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Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸ̋ ἡµῶν  
Στεφάνου τοῦ Νέου 

καί τοῦ Ἁγίου Μάρτυρο̋ Εἰρηνάρχου. 

 Ἦχο̋ πλ. β΄    Ἑωθινόν α΄ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ: 18,18-27 
«Τί ποιήσα̋ ζωήν αἰώνιον 

κληρονοµήσω;» 
«Τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποι̋, 

δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν.» (27) 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
Τῆ̋ Λ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

Πού σχετίζεται µέ τήν ΙΓ΄ Κυριακή Λουκᾶ  
Κολοσσαεῖ̋ 3,12-16 

«Ἐνδύσασθε,  
ὡ̋ ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ,  
ἅγιοι καὶ ἠγαπηµένοι,  
σπλάγχνα οἰκτιρµοῦ» 
εὐχάριστοι γίνεσθε!» 
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ΕΩΘΙΝΟΝ Α΄ 

Η ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ  

ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ  

ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

«Τό Πρῶτο Ἑωθινό», ἡ πρώτη περι-
κοπή τῆ̋ σειρᾶ̋ τῶν «Ἑωθινῶν 
Εὑαγγελίων», περιγράφει, ὄχι τήν πρώτη 
ἐµφάνιση τοῦ Ἀναστηµένου Ἰησοῦ, ἀλλά 
τήν συνάντηση πού, πριν ἀπό τό Πάθο̋, 
εἶχε ὁρίσει ὁ Κύριο̋ µέ τού̋ Μαθητέ̋ Του 
στή Γαλιλαία. 

Φεύγοντα̋ ἀπό τό ὑπερῶο, µετά τό 
Μυστικό ∆εῖπνο, τό τελευταῖο βράδυ τοῦ 
ἐπιγείου βίου Του, καί λίγο πρίν ἀπό τή 
σύλληψη καί τά πάθη Του, ὁ Κύριο̋ 
προεῖπε στού̋ Μαθητέ̋ Του: «Ὅλοι σα̋ θά 
χάσετε τήν ἐµπιστοσύνη σα̋ πρό̋ ἐµένα 
αὐτή τή νύχτα, Ἐγώ ὅµω̋ µετά τήν 
Ἀνάστασή µου θά σᾶ̋ περιµένω στή Γαλι-
λαία, ὅπου θά πάω πρίν ἀπό σᾶ̋». (Ματθ. 

26,21-36. Μάρκ. 14, 28.) 

Τήν ἴδια παραγγελία ἔδωκε καί ὁ 
Ἄγγελο̋ στί̋ δυό γυναῖκε̋ που πῆγαν τό 
πρωί τῆ̋ Μιᾶ̋ τῶν Σαββάτων νά «θεωρή-
σουν» τόν  τάφο (Ματθ. 28,1-7).  Ἦταν ἡ 
Παναγία, «ἡ ἄλλη Μαρία», καί ἡ Μαρία ἡ 
Μαγδαληνή πού ἔζησαν τό µεγάλο σεισµό 
καί εἶδαν τόν ἀστραπόµορφον Ἄγγελο νά 
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κατεβαίνη ἀπό τόν οὐρανό καί νά κυλᾶ τήν 
πέτρα ἀπό τόν τάφο, γιά νά δοῦν οἱ 
γυναῖκε̋ πώ̋ ὁ τάφο̋ εἶναι ἄδειο̋! Ἡ ὄψη 
του ἔλαµπε σάν ἀστραπή καί τά ροῦχα του 
ἦταν ὁλόλευκα σάν τό χιόνι! Οἱ φρουροί φο-
βήθηκαν, τού̋ κατέλαβε τρόµο̋ καί ἔγιναν 
σάν νεκροί. Ὀ Ἄγγελο̋ εἶπε στί̋ γυναῖκε̋: 
«Ἐσεῖ̋ µή φοβᾶστε! Ξέρω πώ̋ ζητᾶτε τόν 
Ἰησοῦ τόν Σταυρωµένο! ∆έν εἶναι δῶ! 
Ἀναστήθηκε ὅπω̋ τό εἶπε!  Ἐλᾶτε νά δῆτε 
τό µέρο̋ πού βρισκόταν τό σῶµα Του! 
Τρέξτε ὅµω̋ γρήγορα νά πῆτε στού̋ Μα-
θητέ̋ Του ὅτι ἀναστήθηκε ἀπό τού̋ νε-
κρού̋ καί πηγαίνει πρίν ἀπά σᾶ̋ στή Γαλι-
λαία, ἐκεῖ θά τόν δῆτε! Αὐτά εἶναι πού εἶχα 
νά σᾶ̋ πῶ! (Ματθ. 28, 1-7) 

Τήν ἴδια παραγγελία ἔδωκε καί ὁ Ἴδιο̋ 
ὁ Ἰησοῦ̋ στί̋ δυό γυναῖκε̋ ὅταν τί̋ συνά-
ντησε ἀµέσω̋ µετά ἀπό λίγο (Ματθ. 28, 10).  

Καθώ̋ οἱ δυό γυναῖκε̋ ἔφευγαν ἀπό τόν 
τάφο τρέχοντα̋, νά ποῦν τό νέο στού̋ Μα-
θητέ̋, τί̋ συνάντησε ὁ Ἰησοῦ̋ καί τού̋ 
εἶπε «Χαίρετε! Αὐτέ̋ Τόν πλησίασαν, 
ἔπεσαν καί τόν προσκύνησαν κι Ἐκεῖνο̋ 
τού̋ εἶπε: «Μή φοβᾶστε! Πηγαίνετε νά 
πῆτε στού̋ ἀδελφού̋ Μου νά φύγουν γιά 
τή Γαλιλαία κι ἐκεῖ θά Μέ δοῦν» (Ματθ. 
28 8-10). 

Αὐτή τήν προκαθορισµένη συνάντηση 
τοῦ Ἰησοῦ µέ τού̋ Μαθητέ̋ Του στή Γαλι-
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λαία ἐξιστορεῖ λιτά τό «πρῶτο ἑωθινό 
Εὐαγγέλιο», πού εἶναι ἡ τελευταία παρά-
γραφο̋ τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου. 

Σ’ αὐτή τή συνάντηση ὁ Κύριο̋ 
Ἰησοῦ̋ Χριστό̋ λέει στού̋ Μαθητέ̋ Του, 
ὅτι Τοῦ δόθηκε καθε ἐξουσία στόν οὐρανό 
καί στή γῆ, εἶναι ὁ Βασιλεύ̋ πάση̋ τῆ̋ 
κτίσεω̋, σύµφωνα καί µέ τί̋ προφητεῖε̋! 
«Ἐδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καί 
ἐπί γῆ̋!» (Ψαλ. 2,6-8. 109,1-2. 44,6-7. 
71,9-11. 85,8-9.) 

Μέ αὐτή τήν ἐξουσία πλέον,  ὡ̋ 
ἀπόλυτο̋ Κύριο̋ καί ἐξουσιαστή̋ τοῦ σύ-
µπαντο̋, τού̋ ἀναθέτει νά συνεχίσουν τό 
ἔργο Του καί τού̋ ἀποστέλλει νά µαθητεύ-
σουν πάντα τά ἔθνη βαπτίζοντε̋ τού̋ 
ἀνθρώπου̋ στό ὄνοµα τοῦ Πατρό̋ καί τοῦ 
Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋ καί νά τού̋ 
διδάσκουν νά τηροῦν ὅλε̋ τί̋ ἐντολέ̋ Του. 
Τού̋ βεβαιώνει δέ ὅτι: «Ἐγώ θά εἶµαι µαζί 
σα̋ πάντα µέχρι τῆ̋ συντελεία̋ τοῦ 
αἰῶνο̋!» 

Σ’ αὐτή τή συνάντηση τοῦ Ἰησοῦ µέ 
τού̋ Ἀποστόλου̋ καλεῖ καί µᾶ̋ ἡ Ἐκκησία 
νά πάρωµε µέρο̋ καί νά συνεχίσωµε τό 
ἔργο του̋, τόν «Εὐαγγελισµό» καί τή σω-
τηρία τοῦ κόσµου!  

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  
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16 οἱ ἕνδεκα µαθηταί  
ἐπορεύθησαν εἰ̋ τήν Γαλιλαίαν,  
εἰ̋ τό ὄρο̋ οὗ ἐτάξατο αὐτοῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋.  

Ἐκεῖνο τόν καιρό οἱ ἕνδεκα µαθητέ̋ 
ἔφυγαν γιά τή Γαλιλαία στό βουνό ὅπου 
ὁ Ἰησοῦ̋ τού̋ παράγγειλε νά πᾶνε. 

17 Καί ἰδόντε̋ αὐτόν,  
προσεκύνησαν αὐτῷ· οἱ δέ ἐδίστασαν.  

Κι ὅταν τόν εἶδαν, τόν προσκύνησαν· 
µερικοί ὅµω̋ ἐδίστασαν. 

18 Καί προσελθών ὁ Ἰησοῦ̋  
ἐλάλησεν αὐτοῖ̋ λέγων· 

Ὁ Ἰησοῦ̋ τού̋ πλησίασε καί τού̋ εἶπε:  
Ἐδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία  
ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆ̋.  

Ὁ Θεό̋ µοῦ ἔδωσε ὅλη τήν ἐξουσία στόν 
οὐρανό καί στή γῆ.  

19 Πορευθέντε̋ οὖν  
µαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη,   

Πηγαίνετε λοιπόν νά διδάξετε ὅλα τά 
ἔθνη,  

βαπτίζοντε̋ αὐτού̋  
εἰ̋ τό ὄνοµα τοῦ Πατρό̋ καί τοῦ Υἱοῦ  
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋,  

βαφτίζοντά̋ του̋ στό ὄνοµα τοῦ Πατρό̋  
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋  

20 διδάσκοντε̋ αὐτού̋ τηρεῖν  
πάντα ὅσα ἐνετειλάµην ὑµῖν·  

καί διδάξτε του̋ νά τηροῦν ὅλε̋ τί̋ 
ἐντολέ̋ πού σᾶ̋ ἔδωσα.  
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καί ἰδού Ἐγώ µεθ᾿ ἡµῶν εἰµι  
πάσα̋ τά̋ ἡµέρα̋ 

Κι Ἐγώ θά εἶµαι µαζί σα̋ πάντα  
ἕω̋ τῆ̋ συντελεία̋ τοῦ αἰῶνο̋. Ἀµήν.  

ὥ̋ τή συντέλεια τοῦ κόσµου. Ἀµήν.  

  
ΚΑΤΑΒ ΑΣΙ ΕΣ  

Προεόρτιε̋ τῶν Χριστουγέννων  
Ἦχο̋ α΄. Ὠδή α ΄. 

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

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

Ὠδή δ ΄. 

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

Ὠδή ε ΄. 

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

Ὠδή στ ΄. 

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

Ὠδή ζ ΄. 

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

Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν  

καί προσκυνοῦµεν τόν Κύριον. 

Ὠδή η ΄. 

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

Τήν Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ Φωτό̋  
ἐν ὕµνοι̋ τιµῶντε̋ µεγαλύνωµεν. 

Τιµιωτέρα . 

Ὠδή θ ΄. 

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

Ἐξαποστειλάριον α΄ 
Τοῖ̋ µαθηταῖ̋ συνέλθωµεν  
ἐν ὄρει Γαλιλαία̋  
πίστει Χριστόν θεάσασθαι  
λέγοντα ἐξουσίαν 
λαβεῖν τῶν ἄνω καί κάτω·  
µάθωµεν πῶ̋ διδάσκει 
βαπτίζειν εἰ̋ τό ὄνοµα  
τοῦ Πατρό̋ ἔθνη πάντα  
καί τοῦ Υἱοῦ  
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καί Ἁγίου Πνεύµατο̋ καί συνεῖναι  
τοῖ̋ µύσται̋, ὡ̋ ὑπέσχετο,  
ἕω̋ τῆ̋ συντελεία̋. 

Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ὁσίου  
Ἦχο̋ γ'  Ἐπεσκέψατο ἡµᾶ̋  

Ἐκοµίσω πρὸ̋ Χριστοῦ,  
διπλοῦν τὸ στέφο̋ Στέφανε,  
ἀσκήσα̋ ὑπερβαλλόντω̋,  
καὶ µαρτυρήσα̋ ὡ̋ αὐτοῦ,  
εἰκόνα σεβαζόµενο̋,  
πάντων τε τῶν Ἁγίων,  
µεθ' ὧν ἡµῶν µνήσθητι.  

Θεοτοκίον  
Ἄχραντε ∆έσποινα ἁγνή,  
καὶ µόνη ἀπειρόγαµε,  
ἡ Βασιλὶ̋ καὶ Κυρία,  
σὺ δυσώπει τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα Λυτρωτὴν 
ἡµῶν,  
σῶσαι κόσµον ἐκ πάντων,  
κακῶν τε καὶ θλίψεων. 

∆οξαστικόν α΄ 
Ἦχο̋ α΄ 

Εἰ̋ τό ὄρο̋ τοῖ̋ µαθηταῖ̋ ἐπειγοµένοι̋  
διά τήν χαµόθεν ἔπαρσιν  
ἐπέστη ὁ Κύριο̋·  
καί προσκυνήσαντε̋ Αὐτόν  
καί τήν δοθεῖσαν ἐξουσίαν  
πανταχοῦ διδαχθέντε̋  
εἰ̋ τήν ὑπ᾿ οὐρανόν ἐξαπεστέλλοντο  
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κηρῦξαι τήν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν  
καί τήν εἰ̋ οὐρανού̋ ἀποκατάστασιν·  
οἷ̋ καί συνδιαιωνίζειν  
ὁ ἀψευδή̋ ἐπηγγείλατο  
Χριστό̋ ὁ Θεό̋  
καί Σωτήρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 

 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆ΟΝ 

Ἀπολυτίκια 
Τό ἀναστάσιµον.  

Ἦχο̋ πλ. β΄ 
Ἀγγελικαὶ ∆υνάµει̋ ἐπὶ τὸ µνῆµά σου, 
καὶ οἱ φυλάσσοντε̋ ἀπενεκρώθησαν, 
καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, 
ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶµα. 
Ἐσκύλευσα̋ τὸν ᾍδην, 
µὴ πειρασθεὶ̋ ὑπ' αὐτοῦ, 
ὑπήντησα̋ τῇ Παρθένῳ, 
δωρούµενο̋ τὴν ζωήν, 
ὁ ἀναστὰ̋ ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.  
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Τοῦ Ὅσίου  
Ἦχο̋ δ'  

Ὁ ὑψωθεὶ̋ ἐν τῷ Σταυρῷ  
Ἀσκητικῶ̋ προγυµνασθεὶ̋ ἐν τῷ ὄρει,  
τὰ̋ νοητὰ̋ τῶν δυσµενῶν παρατάξει̋,  
τῇ πανοπλίᾳ ὤλεσα̋  
παµµάκαρ τοῦ Σταυροῦ·  
αὖθι̋ δὲ πρὸ̋ ἄθλησιν,  
ἀνδρικῶ̋ ἀπεδύσω,  
κτείνα̋ τὸν Κοπρώνυµον,  
τῷ τῆ̋ Πίστεω̋ ξίφει,  
καὶ δι' ἀµφοῖν ἐστέφθη̋ ἐκ Θεοῦ,  
Ὁσιοµάρτυ̋ ἀοίδιµε Στέφανε. 

Τοῦ ναοῦ... 

Κοντάκιον τῆ̋ περιόδου 
Ἡ Παρθένο̋ σήµερον 
τόν προαιώνιον Λόγον 
ἐν σπηλαίῳ ἔρχεται  
ἀποτεκεῖν ἀπορρήτω̋ 
χόρευε  
ἡ οἰκουµένη ἀκουτισθεῖσα 
δόξασον  
µετά Ἀγγέλων καί τῶν Ποιµένων 
βουληθέντα ἐποφθῆναι, 
Παιδίον νέον τόν προαιώνων Θεόν. 

 
Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

Ὄρθιοι!  

Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. 
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Κύριε, ἐλέησον. 

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

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

Ἀµήν. 

Ἅγιο̋ ὁ Θεό̋... 

Ο ΙΕΡΕΥΣ 

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

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

∆ύναµι̋. 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞ ΑΡΧΗΣ  

ΕΙΝΑΙ ΣΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΣ  

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ  

ΤΗΣ ΙΓ΄ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 

Προκείµενον.  Ἦχο̋ πλ. α΄. Ψαλµό̋ 11. 

Σύ, Κύριε, φυλάξαι̋ ἡµᾶ̋  
καί διατηρήσαι̋ ἡµᾶ̋. 

 Σῶσόν µε, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιο̋. 

Πρό̋ Κολασσαεῖ̋ Ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα. (3,12-16) 

Στήν περικοπή πού ἀκολουθεῖ, ὁ 
Ἀπόστολο̋ Παῦλο̋ περιγράφει τά βασικά 
γνωρίσµατα τῆ̋ ζωῆ̋ τοῦ ἀνακαινισµένου 
ἀνθρώπου, πού ἔχει συνεγερθῆ µέ τόν Χρι-
στό, αὐτοῦ δηλαδή πού ἔχει πιστέψει καί 
βαπτισθῆ. Οὐσιαστικά περιγράφει τήν 
καινούρια ζωή τοῦ ἀνθρώπου πού πίστεψε 
στό λόγο τοῦ Χριστοῦ καί Τόν ἀκολούθησε! 
Ὅλα αὐτά τά καλά, τά καρποφορεῖ ἡ ζωή τοῦ 
ἀνθρώπου πού προσφέρει τά πλούτη του στόν 
Χριστό καί Τόν ἀκολουθεῖ. Τά βασικά αὐτά 
γνωρίσµατα ὁλοκληρώνουν τήν περιγραφή 
τῆ̋ χριστιανικῆ̋ τελειότητο̋, τήν ὁποίαν 
ὑπέδειξε ὁ Κύριο̋ στόν πλόυσιον ἄρχοντα πού 
Τοῦ ἔθεσε τό ἴδιο ἐρώτηµα:  
«τί ποιήσα̋ ζωήν αἰώνιον κληρονοµήσω;» 
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στήν παράλληλη εὐαγγελική περικοπή.  

12 Ἀδελφοί,  
ἐνδύσασθε, ὡ̋ ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ ἅγιοι 
καὶ ἠγαπηµένοι,  
σπλάγχνα οἰκτιρµοῦ,  
χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πρᾳότητα, 
µακροθυµίαν,  

Ἀδελφοί,  
ντυθῆτε, περιβληθῆτε,  
ὡ̋ ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ,  
ἁγιασµένοι καὶ ἀγαπηµένοι του,  
εὐσπλαχνία,  
συµπονετική καρδιά,καλοσύνη,  
ταπεινοφροσύνη, πραότητα, µακροθυµία. 

13 ἀνεχόµενοι ἀλλήλων  
καὶ χαριζόµενοι ἑαυτοῖ̋  
ἐάν τι̋ πρό̋ τινα ἔχῃ µοµφήν·  
καθὼ̋ καὶ ὁ Χριστὸ̋ ἐχαρίσατο ὑµῖν, 
οὕτω καὶ ὑµεῖ̋·  

Νὰ ἀνέχεστε ὑποµονητικά  
ὁ ἕνα̋ τὸν ἄλλο,  
καί νὰ συγχωρεῖτε ὁ ἕνα̋ τὸν ἄλλο,  
ὅταν κάποιο̋ ἔχει παράπονα ἐναντίον 
ἄλλου. 
 Ὅπω̋ ὁ Χριστὸ̋ ἔδειξε χάρη σέ σᾶ̋,  
ἔτσι νὰ κάνετε κι ἐσεῖ̋. 

14 ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοι̋ τὴν ἀγάπην, 
ἥτι̋ ἐστὶ σύνδεσµο̋ τῆ̋ τελειότητο̋.  

Πάνω ἀπ’ ὅλα, νὰ ἔχετε ἀγάπη, ποὺ εἶναι 
ὁ σύνδεσµο̋ ὅλων καὶ ὁδηγεῖ στὴν τε-
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λειότητα. 
15 Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ βραβευέτω  

ἐν ταῖ̋ καρδίαι̋ ὑµῶν,  
εἰ̋ ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώµατι· καὶ 
εὐχάριστοι γίνεσθε 

Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, στὴν ὁποία ἔχετε 
κληθεῖ ὅλοι σὰν ἕνα σῶµα, ἂ̋ κατευθύ-
νει τὶ̋ καρδιέ̋ σα̋. Καὶ γιὰ ὅλα νὰ 
εὐγνωµονεῖτε τὸ Θεό. 

16 ὁ λόγο̋ τοῦ Χριστοῦ  
ἐνοικείτω ἐν ὑµῖν πλουσίω̋,  
ἐν πάσῃ σοφίᾳ  
διδάσκοντε̋  
καὶ νουθετοῦντε̋ ἑαυτοὺ̋  
ψαλµοῖ̋ καὶ ὕµνοι̋  
καὶ ᾠδαῖ̋ πνευµατικαῖ̋,  
ἐν χάριτι ᾄδοντε̋  
ἐν τῇ καρδίᾳ ὑµῶν τῷ Κυρίῳ.  

Ὁ λόγο̋ τοῦ Χριστοῦ,  
µὲ ὅλο τὸν πλοῦτο καί τή σοφία του,  
ἂ̋ κατοικεῖ µόνιµα ἀνάµεσά σα̋,  
ὥστε νὰ διδάσκετε  
καὶ νὰ συµβουλεύετε ὁ ἕνα̋ τὸν ἄλλο µὲ 
ψαλµού̋ µέ ὕµνου̋,  
µέ πνευµατικέ̋ ὠδέ̋,  
τί̋ ὁποῖε̋  
θά ψάλλετε µ’ εὐγνωµοσύνη ἀπ’ τὴν 
καρδιὰ σα̋ στὸν Κύριο. 
 

«Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Ϊ Α ΡΙ Ο Ν»  

Ἦχο̋ πλ. α΄. Ψαλµό̋ 88. 
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Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Τά ἐλέη Σου, Κύριε, εἰ̋ τόν αἰῶνα ἄσοµαι, 2 

εἰ̋ γενεάν καί γενεάν ἀπαγγελῶ  

τήν ἀλήθειάν Σου ἐν τῷ στόµατι µου. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Εξοµολογήσονται οἱ οὐρανοί  6 

τά θαυµάσιά Σου, Κύριε 

καί τήν ἀλήθειάν Σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Κύριε ὁ Θεό̋ τῶν δυνάµεων, τί̋ ὅµοιό̋ Σοι; 9 

δυνατό̋ εἶ, Κύριε,  

καί ἡ ἀλήθειά Σου κύκλῳ Σου. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Κύριε,  

ἐν τῷ φωτί τοῦ προσώπου Σου πορεύσονται 16β 

καί ἐν τῷ ὀνοµάτί Σου  17 

ἀγαλλιάσονται ὅλην τήν ἡµέραν. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 
 

Ἡ Εὐχή τοῦ Εὐαγγελίου 
Ἔλλαµψον ἐν ταῖ̋ καρδίαι̋ ἡµῶν,  

Λάµψε µέσα στί̋ καρδιέ̋ µα̋,  
φιλάνθρωπε ∆έσποτα,  

∆έσποτα φιλάνθρωπε, 
τό τῆ̋ Σῆ̋ Θεογνωσία̋ ἀκήρατον φῶ̋  

τῆ̋ θεογνωσία̋ Σου τό καθαρό φῶ̋ 
καί τού̋ τῆ̋ διανοία̋ ἡµῶν ὀφθαλµού̋ 
διάνοιξον  
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κι ἄνοιξε διάπλατα τοῦ νοῦ µα̋ τά µάτια, 
εἰ̋ τήν τῶν εὐαγγελικῶν Σου κηρυγµά-
των κατανόησιν.  

γιά νά κατανοήσωµε τά εὐαγγελικά Σου 
κηρύγµατα. 

Ἔνθε̋ ἡµῖν  
Φύτεψε µέσα µα̋ ἀκόµη 

καί τόν τῶν µακαρίων Σου ἐντολῶν φόβον, 
τό φόβο τῶν θείων Σου ἐντολῶν,  

ἵνα, τά̋ σαρκικά̋ ἐπιθυµία̋ πάσα̋ κα-
ταπατήσαντε̋  

ὥστε ὅλε̋ τί̋ σαρκικέ̋ ἐπιθυµίε̋ νά  
καταπατήσωµε,  

πνευµατικήν πολιτείαν µετέλθωµεν,  
γιά νά ζήσωµε ζωή πνευµατική,  

πάντα τά πρό̋ εὐαρέστησιν τήν Σήν  
καί ὅλα ὅσα εὐχαριστοῦν Ἐσένα  

καί φρονοῦντε̋ καί πράττοντε̋.  
νά φρονοῦµε καί νά πράττωµε. 

Σύ γάρ εἶ ὁ φωτισµό̋  
Γιατί Ἐσύ ᾿σαι πού φωτίζει̋  

τῶν ψυχῶν καί τῶν σωµάτων ἡµῶν,  
τά σώµατα καί τί̋ ψυχέ̋ µα̋,  

Χριστέ, ὁ Θεό̋ ἡµῶν,  
Θεέ µα̋ Χριστέ, 

καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν  
καί σέ Σένα ἀναφέροµε τή δόξα,  

σύν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρί  
καθώ̋ καί στόν Πατέρα Σου τόν ἄναρχο  

καί τῷ Παναγίῳ καί ἀγαθῷ  
καί στό συνάναρχο καί συνα˙διο  
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καί ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι,  
καί ζωοποιό Σου Πνεῦµα, 

νῦν καί ἀεί  
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.  

τώρα καί πάντοτε καί στού̋ αἰῶνε̋ τῶν 
αἰώνων. 

 
   ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν Ἁγίου Εὐαγγελίου 
τό ἀνάγνωσµα. (18,18-27.) 

18 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,   
Ἐκεῖνο τόν καιρό 

ἄνθρωπό̋ τι̋ προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ,  
πειράζων Αὐτόν καί λέγων· 

ἕνα̋ ἄνθρωπο̋ ἦλθε στόν Ἰησοῦ, γιά νά 
Τόν πειράξη καί εἶπε:  

- ∆ιδάσκαλε, ἀγαθέ,  
τί ποιήσα̋  
ζωήν αἰώνιον κληρονοµήσω;  

-Ἀγαθέ ∆ιδάσκαλε, τί νά κάνω γιά νά 
κληρονοµήσω τήν αἰώνια ζωή; 

19 Εἶπε δέ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦ̋· 
- Τί µέ λέγει̋ ἀγαθόν; 
Οὐδεί̋ ἀγαθό̋, εἰ µή εἷ̋, ὁ Θεό̋.  

Ὁ Ἰησοῦ̋ τοῦ ἀποκρίθηκε:  
-Γιατί µέ ὀνοµάζει̋ Ἀγαθό; Κανένα̋ δέν 
εἶναι ἀγαθό̋ παρά µόνο ἕνα̋, ὁ Θεό̋! 

20 Τά̋ ἐντολά̋ οἶδα̋· 
Μή µοιχεύσῃ̋· µή φονεύσῃ̋·  
µή κλέψῃ̋· µή ψευδοµαρτυρήσῃ̋· 
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τίµα τόν πατέρα σου  
καί τήν µητέρα σου. 

-Tί̋ ἐντολέ̋ τί̋ γνωρίζει̋! Νά µή 
µοιχεύση̋, νά µή φονεύση̋ νά µήν 
κλέψη̋, νά µή ψευδοµαρτυρήσει̋, νά 
τιµᾶ̋ τόν πατέρα σου καί τή µητέρα σου. 

21 Ὁ δέ εἶπε·  
 – Ταῦτα πάντα  
 ἐφυλαξάµην ἐκ νεότητό̋ µου. 

Ἐκεῖνο̋ εἶπε: - Ὅλα αὐτά τά τήρησα ἀπό 
τά νειᾶτα µου. 

22 Ἀκούσα̋ δέ ταῦτα ὁ Ἰησοῦ̋,  
εἶπεν αὐτῷ·  
- Ἔτι ἕν σοι λείπει·  
πάντα ὅσα ἔχει̋ πώλησον  
καί διάδο̋ πτωχοῖ̋ 
καί ἕξει̋ θησαυρόν ἐν οὐρανῷ  
καί δεῦρο ἀκολούθει µοι. 

Ὅταν ἄκουσε τήν ἀπάντησή του ὁ Ἰησοῦ̋ 
τοῦ εἶπε: - Ἕνα ἀκόµη σοῦ µένει νά κά-
νη̋· πούλησε ὅλα τά ὑπάρχοντά σου καί 
µοίρασέ τα στού̋ φτωχού̋· ἔτσι θά 
ἀποκτήση̋ θησαυρό στόν οὐρανό καί ἔλα 
νά Μέ ἀκολουθῆ̋. 

23 Ὁ δέ ἀκούσα̋ ταῦτα  
περίλυπο̋ ἐγένετο· 
ἦν γάρ πλούσιο̋ σφόδρα. 

Ὅταν τ᾿ ἄκουσε αὐτά ἐκεῖνο̋ ἔγινε 
περίλυπο̋· γιατί ἦταν πάρα πολύ 
πλούσιο̋. 

24 Ἰδών δέ αὐτόν ὁ Ἰησοῦ̋  
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περίλυπον γενόµενον, εἶπε· 
- Πῶ̋ δυσκόλω̋ οἱ τά χρήµατα ἔχοντε̋, 
εἰσελεύσονται εἰ̋ τήν βασιλείαν  
τοῦ Θεοῦ!  

Ὅταν ὁ Ἰησοῦ̋ τόν εἶδε τόσο πολύ 
λυπηµένο εἶπε: - Πόσο δύσκολα αὐτοί 
πού ἔχουν χρήµατα θά µποῦν στή Βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ! 

25 Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάµηλον 
διά τρυµαλιᾶ̋ ῥαφίδο̋ εἰσελθεῖν 
ἤ πλούσιον εἰ̋ τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 
εἰσελθεῖν.   

Εὐκολώτερο εἶναι νά περάση µιά 
καµήλα µέσα ἀπό τήν τρύπα τῆ̋ βελόνα̋ 
παρά νά µπῆ πλούσιο̋ στή Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ. 

26 Εἶπον δέ οἱ ἀκούσαντε̋·  
- Καί τί̋ δύναται σωθῆναι;   

Κι ἐκεῖνοι πού ἄκουσαν εἶπαν· Καί τότε 
ποιό̋ µπορεῖ νά σωθῆ; 

Ὁ δέ εἶπε· 
27 - Τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποι̋, 

δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν. 
Ὁ δέ Ἰησοῦ̋ εἶπε: - Αὐτά πού εἶναι 
ἀδύνατα γιά τού̋ ἀνθρώπου̋ εἶναι 
δυνατά γιά τό Θεό. 

* * * * * 
Ἡ ὁλοκλήρωση τῆ̋ περικοπῆ̋ 
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28 Εἶπε δὲ ὁ Πέτρο̋·  
ἰδοὺ ἡµεῖ̋ ἀφήκαµεν πάντα  
καὶ ἠκολουθήσαµέν σοι.  

Τότε ὁ Πέτρο̋ τοῦ λέει: «Νά, ἐµεῖ̋ ἐδῶ 
ἀφήσαµε τά πάντα καί σέ ἀκολουθήσαµε».  

29 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖ̋·  
ἀµὴν λέγω  ὑµῖν  
ὅτι οὐδεί̋ ἐστιν ὃ̋ ἀφῆκεν οἰκίαν  
ἢ γονεῖ̋ ἢ ἀδελφοὺ̋ ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα 
ἕνεκεν τῆ̋ βασιλεία̋ τοῦ Θεοῦ,  

Κι ὁ Ἰησοῦ̋ τοῦ εἶπε: «Σᾶ̋ βεβαιώνω 
πώ̋ ὅποιο̋ ἄφησε σπίτι ἤ γονεῖ̋ ἤ 
ἀδέρφια ἤ γυναίκα ἤ παιδιά γιά χάρη τῆ̋ 
βασιλεία̋ τοῦ Θεοῦ,  

30 ὃ̋ οὐ µὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα  
ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ  
καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχοµένῳ  
ζωὴν αἰώνιον. 

θά κερδίσει πολύ περισσότερα τώρα, στά 
χρόνια πού ζοῦµε, καί στό µελλοντικό 
κόσµο τήν αἰώνια ζωή». 

 
 Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ  

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ  

ΝΑ ΚΑΤΟΡΘΩΣΟΥΝ  
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Α∆ΥΝΑΤΑ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

 «Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» 

Ἡ περικοπή ἀνήκει στό κλίµα τῶν 
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προεορτίων τῶν Χριστουγέννων, πού ἔχοµε 
εἰσέλθη ἤδη ἀπό τήν 21 Νοεµβρίου. 

Ὁ Θεό̋ εἶναι Ἀγάπη! Καί ἀπό ἀγάπη 
γιά τό πλάσµα Του ἔρχεται στόν κόσµο νά 
τό ἀναζητήση καί σώση.  

  Συνδέεται µέ τόν Ἀπόστολο τῆ̋ Λ΄ Κυ-
ριακῆ̋, Κολ. 3,12-16, περί τῆ̋ ζωῆ̋ τοῦ ἀ-
νακαινισµένου ἀνθρώπου, πού ἔχει συνε-
γερθῆ µέ τόν Χριστό. Βλέπε καί τό σχετικό 
σχόλιο στή σηµερινή ἀποστολική 
περικοπή. 

Ἡ παράλληλη διήγηση τοῦ Εὐαγγελίου 
τοῦ Ματθαίου γιά τό ἴδιο περιστατικό πε-
ριλαµβάνεται στήν περίοδο τοῦ Ματθαίου 
ὡ̋ περικοπή τῆ̋ ΙΒ΄ Κυριακῆ̋ 19,16-26. Ἐ-
νῶ τό ἴδιο περιστατικό διηγεῖται καί ὁ 
Μᾶρκο̋ στό 10,17-31.  

Ὁ Ματθαῖο̋ (19,20) χαρακτηρίζει τόν 
ἄνθρωπο πού ἐρωτᾶ τόν Χριστό ὡ̋ "νεανί-
σκο", ἐνῶ ὁ Λουκᾶ̋ (18,18) ὡ̋ "ἄρχοντα". 
Σύµφωνα µέ τί̋ διηγήσει̋ τοῦ Ματθαίου 
(19,21) καί τοῦ Μάρκου (10,21) ὁ Χριστό̋ 
καλεῖ τόν ἄνθρωπο αὐτό στήν τελειότητα. 
Ἀφοῦ ἐφύλαξε̋ ἀπό παιδί αὐτέ̋ τί̋ πρακτι-
κέ̋ ἐντολέ̋, ἄν θέλη̋ νά γίνη̋ τέλειο̋ κάνε 
αὐτό... «εἰ θέλει̋ τέλειο̋ εἶναι ...».  

Καί οἱ τρεῖ̋ Συνοπτικοί, Ματθ. (19,27), 
Μάρκ. (10,28) καί Λουκ. (18,28) συµπλη-
ρώνουν τή διήγηση µέ τήν συναφῆ ἐρώτη-
ση τοῦ Πέτρου: Κι ἐµεῖ̋ οἱ µαθητέ̋ Σου 



 24

πού ἀφήσαµε τά πάντα καί Σέ ἀκολουθή-
σαµε; «Τί ἄρα ἔσται ἡµῖν;» Ματθ. (19,27). 

Ἔτσι συνδέεται ἡ τελειότητα τοῦ ἀνθρώ-
που µέ τήν ἀφιέρωση στό ἱεραποστολικό 
ἔργο γιά τήν ἀναγέννηση τοῦ κόσµου. Ἡ 
περικοπή πάντω̋ πού διαβάζεται καί στή 
σειρά τοῦ Ματθαίου (ΙΒ΄ Κυριακή) καί στή 
σειρά τοῦ Λουκᾶ (ΙΓ΄ Κυριακή) δέν περι-
λαµβάνει τήν προσθήκη αὐτή τῆ̋ ἐρωτή-
σεω̋ τοῦ Πέτρου καί τῆ̋ ἀπαντήσεω̋ τοῦ 
Χριστοῦ πού συνδυάζει τήν τελειότητα µέ 
τό ἀποστολικό ἔργο. Φαίνεται σαφῶ̋ ὅτι ἡ 
τελειότητα ἀρχίζει µέ τήν ἀπάρνηση καί 
διανοµή τῶν ὑπαρχόντων στού̋ φτωχού̋, 
τή στροφή δηλαδή πρό̋ τού̋ ἄλλου̋, ἐκεί-
νου̋ πού ἔχουν ἀνάγκη, καί ὁλοκληρώνεται 
µέ τήν ἱεραποστολική στράτευση στό εὐαγ-
γελικό κήρυγµα δηλ. στή διανοµή τοῦ µε-
γάλου πλούτου τοῦ Εὐαγγελίου τῆ̋ σωτη-
ρία̋. Στό ἴδιο αὐτό πνεῦµα εἶναι καί ὁ λό-
γο̋ τῆ̋ ἀποστολικῆ̋ περικοπῆ̋ Κολ. 3,12-

16 στήν ὁποία ὁ ἀπόστολο̋ Παῦλο̋ δίδει 
πρακτικέ̋ ὁδηγίε̋ γιά τή ζωή τοῦ ἀνακαι-
νισθέντο̋ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖο̋ ἔχει συνεγερ-
θῆ µέ τό Χριστό. 

Καλόν εἶναι νά ἐπισηµάνωµε καί νά 
προσέξωµε ὅτι ὁ Λουκᾶ̋ ἀναφέρει καί 
ἄλλον ἄνθρωπο πού πλησίασε τόν Κύριο µέ 
τό ἴδιο ἐρώτηµα στό κεφ. 10, 25- Ἐκεῖνο̋ 
ὅµω̋ ἦταν Νοµικό̋ πού πῆγε νά «πειράξη» 
τόν Κύριο, ἐνῶ ὁ σηµερινό̋ εἶναι «ἄρχων». 
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Στό Νοµικό ἐκεῖνο, πού γιά νά 
δικαιολογηθῆ ὑπέβαλε συµπληρωµατική 
ἐρώτηση «ποιό̋ εἶναι ὁ πλησίον µου;» ὁ 
Κύριο̋ ἀπάνησε µέ τήν Παραβολή τοῦ 
καλοῦ Σαµαρείτου, τήν ὁποίαν µόνο «ὁ 
Λουκᾶ̋ ὁ Ἰατρό̋» ἀναφέρει.  

 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ  

ΤΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ  
Τρίτη 30 Νοεµβρίου 

Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου 

Νά διαβαστῆ τό πρῶτο κεφάλαιο  
ἀπό τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου 

Ἀπολυτίκιον .  Ἦχο̋ δ΄. 
Ὡ̋ τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητο̋ 
καί τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφο̋, 
τῷ ∆εσπότῃ τῶν ὅλων, Ἀνδρέα, ἱκέτευε 
εἰρήνην τῇ οἰκουµένῃ δωρήσασθαι 
καί ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἠµῶν τό µέγα ἔλεο̋. 

Τετάρτη 1 ∆εκεµβρίου 

Ναούµ τοῦ Προφήτου (700 π.Χ.) 

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχο̋ γ΄. Θεία̋ πίστεω̋. 

Νόµω ἔλαµψα̋, προαναγγέλλων,  
τᾶ̋ τῆ̋ χάριτο̋, Ναοὺµ Προφήτα,  
ὀµωνύµω̋ παρακλήσει̋ ἐν Πνεύµατι·  
δι’ ὧν ὁ Λόγο̋ οὐσίαν τὴν βρότειον, 
ἐπιφανεῖ̋ τοῖ̋ ἀνθρώποι̋ κατηύφρανεν. 
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Ὅθεν πρέσβευε, Τριάδι τῇ πανοικτίρµονι, 
δωρήσασθαι ἠµῖν τὸ µέγα ἔλεο̋. 

Πέµπτη 2 ∆εκεµβρίου 

Ἀββακούµ τοῦ Προφήτου (700 π.Χ.) 

Ἀπολυτίκιον   
Ἦχο̋ δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ὡ̋ ὄρο̋ προέγραψα̋ τὴν Θεοτόκον ἁγνήν,  
ἐξ ἧ̋ ἡµῖν ἐλάµψεν ὁ τῶν ἁπάντων Θεό̋,  
σαρκὸ̋ ὁµοιώµατι.  
Ὅθεν σὲ ὡ̋ προφήτην  
θεηγόρον τιµῶντε̋,  
χάριτο̋ οὐρανίου µετασχεῖν δυσωποῦµεν,  
πρεσβείαι̋ σου θεοδέκτοι̋,  
Ἀββακοὺµ ἔνδοξε. 

Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου,  
τοῦ διορατικοῦ καὶ θαυµατουργοῦ. 

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχο̋ πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

Ἰχνηλάτη̋ τῶν πάλαι πατέρων γέγονα̋,  
Ἁγιωνύµου τοῦ Ὄρου̋  
ἀσκήσα̋ Σκήτῃ σεπτῇ,  
Τριάδο̋ τῆ̋ Ζωαρχικῆ̋,  
τῶν Καυσοκαλυβίων,  
ἄβυσσο̋ θείων δωρεῶν,  
λυτήρ δεινῶν ἀσθενειῶν,  
ἐδείχθη̋ ὦ θεοφόρε  
Πορφύριε οἰκουµένη̋,  
πάση̋, ποιµήν ἡµῶν καί στήριγµα. 
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Παρασκευή 3 ∆εκεµβρίου 
Σοφονίου Προφήτου (665-605 π.Χ.) 

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχο̋ α΄. Τῆ̋ ἐρήµου πολίτη̋. 

Συνιεί̋ φερωνύµω̋  
τῶν µελλόντων τήν πρόγνωσιν, 
ἐκφαντορικῶ̋ προεκφαίνει̋, 
τήν αἰώνιον λύτρωσιν.  
Σιών γάρ βασιλέα τόν Χριστόν,  
κηρύττει̋ Σοφονία ἐµφανῶ̋·  
παρ’ αὐτοῦ γάρ ἐλυτρώθηµεν τῆ̋ ἀρᾶ̋, 
Προφήτα οἱ βοῶντε̋ σοι·  
δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Θεῷ,  
δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τω δωρου-
µένω διά σου, πάσι συγχώρησιν. 
 

Σάββατο 4 ∆εκεµβρίου 

Βαρβάρα̋ Μεγαλοµάρτυρο̋ (+306) 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχο̋ δ΄  

Βαρβάραν τὴν Ἁγίαν τιµήσωµεν·  
ἐχθροῦ γὰρ τὰ̋ παγίδα̋ συνέτριψε,  
καὶ ὡ̋ στρουθίον ἐρρύσθη ἐξ αὐτῶν,  
βοηθείᾳ καὶ ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ  
ἡ Πάνσεµνο̋.  

Ἰωάννου ὁσίου τοῦ ∆αµασκηνοῦ (+760) 
Ἀπολυτίκιον 

Ἦχο̋ γ΄ Τὴν ὡραιότητα  
Τὴν καλλικέλαδον,  
καὶ λιγυραῖ̋ µολπαῖ̋,  
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κατακηλοῦσάν τε, καὶ ἀγλαΐζουσαν,  
τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ,  
εὔλαλον ἀηδόνα 
δεῦτε εὐφηµήσωµεν,  
Ἰωάννην τὸν πάνσοφον,  
τὸν ∆αµασκηνὸν πιστοί,  
ὑµνογράφων τὸν πρύτανιν,  
τὸν ἔµπλεων, ἁπάση̋ γενόµενον,  
θεία̋ καὶ κοσµικῆ̋ σοφία̋.  

 
Προεόρτιο ποίηµα Ρωµανοῦ τοῦ Μελωδοῦ 

µέ Ἀλφαβητική ἀκροστιχίδα 
(Μηναῖο ∆εκεµβρίου 20) 

Αἱ Ἀγγελικαί 
Ἦχο̋ πλ. β΄. Αὐτόµελον. 

Αἱ Ἀγγελικαί, προπορεύεσθε, ∆υνάµει̋,  
οἱ ἐν Βηθλεέµ,  
ἑτοιµάσατε τήν φάτνην.  
Ὁ Λόγο̋ γάρ γεννᾶται,  
ἡ Σοφία προέρχεται,  
δέχου ἀσπασµόν, ἡ Ἐκκλησία.  
Εἰ̋ τήν χαράν τῆ̋ Θεοτόκου,  
λαοί, εἴπωµεν·  
Εὐλογηµένο̋ ὁ ἐλθών,  
Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι. 

∆εῦτε, οἱ πιστοί,  
ὑπαντήσωµεν τῷ Κτίστῃ  
ἥκοντι εἰ̋ γῆν 
ἐκ Παρθένου ἀνατεῖλαι·  
ἁγνείᾳ λαµπρυνθῶµεν,  
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ἀρεταῖ̋ ἀστραφθείηµεν,  
τρόµῳ καί χαρᾷ ἑτοιµασθῶµεν  
Χριστόν ἰδέσθαι βρεφωθέντα  
νοό̋ ὄµµασιν  
ἡµᾶ̋ θεοῦντα τού̋ βροτού̋  
ἄκρα ἀγαθότητι. 

Ἐγγίζει ὁ Χριστό̋·  
Βηθλεέµ προετοιµάζου·  
ἤδη τῶν Ἐθνῶν  
τό σωτήριον αὐγάζει·  
εὐτρέπισον τήν φάτνην,  
τού̋ Ποιµένα̋ συνάγαγε,  
κάλεσον τού̋ Μάγου̋ ἐκ Περσίδο̋·  
αἱ Στρατιαί τῶν Ἀσωµάτων  
Νοῶν κράζουσιν.  
ὁ Βασιλεύ̋ τῶν οὐρανῶν,  
Χριστό̋ παραγίνεται. 

Ἡ δηµιουργό̋  
νῦν προέρχεται Σοφία·  
αἱ προφητικαί  
διανίσχουσι νεφέλαι·  
ἡ χάρι̋ αἰθριάζει·  
ἡ ἀλήθεια ἔλαµψε·  
παύεται αἰνίγµατα σκιώδη·  
ἡ τῆ̋ Ἐδέµ ἀνοίγη πύλη.  
Ἀδάµ χόρευε·  
ὁ πλαστουργό̋ Θεό̋ ἡµῶν,  
ἑκών πεπλαστούργηται. 

Ἵνα τῆ̋ φθορᾶ̋  
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τόν ἰόν ἀποκαθάρῃ̋  
καί τήν ἀρχικήν  
ἀναπλάσῃ̋ µοι εἰκόνα,  
σαρκοῦσαι καί θηλάζει̋  
καί σπαργάνοι̋ ὁ νεύµατι,  
πάντα περιάγων ἐνειλίσσῃ·  
τερατουργέ ὑµνῶ Σε Λόγε,  
βουλῆ̋ Ἄγγελε,  
τῆ̋ πατρικῆ̋ δι᾿ ἧ̋ ἐγώ,  
ἀποθανατίζοµαι.  

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
ΘΕΟΤΟΚΙΑ 
Ἦχο̋ πλ. δ΄.  

(Αἶνοι 30 Νοεµ., Ἀπόστιχα Ἑσπερ. 20 ∆εκ., Ἀπόστ. 
Αἴνων 24 ∆εκ., Α΄  Ὥρα τῶν Χριστουγέννων) 

Ὑπόδεξαι, Βηθλεέµ, 
τὴν τοῦ Θεοῦ Μητρόπολιν· 
φῶ̋ γὰρ τὸ ἄδυτον ἐπὶ σὲ γεννῆσαι ἥκει· 
Ἄγγελοι θαυµάσατε ἐν οὐρανῷ·  
ἄνθρωποι δοξάσατε ἐπὶ τῆ̋ γῆ̋. 
Μάγοι ἐκ Περσίδο̋ 
τὸ τρισσόκλεον δῶρον προσκοµίσατε. 
Ποιµένε̋ ἀγραυλοῦντε̋ 
τὸν Τρισάγιον ὕµνον µελῳδήσατε. 
Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τὸν παντουργέτην. 

Ἦχο̋ ὁ αὐτό̋. 
Ἡσα˙α χόρευε, Λόγον Θεοῦ ὑπόδεξαι· 
προφήτευσον τῇ Κόρῃ Μαριάµ 
βάτον καταφλέγεσθαι  
καί πυρί µή καίεσθαι 
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τῇ αἴγλῃ τῆ̋ Θεότητο̋. 
Βηθλεέµ, εὐτρεπίζου·  
ἄνοιγε πύλην, ἡ Ἐδέµ·  
καί Μάγοι πορεύεσθε  
ἰδεῖν τήν σωτηρίαν 
ἐν φάτνῃ σπαργανούµενον,  
Ὅν ἀστήρ ἐµήνυσεν 
ἐπάνω τοῦ σπηλαίου,  
ζωοδότην Κύριον, 
τόν σώζοντα τό γένο̋ ἡµῶν. 

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


