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ΗΧΟΣ Α ΕΩΘΙΝΟΝ Ι΄  

Στό σηµερινό τεῦχο̋, ἐπειδή εἶναι 
Κυριακή καί συµπίπτει ἡ ἑορτή τοῦ 
Προδρόµου, παραθέτοµε τά Βιβλικά 
ἀνανώσµατα καί τῶν δύο ἐπισήµων 
ἡµερῶν.  

ΤΟ Ι΄ ΕΩΘΙΝΟ 
Ἰωάν. 21, 1-14. 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Η ΤΡΙΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ  

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ  

ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ  

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΙΒΕΡΙΑ∆ΟΣ 
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Η ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 

ΠΟΥ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ  

∆Ι∆ΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ 

Τό µυστικό τῆ̋ ἐπισυναγωγῆ̋ τῶν 
ἀνθρώπων στήν Ἐκκλησία. 

Ὁ ἀναστά̋ Κύριο̋ Ἰησοῦ̋ φανερώ-
νεται σέ ἑπτά µαθητέ̋ του, στήν 
παραλία τῆ̋ λίµνη̋ Τιβεριάδο̋. Ὁ 
ἀριθµό̋ ἑπτά εἶναι συµβολικό̋ καί 
σηµαίνει τό σύνολο τῆ̋ Ἐκκλησία̋! Ὁ 
Ἰησοῦ̋ λοιπόν µέ τό «σηµεῖο» - θαῦµα 
τῆ̋ πλούσια̋ ἁλιεία̋ δείχνει 
παραστατικά, διαβεβαιώνει τήν 
Ἐκκλησία, ὅτι αὐτό̋ θά εἶναι ὁ Κύριο̋ 
καί Ἐργάτη̋ τοῦ ἔργου τῆ̋ 
Ἱεραποστολῆ̋! Αὐτό̋ θά ψαρεύει, διά 
τῶν Ἀποστόλων τού̋ ἀνθρώπου̋ καί θά 
αὐξάνει τήν Ἐκκλησία του. Οἱ 
Ἰεραπόστολοι ἔχουν χρέο̋ νά 
ἐµπιστεύωνται τό λόγο Του καί νά 
ὑπακούουν, νά τόν ἐκτελοῦν.  

Ἡ θάλασσα τῆ̋ Τιβεριάδο̋ εἶναι ὁ 
κόσµο̋, στόν ὁποῖον ὁ Κύριο̋ 
ἀποστέλλει τού̋ Μαθητέ̋ Του. Ἡ 
θαυµατουργική ἁλιεία δείχνει τό 
µυστικό τῆ̋ ἐπιτυχία̋τοῦ ἔργου τῆ̋ 
Ἀποστολικῆ̋ Ἐκκλησία̋, τήν ὁποίαν ὁ 
Χριστό̋ ἀποστέλλει στόν κόσµο. Τό 
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µυστικό εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ 
ὡ̋ Πρωτεργάτου καί Κυρίου τοῦ ἔργου 
καί ἡ µετά πίστεω̋ ὑπακοή στό λόγο 
Του, τήν ἐντολή Του. 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  
Τόν καιρό ἐκεῖνο  

1 ἐφανέρωσεν ἑαυτόν ὁ Ἰησοῦ̋  
τοῖ̋ µαθηταῖ̋ αὐτοῦ,  
ἐγερθεί̋ ἐκ νεκρῶν,  

ὁ Ἰησοῦ̋ ἐµφανίστηκε πάλι στού̋ 
µαθητέ̋ του, ἀφοῦ ἀναστήθηκε 

ἐπί τῆ̋ θαλάσση̋ τῆ̋ Τιβεριάδο̋·  
ἐφανέρωσε δέ οὕτω̋. 

στήν ὄχθη τῆ̋ λίµνη̋ τῆ̋ Τιβεριάδα̋. 
Ἐµφανίστηκε δέ ὡ̋ ἑξῆ̋: 

2 Ἦσαν ὁµοῦ Σίµων Πέτρο̋  
καί Θωµᾶ̋, ὁ λεγόµενο̋ ∆ίδυµο̋,  
καί Ναθαναήλ  
ὁ ἀπό Κανᾶ τῆ̋ Γαλιλαία̋  
καί οἱ τοῦ Ζεβεδαίου 
καί ἄλλοι ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ δύο. 

Ἦταν µαζί ὁ Σίµων Πέτρο̋, ὁ Θωµᾶ̋ πού 
λεγόταν ∆ίδυµο̋, ὁ Ναθαναήλ πού 
καταγόταν ἀπό τήν Κανᾶ τῆ̋ Γαλιλαία̋, 
οἱ δύο γιοί τοῦ Ζεβεδαίου κι ἄλλοι δύο 
ἀπό τού̋ µαθητέ̋ του.  

Λέγει αὐτοῖ̋ Σίµων Πέτρο̋·  
3 - Ὑπάγω ἁλιεύειν. 

Τού̋ λέει ὁ Σίµων Πέτρο̋: Πηγαίνω νά 
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ψαρέψω.  
Λέγουσιν αὐτῷ· 
- Ἐρχόµεθα καί ἡµεῖ̋ σύν σοί. 

Τοῦ λένε: - Ἐρχόµαστε κι ἐµεῖ̋ µαζί σου. 
Ἐξῆλθον  
καί ἀνέβησαν εἰ̋ τό πλοῖον εὐθύ̋  
καί ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτί ἐπίασαν οὐδέν. 

Βγῆκαν ἔξω κι ἀµέσω̋ ἀνέβηκαν στό 
πλοῖο, κι ὅλη ἐκείνη τή νύχτα δέν 
ἔπιασαν τίποτα. 

4 Πρω˙α̋ δέ ἤδη γενοµένη̋  
ἔστη ὁ Ἰησοῦ̋ εἰ̋ τόν αἰγιαλόν·  
οὐ µέν τοι ᾔδησαν οἱ µαθηταί,  
ὅτι Ἰησοῦ̋ ἐστι. 

Ὅταν πιά ξηµέρωσε, στάθηκε ὁ Ἰησοῦ̋ 
στό γιαλό· οἱ µαθητέ̋ ὅµω̋ δέν ἤξεραν 
ὅτι ἦταν ὁ Ἰησοῦ̋.  

5 Λέγει οὖν αὐτοῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋·  
- Παιδία, µή τι προσφάγιον ἔχετε; 
Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· - Οὐ. 

Τού̋ λέει τότε ὁ Ἰησοῦ̋: -Παιδιά, µήπω̋ 
ἔχετε κάτι γιά προσφάγι;   
Τοῦ ἀποκρίθηκαν: - Ὄχι.  

6 Ὁ δέ εἶπεν αὐτοῖ̋·  
- Βάλετε εἰ̋ τά δεξιά µέρη τοῦ πλοίου 
τό δίκτυον καί εὑρήσετε. 

Ἐκεῖνο̋ τότε τού̋ λέει: - Ρῖξτε τό δίχτυ 
στή δεξιά µεριά τοῦ πλοίου καί θά βρῆτε.  

Ἔβαλον οὖν  
καί οὐκέτι αὐτό ἑλκύσαι ἴσχυσαν  
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ἀπό τοῦ πλήθου̋ τῶν ἰχθύων.  
Πραγµατικά, ἔριξαν τό δίχτυ, καί τά 
ψάρια ἦταν τόσο πολλά, πού δέν 
µποροῦσαν νά τό τραβήξουν. 

7 Λέγει οὖν ὁ µαθητή̋ ἐκεῖνο̋,  
ὅν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦ̋, τῷ Πέτρῳ·  
- Ὁ Κύριο̋ ἐστι. 

Λέει τότε στόν Πέτρο ὁ µαθητή̋ ἐκεῖνο̋ 
πού ὁ Ἰησοῦ̋ τόν ἀγαποῦσε: - Ὁ Κύριο̋ 
εἶναι!  

Σίµων οὖν Πέτρο̋  
ἀκούσα̋ ὅτι ὁ Κύριό̋ ἐστι,  
τόν ἐπενδύτην διεζώσατο  
(ἦν γάρ γυµνό̋) 
καί ἔβαλεν ἑαυτόν εἰ̋ τήν θάλασσαν. 

Μόλι̋ ἄκουσε ὁ Σίµων Πέτρο̋ πώ̋ εἶναι 
ὁ Κύριο̋, ζώστηκε τό ἱµάτιό του, ἐπειδή 
ἦταν γυµνό̋, καί ρίχτηκε στό νερό.  

8 Οἱ δέ ἄλλοι µαθηταί  
τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον,  
(οὐ γάρ ἦσαν µακράν ἀπό τῆ̋ γῆ̋, 
ἀλλ᾿ ὡ̋ ἀπό πηχῶν διακοσίων),  
σύροντε̋ τό δίκτυον τῶν ἰχθύων. 

Οἱ ἄλλοι µαθητέ̋ ἦρθαν µέ τό πλοιάριο, 
γιατί δέν ἀπεῖχαν πολύ ἀπό τή στεριά, 
παρά µόνο ἑκατό περίπου µέτρα, 
σέρνοντα̋ τό δίχτυ µέ τά ψάρια. 

9 Ὡ̋ οὖν ἀπέβησαν εἰ̋ τήν γῆν,  
βλέπουσιν ἀνθρακιάν κειµένην  
καί ὀψάριον ἐπικείµενον καί ἄρτον. 
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Ὅταν ἀποβιβάστηκαν στή στεριά,  
βλέπουν ἐκεῖ ἀναµµένα κάρβουνα  
κι ἕνα ψάρι πάνω στή φωτιά καί ψωµί.  

10 Λέγει αὐτοῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋·  
- Ἐνέγκατε ἀπό τῶν ὀψαρίων  
ὧν ἐπιάσατε νῦν. 

Τού̋ λέει ὁ Ἰησοῦ̋: - Φέρτε ἀπό τά ψάρια 
πού πιάσατε τώρα. 

11 Ἀνέβη Σίµων Πέτρο̋  
καί εἵλκυσε τό δίκτυον ἐπί τῆ̋ γῆ̋,  
µεστόν ἰχθύων µεγάλων  
ἑκατόν πεντήκοντα τριῶν· 
καί τοσούτων ὄντων  
οὐκ ἐσχίσθη τό δίκτυον. 

Ἀνέβηκε τότε στό πλοῖο ὁ Σίµων Πέτρο̋ 
καί τράβηξε τό δίχτυ στή στεριά γεµάτο 
µεγάλα ψάρια, γιά τήν ἀκρίβεια ἑκατόν 
πενῆντα τρία. Κι ἐνῶ ἦταν τόσο πολλά 
τά ψάρια, τό δίχτυ δέν σκίστηκε.  

Λέγει αὐτοῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋·  
12 - ∆εῦτε ἀριστήσατε. 

Τού̋ λέει ὁ Ἰησοῦ̋: - Ἐλᾶτε νά φᾶτε.  
Οὐδεί̋ δέ ἐτόλµα τῶν µαθητῶν  
ἐξετάσαι αὐτόν· σύ τί̋ εἶ;  
Εἰδότε̋ ὅτι ὁ Κύριό̋ ἐστιν.  

Καί κανεί̋ ἀπό τού̋ µαθητέ̋ δέν 
τολµοῦσε νά Τόν ρωτήσει, «Ἐσύ ποιό̋ 
εἶσαι;», γιατί ἤξεραν πώ̋ εἶναι ὁ Κύριο̋. 

13 Ἔρχεται οὖν ὁ Ἰησοῦ̋,  
καί λαµβάνει τόν ἄρτον 
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καί δίδωσιν αὐτοῖ̋  
καί τό ὀψάριον ὁµοίω̋.  

Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦ̋, παίρνει τό ψωµί καί 
τού̋ τό µοιράζει. Τό ἴδιο ἔκανε καί µέ τό 
ψάρι.  

14 Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ Ἰησοῦ̋  
τοῖ̋ µαθησταῖ̋ αὐτοῦ  
ἐγερθεί̋ ἐκ νεκρῶν.  

Αὐτή ἦταν ἡ τρίτη ἐµφάνιση τοῦ Ἰησοῦ 
στού̋ µαθητέ̋ µετά τήν ἀνάστασή Του.  

Καταβασίαι .  
Ψάλ οντα ι  ἀργ ῶ̋  κα ί  ἐπ ισήµω̋  γ ιά  

νά  τον ιστῆ  ὁ  πανηγ υρ ικό ̋  
χαρακτῆρα̋  τῆ̋  ἑ ο ρτῆ̋  

Ὠδή α ΄.   Ἦχο̋ δ ΄ .  

Σταυρόν χαράξα̋ Μωσῆ̋  
ἐπ᾿ εὐθεία̋ ῥάβδῳ τήν Ἐρυθράν διέτεµε  
τῷ Ἰσραήλ πεζεύσαντι· 
τήν δέ ἐπιστρεπτικῶ̋ 
Φαραώ τοῖ̋ ἅρµασι κροτήσα̋ ἥνωσεν, 
ἐπ᾿ εὔρου̋ διαγράψα̋ 
τό ἀήττητον ὄπλον.  
∆ιό Χριστῷ ἄσωµεν,  
τῷ Θεῷ ἡµῶν, ὅτι δεδόξασται. 

Ὠδή γ ΄. 

Ράβδο̋ εἰ̋ τύπον  
τοῦ µυστηρίου παραλαµβάνεται· 
τῷ βλαστῷ γάρ προκρίνει τόν ἱερέα. 
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Τῇ στειρευούση δέ πρῴην  
Ἐκκλησίᾳ νῦν ἐξήνθησε 
ξύλον Σταυροῦ  
εἰ̋ κράτο̋ καί στερέωµα. 

Ὠδή δ ΄. 

Εἰσακήκοα, Κύριε,  
τῆ̋ οἰκονοµία̋ Σου τό µυστήριον, 
κατενόησα τά ἔργα Σου 
καί ἐδόξασά Σου τήν θεότητα. 

Ὠδή ε ΄ .  
Ὦ τρισµακάριστον ξύλον!  
ἐν ᾧ ἐτάθη Χριστό̋,  
ὁ Βασιλεύ̋ καί Κύριο̋· 
δι᾿ οὗ πέπτωκεν ὁ ξύλῳ ἀπατήσα̋  
τῷ ἐν Σοί δελεασθεί̋  
Θεῷ τῷ προσπαγέντι σαρκί,  
τῷ παρέχοντι  
τήν εἰρήνην ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν. 

Ὠδή στ ΄ .  
Νοτίου θηρό̋ ἐν σπλάγχνοι̋ 
παλάµα̋ Ἰωνᾶ̋  
σταυροειδῶ̋ διεκπετάσα̋ 
τό σωτήριον πάθο̋ προδιετύπου σαφῶ̋. 
ὅθεν τριήµερον ἐκδύ̋ 
τήν ὑπερκόσµιον Ἀνάστασιν 
ὑπεζωγράφησε, 
τοῦ σαρκί προσπαγέντο̋  
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ  
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καί τριηµέρῳ ἐγέρσει  
τόν κόσµον φωτίσαντο̋. 

Ὠδή ζ ΄ .  
Ἔκνοον πρόσταγµα1  
τυράννου δυσσεβοῦ̋  
λαού̋ ἐκλόνησε πνέον ἀπειλῆ̋  
καί δυσφηµία̋ θεοστυγοῦ̋. 
Ὅµω̋ τρεῖ̋ Παῖδα̋ οὐκ ἐδειµάτωσε 
θυµό̋ θηριώδη̋, οὐ πῦρ βρόµιον· 
ἀλλ᾿ ἀντηχοῦντι δροσοβόλῳ πνεύµατι 
πυρί συνόντε̋ ἔψαλλον·   
Ὁ ὑπερύµνητο̋  
τῶν Πατέρων καί ἡµῶν,  
Θεό̋, εὐλογητό̋ εἶ. 

Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν  
καί προσκυνοῦµεν τόν Κύριον. 

Ὠδή η ΄ .  
Εὐλογεῖτε, Παῖδε̋,  
τῆ̋ Τριάδο̋ ἰσάριθµοι, 
∆ηµιουργόν Πατέρα Θεόν.  
Ὑµνεῖτε τόν συγκαταβάντα Λόγον 
καί τό πῦρ εἰ̋ δρόσον µεταποιήσαντα 
καί ὑπερυψοῦτε τό πᾶσι ζωήν παρέχον 
Πνεῦµα πανάγιον εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋. 

Τήν Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ Φωτό̋  

                                       
1 (Ἔκνοον: ἔξω ἀπό τό νοῦ, τή λογική. Παράλογο διάταγµα) 
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ἐν ὕµνοι̋ τιµῶντε̋ µεγαλύνωµεν. 

 
Ὠδή θ ΄.  

 «Ἡ Ὠδή τῆ̋ Θεοτόκου» 
 (Λουκᾶ 1, 47-55) 

Μεγαλύνει ἡ ψυχή µου τόν Κύριον  
καί ἠγαλλίασε τό πνεῦµά µου  
ἐπί τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί µου.   

Τήν τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ  
καί ἐνδοξοτέραν  
ἀσυγκρίτω̋ τῶν Σεραφείµ,  
τήν ἀδιαφθόρω̋ Θεόν Λόγον τεκοῦσαν,  
τήν ὄντω̋ Θεοτόκον σέ µεγαλύνοµεν. 

Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσιν  
τῆ̋ δούλη̋ αὐτοῦ· 
ἰδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν µακαριοῦσί µε  
πᾶσαι αἱ γενεαί.   

Τήν τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ ... 

Ὅτι ἐποίησέ µοι µεγαλεῖα ὁ δυνατό̋  
καί ἅγιον τό ὄνοµα αὐτοῦ  
καί τό ἔλεο̋ αὐτοῦ   

εἰ̋ γενεάν καί γενεάν  
τοῖ̋ φοβουµένοι̋ αὐτόν.   

Τήν τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ ... 

Ἐποίησε κράτο̋ ἐν βραχίονι αὐτοῦ·  
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνου̋  
διανοίᾳ καρδία̋ αὐτῶν.   



 

 

11

Τήν τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ ... 

Καθεῖλε δυνάστα̋ ἀπό θρόνων   
καί ὕψωσε ταπεινού̋·   

πεινῶντα̋ ἐνέπλησεν ἀγαθῶν·   
καί πλουτοῦντα̋ ἐξαπέστειλε κενού̋.   

Τήν τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ ... 

Ἀντελάβετο Ἰσραήλ παιδό̋ αὐτοῦ   
µνησθῆναι ἐλέου̋,   

καθώ̋ ἐλάλησεν  
πρό̋ τού̋ πατέρα̋ ἡµῶν,   
τῷ Ἀβραάµ καί τῷ σπέρµατι αὐτοῦ  
ἕω̋ αἰῶνο̋.  

Καταβασία.  
Ὠδή θ ΄.   

Ὁ κῆπο̋ τῆ̋ Παρθένου καί τό δένδρον Χριστό̋ 

Μυστικό̋ εἶ , Θεοτόκε, Παράδεισο̋ 
ἀγεωργήτω̋ βλαστήσασα Χριστόν, 
ὑφ᾿ οὗ τό τοῦ Σταυροῦ ζωηφόρον ἐν γῇ 
πεφυτούργηται δένδρον. 
∆ι᾿ οὗ νῦν ὑψουµένου,  
προσκυνοῦντε̋ Αὐτόν  
Σέ µεγαλύνοµεν. 

Ἐξαποστειλάριον ι΄ 
Τιβεριάδο̋ θάλασσα  
σύν παισί Ζεβεδαίου  
Ναθαναήλ τῷ Πέτρῳ τε,  
σύν δυσίν ἄλλοι̋ πάλαι  
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καί Θωµᾶν εἶχε πρό̋ ἄγραν·  
οἵ Χριστοῦ τῇ προστάξει  
ἐν δεξιοῖ̋ χαλάσαντε̋  
πλῆθο̋ εἷλκον ἰχθύων·  
Ὅν Πέτρο̋ γνού̋  
πρό̋ αὐτόν ἐνήχετο· οἷ̋ τό τρίτον  
φανεί̋ καί ἄρτον ἔδειξε  
καί ἰχθύν ἐπ᾿ ἀνθράκων. 

∆οξαστικόν ι΄. Ἦχο̋ πλ. β΄ 
Μετά τήν εἰ̋ ᾍδου κάθοδον  
καί τήν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν,  
ἀθυµοῦντε̋ ὡ̋ εἰκό̋,  
ἐπί τῷ χωρισµῷ σου, Χριστέ, οἱ µαθηταί  
πρό̋ ἐργασίαν ἐτράπησαν·  
καί πάλιν πλοῖα καί δίκτυα  
καί ἄγρα οὐδαµοῦ!  
Ἀλλά σύ, Σῶτερ, ἐµφανισθεί̋,  
ὡ̋ ∆εσπότη̋ πάντων,  
δεξιοῖ̋ τά δίκτυα κελεύει̋ βαλεῖν.  
Καί ἦν ὁ λόγο̋ ἔργον εὐθύ̋  
καί πλῆθο̋ τῶν ἰχθύων πολύ.  
Καί δεῖπνον ξένον ἕτοιµον ἐν γῇ!  
Οὗ µετασχόντων τότε Σου τῶν µαθητῶν  
καί ἡµᾶ̋ νῦν, νοητῶ̋, 
καταξίωσον ἐντρυφῆσαι,  
φιλάνθρωπε Κύριε. 
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ἀπολυτίκια 
Ἀναστάσιµον Ἦχο̋ α΄ 

Τοῦ λίθου σφραγισθέντο̋  
ὑπό τῶν Ἰουδαίων  
καί στρατιωτῶν φυλασσόντων  
τό ἄχραντόν Σου σῶµα,  
ἀνέστη̋ τριήµερο̋, Σωτήρ,  
δωρούµενο̋ τῷ κόσµῳ τήν ζωήν.  
∆ιά τοῦτο αἱ δυνάµει̋ τῶν οὐρανῶν  
ἐβόων Σοι Ζωοδότα·  
∆όξα τῇ ἀναστάσει Σου Χριστέ·  
δόξα τῇ Βασιλείᾳ Σου·  
δόξα τῇ οἰκονοµίᾳ Σου, µόνε Φιλάνθρωπε. 

Ἀπολυτίκιον .  Ἦχο̋ β΄. 

Μνήµη δικαίου µετ᾿ ἐγκωµίων, 
σοί δέ ἀρκέσει ἡ µαρτυρία  
τοῦ Κυρίου, Πρόδροµε·  
ἀνεδείχθη̋ γάρ ὄντω̋  
καί Προφητῶν σεβασµιώτερο̋, 
ὅτι καί ἐν ῥείθροι̋ βαπτίσαι  
κατηξιώθη̋ τόν κηρυττόµενον. 
Ὅθεν τῆ̋ ἀληθεία̋ ὑπεραθλήσα̋, 
χαίρων εὐηγγελίσω καί τοῖ̋ ἐν ᾍδῃ 
Θεόν φανερωθέντα ἐν σαρκί, 
τόν αἴροντα τήν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου 
καί παρέχοντα ἡµῖν τό µέγα ἔλεο̋. 
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Κοντάκιον .   

Ἦχο̋ δ΄.  Αὐτόµελον. 

Ἰωακείµ καί Ἄννα ὀνειδισµοῦ ἀτεκνία̋ 

Καί Ἀδάµ καί Εὔα  
ἐκ τῆ̋ φθορᾶ̋ τοῦ θανάτου 

Ἠλευθερώθησαν, ἄχραντε,  
ἐν τῇ ἁγίᾳ Γεννήσει Σου. 

Αὐτήν ἑορτάζει καί ὁ λαό̋ Σου 

Ἐνοχῆ̋ τῶν πταισµάτων  
λυτρωθεί̋ ἐν τῷ κράζειν Σοι· 

Ἡ στεῖρα τίκτει τήν Θεοτόκον 

Καί τροφόν τῆ̋ ζωῆ̋ ἡµῶν. 

Ὁ εἱρµό̋ τῆ̋ ε΄ ὠδῆ̋  
τῆ̋ Μ. Πέµπτη̋ 

Τῷ συνδέσµῳ τῆ̋ ἀγάπη̋ 
συνδεόµενοι οἱ Ἀπόστολοι 
τῷ δεσπόζοντι τῶν ὅλων  
ἑαυτού̋ Χριστῷ ἀναθέµενοι 
ὡραίου̋ πόδα̋ ἐξαπενίζοντο  
εὐαγγελιζόµενοι πᾶσιν εἰρήνην. 

Ἡ Εὐχή τοῦ Τρισαγίου  

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

∆όξα... Καί νῦν... 

Ἅγιο̋ ἀθάνατο̋, ἐλέησον ἡµᾶ̋. 

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. 

ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ  
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

Ι΄ (10ης) ΜΑΤΑΘΑΙΟΥ 
Οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ  

καί Ποιµένε̋ τῆ̋ Ἐκκλησία̋, 
µέ τήν ἐγκαθίδρυσή του̋, 

ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦµα, 
ἐργάζονται τό  ἔργο τοῦ Χριστοῦ,  

ἐν τῇ δυνάµει τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋,  
στού̋ πιστού̋. Προβάλλουν τό 
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ὑπόδειγµα τοῦ Χριστοῦ στά 
πνευµατικά του̋ τέκνα.  

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΤΗΣ ∆ΕΚΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

Προκείµενον. Ἦχο̋ α΄. Ψαλµό̋ 32. 

Γένοιτο, Κύριε, τό ἔλεό̋ Σου ἐφ᾿ ἡµᾶ̋.  

 Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ. 

Πρό̋ Κορινθίου̋ Α΄ Ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα (4, 9-16.) 

ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  

ΕΙΝΑΙ ΜΙΜΗΤΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΤΟΥ 

ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ 

Τί εἶναι οἱ Ἀπόστολοι ὡ̋ ἄνθρωποι  
καί ὡ̋ ὄργανα τοῦ Χριστοῦ.  

Οἰ Ἀπόστολοι πρό τῆ̋ ἐπιφοιτήσεω̋ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋ κατά τήν 
Πεντηκοστή, εἶναι κι αὐτοί ἁπλοί 
ἄνθρωποι. Μετά τή λήψη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατο̋ παίρνουν πίστη καί κάνουν 
θαύµατα· διώχνουν τό δαίµονα! 

Οἱ Ἀπόστολοι εἶναι τά ὄργανα µέ τά 
ὁποῖα ὁ Χριστό̋ συνεχίζει τό ἔργο Tου 
ἐπί γῆ̋ µετά τήν ἀνάληψή Του στού̋ 
οὐρανού̋. Ὁ Χριστό̋ ὅµω̋ εἶναι ὁ 
Κύριο̋ τοῦ ἀµπελῶνο̋ καί Αὐτό̋ 
ἐργάζεται διά τῶν Ἀποστόλων Του καί 
τῶν ἐκπροσώπων Του, τό ἔργο τῆ̋ 
σωτηρία̋ τῶν ἀνθρώπων µέσα στήν 
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Ἐκκλησία. 
 Ἡ ζωή τῶν Ἀποστόλων εἶναι µίµηση 

τῆ̋ ζωῆ̋ τοῦ Χριστοῦ πού πορεύεται 
πρό̋ τό Πάθο̋.  

Ὁ Ἀπόστολο̋ Παῦλο̋ µέ ἀφορµή τά 
σχίσµατα τῶν χριστιανῶν στήν 
Κόρινθο, προβάλλει πρό̋ µίµησιν στού̋ 
πιστού̋ τήν ἐπίγεια ζωή τῶν 
Ἀποστόλων, ἡ ὁποία εἶναι σταυρική πο-
ρεία µέσα ἀπό διωγµού̋, ταπεινώσει̋ 
καί θλίψει̋, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ τά πα-
θήµατα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί 
καταλήγει στό µαρτυρικό θάνατό Του. 
Ὅµω̋ µέ τήν ὑποµονή καί τό ἔργο τῆ̋ 
ζωῆ̋ του̋, οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, χαρίζουν 
τή νέα ζωή καί τήν ἀθανασία στού̋ πι-
στού̋. Οἱ χριστιανοί ὀφείλουν νά ἀκο-
λουθοῦν τό ὑπόδειγµα τῶν Ἀποστόλων. 

Ὁ Ἀπόστολο̋ Παῦλο̋ ἐλέγχει τού̋ 
Κορινθίου̋ µέ µιά λεπτή καί εὐγενική 
εἰρωνία διδασκάλου. 

9 Ἀδελφοί, ὁ Θεό̋ ἡµᾶ̋ τού̋ Ἀποστόλου̋  
ἐ σ χ ά τ ο υ ̋  ἀ π έ δ ε ι ξ ε ν   
ὡ ̋  ἐ π ι θ α ν α τ ί ο υ ̋ ,   

Ἀδελφοί, ὁ Θεό̋ ἐµᾶ̋ τού̋ Ἀποστόλου̋ 
µᾶ̋ παρουσίασε τελευταίου̋, ὅπω̋ στήν 
παρέλαση τῶν θριάµβων τῶν 
αὐτοκρατόρων παρουσιάζουν τελευταίου̋ 
αὐτού̋ πού εἶναι καταδικασµένοι νά 
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θανατωθοῦν. 
ὅτι θέατρον ἐγενήθηµεν τῷ κόσµῳ  
καί ἀγγέλοι̋ καί ἀνθρώποι̋. 

∆ιότι γίναµε θέαµα στόν κόσµο,  
καί στού̋ Ἀγγέλου̋ καί στού̋ 
ἀνθρώπου̋. 

10 Ἡµεῖ̋ µωροί διά Χριστόν, 
ὑµεῖ̋ δέ φρόνιµοι ἐν Χριστῷ·  

Ἐµεῖ̋ παρουσιαζόµαστε µωροί γιά χάρη 
τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ἐσεῖ̋ εἶστε σοφοί χάρη 
στό Χριστό· 

ἡµεῖ̋ ἀσθενεῖ̋, ὑµεῖ̋ δέ ἰσχυροί·  
ὑµεῖ̋ ἔνδοξοι, ἡµεῖ̋ δέ ἄτιµοι. 

ἐµεῖ̋ εἴµαστε ἀδύναµοι, ἐνῶ ἐσεῖ̋ εἶστε 
δυνατοί· ἐσεῖ̋ εἶστε τιµηµένοι, ἐνῶ ἐµεῖ̋ 
εἴµαστε περιφρονηµένοι! 

11 Ἄχρι τῆ̋ ἄρτι ὥρα̋  
καί πεινῶµεν καί διψῶµεν 
καί γυµνητεύοµεν  

Ὥ̋ αὐτή τήν ὥρα καί πεινοῦµε καί 
διψοῦµε, τριγυρνᾶµε γυµνοί 

καί κολαφιζόµεθα καί ἀστατοῦµεν 
12 καί κοπιῶµεν  

ἐργαζόµενοι ταῖ̋ ἰδίαι̋ χερσί· 
καί κακοποιούµαστε, καί δέν µένοµε 
σταθερά σ' ἕναν τόπο, καί µοχθοῦµε νά 
ζήσουµε δουλεύοντα̋ µέ τά ἴδια µα̋ τά 
χέρια. 

λοιδορούµενοι εὐλογοῦµεν,  
διωκόµενοι ἀνεχόµεθα, 
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13 βλασφηµούµενοι παρακαλοῦµεν· 
Ἐνῶ µᾶ̋ ἐµπαίζουν, ἀπαντᾶµε µέ λόγια 
καλά, στού̋ διωγµού̋ κάνοµε ὑποµονή,  
στί̋ συκοφαντίε̋ ἀποκρινόµαστε µέ 
λόγια φιλικά. 

ὡ̋ περικαθάρµατα τοῦ κόσµου  
ἐγενήθηµεν, 
πάντων περίψηµα ἕω̋ ἄρτι. 

Καταντήσαµε σάν τά σκουπίδια ὅλου τοῦ 
κόσµου, θεωρούµαστε τά ἀποβράσµατα 
τῆ̋ κοινωνία̋, ὥ̋ αὐτήν τήν ὥρα. 

14 Οὐκ ἐντρέπων ὑµᾶ̋ γράφω ταῦτα, 
ἀλλ᾿ ὡ̋ τέκνα µου ἀγαπητά νουθετῶ. 

∆έν σᾶ̋ γράφω αὐτά γιά νά σᾶ̋ κάνω νά 
ντραπῆτε, ἀντίθετα σᾶ̋ θεωρῶ 
ἀγαπηµένα µου παιδιά καί σᾶ̋ 
συµβουλεύω ὅπω̋ ὁ πατέρα̋. 

15 Ἐάν γάρ  
µυρίου̋ παιδαγωγού̋ ἔχητε ἐν Χριστῷ, 
ἀλλ᾿ οὐ πολλού̋ πατέρα̋· 

Γιατί κι ἄν ἀκόµα ἔχετε χιλιάδε̋ 
δασκάλου̋ στή νέα ζωή σα̋ κοντά στό 
Χριστό, δέν ἔχετε πολλού̋ πατέρε̋, ἀλλά 
µόνον ἕνα. 

ἐν γάρ Χριστῷ Ἰησοῦ  
διά τοῦ Εὐαγγελίου  
ἐγώ ὑµᾶ̋ ἐγέννησα.  

∆ιότι στή ζωή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,  
ἐγώ σάν πατέρα̋ σᾶ̋ γέννησα  
µέ τό κήρυγµα τοῦ Εὐαγγελίου. 

16 Παρακαλῶ οὖν ὑµᾶ̋,  
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µιµηταί µου γίνεσθε. 
Σᾶ̋ παρακαλῶ λοιπόν νά γίνετε µιµητέ̋ 
µου. 

«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟΝ»  

Ἦχο̋ α΄. Ψαλµό̋ 17. 

Ἀγαπήσω Σέ, Κύριε ἡ ἰσχύ̋ µου.  
Κύριο̋ στερέωµά µου  
καί καταφυγή µου καί ῥύστη̋ µου. 

Αἰνῶν ἐπικαλέσοµαι τόν Κύριον  
καί ἐκ τῶν ἐχθρῶν µου σωθήσοµαι. 

 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ Ι΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον, 17,14-23. 
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ  

ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 

 ΕΙΝΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ  

ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ 

Ἡ ἀδυναµία τῶν Ἀποστόλων  
πρό τῆ̋ ἐπιφοιτήσεω̋ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋. 

Ὁ Ἰησοῦ̋ ἔγινε ἄνθρωπο̋, γιά νά βρε-
θῆ κοντά στόν ἄνθρωπο, νά τόν πάρη ἐ-
πάνω Του καί νά τόν βοηθήση νά περά-
ση στή ζωή καί στήν ἀνάσταση τῆ̋ 
Βασιλεία̋ τοῦ Θεοῦ µέσα ἀπό τό ἐχθρι-
κό στρατόπεδο τοῦ κόσµου, στό ὁποῖο 
βασιλεύει ο δαίµονα̋, ὁ ἄρχοντα̋ τοῦ κό-
σµου τούτου. Ὁ δαίµονα̋ καί ὁ θάνατο̋ 
εἶναι ἕνα. Ὁ δαίµονα̋ πολεµᾶ σ' ὅλη του 
τή ζωή τόν ἄνθρωπο, ὥσπου νά τόν θα-
νατώση.  
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Ὁ σκοπό̋ τῆ̋ ἐλεύσεω̋ τοῦ Χριστοῦ 
στόν κόσµο καί ἡ οὐσία τοῦ ἔργου Του 
εἶναι, "νά λύση", νά διαλύση καί 
καταλύση τά ἔργα τοῦ διαβόλου, 
δηλαδή τά δεσµά µέ τά ὁποῖα εἶχε δέσει 
τόν ἄνθρωπο, νά ἐλευθερώση τόν 
ἄνθρωπο, νά τόν ἀναστήση καί νά τοῦ 
δώση νέα ζωή, ἀποκαθιστῶντα̋ τον στή 
σχέση του καί τήν κοινωνία του µέ τό 
Θεό. Αὐτή εἶναι ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου 
πρό̋ τή σωτηρία. Σωµατικῶ̋ ὅσο ζῆ πο-
ρεύεται πρό̋ τό θάνατο, ἀλλά µυστικά 
καί πνευµατικά πορεύεται πρό̋ τή ζωή 
καί τήν ἀνάσταση.  

Ὁ πιστό̋ ἄνθρωπο̋ σ’ ὅλη τή ζωή του 
ἔχει νά ἀντιµετωπίση τόν πόλεµο τῶν 
δαιµόνων. Τά ὁπλα πού τοῦ δίδει ὁ 
Χριστό̋ εἶναι ἡ πίστη, ἡ προσευχή καί 
ἡ νηστεία.  Ἐπίση̋, ὁ ἄνθρωπο̋ γνωρίζει 
ποιά ἔκβαση εἶχε αὐτό̋ ὁ ἀγῶνα̋ στή 
ζωή τοῦ Χριστοῦ, κι ἔτσι ὄχι µόνο δέν 
φοβᾶται ἀλλά χαίρεται ἀπό τώρα καί τή 
νίκη. Ὡστόσο, Ἐκεῖνο̋ πού ἐργάζεται τό 
ἔργο τῆ̋ σωτηρία̋ τοῦ ἀνθρώπου, δέν 
εἶναι οἱ Ἀπόστολοι, τά ὄργανα τοῦ 
Χριστοῦ, ἀλλά ὁ ἴδιο̋ ὁ Χριστό̋. Καί 
στήν Ἀποστολική καί στήν Εὐαγγελική 
Περικοπή παρουσιάζεται ὁ ρόλο̋ τοῦ 
Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων στή ζωή 
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τῆ̋ Ἐκκλησία̋ καί στό ἔργο τῆ̋ 
σωτηρία̋ τῶν ἀνθρώπων. 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 
14 ἄνθρωπό̋ τι̋ προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ 

γονυπετῶν Aὐτὸν καὶ λέγων· 
Ἐκεῖνο τόν καιρό ἕνα̋ ἄνθρωπο̋ 
πλησίασε τόν Ἰησοῦ, γονάτισε µπροστά 
Του καί Τοῦ εἶπε: 

15 - Κύριε, ἐλέησόν µου τὸν υἱὸν,  
ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶ̋ πάσχει· 
πολλάκι̋ γὰρ πίπτει εἰ̋ τὸ πῦρ 
καὶ πολλάκι̋ εἰ̋ τὸ ὕδωρ. 

Κύριε, σπλαγχνίσου τό γιό µου,  
γιατί παθαίνει σπασµού̋ καί ὑποφέρει·  
πολλέ̋ φορέ̋ µάλιστα πέφτει στή φωτιά 
καί στό νερό. 

16 Καὶ προσήνεγκα αὐτὸν  
τοῖ̋ µαθηταῖ̋ Σου,  
καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. 

Τόν ἔφερα στού̋ µαθητέ̋ Σου,  
ἀλλά δέν µπόρεσαν νά τόν θεραπεύσουν. 

17 Ἀποκριθεὶ̋ δὲ ὁ Ἰησοῦ̋ εἶπεν· 
- Ὦ γενεὰ ἄπιστο̋ καὶ διεστραµµένη! 
Ἕω̋ πότε ἔσοµαι µεθ᾿ ἡµῶν; 
Ἕω̋ πότε ἀνέξοµαι ἡµῶν; 
Φέρετέ µοι αὐτὸν ὦδε. 

Ὁ Ἰησοῦ̋ ἀπάντησε: Γενιά ἄπιστη καί 
διεφθαρµένη, ὥ̋ πότε θά εἶµαι µαζί σα̋;  
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Ὥ̋ πότε θά σᾶ̋ ἀνέχωµαι; Φέρτε Μοῦ 
τον ἐδῶ. 

18 Καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦ̋, 
καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιµόνιον 
καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖ̋  
ἀπὸ τῆ̋ ὥρα̋ ἐκείνη̋. 

Κι ἐπιτίµησε ὁ Ἰησοῦ̋ τό δαιµόνιο καί 
βγῆκε ἀπ᾿ αὐτόν κι ἀπό κείνη τήν ὥρα τό 
παιδί γιατρεύτηκε. 

19 Τότε προσελθόντε̋ οἱ µαθηταὶ  
τῷ Ἰησοῦ κατ᾿ ἰδίαν εἶπον·  
- ∆ιατί ἡµεῖ̋ οὐκ ἠδυνήθηµεν  
ἐκβαλεῖν αὐτὸ; 

Πῆγαν τότε ἰδιαιτέρω̋ στόν Ἰησοῦ οἱ 
µαθητέ̋ καί Τόν ρώτησαν: Γιατί ἐµεῖ̋ 
δέν µπορέσαµε νά τό βγάλουµε;  

20 Ὁ δὲ Ἰησοῦ̋ εἶπεν αὐτοῖ̋·  
διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑµῶν· 

Κι ὁ Ἰησοῦ̋ τού̋ εἶπε: Ἐξαιτία̋ τῆ̋ 
ἀπιστία̋ σα̋· 

ἀµὴν γὰρ λέγω ὑµῖν, 
ἐὰν ἔχητε πίστιν  
ὡ̋ κόκκον σινάπεω̋, 

σᾶ̋ βεβαιώνω πώ̋, ἄν ἔχετε πίστη ἔστω 
καί σάν κόκκο σιναπιοῦ, 

ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, 
µετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ  
καὶ µεταβήσεται, 
καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑµῖν. 

θά λέτε σ᾿ αὐτό τό βουνό "πήγαινε ἀπό δῶ 
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ἐκεῖ" καί θά πηγαίνει· καί κανένα 
πρᾶγµα δέ θά ᾿ναι ἀδύνατο γιά σᾶ̋.  

21 Τοῦτο δὲ τὸ γένο̋  
οὐκ ἐκπορεύεται 
εἰ µὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. 

Αὐτό τό δαιµονικό γένο̋ δέν βγαίνει  
παρά µόνο µέ προσευχή καί νηστεία. 

∆εύτερη πρόρρηση τοῦ Πάθου̋  
καί τῆ̋ Ἀναστάσεω̋ 

22 Ἀναστρεφοµένων δὲ αὐτῶν  
εἰ̋ τὴν Γαλιλαίαν,  
εἶπεν αὐτοῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋· 

Ἐνῶ οἱ µαθητέ̋ περιέρχονταν τή 
Γαλιλαία, τού̋ εἶπε ὁ Ἰησοῦ̋: 

Μέλλει ὁ Υἱὸ̋ τοῦ ἀνθρώπου  
παραδίδοσθαι εἰ̋ χεῖρα̋ ἀνθρώπων 

Ὁ Υἱό̋ τοῦ Ἀνθρώπου πρόκειται νά 
παραδοθῆ σέ χέρια ἀνθρώπων· 

23 καὶ ἀποκτενοῦσιν Αὐτὸν,  
καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἐγερθήσεται.  

θά Τόν θανατώσουν καί τήν τρίτη ἡµέρα 
θά ἀναστηθῆ.  

Καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. 
Καί λυπήθηκαν πάρα πολύ. 
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ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ  
ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ  

 
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ  
Προκείµενον.  Ἦχο̋ βαρύ̋. Ψαλµό̋ 63. 

Εὐφρανθήσεται δίκαιο̋ ἐν τῷ Κυρίῳ.  

 Εἰσάκουσον, ὁ Θεό̋, τῆ̋ φωνῆ̋ µου.  

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων  
τό ἀνάγνωσµα.  13,25-32. 

Ὁ ἀπόστολο̋ Παῦλο̋ στήν ὁµιλία πού ἔκανε 
στήν Ἀντιόχεια τῆ̋ Πισιδία̋, κατά τήν πρώτη 
του ἀποστολική περιοδεία, ἀναφέρεται σέ βασι-
κού̋ σταθµού̋ τῆ̋ ἱσραηλινῆ̋ ἱστορία̋ καί κα-
ταλήγει στήν προετοιµαστική µαρτυρία τοῦ 
Προδρόµου περί τοῦ Χριστοῦ. 

Ἐν ταῖ̋ ἡµέραι̋ ἐκείναι̋,  
Ἐκεῖνε̋ τί̋ ἡµέρε̋,  

25 ὡ̋ δέ ἐπλήρου ὁ Ἰωάννη̋ τόν δρόµον, 
ἔλεγε·  

ὅταν ὁ ᾽Ιωάννη̋ ἦταν πρὸ̋ τὸ τέλο̋  
τῆ̋ ἀποστολῆ̋ του, ἔλεγε:  

Τίνα µε ὑπονοεῖτε εἶναι;  
«Ποιό̋ νοµίζετε ὅτι εἶµαι;  

οὐκ εἰµί ἐγώ, ἀλλ᾿ ἰδού ἔρχεται µετ᾿ ἐµέ  
Ὄχι, δὲν εἶµαι ἐγώ·  
ἀλλ' ὕστερα ἀπὸ ἐµὲ ἔρχεται Ἕνα̋,  

οὗ οὐκ εἰµί ἄξιο̋ τό ὑπόδηµα τῶν 
ποδῶν λῦσαι. 
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τοῦ Ὁποίου δὲν εἶµαι ἄξιο̋ νὰ λύσω τὸ 
ὑπόδηµα ἀπὸ τὰ πόδια Του.» 

26 - Ἄνδρε̋ ἀδελφοί, υἱοί γένου̋ Ἀβραάµ   

Ἄνδρε̋ ἀδελφοί, ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραὰµ  
καί οἱ ἐν ὑµῖν φοβούµενοι τόν Θεόν,  

καὶ ὅσοι µεταξύ σα̋ εἶσθε ἀπό αὐτού̋  
πού φοβοῦνται τὸ Θεό,  

ὑµῖν ὁ λόγο̋ τῆ̋ σωτηρία̋ ταύτη̋ 
ἀπεστάλη. 

σ' ἐσᾶ̋ ἐστάλη τὸ κήρυγµα τῆ̋ σωτηρία̋ 
αὐτῆ̋.  

27 Οἱ γάρ κατοικοῦντε̋ ἐν Ἱερουσαλήµ   

∆ιότι οἱ κατοικοῦντε̋ τὴν ῾Ιερουσαλὴµ  
καί οἱ ἄρχοντε̋ αὐτῶν  
Τοῦτον ἀγνοήσαντε̋ 

καὶ οἱ ἄρχοντέ̋ του̋ ἀγνόησαν Αὐτόν 
καί τά̋ φωνά̋ τῶν προφητῶν  

καί τί̋ ρήσει̋ τῶν προφητῶν,  
τά̋ κατά πᾶν Σάββατον 
ἀναγινωσκοµένα̋  

ποὺ διαβάζονται κάθε Σάββατο,  
κρίναντε̋ ἐπλήρωσαν,  

τί̋ πραγµατοποίησαν, καταδικάζοντά̋ Τον  
28 καί µηδεµίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντε̋   

καὶ χωρὶ̋ νὰ βροῦν καµµία αἰτία 
θανάτου,  

ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι Αὐτόν. 
ζήτησαν ἀπὸ τὸν Πιλᾶτο νὰ θανατωθῆ.  

29 Ὡ̋ δέ ἐτέλεσαν πάντα  

Ὅταν ἐξεπλήρωσαν ὅλα  
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τά περί Αὐτοῦ γεγραµµένα,  
ὅσα εἶχαν γραφῆ δι' Αὐτόν,  

καθελόντε̋ ἀπό τοῦ ξύλου  
ἔθηκαν εἰ̋ µνηµεῖον.  

Τὸν κατέβασαν ἀπὸ τὸν σταυρὸ  
καὶ Τὸν ἔβαλαν σὲ µνηµεῖο.  

30 Ὁ δέ Θεό̋ ἤγειρεν Αὐτόν ἐκ νεκρῶν·  

Ὁ Θεὸ̋ ὅµω̋ Τὸν ἀνέστησε ἀπό τού̋ 
νεκρού̋. 

31 Ὅ̋ ὤφθη ἐπί ἡµέρα̋ πλείου̋   
Αὐτό̋ ἐµφανίστηκε ἐπί πολλέ̋ ἡµέρε̋  

τοῖ̋ συναναβᾶσιν Αὐτῷ  
σέ ἐκείνου̋ ποὺ εἶχαν ἀνεβῆ µαζί Του  

ἀπό τῆ̋ Γαλιλαία̋ εἰ̋ Ἰερουσαλήµ,  
ἀπὸ τὴ Γαλιλαία στήν ῾Ιερουσαλήµ  

οἵτινέ̋ εἰσι µάρτυρε̋ Αὐτοῦ  
πρό̋ τόν λαόν.  

καὶ αὐτοί εἶναι µάρτυρέ̋ Του στὸ λαό. 
32 Καί ἡµεῖ̋ ὑµᾶ̋ εὐαγγελιζόµεθα  

Καὶ µεῖ̋ σᾶ̋ φέρνουµε τό χαρµόσυνο 
ἄγγελµα, 

τήν πρό̋ τού̋ πατέρα̋  
ἐπαγγελίαν γενοµένην,  

τήν ὑπόσχεση πού ἔδωσε ὁ Θεό̋ στού̋ 
πατέρε̋, 

ὅτι ταύτην ὁ Θεό̋  
ὅτι αὐτήν ὁ Θεό̋  

ἐκπεπλήρωκε τοῖ̋ τέκνοι̋ αὐτῶν, ἡµῖν, 
τήν πραγµατοποίησε σέ µᾶ̋ τού̋ 
ἀπογόνου̋ του̋ 
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ἀναστήσα̋ Ἰησοῦν. 
µέ τό νά ἀναστήση τόν Ἰησοῦ. 

 
«Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Ϊ Α ΡΙ Ο Ν»  

Ἦχο̋ δ΄.  Ψαλµό̋ 91. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ἀνήρ ἄφρων οὐ γνώσεται  

καί ἀσύνετο̋ οὐ συνήσει ταῦτα. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

∆ίκαιο̋ ὡ̋ φοῖνιξ ἀνθήσει,   

ὡσεί κέδρο̋ ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

 Η ΕΥΧΗ  ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἔλλαµψον ἐν ταῖ̋ καρδίαι̋ ἡµῶν,  
φιλάνθρωπε ∆έσποτα,  
τό τῆ̋ Σῆ̋ Θεογνωσία̋ ἀκήρατον φῶ̋  
καί τού̋ τῆ̋ διανοία̋ ἡµῶν  
ὀφθαλµού̋ διάνοιξον  
εἰ̋ τήν τῶν εὐαγγελικῶν Σου κηρυγµάτων  
κατανόησιν.  
Ἔνθε̋ ἡµῖν  
καί τόν τῶν µακαρίων Σου ἐντολῶν φόβον, 
ἵνα, τά̋ σαρκικά̋ ἐπιθυµία̋  
πάσα̋ καταπατήσαντε̋  
πνευµατικήν πολιτείαν µετέλθωµεν,  
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πάντα τά πρό̋ εὐαρέστησιν τήν Σήν  
καί φρονοῦντε̋ καί πράττοντε̋.  
Σύ γάρ εἶ ὁ φωτισµό̋  
τῶν ψυχῶν καί τῶν σωµάτων ἡµῶν,  
Χριστέ, ὁ Θεό̋ ἡµῶν,  
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν  
σύν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρί  
καί τῷ Παναγίῳ καί ἀγαθῷ  
καί ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι,  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.  

Ἀµήν. 

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
Ἐκ τοῦ κατά Μᾶρκον 6,14-30. 

῾Ο θάνατο̋ τοῦ ᾽Ιωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  
Τὸν καιρὸ ἐκεῖνο  

14 ἤκουσεν Ἡρώδη̋ ὁ βασιλεύ̋  
τήν ἀκοήν Ἰησοῦ· 

ἄκουσε ὁ βασιλιά̋ ῾Ηρώδη̋ γιά τόν 
Ἰησοῦ,  

φανερόν γάρ ἐγένετο τό ὄνοµα Αὐτοῦ· 
διότι τό ὄνοµά Του εἶχε γίνει γνωστό·  

καί ἔλεγεν ὅτι Ἰωάννη̋ ὁ βαπτίζων  
καὶ ἔλεγε ὅτι ὁ ᾽Ιωάννη̋ ὁ Βαπτιστὴ̋  

ἐκ νεκρῶν ἠγέρθη 
ἀναστήθηκε ἀπό τού̋ νεκρού̋  
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καί διά τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάµει̋  
ἐν αὐτῷ.  

καὶ γι' αὐτὸ οἱ θαυµατουργικέ̋ δυνάµει̋ 
ἐνεργοῦν δι' αὐτοῦ.  

15 Ἄλλοι δέ ἔλεγον ὅτι προφήτη̋ ἐστίν  
Ἄλλοι ἔλεγαν ὅτι εἶναι προφήτη̋  

ὡ̋ εἷ̋ τῶν προφητῶν.  
σὰν ἕνα̋ ἀπὸ τοὺ̋ προφῆτε̋.  

16 Ἀκούσα̋ δέ ὁ Ἡρώδη̋ εἶπεν ὅτι  
Ὅταν ἄκουσε αὐτὰ ὁ ῾Ηρῴδη̋, εἶπε,  

ὅν ἐγώ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην,  
οὗτό̋ ἐστιν·  

αὐτὸ̋ εἶναι ὁ Ἰωάννη̋, τὸν ὁποῖο ἐγὼ 
ἀποκεφάλισα.  

αὐτό̋ ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν. 
ἀναστήθηκε ἀπό τού̋ νεκρού̋.  

17 Αὐτό̋ γάρ ὁ Ἡρώδη̋ ἀποστείλα̋   
ἐκράτησε τόν Ἰωάννην  

∆ιότι ὁ ῾Ηρώδη̋ εἶχε στείλει καὶ 
συλλάβει τὸν Ἰωάννη  

καί ἔδησεν αὐτόν ἐν φυλακῇ  
καὶ τὸν ἔδεσε στὴ φυλακὴ  

διά Ἡρωδιάδα  
τήν γυναῖκα Φιλίππου  
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 

ἐξ αἰτία̋ τῆ̋ ῾Ηρωδιάδο̋, τῆ̋ γυναίκα̋  
τοῦ Φιλίππου, τοῦ ἀδελφοῦ του, 

ὅτι αὐτήν ἐγάµησεν.  
γιατί τήν εἶχε παντρευτῆ.  

18 Ἔλεγε γάρ ὁ Ἰωάννη̋ τῷ Ἡρώδῃ   
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Καὶ ὁ Ἰωάννη̋ ἔλεγε στὸν ῾Ηρώδη:  
ὅτι οὐκ ἔξεστί σοι  
ἔχειν τήν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου.  

∆ὲν σοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἔχη̋ τὴ γυναῖκα  
τοῦ ἀδελφοῦ σου.  

19 Ἡ δέ Ἡρωδιά̋ ἐνεῖχεν αὐτῷ  
῾Η δὲ ῾Ηρωδιὰδα ἔτρεφε µνησικακία 
ἐναντίον του  

καί ἤθελεν αὐτόν ἀποκτεῖναι  
καί οὐκ ἠδύνατο·  

καὶ ἤθελε νὰ τὸν σκοτώση ἀλλὰ δὲν 
µποροῦσε,  

20 ὁ γάρ Ἡρώδη̋ ἐφοβεῖτο τόν Ἰωάννην,  
διότι ὁ ῾Ηρώδη̋ φοβότανε τὸν ᾽Ιωάννη,  

εἰδώ̋ αὐτόν ἄνδρα δίκαιον καί ἅγιον  
ἐπειδὴ ἤξερε ὅτι ἦταν ἄνδρα̋ δίκαιο̋ καὶ 
ἅγιο̋  

καί συνετήρει αὐτόν  
καὶ τὸν προστάτευε.  

καί ἀκούσα̋ αὐτοῦ πολλά ἐποίει  
καί ἡδέω̋ αὐτοῦ ἤκουε. 

Τὸν ἄκουγε εὐχαρίστω̋, ἀλλὰ ὅσα ἄκουε  
τὸν ἔφερναν σέ µεγάλη ἀπορία.  

21 Καί γενοµένη̋ ἡµέρα̋ εὐκαίρου,  
Κατάλληλη εὐκαιρία παρουσιάσθηκε,  

ὅτε Ἡρώδη̋ τοῖ̋ γενεσίοι̋ αὐτοῦ  
ὅταν ὁ ῾Ηρώδη̋, κατά τὴν ἑορτὴ τῶν 
γενεθλίων του,  

δεῖπνον ἐποίει τοῖ̋ µεγιστᾶσιν αὐτοῦ  
παρέθεσε δεῖπνο στοὺ̋ µεγιστᾶνε̋ του  
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καί τοῖ̋ χιλιάρχοι̋  
καί τοῖ̋ πρώτοι̋ τῆ̋ Γαλιλαία̋  

καὶ στοὺ̋ χιλιάρχου̋ καὶ στοὺ̋ 
προύχοντε̋ τῆ̋ Γαλιλαία̋. 

22 καί εἰσελθούση̋ τῆ̋ θυγατρό̋  
αὐτῆ̋ τῆ̋ Ἡρωδιάδο̋  
καί ὀρχησαµένη̋  

Ὅταν µπῆκε ἡ θυγατέρα τῆ̋ ῾Ηρωδιάδο̋  
καὶ χόρεψε,  

καί ἀρεσάση̋ τῷ Ἡρώδῃ  
καί τοῖ̋ συνανακειµένοι̋,  

ἄρεσε στὸν ῾Ηρώδη καὶ στοὺ̋ 
καλεσµένου̋,  

εἶπεν ὁ βασιλεύ̋ τῷ κορασίῳ·  
καὶ εἶπε ὁ βασιλιά̋ στὸ κορίτσι:  

- Αἴτησον µε ὅ ἐάν θέλῃ̋ καί δώσω 
σοι.  

Ζήτησέ µου ὅ,τι θέλει̋ καὶ θὰ σοῦ τὸ 
δώσω.  

23 Καί ὤµοσεν αὐτῇ   
Καὶ ὁρκίσθηκε σ' αὐτήν,  

ὅτι ὅ ἐάν µε αἰτήσῃ̋ δώσω σοι, 
ὁ,τιδήποτε καὶ ἂν ζητήση̋ θὰ σοῦ τὸ 
δώσω,  

ἕω̋ ἡµίσου̋ τῆ̋ βασιλεία̋ µου.  
ἕω̋ τὸ µισὸ βασίλειό µου.  

24 Ἡ δέ ἐξελθοῦσα εἶπε τῇ µητρί αὐτῆ̋·   
Αὐτὴ βγῆκε ἔξω καὶ εἶπε στὴ µητέρα 
τη̋:  

- Τί αἰτήσοµαι;  
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Τί νὰ ζητήσω;  
Ἡ δέ εἶπε·  

Ἡ µητέρα τη̋ τῆ̋ εἶπε:  
- Τήν κεφαλήν Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ.  

Τὸ κεφάλι τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ.  
25 Καί εἰσελθοῦσα εὐθέω̋ µετά σπουδῆ̋  

Καὶ ἀµέσω̋ µπῆκε µὲ βῆµα ταχύ  
πρό̋ τόν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα·  

καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸ βασιλιά: 
- Θέλω ἵνα µοι δῷ̋ ἐξαυτῆ̋ ἐπί πίνακι  

Θέλω νὰ µοῦ δώση̋ ἀµέσω̋ σ' ἕνα πιάτο  
τήν κεφαλήν τοῦ Ἰωάννου  
τοῦ Βαπτιστοῦ.  

τὸ κεφάλι τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ.  
26 Καί περίλυπο̋ γενόµενο̋ ὁ βασιλεύ̋  

Καὶ λυπήθηκε ὁ βασιλιά̋,  
διά τού̋ ὅρκου̋  
καί τού̋ συνανακειµένου̋  

ἀλλ' ἐξ αἰτία̋ τῶν ὅρκων καὶ τῶν 
καλεσµένων  

οὐκ ἠθέλησεν αὐτήν ἀθετῆσαι.  
δὲν ἤθελε νὰ τῆ̋ ἀρνηθῆ.  

27 Καί εὐθέω̋ ἀποστείλα̋ ὁ βασιλεύ̋  
σπεκουλάτωρα 

Ἀµέσω̋ λοιπόν ἔστειλε ὁ βασιλιά̋ δήµιο  
ἐπέταξεν ἐνεχθῆναι τήν κεφαλήν 
αὐτοῦ.  

καὶ διέταξε νὰ φέρη τὸ κεφάλι τοῦ 
Ἰωάννου.  

Ὁ δέ ἀπελθών ἀπεκεφάλισεν αὐτόν  
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ἐν τῇ φυλακῇ  
Καὶ ἐκεῖνο̋ πῆγε καὶ τὸν ἀποκεφάλισε 
στὴ φυλακὴ  

28 καί ἤνεγκε τήν κεφαλήν αὐτοῦ  
ἐπί πίνακι  

καὶ ἔφερε τὸ κεφάλι του σ' ἕνα πιάτο  
καί ἔδωκεν αὐτήν τῷ κορασίῳ  

καὶ τὸ ἔδωσε στὸ κορίτσι  
καί τό κοράσιον ἔδωκεν αὐτήν  
τῇ µητρί αὐτῆ̋.  

καὶ τὸ κορίτσι τὸ ἔδωσε στὴ µητέρα τη̋.  
29 Καί ἀκούσαντε̋ οἱ µαθηταί αὐτοῦ  

Καὶ ὅταν τὸ ἄκουσαν οἱ µαθηταὶ τοῦ 
Ἰωάννου,  

ἦλθον καί ἦραν τό πτῶµα αὐτοῦ  
ἦλθαν καὶ πῆραν τὸ σῶµά του  

καί ἔθηκαν αὐτό ἐν µνηµείῳ. 
καὶ τὸ ἔβαλαν σὲ µνηµεῖο. 

30 Καί συνάγονται οἱ ἀπόστολοι  
πρό̋ τόν Ἰησοῦν  

Οἱ ἀπόστολοι ἐπέστρεψαν στόν Ἰησοῦ  
καί ἀπήγγειλαν Αὐτῷ πάντα  

καί Τοῦ τά ἀνήγγειλαν ὅλα  
καί ὅσα ἐποίησαν καί ὅσα ἐδίδαξαν. 

καί ὅσα ἔκαναν καί ὅσα ἐδίδαξαν. 

Κοινωνικόν .  Ψαλ. 111,6β 

Εἰ̋ µνηµόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιο̋.   
Ἀλληλού̓α. 

* * * 
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ΣΑΛΩΜΗ 
Ἀµίµητή σου ἡ χάρη στὸ χορό, 
παιδούλα στὴ ζωὴ µόλι̋ µπασµένη!  
Μέ θάµπο̋ σὲ ἀτενίζουν ἱερὸ  
τ' ἄνοµου πατριοῦ σου οἱ καλεσµένοι. 

Ἀγάλλεται ὁ Ἡρώδη̋ - νοσηρὸ 
αἴσθηµα στὴν ψυχὴ τὴν κολασµένη - 
καὶ δῶρο σοῦ ὑπόσχεται ἁδρὸ  
µ' ὄρκο γιὰ τὴ βραδιὰ τὴ µαγεµένη. 

Σὰν τὶ σὲ θέλγει, κόρη πιὸ πολύ;  
Χρυσάφι; Ἀσήµι; Ξωτικὸ ταξίδι;  
Ρήγισσα νὰ γενῆ̋ σ' ἀπασχολεῖ; 

Κι εἶπε τῆ̋ µοιχαλίδα̋ τ' ἄξιο φίδι:  
Ἡ πεθυµιά µου µόνη κι ὄχι ἄλλη 
τοῦ Βαπτιστῆ σὲ δίσκο τὸ κεφάλι! 

Ἀρχιµ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 

"∆ΕΙΛΙΝΕΣ ΑΧΤΙ∆ΕΣ" Ποιήµατα 

 
ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΥ  

ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 
῾Ο ἔλεγχο̋ στὰ χείλη σου φιµὸ  
δὲν γνώρισε, ᾽Ιωάννη Βαπτιστή,  
µ' ἀδείµαντο̋ ἀπ' ἄρχοντα θυµὸ  
ψέγει̋ τὸ ἴδιο ρήγα καὶ ληστή. 

῾Ηρώδη σὲ ἀπώλεια̋ γκρεµὸ 
- τῆ̋ νύµφη̋ του ἀκόλαστο ἐραστή - 
ἐπιτιµᾶ̋ µ' ἀµείωτο ρυθµὸ  
µὲ γλώσσα ποὺ στὰ θεῖα ἀρεστή. 
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Σύλληψή σου ἀκολουθεῖ κι εἱρκτή,  
᾽Ενάντια σου λυσσᾶ ἡ µοιχαλίδα  
καὶ σκευωρεῖ ἐκδίκηση φρικτή. 

Γιὰ κόρη̋ τὸ χορὸ σ' ἄναγνο χῶρο.  
Πρόδροµε, σὰν βροντὴ σὲ καταιγίδα  
ἡ κάρα σου ζητήθηκε ὡ̋ δῶρο. 

Ἀρχιµ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 

"ΕΟΡΤΙΑ ΣΟΝΕΤΤΑ" 

 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΤΟΚΙΑ∆Α 

Ἦχο̋ α΄ 
Ἁµαρτωλῶν τά̋ δεήσει̋ προσδεχοµένη 
καί θλιβοµένων στεναγµόν  
µή παρορῶσα,  
Πρέσβευε τῷ ἐξ ἀγνῶν λαγόνων Σου 
σωθῆναι ἡµᾶ̋, Παναγία Παρθένε! 
 
Τό δεύτερο ἀνάγνωσµα τοῦ Ἑσπερινοῦ, 

ἐκτεταµένο   

Μαλαχίου 3, 1-24. 

1 Τάδε λέγει Κύριο̋ παντοκράτωρ·   
Ὁ παντοκράτορα̋ Κύριο̋ λέει τά ἑξῆ̋:  

Ἰδού ἐγώ ἐξαποστελῶ τόν ἄγγελόν Μου  
πρό προσώπου σου,  

Ἐγώ θά ἐξαποστείλω τόν ἀγγελιοφόρο 
Μου µπροστά ἀπό Σένα 

ὅ̋ κατασκευάσει τήν ὁδόν σου  
ἔµπροσθέν σου,  
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ὁ ὁποῖο̋ θά κατασκευάση τό δρόµο Σου 
µπροστά Σου.  

καί ἥξει εἰ̋ τόν ναόν ἑαυτοῦ Κύριο̋,  
Καί θά φθάση στό Ναό Του ὁ Κύριο̋,  

Ὅν ὑµεῖ̋ ζητεῖτε.  
τόν ὁποῖο περιµένετε.  

2 Καί τί̋ ὑποµενεῖ ἡµέραν εἰσόδου 
Αὐτοῦ;  

Ποιό̋ ὅµω̋ θ᾿ ἀντέξη τήν ἡµέρα  
τοῦ ἐρχοµοῦ τοῦ Κυρίου;  

Ἤ τί̋ ὑποστήσεται  
ἐν τῇ ὀπτασίᾳ Αὐτοῦ;  

Ἤ ποιό̋ θ᾿ ἀντέξη τήν ἐµφάνισή Του; 
∆ιότι Αὐτό̋ εἰσπορεύεται  
ὡ̋ πῦρ ἐν χωνευτηρίῳ  

∆ιότι Αὐτό̋ θά εἰσέλθη στόν κόσµο  
σάν τή φωτιά τοῦ µεταλλουργοῦ στό 
χωνευτήρι, 

καί ὡ̋ πόα πλυνόντων.  
σάν τήν καυστική ποτάσσα τοῦ 
πλυσίµατο̋. 

Καί καθιεῖται χωνεύων καί καθαρίζων  
Καί θά καθίση νά χωνέψη καί νά 
καθαρίση 

ὡ̋ τό ἀργύριον καί τό χρυσίον.  
ὅπω̋ ἀναχωνεύεται καί καθαρίζεται  
τό ἀσήµι καί τό χρυσάφι ἀπό τή σκουριά. 

4 Καὶ ἀρέσει τῷ Κυρίῳ  
θυσία ᾽Ιούδα καὶ ῾Ιερουσαλήµ,  
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Τότε θὰ εἶναι εὐπρόδεκτε̋ στὸν Κύριο οἱ 
θυσίε̋ τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰούδα καὶ τῆ̋ 
Ἱερουσαλήµ,  

καθὼ̋ αἱ ἡµέραι τοῦ αἰῶνο̋  
καὶ καθὼ̋ τὰ ἔτη τὰ ἔµπροσθεν.  

ὅπω̋ τὸν παλιὸ καιρό. 
5 Καί προσελεύσεται πρό̋ ἡµᾶ̋ ἐν κρίσει·  

Καί θά ἔλθη σέ µᾶ̋ γιά νά κάνη κρίση 
καί ἔσται µάρτυ̋ ταχύ̋  
ἐπί τού̋ πονηρού̋  

καί θά καταγγείλη γρήγορα τού̋ πονηρού̋  
καί ἐπί τά̋ µοιχαλίδα̋  

καί τί̋ µοιχαλίδε̋,  
καί ἐπί τού̋ ὀµνύοντα̋ τῷ ὀνόµατι 
Αὐτοῦ ἐπί ψευδῆ  

καί ἐκείνου̋ πού ὁρκίζονται στό ὄνοµά 
Του καί βεβαιώνουν ψέµατα, 

καί τού̋ µή φοβουµένου̋ Αὐτόν,  
καί ὅλου̋ ἐκείνου̋ πού δέν Τόν σέβονται, 

λέγει Κύριο̋ παντοκράτωρ. 
λέει ὁ παντοκράτορα̋ Κύριο̋. 

6 ∆ιότι ἐγώ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ ὑµῶν,  
καί οὐκ ἠλλοίωµαι·   

Ἐγώ εἶµαι ὁ Κύριο̋ καί Θεό̋ σα̋  
καί δέν ἔχω ἀλλάξει καθόλου,  

καί ὑµεῖ̋, υἱοί Ἰακώβ,  
ἐνῶ ἐσεῖ̋ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰακώβ 

7 ἐξεκλίνατε νόµιµα καί οὐκ ἐφυλάξατε.  
ξεκλίνατε ἀπό τί̋ ἐντολέ̋ τοῦ Νόµου  
καί δέν τί̋ τηρήσατε. 
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∆ιά τοῦτο ἐπιστρέψατε πρό̋ Με,  
Γι' αὐτό ἐπιστρέψετε σ᾿ Ἐµένα  

καί ἐπιστραφήσοµαι πρό̋ ὑµᾶ̋,  
καί τότε θά ἐπιστρέψω κι Ἐγώ σ᾿ ἐσᾶ̋, 

λέγει Κύριο̋ παντοκράτωρ. 
λέει ὁ παντοκράτορα̋ Κύριο̋. 

8 Μήτι πτερνιεῖ ἄνθρωπο̋ Θεόν;  
Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπο̋ νὰ προσβάλη τὸ Θεό;  

∆ιότι ὑµεῖ̋ πτερνίζετέ Με.  
Γιατί ἐσεῖ̋ ὅµω̋ Μὲ προσβάλατε!  

Καὶ ἐρεῖτε· ἐν τίνι ἐπτερνίσαµέν Σε;  
κι ὕστερα ρωτᾶτε: "Μὰ πῶ̋ Σὲ 
προσβάλοµε;  

ὅτι τὰ ἐπιδέκατα καί αἱ ἀπαρχαὶ  
µεθ' ὑµῶν εἰσι·  

Μὲ προσβάλατε γιατί οἱ δεκάτε̋ καὶ οἱ 
πρῶτοι καρποί τῶν ἀγρῶν σα̋ πού 
ὀφείλατε νά Μοῦ προσφέρετε, βρίσκονται 
στά χέρια σα̋.  

9 Καὶ ἀποβλέποντε̋ ὑµεῖ̋ ἀποβλέπετε,  
Καί συνεχῶ̋ ἐπινοεῖτε τρόπου̋  

καὶ Ἐµὲ ὑµεῖ̋ πτερνίζετε·  
τὸ ἔτο̋ συνετελέσθη.  

καί σεῖ̋ Μὲ προσβάλλετε· ἐνῶ το ἔτο̋ 
συνετελέσθη.  

10 Καὶ εἰσηνέγκατε πάντα τὰ ἐκφόρια  
εἰ̋ τοὺ̋ θησαυρού̋, 

Μαζέψατε ὅλη τήν παραγωγή στί̋ 
ἀποθῆκε̋ σα̋,  

καὶ ἔσται ἡ διαρπαγὴ αὐτοῦ  
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ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.  
καί αὐτό εἶναι ἁρπαγή ἀπό τό Ναό Μου,  
αὐτό πού τώρα βρίσκεται στά σπίτια σα̋.  

Ἐπιστρέψατε δὴ ἐν τούτῳ,  
Μετανοήσετε καί διορθωθῆτε σ' αὐτό, 

λέγει Κύριο̋ παντοκράτωρ,  
λέει ὁ παντοκράτορα̋ Κύριο̋, 

ἐὰν µὴ ἀνοίξω ὑµῖν  
τοὺ̋ καταρράκτα̋ τοῦ οὐρανοῦ  

καί θά δῆτε ἄν δέν ἀνοίξω τοὺ̋ 
καταρράχτε̋ τοῦ οὐρανοῦ  

καὶ ἐκχεῶ τὴν εὐλογίαν µου ὑµῖν  
ἕω̋ τοῦ ἱκανωθῆναι. 

νὰ χύσω ἄφθονη τήν εὐλογία Μου πάνω 
σα̋, ὥσπου νά ἱκανοποιηθῆτε.   

11 Καί διαστελῶ ὑµῖν εἰ̋ βρῶσιν   
Θὰ ξεχωρίσω νά σᾶ̋ ἀποστείλω γιά τή 
διατροφή σα̋  

καὶ οὐ µὴ διαφθείρω ὑµῶν  
τὸν καρπὸν τῆ̋ γῆ̋,  

καί δέ θά καταστρέψω γιά χάρη σα̋  
τοὺ̋ καρποὺ̋ τῆ̋ γῆ̋,  

καὶ οὐ µὴ ἀσθενήσῃ ὑµῶν  
ἡ ἄµπελο̋ ἡ ἐν τῷ ἀγρῷ,  

καὶ δέ θά ἀρρωστήσουν τ' ἀµπέλια στά 
χωράφια σα̋. 

λέγει Κύριο̋ παντοκράτωρ.  
λέει ὁ παντοκράτορα̋ Κύριο̋. 

12 Καί µακαριοῦσιν ὑµᾶ̋ πάντα τά ἔθνη,  
Τότε θά σᾶ̋ καλοτυχίζουν ὅλα τά ἔθνη,  
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διότι ἔσεσθε ὑµεῖ̋ γῆ θελητή,  
γιατί θά εἶστε ἡ ἀγαπηµένη χώρα  

λέγει Κύριο̋ παντοκράτωρ.  
λέει ὁ παντοκράτορα̋ Κύριο̋. 

13 Ἐβαρύνατε ἐπ' ἐµὲ τοὺ̋ λόγου̋ ὑµῶν,  
Εἴπατε ἐναντίον Μου λόγια βαριά,  

λέγει Κύριο̋,  
λέει ὁ Κύριο̋,  

καὶ εἴπατε·  
Ἐν τίνι κατελαλήσαµεν κατὰ Σοῦ; 

καὶ µετὰ ρωτᾶτε; "Τί εἴπαµε ἐναντίον 
Σου;"  

14 Εἴπατε· µάταιο̋ ὁ δουλεύων Θεῷ,  
Εἴπατε ὅτι "Εἶναι ἄσκοπο νὰ ὑπηρετεῖ 
κανεὶ̋ τὸ Θεό".  

καὶ τί πλέον  
ὅτι ἐφυλάξαµεν τὰ φυλάγµατα Αὐτοῦ  

καί ὅτι "Τί κερδίσαµε ποὺ τηρήσαµε τὶ̋ 
ἐντολέ̋ Του  

καὶ διότι ἐπορεύθηµεν ἱκέται  
καὶ πορευτήκαµε ὡ̋ ἱκέτε̋ 

πρὸ προσώπου Κυρίου παντοκράτορο̋;  
ἐνώπιον τοῦ παντοκράτορο̋ Κυρίου;  

15 Καὶ νῦν ἡµεῖ̋ µακαρίζοµεν 
ἀλλοτρίου̋, 

Τώρα ἐµεῖ̋ µακαρίζοµε τού̋ ἀλλογενεῖ̋  
καὶ ἀνοικοδοµοῦνται  
πάντε̋ ποιοῦντε̋ ἄνοµα  
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καί ὅλοι ὅσοι διαπράττουν ἀνοµίε̋ 
προοδεύουν καί στηρίζονται ὡ̋ στέρεα 
οἰκοδοµήµατα  

καὶ ἀντέστησαν τῷ Θεῷ καὶ ἐσώθησαν.  
καί ἀντιτάχτηκαν στὸ Θεὸ καί 
ἐσώθηκαν!" 

16 Ταῦτα κατελάλησαν  
οἱ φοβούµενοι τὸν Κύριον,  
ἕκαστο̋ πρὸ̋ τὸν πλησίον αὐτοῦ·  

Αὐτά τά κακά εἶπαν καθένα̋ πρό̋ τό 
διπλανό του ἐναντίον τοῦ Κυρίου, αὐτοί 
πού ὑποτίθεται ὅτι φοβοῦνται τὸν Κύριο.  

καὶ προσέσχε Κύριο̋ καὶ εἰσήκουσε  
Καί ὁ Κύριο̋ πρόσεξε καὶ ἄκουσε.  

καὶ ἔγραψε βιβλίον µνηµοσύνου  
ἐνώπιον Αὐτοῦ  

Καὶ ἔγραψε βιβλίο µνήµη̋ γιά νἆναι 
πάντα µπροστά Του, νά θυµᾶται  

τοῖ̋ φοβουµένοι̋ τὸν Κύριον  
ἐκείνου̋ ποὺ φοβοῦνται τὸν Κύριο 

καὶ εὐλαβουµένοι̋ τὸ ὄνοµα Αὐτοῦ.  
καί ἐκείνου̋ ποὺ σέβονται τ' ὄνοµά Του.  

17 καί γνώσεσθε ὅτι Ἐγώ Κύριο̋,   
Θά µάθετε ὅµω̋ ὅτι Ἐγώ εἶµαι ὁ Κύριο̋  

ἐπιβλέπων ἀνάµεσον δικαίου  
καί ἀνάµεσον ἀνόµου  

πού ἐπιβλέπει ἀνάµεσα στό δίκαιο καί 
στόν ἀσεβῆ, 

ἐν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ,  
τήν ἡµέρα ἐκείνη,  
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ᾗ Ἐγώ ποιῶ  
εἰ̋ περιποίησιν τῶν ἀγαπώντων Με.  

τήν ὁποία Ἐγώ προετοιµάζω γιά νά 
φερθῶ µέ εὐµένεια, σ᾿ ὅσου̋ Μ᾿ ἀγαποῦν. 

18 Καὶ ἐπιστραφήσεσθε καὶ ὄψεσθε  
Τότε θὰ στραφῆτε καί θά δῆτε τὴ 
διαφορὰ  

ἀναµέσον δικαίου καὶ ἀναµέσον ἀνόµου 
ἀνάµεσα στὸν δίκαιο καὶ ἀνάµεσα σ' 
αὐτόν πού περιφρονεῖ τό νόµο,  

καὶ ἀναµέσον τοῦ δουλεύοντο̋ Θεῷ  
καί ἀνάµεσα σ' αὐτὸν ποὺ ὑπηρετεῖ τὸ Θεὸ  

καὶ τοῦ µὴ δουλεύοντο̋. 
καὶ σ' ἐκεῖνον ποὺ δὲν Τὸν ὑπηρετεῖ. 

19 ∆ιότι ἰδοὺ ἡµέρα Κυρίου ἔρχεται  
∆ιότι νὰ την, ἔρχεται ἡ ἡµέρα τοῦ Κυρίου  

καιοµένη ὡ̋ κλίβανο̋ καὶ φλέξει 
αὐτού̋  

ἡ ὁποία καίει σὰν καµίνι καί θά τού̋ 
κατακάψη.  

καὶ ἔσονται πάντε̋ οἱ ἀλλογενεῖ̋  
καὶ πάντε̋ οἱ ποιοῦντε̋ ἄνοµα  
καλάµη,  

Τότε ὅλοι οἱ ἀλλογενεῖ̋ καὶ ὅλοι ὅσοι 
πράττουν τὴν ἁµαρτία θὰ εἶναι σὰν τὴν 
καλαµιά,  

καὶ ἀνάψει αὐτοὺ̋ ἡ ἡµέρα ἡ 
ἐρχοµένη,  

Κι ἐκείνη ἡ µέρα θὰ τοὺ̋ κατακάψη·  
λέγει Κύριο̋ παντοκράτωρ,  
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λέει ὁ παντοκράτορα̋ Κύριο̋, 
καὶ οὐ µὴ ὑπολειφθῆ ἐξ αὐτῶν ρίζα  
οὐδὲ κλῆµα.  

δὲ θὰ ἀποµείνη τίποτα ἀπ' αὐτού̋, οὔτε 
ρίζε̋ οὔτε κλαδιά. 

20 Καὶ ἀνατελεῖ ὑµῖν  
τοῖ̋ φοβουµένοι̋ τὸ ὄνοµά Μου  

Πάνω σέ σᾶ̋ ὅµω̋ ποὺ σέβεστε τ' ὄνοµά 
Μου,  

ἥλιο̋ δικαιοσύνη̋ καὶ ἴασι̋  
ἐν ταῖ̋ πτέρυξιν Αὐτοῦ,  

θ' ἀνατείλη ὁ ἥλιο̋ ποὺ θ' ἀποκαλύψη  
τὴ δικαιοσύνη σα̋ καὶ τά φτερά του,  
οἱ ἀχτίνε̋ του θὰ σᾶ̋ θεραπεύσουν.  

καὶ ἐξελεύσεσθε καὶ σκιρτήσετε  
Τότε θὰ βγῆτε καί θά σκιρτήσετε 

ὡ̋ µοσχάρια ἐκ δεσµῶν ἀνειµένα.  
ὅπω̋ τὰ µοσχάρια ποὺ ἐλευθερώνονται  
καί βγαίνουν ἀπὸ τὸ σταῦλο του̋.  

21 Καὶ καταπατήσετε ἀνόµου̋,   
Θὰ καταπατήσετε τοὺ̋ ἀσεβεῖ̋  

διότι ἔσονται σποδὸ̋  
ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑµῶν  

πού θά γίνουν σκόνη κάτω ἀπό τά πόδια 
σα̋,  

ἐν τῇ ἡµέρᾳ ᾗ Ἐγώ ποιῶ,  
τὴν ἡµέρα ποὺ Ἐγώ θὰ φέρω,  

λέγει Κύριο̋ παντοκράτωρ.  
λέει ὁ παντοκράτορα̋ Κύριο̋. 

22 Ἐπίγνωτε οὖν  
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Μάθετε καλά λοιπόν  
καί µνήσθητε τοῦ νόµου Μωσῆ 
τοῦ δούλου µου,  

καί νά θυµᾶστε τό Νόµο τοῦ Μὡσῆ τοῦ 
δούλου Μου,  

καθότι ἐνετειλάµην αὐτῷ ἐν Χωρήβ  
ὅπω̋ τόν ἐνοµοθέτησα καί τοῦ τόν 
παρέδωσα στό Χωρήβ, 

πρό̋ πάντα τόν ᾿Ἰσραήλ  
προστάγµατα καί δικαιώµατα.  

τί̋ προσταγέ̋ καί τί̋ ἀπαιτήσει̋ Μου 
ἀπ' ὅλο τό λαό Ἰσραήλ. 

23 Καί ἰδού ἐγώ ἀποστελῶ ὑµῖν  
Ἠλίαν τόν Θεσβίτην,  

Ἐγώ θά σᾶ̋ στείλω τόν Ἠλία τόν 
προφήτη ἀπό τή Θέσβη, 

πρίν ἤ ἐλθεῖν τήν ἡµέραν Κυρίου  
τήν µεγάλην καί ἐπιφανῆ,  

προτοῦ ἔρθη ἡ µεγάλη καί ἔνδοξη ἡµέρα 
τοῦ Κυρίου, 

24 ὅ̋ ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρό̋  
πρό̋ υἱόν  

καί αὐτό̋ θά κάνη νά συµφιλιωθοῦν πάλι 
οἱ γονεῖ̋ µέ τά παιδιά  

καί καρδίαν ἀνθρώπου πρό̋ τόν 
πλησίον αὐτοῦ,  

καί κάθε ἄνθρωπο̋ µέ τόν πλησίον του, 
µή ἐλθών πατάξω τήν γῆν ἄρδην,  

γιά νά µήν ἔλθω νά χτυπήσω τή γῆ,  
νά κάνω τά ἄνω κάτω. 



 

 

47

λέγει Κύριο̋ παντοκράτωρ,  
ὁ Θεό̋ ὁ ἅγιο̋ Ἰσραήλ. 

Αὐτά λέει ὁ παντοκράτορα̋ Κύριο̋, ὁ 
ἅγιο̋ Θεό̋ τοῦ Ἰσραήλ. 

 

* * * * * * * * * 

 


