ Κυρίῳ.    
ἀλαλάξωµεν τῷ Θεῷ τῷ σωτῇρι ἡµῶν. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Προφθάσωµεν τό πρόσωπον Αὐτοῦ 
ἐν ἐξοµολογήσει 
καί ἐν ψαλµοῖ̋ ἀλαλάξωµεν Αὐτῷ. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ὅτι Θεό̋ µέγα̋ Κύριο̋ 

καί βασιλεύ̋ µέγα̋ ἐπί πᾶσαν τήν γῆν· 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ὅτι Αὐτοῦ ἐστιν ἡ θάλασσα   
καί Αὐτό̋ ἐποίησεν αὐτήν 
καί τήν ξηράν αἱ χεῖρε̋ Αὐτοῦ ἔπλασαν. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
ΤΗΣ ΙΣΤ΄  ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 

Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν, 18,10-14. 

 
10 Εἶπεν ὁ Κύριο̋  

τήν παραβολήν ταύτην· 
Εἶπε ὁ Κύριο̋ τήν παραβολή αὐτή: 

ἄνθρωποι δύο  
ἀνέβησαν εἰ̋ τό ἱερόν προσεύξασθαι· 
ὁ εἷ̋ Φαρισαῖο̋ καί ὁ ἕτερο̋ Τελώνη̋. 
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∆υό ἄνθρωποι ἀνέβηκαν στό ναό 
γιά νά προσευχηθοῦν· ὁ ἕνα̋ ἦταν 
Φαρισαῖο̋ καί ὁ ἄλλο̋ Tελώνη̋. 

11 Ὁ Φαρισαῖο̋ σταθεί̋ πρό̋ ἑαυτόν 
ταῦτα προσηύχετο·   

Ὁ Φαρισαῖο̋ ἀποµονώθηκε ἀπό 
τού̋ ἄλλου̋ ἐγὠστικά κι ἔκανε 
τήν ἑξῆ̋ προσευχή:  

Ὁ Θεό̋, εὐχαριστῶ Σοι,  
ὅτι οὐκ εἰµί  
ὥσπερ οἱ λοιποί τῶν ἀνθρώπων,  
ἅρπαγε̋, ἄδικοι, µοιχοί,  
ἤ καί ὡ̋ οὗτο̋ ὁ Τελώνη̋. 

Θεέ µου Σ᾿ εὐχαριστῶ, πού δέν 
εἶµαι σάν τού̋ ἄλλου̋ ἀνθρώπου̋, 
πού εἶναι ἅρπαγε̋, ἄδικοι, µοιχοί, 
ἤ καί σάν αὐτόν ἐδῶ τόν Tελώνη. 

12 Νηστεύω δί̋ τοῦ Σαββάτου, 
ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶµαι.   

Ἐγώ νηστεύω δυό φορέ̋ τήν 
ἑβδοµάδα καί προσφέρω στό ναό τό 
ἕνα δέκατο ἀπ᾿ ὅλα ὅσα ἀποκτῶ. 

13 Καί ὁ Τελώνη̋ µακρόθεν ἑστώ̋, 
οὐκ ἤθελεν οὐδέ τού̋ ὀφθαλµού̋  
εἰ̋ τόν οὐρανόν ἐπᾶραι, 

Ὁ Tελώνη̋ ἀντίθετα στεκόταν 
πολύ πίσω καί δέν τολµοῦσε οὔτε 
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τά µάτια του νά σηκώση στόν 
οὐρανό,  

ἀλλ᾿ ἔτυπτε τό στῆθο̋ αὐτοῦ, λέγων· 
ὁ Θεό̋, ἱλάσθητί µοι  
τῷ ἁµαρτωλῷ.  

ἀλλά χτυποῦσε τό στῆθο̋ του κι 
ἔλεγε· Θεέ µου, σπλαγχνίσου µε 
τόν ἁµαρτωλό. 

14 Λέγω ὑµῖν,  
κατέβη οὗτο̋ δεδικαιωµένο̋ 
εἰ̋ τόν οἶκον αὐτοῦ, ἤ ἐκεῖνο̋.  

Σᾶ̋ βεβαιώνω, ὅτι αὐτό̋ γύρισε 
στό σπίτι του δικαιωµένο̋ καί 
συµφιλιωµένο̋ µέ τό Θεό, καί ὄχι 
ὁ ἄλλο̋.  

Ὅτι πᾶ̋ ὁ ὑψῶν ἑαυτόν, 
ταπεινωθήσεται·  
ὁ δέ ταπεινῶν ἑαυτόν, ὑψωθήσεται. 

Γιατί ὅποιο̋ ὑψώνει τόν ἑαυτό του 
θά ταπεινωθῆ· ἐνῶ ἀντίθετα 
ὅποιο̋ ταπεινώνει τόν ἑαυτό του 
θά ὑψωθῆ. 

 

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ 

«Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ  

ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» 

Ἡ σηµερινή Κυριακή, µέ τήν ὁποίαν 
ἀνοίγει» τό Τριώδιο, «µᾶ̋ προβάλλει νά 
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µελετήσωµε τήν παραβολή τοῦ Τελώνου 
καί Φαρισαίου. Μέ τήν παραβολή αὐτή 
µᾶ̋ εἰσάγει στό δυσκολώτερο πρόβληµα 
πού ἀντιµετωπίζοµε ὅλοι: πῶ̋ θά 
ἐλέγξωµε καί θά διορθώσωµε τήν ἐξωτε-
ρική συµπεριφορά µα̋, καί κυρίω̋ πῶ̋ θά 
διερευνήσωµε τά ἀπροσπέλαστα βάθη τοῦ 
κέντρου τῆ̋ ὑπάρξεώ̋ µα̋, ἀπό τήν ὁποί-
αν ἐκπηγάζει ἡ ἐξωτερική µα̋ συµπεριφο-
ρά. 

 Ἡ ἐξέταση τῆ̋ ἐξωτερικῆ̋ συµπεριφο-
ρᾶ̋ µα̋ καί κυρίω̋ ἡ διερεύνηση τῆ̋ βα-
θύτερη̋ οὐσία̋, τοῦ κέντρου τῆ̋ ὑπάρξεώ̋ 
µα̋, εἶναι πολύ βασική καί δύσκολη 
προσωπική πνευµατική ἐργασία. Ἀπαιτεῖ 
δυνατό ἐσωτερικό µάτι, πού νά ἔχη τή 
δύναµη νά ἀντικρύση τήν ἀσχήµια τοῦ 
ἐσωτερικοῦ, τοῦ πραγµατικοῦ ἑαυτοῦ µα̋ 
καί τήν ταπείνωση νά παραδεχτῆ τήν 
πληγή, ὅτι αὐτό εἶµαι, γιά νά φροντίση νά 
ἀλλάξη καί νά γίνη καλύτερο̋ καί 
ὀµορφώτερο̋.  Καλούµεθα λοιπόν νά ἐλέγ-
ξωµε καί νά κατανοήσωµε τό τί εἴµαστε 
στήν πραγµατικότητα· ἀληθινοί καί γνή-
σιοι ἤ ψεύτικοι καί κίβδηλοι. 

 Ἄ̋ θυµηθοῦµε τό κορύφωµα αὐτῆ̋ τῆ̋ 
συµπεριφορᾶ̋ τοῦ Φαρισἀσµοῦ καί τῆ̋ 
ὑποκρισία̋, ὅπω̋ ἐκφράστηκε ἀπό τά πρό-
σωπα τῆ̋ ἰουδἀκῆ̋ ἡγεσία̋, ἡ ὁποία τε-
λικά ἔφτασε στό σηµεῖο νά διαπράξη τό 
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µεγαλύτερο ἔγκληµα στήν ἱστορία, νά -
σταυρώση τό ∆ηµιουργό καί Εὐεργέτη 
τοῦ κόσµου. 

 Οἱ ἄνθρωποι συνήθω̋ δέν ξέρουν τί 
κάνουν. Γι’ αὐτό ὁ Χριστό̋ παρεκάλεσε 
τόν Πατέρα Του ἀπό τό ὕψο̋ τοῦ σταυροῦ: 
«Πάτερ ἄφε̋ αὐτοῖ̋, οὐ γάρ οἴδασι τί ποι-
οῦσι.»  

Ἄ̋ ἐλέγξωµε λοιπόν κάτω ἀπό τό βλέµ-
µα τοῦ πανσόφου καί παντεπόπτη Θεοῦ 
καί Πλάστη µα̋, ὁ Ὁποῖο̋ µᾶ̋ ἀγαπᾶ ὡ̋ 
Πατέρα̋ στοργῆ̋ καί γνωρίζει καλά τά 
κρυπτά βάθη τῆ̋ καρδιᾶ̋ µα̋, πόσο εἴµα-
στε οὐσιαστικά καλοί ἄνθρωποι, καλά 
παιδιά Του, ἤ παραµένοµε πονηροί, ὑπο-
κριτέ̋ καί φαρισαῖοι. 

Γιά νά µᾶ̋ βοηθήση νά κατανοήσωµε 
τήν κατάστασή µα̋ καί νά 
προσπαθήσωµε νά διορθωθοῦµε, ἡ 
Ἐκκλησία µᾶ̋ προβάλλει ἀπό τό 
Εὐαγγέλιο,  στήν ἀρχή τῆ̋ περιόδου τοῦ 
Τριωδίου, δύο  ἐκφραστικέ̋ εἰκόνε̋: Τήν 
εἰκόνα τοῦ ἀλαζόνα Φαρισαίου, ὁ ὁποῖο̋ 
προσεύχεται µέ ὑπερηφάνεια, ἀλλά χωρί̋ 
ἀποτέλεσµα καί τήν εἰκόνα τοῦ ταπεινοῦ 
καί καταφρονηµένου  Τελώνη, ὁ ὁποῖο̋ 
προσεύχεται µέ ἀληθινή ταπείνωση καί 
συντριβή καρδία̋ καί δικαιώνεται ἀπό τό 
Θεό.  
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Ἡ στάση τοῦ Φαρισαίου ἐκφράζει µιά 
ἀπρέπεια πρό̋ δύο κατευθύνσει̋. 
Περιφρονεῖ ταυτόχρονα τόσο τόν Θεό πρό̋ 
τόν Ὁποῖον προσεύχεται καί τόν Ὁποῖον 
ἀγνοεῖ µέ τήν πνευµατική τύφλωση πού 
ἔχει. Περιφρονεῖ ὡστόσο ταυτόχρονα καί 
τόν ἄνθρωπο πού βρίσκεται δίπλα του, ὁ 
ὁποῖο̋ συντρίβεται ἀπό τό βάρο̋ τῆ̋ 
ἁµαρτία̋ του καί καταφεύγει στό Θεό µέ 
ταπείνωση.  

 Ἐµεῖ̋ πρέπει ν᾿ ἀποφύγωµε τήν 
ἀλαζονική στάση  τοῦ Φαρισαίου καί νά 
µιµηθοῦµε τό ὑπόδειγµα τῆ̋ 
ταπεινώσεω̋ καί συντριβῆ̋ τοῦ Τελώνη.  

Ἄν περιοριστοῦµε µόνο στό ἐξωτερικό 
καθῆκον τῆ̋ ἀλαζονικῆ̋ προσευχῆ̋ καί 
τοῦ τυπικοῦ ἐκκλησιασµοῦ, εἴµαστε σάν 
τόν Φαρισαῖο. Ἄν ὅµω̋ καταφύγωµε στό 
Θεό, συγκλονισµένοι ἀπό εἰλικρινῆ µετά-
νοια καί Tόν παρακαλέσωµε ταπεινά, µᾶ̋ 
διαβεβαιώνει ὁ ἵδιο̋, ὅτι θά µᾶ̋ λυπηθῆ 
καί θά µᾶ̋ ἐλεήση, ὅπω̋ ἐδικαίωσε τόν 
Τελώνη τῆ̋ παραβολῆ̋. 

 

Εἴδησι̋ 
Τήν ἑβδοµάδα πού ἀκολουθεῖ  
ἔχοµε κατάλυση εἰ̋ πάντα. 


