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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

ΤΟ Β΄ ΕΩΘΙΝΟΝ 

Μάρκ. 16,1-8. 

ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ  

ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ  

Ὁ πρῶτο̋ λόγο̋,  
ἡ ἀρχή τοῦ κηρύγµατο̋  

τῆ̋ Ἀναστάσεω̋! 
 Ἕνα̋ λευκοντυµένο̋ Ἄγγελο̋  
ἀναγγέλλει στί̋ Μυροφόρε̋  

ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύριο̋  
καί τί̋ ἀποστέλλει νά τό ἀναγγείλουν 

στού̋ Μαθητέ̋ Του. 

Ἡ Μαγδαληνή Μαρία µέ τί̋ ἄλλε̋ 
Μυροφόρε̋ πηγαίνουν τό πρωί τήν πρώτη 
ἡµέρα τῆ̋ ἑβδοµάδο̋ στόν τάφο τοῦ Ἰη-
σοῦ, γιά νά Τόν ἁλείψουν µέ µῦρα. Βρίσ-
κουν τόν τάφο κενό καί ἕνα νεανίσκο λευ-
κοντυµένο, ὁ ὁποῖο̋ ἀναγγέλλει σ’ αὐτέ̋ 
τήν Ἀνάσταση καί τί̋ στέλνει νά ποῦν 
στού̋ Μαθητέ̋ του καί στόν Πέτρο, ὅτι 
ἠγέρθη ὁ Κύριο̋ καί νά τού̋ 
ὑπενθυµίσουν ὅτι θά τού̋ περιµένη στή 
συνάντηση πού ὁ ∆ιδάσκαλο̋ εἶχε ὁρίσει 
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νά κάνη µαζύ του̋ στή Γαλιλαία, πρίν 
ἀκόµη ἀπό τά πάθη Του. 

16,1 ∆ιαγενοµένου τοῦ Σαββάτου  
Μαρία ἡ Μαγδαληνή  
καί Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καί Σαλώµη  
ἠγόρασαν ἀρώµατα  
ἵνα, ἐλθοῦσαι, ἀλείψωσι τόν Ἰησοῦν.  

Ὅταν πέρασε τό Σάββατο, 
ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή  
καί ἡ Μαρία, ἡ µητέρα τοῦ Ἰακώβου, 
(Ἡ Παναγία) 
καί ἡ Σαλώµη ἀγόρασαν ἀρώµατα  
γιά νά πᾶνε ν' ἀλείψουν τό σῶµα τοῦ 
Ἰησοῦ. 

2 Καί λίαν πρω˙ τῆ̋ µιᾶ̋ τῶν σαββάτων  
ἔρχονται ἐπί τό µνηµεῖον,  
ἀνατείλαντο̋ τοῦ ἡλίου.  
3 Καί ἔλεγον πρό̋ ἑαυτά̋·  
- Τί̋ ἀποκυλίσει ἡµῖν τόν λίθον 
ἐκ τῆ̋ θύρα̋ τοῦ µνηµείου;  

Καί πολύ πρωί τήν ἑπόµενη ἡµέρα  
µετά τό Σάββατο, µόλι̋ ἀνέτειλε ὁ 
ἥλιο̋, ἦρθαν στό µνῆµα. 
Ἔλεγαν µεταξύ του̋:  
Ποιό̋ θά µᾶ̋ κυλήσει τήν πέτρα  
ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ µνήµατο̋;  

4 Καί ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν  
ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθο̋·  
ἦν γάρ µέγα̋ σφόδρα· 
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Μόλι̋ ὅµω̋ κοίταξαν πρό̋ τά ἐκεῖ, 
παρατήρησαν ὅτι ἡ πέτρα εἶχε κυλήσει 
ἀπό τόν τόπο τη̋.  
Ἦταν δέ πάρα πολύ µεγάλη. 

5 καί εἰσελθοῦσαι εἰ̋ τό µνηµεῖον,  
εἶδον νεανίσκον  
καθήµενον ἐν τοῖ̋ δεξιοῖ̋,  
περιβεβληµένον στολήν λευκήν  
καί ἐξεθαµβήθησαν.  

Μόλι̋ µπῆκαν στό µνῆµα  
εἶδαν ἕνα νέο µέ λευκή στολή  
νά κάθεται στά δεξιά, καί τρόµαξαν. 

6 Ὁ δέ λέγει αὐταῖ̋·  
Μή ἐκθαµβεῖσθε. 
Ἰησοῦν ζητεῖτε τόν Ναζαρηνόν,  
τόν ἐσταυρωµένον·  
ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε·  
ἴδε ὁ τόπο̋ ὅπου ἔθηκαν αὐτόν·  

Αὐτό̋ ὅµω̋ τού̋ εἶπε:  
Μήν τροµάζετε!  
Τόν Ἰησοῦ ζητᾶτε ἀπό τήν Ναζαρέτ,  
τό σταυρωµένο.  
Ἀναστήθηκε. ∆έν εἶναι ἐδῶ.  
Νά καί τό µέρο̋ ὅπου Τόν εἶχαν βάλει. 

7 ἀλλ᾿ ὑπάγετε 
εἴπατε τοῖ̋ µαθηταῖ̋ αὐτοῦ  
καί τῷ Πέτρῳ  
ὅτι προάγει ὑµᾶ̋ εἰ̋ τήν Γαλιλαίαν  
ἐκεῖ αὐτόν ὄψεσθε, καθώ̋ εἶπεν ὑµῖν.  
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Πηγαίνετε τώρα καί πεῖτε στού̋ 
µαθητέ̋ του καί στόν Πέτρο: 
"Πηγαίνει πρίν ἀπό σᾶ̋ στήν Γαλιλαία 
καί σᾶ̋ περιµένει· ἐκεῖ θά Τόν δῆτε, 
ὅπω̋ σᾶ̋ εἶπε." 

8 Καί ἐξελθοῦσαι ταχύ  
ἔφυγον ἀπό τοῦ µνηµείου·  
εἶχε δέ αὐτά̋ τρόµο̋ καί ἔκστασι̋  
καί οὐδενί οὐδέν εἶπον·  
ἐφοβοῦντο γάρ. 

Αὐτέ̋ βγῆκαν κι ἔφυγαν γρήγορα  
ἀπό τό µνῆµα 
γεµᾶτε̋ τρόµο καί δέο̋ 
καί σέ κανέναν δέν εἶπαν τίποτε,  
γιατί ἦταν φοβισµένε̋. 

 
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ  

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 
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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. 
∆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. 
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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. 
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. 

Τιµιωτέρα . 

Ὠδή θ ΄. 

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. 
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Ἐξαποστειλάριον ἑωθινόν β΄ 

Τόν λίθον θεωρήσασαι  
ἀποκεκυλισµένον  

Μόλι̋ τό λίθο εἴδανε  
νἆν’ ἀποκυλισµένο̋ 

αἱ µυροφόροι ἔχαιρον·  
εἶδον γάρ νεανίσκον  

οἱ Μυροφόρε̋ χάρηκαν 
γιατ’ εἶδαν ἕνα Νέο 

καθήµενον ἐν τῷ τάφῳ·  
καί αὐτό̋ ταύται̋ ἔφη·  

νά κάθεται µέσ’ στόν Τάφο 
καί σ’ αὐτέ̋ νά µιλάη! 

Ἰδού Χριστό̋ ἐγήγερται·  
εἴπατε σύν τῷ Πέτρῳ  
τοῖ̋ µαθηταῖ̋·  

∆εῖτε! Ὁ Χριστό̋ σηκώθηκε 
πᾶτε πεῖτε στόν Πέτρο, 
στού̋ Μαθητέ̋: 

Ἐν τῷ ὄρει φθάσατε Γαλιλαία̋!  
Στό βουνό νά πᾶτε τῆ̋ Γαλιλαία̋! 

ἐκεῖ ὑµῖν ὀφθήσεται,  
ὡ̋ προεῖπε τοῖ̋ φίλοι̋. 

Ἐκεῖ θά σᾶ̋ ἐµφανιστῆ 
ὅπω̋ σᾶ̋ τό προεῖπε! 
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Ἐξαποστειλάριον τοῦ ὁσίου Σάββα 
Ἦχο̋ γ΄. Ἐν Πνεύµατι τῷ Ἱερῷ 

Τὴν ἔρηµον ἐπόλισα̋,  
τρόποι̋ ἐν φιλοσόφοι̋,  
Πατέρων τὸ ἀγλά̓σµα,  
Σάββα Πάτερ θεόφρον,  
καὶ ταύτην ἀπετέλεσα̋,  
νοητὸν Παράδεισον,  
κοµῶσαν ἄνθεσι θείοι̋,  
µονοτρόπων τῷ πλήθει,  
τῶν ἀξίω̋ τελούντων,  
τὴν σὴν σεβάσµιον µνήµην. 
 

Θεοτοκίον. 
Ἦχο̋ γ΄. Φῶ̋ ἀναλλοίωτον Λόγε  

Χρυσοπλοκώτατε Πύργε,  
καὶ δωδεκάτειχε Πόλι̋,  
ἡλιοστάλακτε θρόνε,  
Καθέδρα τοῦ Βασιλέω̋,  
ἀκατανόητον θαῦµα   
πῶ̋ γαλουχεῖ̋ τὸν ∆εσπότην! 
 

Ε Ι Σ  Τ Ο Υ Σ  Α Ι Ν Ο Υ Σ  

Πάσα πνοή-Ψαλµοί τῶν Αἴνων 

Στιχηρά Ἀναστάσιµα. 
1 

 Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖ̋ κρίµα ἔγγραπτον·  Ψαλ 149,9 

 δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖ̋ ὁσίοι̋ Αὐτοῦ. 
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Ἀνέστη Χριστό̋ ἐκ νεκρῶν, 
λύσα̋ θανάτου τά δεσµά· 
εὐαγγελίζου γῆ χαράν µεγάλην· 
αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν. 

2 

 Αἰνεῖτε τόν Θεόν ἐν τοῖ̋ ἁγίοι̋ Αὐτοῦ,  Ψαλ

 αἰνεῖτε Αὐτόν  

 ἐν στερώµατι τῆ̋ δυνάµεω̋ Αὐτοῦ· 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι 
προσκυνήσωµεν ἅγιον Κύριον, Ἰησοῦν  
τόν µόνον ἀναµάρτητον. 

3 

 Αἰνεῖτε Αὐτόν  

 κατά τό πλῆθο̋ τῆ̋ µεγαλωσύνη̋ Αὐτοῦ.  

Χριστοῦ τήν Ἀνάστασιν, 
προσκυνοῦντε̋ οὐ παυόµεθα· 
Αὐτό̋ γάρ ἡµᾶ̋ ἔσωσεν  
ἐκ τῶν ἀνοµιῶν ἡµῶν· 
ἅγιο̋ Κύριο̋ Ἰησοῦ̋,  
ὁ δείξα̋ τήν Ἀνάστασιν. 

4 

 Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ἤχῳ σάλπιγγο̋,  Ψαλ

 αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ψαλτηρίῳ καί κιθάρᾳ·  

Τί ἀνταποδώσωµεν τῷ Κυρίῳ  
περί πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡµῖν; 
δι᾿ ἡµᾶ̋ Θεό̋ ἐν ἀνθρώποι̋ 
διά τήν καταφθαρεῖσαν φύσιν 
ὁ Λόγο̋ σάρξ ἐγένετο  
καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν· 
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πρό̋ τού̋ ἀχαρίστου̋ ὁ Εὐεργέτη̋· 
πρό̋ τού̋ αἰχµαλώτου̋ ὁ Ἐλευθερωτή̋· 
πρό̋ τού̋ ἐν σκότει καθηµένου̋, 
ὁ ἥλιο̋ τῆ̋ δικαιοσύνη̋· 
ἐπί τόν Σταυρόν ὁ ἀπαθή̋· 
ἐπί τόν ᾍδην τό φῶ̋,  
ἐπί τόν θάνατον ἡ ζωή· 
ἡ Ἀνάστασι̋ διά τού̋ πεσόντα̋,  
πρό̋ ὅν βοήσωµεν·  
Ὁ Θεό̋ ἡµῶν δόξα Σοι. 
 

Στιχηρά Προσόµοια τοῦ ὁσίου 

Ἦχο̋ α΄. Τῶν οὐρανίων ταγµάτων  
Ὁ ὑπερόπτη̋ τῶν κάτω,  
καὶ παρεπίδηµο̋,  
ὁ ἐραστὴ̋ τῶν ἄνω, καὶ ἐρηµοπολίτη̋,  
Σάββα̋ ὁ θεόφρων, πάντα̋ ἡµᾶ̋, 
ἑορτάσαι προτρέπεται,  
τῆ̋ πρὸ̋ Θεὸν ἐκδηµία̋ αὐτοῦ πιστῶ̋,  
τὴν ἡµέραν τὴν σεβάσµιον. 

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοι̋ εὐήχοι̋,  

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοι̋ ἀλαλαγµοῦ.  

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Ὁ ὑπερόπτη̋ τῶν κάτω...  

Τίµιο̋ ἐναντίον Κυρίου  

ὁ θάνατο̋ τοῦ ὁσίου Αὐτοῦ 

Ἔξω σαρκὸ̋ καὶ τοῦ κόσµου,  
ταῖ̋ ἀρεταῖ̋ γεγονώ̋,  
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καὶ δι' αὐτῶν δοξάσα̋,  
ἐπὶ γῆ̋ διὰ βίου,  
τὸν Κύριον τῆ̋ δόξη̋, Πάτερ σοφέ,  
κατ' ἀξίαν δεδόξασαι,  
καὶ ἰαµάτων ἐδείχθη̋ θεία πηγή,  
παρ' αὐτοῦ Σάββα θεόληπτε. 

Μακάριο̋ ἀνὴρ ὁ φοβούµενο̋ τὸν Κύριον. 

Μέτριο̋ ἄκακο̋ πρᾶο̋,  
ἁπλοῦ̋, ἡσύχιο̋,  
ὡ̋ χρηµατίσα̋ Πάτερ,  
ὑπὲρ ἄνθρωπον ὄντω̋,  
καὶ ἄ̔λο̋ ἐν ὕλῃ, οἶκο̋ Θεοῦ,  
καθωράθη̋ πανάξιο̋,  
τὰ̋ ἐξ αὐτοῦ πρὀούσα̋ σοι δωρεά̋,  
συµπαθῶ̋ διαπορθµεύων ἡµῖν.  

 
∆οξαστικόν ἑωθινόν β΄  

 Ἦχο̋ β ΄  
Μετά µύρων προσελθούσαι̋  
ταῖ̋ περί τήν Μαριάµ γυναιξί  

Ὅταν οἱ γυναῖκε̋ 
πού ἦταν µαζί µέ τή Μαρία  
πήγανε µέ µῦρα στόν Τάφο 

καί διαπορουµέναι̋  
πῶ̋ ἔσται αὐταῖ̋ τυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ,  

καί ἐνῶ ἀποροῦσαν 
πῶ̋ θά µποροῦσαν νά ἐπιτύχουν  
αὐτό πού ποθοῦσαν, 

ὡράθη ὁ λίθο̋ µετηρµένο̋! 
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εἶδαν τό λίθο µετακινηµένο!  
Καί θεῖο̋ νεανία̋  
καταστέλλων τόν θόρυβον  
αὐτῶν τῆ̋ ψυχῆ̋·  

Κι ἕναν Ἄγγελο νά καθησυχάζη 
τήν ψυχική του̋ ταραχή! 

Ἠγέρθη γάρ φησίν, Ἰησοῦ̋ ὁ Κύριο̋· 
Ἀναστήθηκε τού̋ λέει Ἰησοῦ̋ ὁ Κύριο̋!  

∆ιό κηρύξατε τοῖ̋ κήρυξιν Αὐτοῦ 
µαθηταῖ̋  
εἰ̋ τήν Γαλιλαίαν δραµεῖν  

Γι’ αὐτό κηρύξετε  
στού̋ κήρυκε̋ Μαθητέ̋ Του 
νά τρέξουνε στή Γαλιλαία 

καί ὄψεσθαι Αὐτόν  
ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν  
ὡ̋ ζωοδότην καί Κύριον. 

καί νά Τόν δοῦν 
ἀναστηµένο ἐκ νεκρῶν! 
Ὡ̋ Ζωοδότην καί Κύριον! 

 
Καὶ νῦν... 

Ὑπερευλογηµένη ... 

∆οξολογία µεγάλη 

Σήµερον σωτηρία... 
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆ΟΝ 

Ἀπολυτίκια  

 Τό ἀναστάσιµον. Ἦχο̋ βαρύ̋. 
Κατέλυσα̋  
τῷ Σταυρῷ Σου τόν θάνατον· 
ἠνέῳξα̋ τῷ Λῃστῇ τόν Παράδεισον· 
τῶν Μυροφόρων τόν θρῆνον µετέβαλε̋· 
καί τοῖ̋ Σοῖ̋ Ἀποστόλοι̋  
κηρύττειν ἐπέταξα̋· 
ὅτι ἀνέστη̋, Χριστέ ὁ Θεό̋, 
παρέχων τῷ κόσµῳ τό µέγα ἔλεο̋. 
 

Τοῦ Ἁγίου Σάββα 
Ἦχο̋ πλ. δ΄ 

Ταῖ̋ τῶν δακρύων σου ῥοαῖ̋,  
τῆ̋ ἐρήµου τὸ ἄγονον ἐγεώργησα̋,  
καὶ τοῖ̋ ἐκ βάθου̋ στεναγµοῖ̋,  
εἰ̋ ἑκατὸν τοὺ̋ πόνου̋ ἐκαρποφόρησα̋,  
καὶ γέγονα̋ φωστήρ,  
τῇ οἰκουµένῃ λάµπων τοῖ̋ θαύµασι,  
Σάββα Πατὴρ ἡµῶν Ὅσιε.  
Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,  
σωθῆναι τὰ̋ ψυχὰ̋ ἠµῶν. 

Τοῦ ναοῦ... 

Κοντάκιον . 

Ἡ Παρθένο̋ σήµερον  
τόν προαιώνιον Λόγον 
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Ἐν σπηλαίῳ ἔρχεται  
ἀποτεκεῖν ἀποῤῥήτω̋.  

Χόρευε, 
ἡ οἰκουµένη, ἀκουτισθεῖσα·  

∆όξασον  
µετά Ἀγγέλων καί τῶν Ποιµένων,  

Βουληθέντα ἐποφθῆναι  

Παιδίον νέον, τόν πρό αἰώνων Θεόν. 
 

Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. 

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,  
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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,  
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, ἅγιο̋ ἰσχυρό̋,  
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ἅγιο̋ ἀθάνατο̋, ἐλέησον ἡµᾶ̋. 
... 

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. 

ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ ΧΟΡΟΙ 

Ἅγιο̋ ὁ Θεό̋, ἅγιο̋ ἰσχυρό̋,  
ἅγιο̋ ἀθάνατο̋, ἐλέησον ἡµᾶ̋. 
 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 

Προκείµενον. Ἦχο̋ δ΄. Ψαλµό̋ 50. 

Ἐλέησόν µε, ὁ Θεό̋,  
κατά τό µέγα ἔλεό̋ Σου 3 

Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐµοί, ὁ Θεό̋.   

Πρό̋ Γαλάτα̋ Ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα. (5,22- 6,2.) 

Ἡ καρποφορία πού ἀποδεικνύει τήν 
παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋ στή ζωή 
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τῶν Χριστιανῶν. Τό ἰδανικό τοῦ 
µετανοοῦντο̋, τό µέτρο ἐκτιµήσεω̋ τῆ̋ 
διορθώσεω̋, τῆ̋ µετανοία̋ του. Τήν δεί-
χνετε; 

Ἀδελφοί  
5,22 ὁ καρπό̋ τοῦ Πνεύµατο̋ ἔστιν ἀγάπη, 

Ἀδελφοί, ὁ καρπό̋ τοῦ Πνεύµατο̋ 
εἶναι ἡ ἀγάπη, 

χαρά, εἰρήνη, µακροθυµία,  
ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ µακροθυµία, 

χρηστότη̋, ἀγαθωσύνη, πίστι̋,  
ἡ καλωσύνη, ἡ ἀγαθότητα, ἡ πίστη, 

23 πραότη̋, ἐγκάτεια· 
ἡ πραότητα, ἡ ἐγκράτεια. 

κατά τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόµο̋. 
Ἐναντίον αὐτῶν δέν ὑπάρχει καµιά 
ἐντολή τοῦ νόµου. 

24 Οἱ δέ τοῦ Χριστοῦ,  
τήν σάρκα ἐσταύρωσαν 

Ἄλλωστε ὅσοι εἶναι τοῦ Χριστοῦ  
ἔχουν σταυρώσει τόν ἁµαρτωλό ἑαυτό 
του̋1 

σύν τοῖ̋ παθήµασι καί ταῖ̋ ἐπιθυµίαι̋. 
µαζί µέ τά πάθη καί τί̋ ἐπιθυµίε̋ Του. 

25 Εἰ ζῶµεν Πνεύµατι,   
Πνεύµατι καί στοιχῶµεν.   
                                       

1 Οἱ Χριστιανοί ζοῦµε συνεχῶ̋ τά πάθη τοῦ 

Χριστοῦ καί τήν Ἀνάστασή Του. Εἴµαστε νεκροί γιά τόν 

κόσµο καί τί̋ κοσµικέ̋ ἐπιθυµίε̋. 
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Ἀφοῦ λοιπόν ζοῦµε µέ τή δύναµη τοῦ 
Πνεύµατο̋, πρέπει ν᾿ ἀκολουθοῦµε καί 
τό Πνεῦµα. 

26 Μή γινώµεθα κενόδοξοι,   
Ἄ̋ µή γινόµαστε µαταιόδοξοι, 

ἀλλήλου̋ προκαλούµενοι,   
ἀλλήλοι̋ φθονοῦντε̋.  

ἄ̋ µήν προκαλοῦµε κι ἄ̋ µή φθονοῦµε  
ὁ ἕνα̋ τόν ἄλλο. 

6,1 Ἀδελφοί, ἐάν καί προληφθῇ ἄνθρωπο̋   
ἔν τινι παραπτώµατι,  

Ἄν κάποιο̋, ἀδελφοί µου, βρεθῆ νά 
κάνη κάποιο παράπτωµα, 

ὑµεῖ̋ οἱ  πνευµατικοί  
καταρτίζετε τόν τοιοῦτον  
ἐν πνεύµατι πραότητο̋,2 

ἐσεῖ̋ πού ἔχετε τό Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ  
νά τόν διορθώνετε µέ πραότητα. 

σκοπῶν σεαυτόν, µή καί σύ πειρασθῇ̋.  
Προσέχετε µόνο µήν παρασυρθεῖτε κι 
ἐσεῖ̋ ἀπ᾿ τόν πειρασµό. 

2 Ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε   
Νά σηκώνετε ὁ ἕνα̋ τό φορτίο τοῦ 
ἄλλου 

καί οὕτω̋ ἀναπληρώσατε 
τόν νόµον τοῦ Χριστοῦ. 

κι ἔτσι θά ἐφαρµόσετε πλήρω̋  
                                       

2 Οἱ ἐξοµολόγοι καί ὅσοι αἰσθάνονται ὅτι ἔχουν τό 
΄χαρισµα νά εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τή διόρθωση τῶν ἄλλων. 
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τό νόµο τοῦ Χριστοῦ. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ  
ΤΗΣ 10ης ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑ 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ  

Ἡ Βιβλική περικοπή τῆ̋ Ι΄ Κυριακῆ̋ 
Λουκᾶ συνεδέετο ἀρχικά µέ τόν 
Ἀπόστολο τῆ̋ ΚΖ΄ Κυριακῆ̋ Ἐπιστολῶν, 
(Ἐφεσίου̋ 6,10-17) πού παραθέτοµε 
ἀµέσω̋ παρά κάτω.  

Καί τά δύο αὐτά ἀναγνώσµατα µᾶ̋ 
προετοιµάζουν γιά τόν ἑορτασµό τῶν 
Χριστουγέννων καί µᾶ̋ προσγειώνουν 
στήν κοσµική πραγµατικότητα. Φωτίζουν 
τή ζωή µα̋ µέσα στόν κόσµο καί µᾶ̋ 
βοηθοῦν νά κατανοήσωµε τόν ἀγῶνα µα̋ 
ἔναντι τοῦ σκοτεινοῦ Ἄρχοντο̋ τοῦ 
παρόντο̋ κόσµου, πού µᾶ̋ κρατεῖ 
δεµένου̋ καί µᾶ̋ κυβερνᾶ! Τό καθένα µᾶ̋ 
δίδει τό σύνθηµά του. 

Καί τά δύο κείµενα, Ἀποστόλου καί 
Εὐαγγελίου, εἶναι προεόρτια σαλπίσµατα 
τῶν Χριστουγέννων καί φανερώνουν τήν 
εὐεργεσία πού ὁ Χριστό̋ ἔκαµε στού̋ ἀν-
θρώπου̋. 

 Ὁ Ἀπόστολο̋ µᾶ̋ δείχνει τόν ἐχθρό 
πού µᾶ̋ ἐπιτίθεται καί µᾶ̋ προτείνει νά 
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ἐνδυθοῦµε τήν πανοπλία τοῦ Θεοῦ γιά νά 
τόν ἀποκρούσωµε! Ὁ πόλεµο̋ δέν εἶναι 
εὔκολη ὑπόθεση. 

Ἡ περικοπή αὐτή τοῦ Ἀποστόλου 
(Ἐφεσ. 6,10-17). ἀναφέρεται στήν κατά-
σταση τοῦ πεσµένου στήν ἁµαρτία κό-
σµου (πού εἶναι δηλαδή δεµένο̋ ἀπό τόν 
δαίµονα στήν ἁµαρτία) καθώ̋ καί στόν ἀ-
γώνα πού πρέπει νά κάµη ὁ Χριστιανό̋ 
γιά τή σωτηρία του µέ τήν πνευµατική 
του πανοπλία «... ἐνδύσασθε τήν πανοπλί-
αν τοῦ Θεοῦ... ». «Οὐκ ἔστιν ἡµῖν ἡ πάλη 
πρό̋ αἷµα καί σάρκα ...», ἀλλά πρό̋ τό 
∆ιάβολο καί τού̋ σκοτεινού̋ ἀγγέλου̋ 
του.  

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Νέο̋ Ἰσραήλ, ὁ 
Νέο̋ Λαό̋ τοῦ Θεοῦ, πού πορεύεται πρό̋ 
τήν Ἄνω Ἰερουσαλήµ, ὅπω̋ ὁ παλαιό̋ 
Ἰσραήλ, διά µέσου τῆ̋ ερήµου µέ τά φίδια 
καί τί̋ τόσε̋ δυσκολίε̋ καί µέσα ἀπό 
ἐχθρικού̋ λαού̋! «Στρατεύεται!» Εἶναι 
στή «στράτα» στό δρόµο, στήν πορεία σάν 
στρατιώτη̋ πολεµιστή̋. Εἶναι 
στρατευοµένη! Κάθε χριστιανό̋ εἶναι 
στρατιώτη̋ πολεµιστή̋! Σέ ὅλη του τή 
ζωή πολεµᾶ τόν ∆ιάβολο!  

Τό Εὐαγγέλιο µᾶ̋ δείχνει 
παραστατικά τήν κατάστασή µα̋. 
Εἴµαστε δεµένοι καί συγκύπτοµε στό 
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χῶµα, τήν προσήλωσή µα̋ στά γήινα! 
«Γήινα» εἶναι οἱ ἀπολαύσει̋ τοῦ πλούτου, 
τῆ̋ δυνάµεω̋, τῆ̋ δόξα̋ καί τῶν ἡδονῶν· 
ὅλα ὅσα µᾶ̋ κλέβουν τήν προσοχή καί τή 
στρέφουν ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ.  

Καθώ̋ ἡ περικοπή ἀναγινώσκεται 
στήν Ἐκκλησία µέσα στό προεόρτιο κλῖ-
µα τῶν Χριστουγέννων, ὑποµνηµατίζει 
τήν κατάσταση τῆ̋ δουλεία̋ στό δαίµονα, 
τόσο τῶν Ἰουδαίων ὅσο καί τῆ̋ ὅλη̋ ἀν-
θρωπότητο̋, ἀπό τήν ὁποία, µέ τήν ἐναν-
θρώπησή Του, ἦλθε νά τήν ἐλευθερώση ὁ 
Χριστό̋.  

Ἡ συγκύπτουσα τοῦ Εὐαγγελίου 
εἶναι ἀλληγορική εἰκόνα τῆ̋ ἐκπεσούση̋ 
ἀνθρωπότητο̋, τήν ὁποίαν ἦρθε νά 
θεραπεύση ὁ Χριστό̋. Ὁ Χριστό̋ εἶναι ὁ 
ἐλευθερωτή̋ τῶν ἀνθρώπων ἀπό τή 
σκλαβιά στήν ὁποία τού̋ ἔχει ὑποτάξει µέ 
τό προπατορικό ἁµάρτηµα ὁ ∆ιάβολο̋. Ἡ 
συγκύπτουσα, συµβολίζει τόν κόσµο, πού 
τόν  ἔχει ὁ ∆αίµονα̋ δεµένο µέ τήν  ἁ-
µαρτία στά γήινα. 

  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

ΚΖ΄  ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
Προκείµενον.  Ἦχο̋ β΄.  Ψαλµό̋ 117. 

Ἰσχύ̋ µου καί ὕµνησί̋ µου ὁ Κύριο̋.  
 Παιδεύων ἐπαίδευσέ µε ὁ Κύριο̋. 
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Πρό̋ Ἐφεσίου̋ Ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα, 6,10-17. 

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ  

ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ  

ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ  

ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Μεταβαπτισµατική Κατήχηση 

Ὁ Ἀπόστολο̋ Παῦλο̋ ἀπευθύνεται  
σέ νεοφώτιστου̋ Χριστιανού̋  

καί τού̋ λέει: 
«Ἔχοντα̋ µιά τέτοια πνευµατική,  

θεολογική, θεµελίωση τῆ̋ ζωῆ̋ σα̋, 
καθώ̋ φωτιστήκατε καί γνωρίσατε τόν 
πλοῦτο πού σᾶ̋ χάρισε ὁ Θεό̋ µέ τό 
Βάπτισµα καί ἔχετε µέ τήν Πίστη τό 
Χριστό µέσα στί̋ καρδιέ̋ σα̋, προσέχετε 
τήν ἐξωτερική σα̋ ζωή. Προσέχετε νά  
ἀχτινοβολῆτε τό Χριστό µέ τή 
καθηµερινή συµπεριφορά σα̋!» 

Ὁ ∆άβολο̋ ἔχει κηρύξει προαιώνια 
πόλεµο ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καί τῶν 
παιδιῶν Του. Αὐτή εἶναι ἡ 
πραγµατικότητα τῆ̋ ζωῆ̋ τοῦ παρόντο̋ 
κόσµου. Σ’ αὐτό τόν πόλεµο εἴµαστε 
ἀναγκασµένοι νά βγοῦµε νά πολεµήσουµε. 
Ἀντίπαλό̋ µα̋ εἶναι ὁ ∆ιάβολο̋. 
Σύµµαχό̋ µα̋ εἶναι ὁ Θεό̋ καί Αὐτό̋ µᾶ̋ 
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δίδει τά ὅπλα γιά νά ἀντιµετωπίσωµε τόν 
ἐχθρό νικηφόρα! 

Παρακάτω παραθέτουµε τά 
ἀποσπάσµατα τῆ̋ Πρό̋ Ἐφεσίου̋ πού 
σηµαδεύουν τήν πορεία τῆ̋ σκέψεω̋ τοῦ 
Ἀποστόλου, µέχρι τήν περικοπή πού 
διαβάζεται στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι 
κλεισµένη ἀνάµεσα σέ δυό σειρέ̋ 
ἀστερίσκων.    

4,1 Παρακαλῶ οὖν ὑµᾶ̋ 
ἐγὼ ὁ δέσµιο̋ ἐν Κυρίῳ  
ἀξίω̋ περιπατῆσαι 
τῆ̋ κλήσεω̋ ἧ̋ ἐκλήθητε,  
2 µετὰ πάση̋ ταπεινοφροσύνη̋  
καὶ πρᾳότητο̋, µετὰ µακροθυµία̋,  
ἀνεχόµενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ,  
3 σπουδάζοντε̋ τηρεῖν  
τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύµατο̋  
ἐν τῷ συνδέσµῳ τῆ̋ εἰρήνη̋.  
4 ἓν σῶµα καὶ ἓν Πνεῦµα,  
καθὼ̋ καὶ ἐκλήθητε  
ἐν µιᾷ ἐλπίδι τῆ̋ κλήσεω̋ ὑµῶν·  
5 εἷ̋ Κύριο̋, µία πίστι̋, ἓν βάπτισµα 
6  εἷ̋ Θεὸ̋ καὶ πατὴρ πάντων,  
ὁ ἐπὶ   πάντων, καὶ διὰ πάντων,  
καὶ ἐν πᾶσιν ἡµῖν. 
. . . . . . . 
4,17 Τοῦτο οὖν λέγω  
καὶ µαρτύροµαι ἐν Κυρίῳ,  
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µηκέτι ὑµᾶ̋ περιπατεῖν  
καθὼ̋ καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη περιπατεῖ  
ἐν µαταιότητι τοῦ νοὸ̋ αὐτῶν,  
18 ἐσκοτισµένοι τῇ διανοίᾳ,  
ὄντε̋ ἀπηλλοτριωµένοι  
τῆ̋ ζωῆ̋ τοῦ Θεοῦ  
διὰ  τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖ̋,  
. . . . . . . .  
4,20 ὑµεῖ̋ δὲ  
οὐχ οὕτω̋ ἐµάθετε τὸν Χριστόν,  
21 εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε  
καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε,  
καθὼ̋ ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ,  
22 ἀποθέσθαι ὑµᾶ̋  
κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν  
τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον  
τὸν φθειρόµενον  
κατὰ τὰ̋ ἐπιθυµία̋ τῆ̋ ἀπάτη̋,  
23 ἀνανεοῦσθαι δὲ  
τῷ πνεύµατι τοῦ νοὸ̋ ὑµῶν  
24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον  
τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα  
ἐν δικαιοσύνῃ  
καὶ ὁσιότητι τῆ̋ ἀληθεία̋.  
25 ∆ιὸ ἀποθέµενοι τὸ ψεῦδο̋  
λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστο̋  
µετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ·  
ὅτι ἐσµὲν ἀλλήλων µέλη.  
. . . . . . . . . 
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5,1 Γίνεσθε οὖν µιµηταὶ τοῦ Θεοῦ  
ὡ̋ τέκνα ἀγαπητά,  
2 καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ,  
καθὼ̋ καὶ ὁ Χριστὸ̋ ἠγάπησεν ἡµᾶ̋  
καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡµῶν  
προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ Θεῷ  
εἰ̋ ὀσµὴν εὐωδία̋. 3 πορνεία δὲ  
καὶ πᾶσα ἀκαθαρσία ἢ πλεονεξία  
µηδὲ ὀνοµαζέσθω ἐν ὑµῖν,  
καθὼ̋ πρέπει ἁγίοι̋,  

4 καὶ αἰσχρότη̋ καὶ µωρολογία  
ἢ εὐτραπελία, τὰ οὐκ ἀνήκοντα,  
ἀλλὰ µᾶλλον εὐχαριστία.  
5 τοῦτο γὰρ ἔστε γινώσκοντε̋, 
ὅτι πᾶ̋ πόρνο̋ ἢ ἀκάθαρτο̋  
ἢ πλεονέκτη̋, ὅ̋ ἐστιν εἰδωλολάτρη̋, 
οὐκ ἔχει κληρονοµίαν  
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. 
. . . . . . . . . . 
5, 8 Ὡ̋ τέκνα φωτὸ̋ περιπατεῖτε·  
9 ὁ γὰρ καρπὸ̋ τοῦ Πνεύµατο̋ 
ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ  
καὶ δικαιοσύνη καὶ ἀληθείᾳ·  
10 δοκιµάζοντε̋  
τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ.  
11 καὶ µὴ συγκοινωνεῖτε  
τοῖ̋ ἔργοι̋ τοῖ̋ ἀκάρποι̋ τοῦ σκότου̋,  
µᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε·  
. . . . . . . . . . . . 
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5,15 Βλέπετε οὖν 
πῶ̋ ἀκριβῶ̋ περιπατεῖτε,  
µὴ ὡ̋ ἄσοφοι, ἀλλ᾿ ὡ̋ σοφοί,  

16 ἐξαγοραζόµενοι τὸν καιρόν,  
ὅτι αἱ ἡµέραι πονηραί εἰσι 

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

6,10 Ἀδελφοί,  
ἐνδυναµοῦσθε ἐν Κυρίῳ 
καὶ ἐν τῷ κράτει τῆ̋ ἰσχύο̋ Αὐτοῦ.  

Ἀδελφοί γίνεσθε δυνατοὶ διὰ τοῦ 
Κυρίου καὶ διὰ τοῦ κράτου̋ τῆ̋ 
δυνάµεώ̋ Του.  

11 Ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ  
πρὸ̋ τὸ δύνασθαι ὑµᾶ̋ στῆναι  
πρὸ̋ τὰ̋ µεθοδεία̋ τοῦ διαβόλου·  

Ντυθεῖτε µέ τὴν πανοπλία τοῦ Θεοῦ 
γιὰ νὰ µπορέσετε νὰ ἀντισταθῆτε στὰ 
τεχνάσµατα τοῦ διαβόλου,  

12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡµῖν ἡ πάλη  
πρὸ̋ αἷµα καὶ σάρκα,   

διότι δὲν ἔχοµε νά παλέψουµε πρό̋ 
αἷµα καὶ σάρκα, δηλαδή ἐναντίον 
ἀνθρώπινων ὄντων,  

ἀλλὰ πρὸ̋ τὰ̋ ἀρχά̋,  
πρὸ̋ τὰ̋ ἐξουσία̋,  
πρὸ̋ τοὺ̋ κοσµοκράτορα̋ τοῦ σκότου̋  
τοῦ αἰῶνο̋ τούτου, 
πρὸ̋ τὰ πνευµατικὰ τῆ̋ πονηρία̋  
ἐν τοῖ̋ ἐπουρανίοι̋. 
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ἀλλὰ πρό̋ τί̋ ἀρχέ̋ καί ἐξουσίε̋, πρό̋ 
τοὺ̋ σκοτεινού̋ κοσµοκράτορε̋ τοῦ 
παρόντο̋ κόσµου, πρό̋ τὰ πονηρὰ 
πνεύµατα τοῦ οὐρανοῦ.  

13 ∆ιὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν  
τοῦ Θεοῦ,  
ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι  
ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῇ πονηρᾷ  
καὶ ἅπαντα κατεργασάµενοι στῆναι. 

Γι' αὐτό ντυθῆτε τὴν πανοπλία τοῦ 
Θεοῦ, γιὰ νὰ µπορέσετε νὰ 
ἀντισταθῆτε κατὰ τὴν πονηρή ἡµέρα 
καί, ἀφοῦ ἐκτελέσετε ὅλα, νὰ σταθῆτε.  

14 Στῆτε οὖν  
περιζωσάµενοι τὴν ὀσφὺν ὑµῶν  
ἐν ἀληθείᾳ 

Σταθῆτε ὄρθιοι λοιπόν, ἀφοῦ ζωσθῆτε 
τή µέση σα̋ µέ τήν ἀλήθεια  

καὶ ἐνδυσάµενοι  
τὸν θώρακα τῆ̋ δικαιοσύνη̋,  

καὶ ἐνδυθῆτε τὸ θώρακα τῆ̋ 
δικαιοσύνη̋·  

15 καὶ ὑποδησάµενοι τοὺ̋ πόδα̋  
ἐν ἑτοιµασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆ̋ εἰρήνη̋, 

στὰ πόδια σα̋ ὑποδήµατα γιὰ νὰ εἶσθε 
ἕτοιµοι γιὰ τό χαρµόσυνο ἄγγελµα τῆ̋ 
εἰρήνη̋.  

16 ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντε̋  
τὸν θυρεὸν τῆ̋ πίστεω̋,  
ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα  
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τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ  
τὰ πεπυρωµένα σβέσαι·  

Πάνω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ νὰ πάρετε τὴν 
ἀσπίδα τῆ̋ πίστεω̋, µὲ τὴν ὁποία θὰ 
µπορέσετε νὰ σβήσετε ὅλα τὰ φλογερὰ 
βέλη τοῦ πονηροῦ,  

17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου 
δέξασθε  
καὶ τὴν µάχαιραν τοῦ Πνεύµατο̋,  
ὅ ἐστι ρῆµα Θεοῦ.  

καὶ δεχθῆτε τή σωτηρία σάν 
περικεφαλαία, καὶ τήν µάχαιρα τοῦ 
Πνεύµατο̋, δηλαδὴ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ.  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
18 διὰ πάση̋ προσευχῆ̋ καὶ δεήσεω̋,  

προσευχόµενοι ἐν παντὶ καιρῷ  
ἐν Πνεύµατι,  
καὶ εἰ̋ αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντε̋  
ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει   
περὶ πάντων τῶν ἁγίων 

Νά προσεύχεσθε ἐπίση̋ συνεχῶ̋ καί νά 
παρακαλῆτε µέ τήν προσευχή σα̋ κάθε 
ὥρα ὁδηγούµενοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦµα, 
παραµένοντα̋ ἄγρυπνοι ἀκριβῶ̋ σ’ 
αὐτό τό ἔργο καί νά ἐπιµένετε 
καρτερικά, νά παρακαλῆτε γιά ὅλου̋ 
τού̋ Χριστιανού̋ 

19 καὶ ὑπὲρ ἐµοῦ,  
ἵνα µοι δοθῇ λόγο̋  
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ἐν ἀνοίξει τοῦ στόµατό̋ µου,  
ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι  
τὸ µυστήριον τοῦ εὐαγγελίου,  

καί γιά µένα, γιά νά µοῦ δίνεται λόγο̋ 
ὅταν ἀνοίγω τό στόµα µου, ὥστε µέ 
παρρησία νά κάνω γνωστό τό µυστήριο 
τοῦ Εὐαγγελίου 

20 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει,  
ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωµαι  
ὡ̋ δεῖ µε λαλῆσαι.  

ὑπέρ τοῦ ὁποίου µεσιτεύω δεµένο̋ µέ 
ἀλυσίδε̋, γιά νά τό ἐξαγγέλλω µέ 
παρρησία ὅπω̋ πρέπει νά τό κηρύττω. 

«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟΝ»  

Ἦχο̋ β΄.  Ψαλµό̋ 19. 
Ἐπακούσαί σου Κύριο̋ ἐν ἡµέρᾳ θλίψεω̋.  
ὑπερασπίσαι σου τό ὄνοµα τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ.  

Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου  
καί ἐκ Σιών ἀντιλάβοιτό σου.  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν. 13,10-17. 

Ἡ θεραπεία τῆ̋ συγκύπτουσα̋ 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, 
10 ἦν διδάσκων ὁ Ἰησοῦ̋  

ἐν µιᾷ τῶν Συναγωγῶν ἐν τοῖ̋ Σάββασι. 
Τόν καιρόν ἐκεῖνο ἕνα Σάββατο, 
ἐδίδασκε ὁ Ἰησοῦ̋ σέ µιά συναγωγή. 

11 Καί ἰδού, γυνή ἦν  
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πνεῦµα ἔχουσα ἀσθενεία̋  
ἔτη δέκα καί ὀκτώ   

Καί νά, µιά γυναίκα ἦταν ἐκεῖ,  
πού ἦταν κυριευµένη ἀπό πνεῦµα 
ἀσθενεία̋ δεκαοκτώ χρόνια 

καί ἦν συγκύπτουσα  
καί µή δυναµένη ἀνακύψαι  
εἰ̋ τό παντελέ̋. 

καί ἦταν κυρτωµένη ἔτσι πού δέν 
µποροῦσε νά σηκώση τελείω̋ ὄρθιο τό 
σῶµα τη̋. 

12 Ἰδών δέ αὐτήν ὁ Ἰησοῦ̋,  
προσεφώνησε καί εἶπεν αὐτῇ· 
Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆ̋ ἀσθενεία̋ σου· 

13 καί ἐπέθηκεν αὐτῇ τά̋ χεῖρα̋·   
Ὅταν λοιπόν τήν εἶδε ὁ Ἰησοῦ̋ τῆ̋ 
µίλησε καί τῆ̋ εἶπε: Γυναῖκα, λύνεσαι 
ἀπό τήν ἀρρώστειά σου· κι ἔβαλε ἐπάνω 
τη̋ τά χέρια Του· 

καί παραχρῆµα ἀνωρθώθη  
καί ἐδόξαζε τόν Θεόν.  

καί ἀµέσω̋ στήθηκε ὄρθιο τό κορµί 
τη̋ καί ἐδόξαζε τό Θεό. 

14 Ἀποκριθεί̋ δέ ὁ ἀρχισυνάγωγο̋, 
ἀγανακτῶν ὅτι τῷ Σαββάτῳ  
ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦ̋,  
ἔλεγε τῷ ὄχλῳ·   

Πῆρε τότε τό λόγο ὁ ἀρχισυνάγωγο̋ 
ἀγανακτισµένο̋, γιατί ὁ Ἰησοῦ̋ 
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ἐθεράπευσε τήν ἡµέρα τοῦ Σαββάτου 
καί εἶπε στόν ὄχλο: 

- Ἕξ ἡµέραι εἰσίν,  
ἐν αἷ̋ δεῖ ἐργάζεσθαι· 
ἐν ταύται̋ οὖν ἐρχόµενοι θεραπεύεσθε· 
καί µή τῇ ἡµέρᾳ τοῦ Σαββάτου. 

Ἕξη εἶναι οἱ ἡµέρε̋ πού πρέπει νά 
ἐργαζώµαστε· σ᾿ αὐτέ̋ λοιπόν νἄρχεστε 
νά θεραπεύεστε καί ὄχι τήν ἡµέρα τοῦ 
Σαββάτου. 

15 Ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριο̋  
καί εἶπεν· 

Τότε λοιπόν τοῦ ἀπάντησε ὁ Ἰησοῦ̋ καί 
τοῦ εἶπε· 

- Ὑποκριτά,  
ἕκαστο̋ ὑµῶν τῷ Σαββάτω  
οὐ λύει τόν βοῦν αὐτοῦ, 
ἤ τόν ὄνον ἀπό τῆ̋ φάτνη̋  
καί ἀπαγαγών ποτίζει; 

Ὑποκριτή! Καθένα̋ ἀπό σᾶ̋ τό 
Σάββατο δέν λύνει τό βόδι του ἤ τό 
γἀδούρι του ἀπό τό παχνί καί πάει νά 
τό ποτίση;  

16 Ταύτην δέ θυγατέρα Ἀβραάµ οὖσαν, 
ἥν ἔδησεν ὁ Σατανᾶ̋,  
ἰδού δέκα καί ὀκτώ ἔτη, 

Κι αὐτήν ἐδῶ πού εἶναι θυγατέρα τοῦ 
Ἀβραάµ, πού τήν εἶχε δεµένη ὁ 
Σατανᾶ̋ δεκαοκτώ ὁλόκληρα χρόνια 

οὐκ ἔδει λυθῆναι  
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ἀπό τοῦ δεσµοῦ τούτου  
τῇ ἡµέρα τοῦ Σαββάτου; 

δέν ἔπρεπε νά λυθῆ ἀπό αὐτό τό δέσιµο, 
ἐπειδή εἶναι µέρα Σαββάτου; 

17 Καί ταῦτα λέγοντο̋ αὐτοῦ 
κατῃσχύνοντο πάντε̋  
οἱ ἀντικείµενοι Αὐτῷ   

Καί ἐνῶ ὁ Χριστό̋ ἔλεγε αὐτά 
καταντροπιάζονταν ὅλοι οἱ ἀντίπαλοί 
Του, 

καί πᾶ̋ ὁ ὄχλο̋ ἔχαιρεν  
ἐπί πᾶσι τοῖ̋ ἐνδόξοι̋ 
τοῖ̋ γινοµένοι̋ ὑπ᾿ Αὐτοῦ. 

ἐνῶ ὅλο̋ ὁ λαό̋ ἔχαιρε γιά ὅλα τά 
θαυµάσια πού ἐγίνονταν ἀπ᾿ Αὐτόν.  

 
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. 
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Προσόµοια 
1 .  

Ἀνίσχει ὁ Ἀστήρ,  
Ἰακώβ ἐν τῷ Σπηλαίῳ.  
∆εῦτε καί ἡµεῖ̋,  
προεόρτια τελοῦντε̋,  
συνδράµωµεν τοῖ̋ Μάγοι̋,  
τοῖ̋ Ποιµέσι συνέλθωµεν,  
ἴδωµεν Θεόν ἐν τοῖ̋ σπαργάνοι̋,  
ἴδωµεν Παρθένον γαλουχοῦσαν.  
Φρικτόν Θέαµα!  
Ὁ Βασιλεύ̋ τοῦ Ἰσραήλ  
Χριστό̋ παραγίνεται. 

2.  
Βουνοί, γλυκασµόν  
σταλαξάτωσαν· ἰδού γάρ, 
ἥκει ὁ Θεό̋  
ἐκ Θαιµάν. Ἔθνη, ἡττᾶσθε·  
ἀγάλλεσθε, Προφῆται·  
Πατριάρχαι, σκιρτήσατε· 
ἄνθρωποι, χορεύσατε ἐνθέω̋·  
ὁ ἰσχυρό̋ καί µέγα̋ ἄρχων 
Χριστό̋ τίκτεται·  
ὁ Βασιλεύ̋ τῶν οὐρανῶν,  
ἐν γῇ παραγίνεται. 

3.  
Γῆθεν ἀνυψῶν  
τού̋ βροτού̋ ὁ Πλάστη̋ ἤκει, 
τήν βασιλικήν  
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καινουργῶν αὖθι̋ εἰκόνα·  
συγχάρητε, τῶν ἄνω  
αἱ ∆υνάµει̋, ὑµνήσατε·  
ἔχθρα̋ τό µεσόγειον ἐλύθη·  
ἦλθεν «ᾧ ἀπέκειτο»· Θεό̋ γάρ  
βροτό̋ γίνεται·  
Ὁ Βασιλεύ̋ τοῦ Ἰσραήλ  
Χριστό̋ παραγίνεται. 

4.  
∆εῦτε, οἱ πιστοί,  
ὑπαντήσωµεν τῷ Κτίστῃ  
ἥκοντι εἰ̋ γῆν 
ἐκ Παρθένου ἀνατεῖλαι·  
ἁγνείᾳ λαµπρυνθῶµεν,  
ἀρεταῖ̋ ἀστραφθείηµεν,  
τρόµῳ καί χαρᾷ ἑτοιµασθῶµεν  
Χριστόν ἰδέσθαι βρεφωθέντα  
νοό̋ ὄµµασιν  
ἡµᾶ̋ θεοῦντα τού̋ βροτού̋  
ἄκρα ἀγαθότητι. 

5.  
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  
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Νοῶν κράζουσιν· 
ὁ Βασιλεύ̋ τῶν οὐρανῶν,  
Χριστό̋ παραγίνεται. 

7 .  
Ἡ δηµιουργό̋  
νῦν προέρχεται Σοφία·  
αἱ προφητικαί  
διανίσχουσι νεφέλαι·  
ἡ χάρι̋ αἰθριάζει·  
ἡ ἀλήθεια ἔλαµψε·  
παύεται αἰνίγµατα σκιώδη·  
ἡ τῆ̋ Ἐδέµ ἀνοίγει πύλη.  
Ἀδάµ χόρευε·  
ὁ πλαστουργό̋ Θεό̋ ἡµῶν,  
ἑκών πεπλαστούργηται. 

8.  
Θεσπίσµατα πληρῶν  
Προφητῶν καί τά̋ ὁράσει̋ 
τίκτεται σαρκί  
καί παχύνεται ὁ Λόγο̋  
καί φάτνῃ τῶν ἀλόγων  
γεννηθεί̋ ἀνακλίνεται.  
Τοῦτο συγκατάβασι̋ ἡ ἄκρα!  
Τοῦτο ἡ φρικτή οἰκονοµία!  
∆ι᾿ ἥν ψάλλοµεν·  
ὁ Βασιλεύ̋ τοῦ Ἰσραήλ,  
Χριστό̋ παραγίνεται. 

9.  
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.  

10.  
Κόλπων Πατρικῶν  
οὐκ ἐκστά̋ βροτό̋ ὡράθη̋· 
καί Παρθενικαῖ̋  
ἐποχούµενο̋ ὠλέναι̋ 
τού̋ Μάγου̋ ἐκ Περσίδο̋  
δι᾿ ἀστέρο̋ ἐκάλεσα̋, 
ἄνακτα Θεόν Σε προσκυνοῦντα̋· 
πνεύµατι χειλέων ἀσεβοῦντα̋,  
ἐθνῶν ἄρχοντα̋. 
Ὅ̋ ἀνελεῖ̋ καί ποιµανεῖ̋  
λαόν περιούσιον. 

11.  
Λόγο̋ ὁ Πατρί  
ὁµοούσιο̋ ὑπάρχων 
έκ παρθενικῶν  
φυραθεί̋ ἁγνῶν αἱµάτων 
καί πλάττεται καί αὔξει  
χρονικῷ διαστήµατι, 
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αὐθί̋ τε γεννᾶται ἐν Σπηλαίῳ· 
ἔκπληξι̋! ἀλλ᾿ Ἄγγελοι κροτοῦσι,  
βροτοί µέλπουσι· 
ὁ Βασιλεύ̋ τοῦ Ἰσραήλ,  
Χριστό̋ παραγίνεται. 

12.  
Μάντεω̋ χρησµοί  
Βαλαάµ ἀποπληροῦνται· 
οἱ γάρ Περσικαῖ̋  
τερατείαι̋ κεχηνότε̋ 
ἀστέρο̋ ἀσυνήθου̋  
τῇ ἐλλάµψει τόν ἄδυτον 
ἥλιον Χριστόν καταυγασθέντε̋,  
ἐν Βηθλεέµ σωµατωθέντα  
Θεόν ἄνακτα 
καί ἐθελούσιον νεκρόν  
τοῖ̋ δώροι̋ τεκµαίρονται. (22α̋ ∆εκεµβρίου) 

13.  
Νῦν αἱ παλαιαί  
διαλύονται ἐµφάσει̋· 
ἔσχεν ἐν γαστρί  
ἡ Παρθένο̋ γάρ καί λίθο̋, 
ἐξ ὄρου̋ ἀπετµήθη  
καί ἡ ῥάβδο̋ ἐβλάστησεν, 
ἡ τοῦ Ἰεσσαί καί δρόσο̋ ἄρτι,  
ἡ τοῦ Γεδεών ἐν γῇ ἐρρύῃ. 
Λαοί, κράξωµεν·  
ὁ Βασιλεύ̋ τοῦ Ἰσραήλ  
Χριστό̋ παραγίνεται. 
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14.  
Ξένου τοκετοῦ  
ξένα πράγµατα ὁρᾶται! 
Πῶ̋ ὁ τῷ Πατρί  
ἐν ὑψίστοι̋ συνεδρεύων 
ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων  
γεννηθεί̋ ἀνακλίνεται; 
Πῶ̋ ὁ ἀναφή̋ ἐν τοῖ̋ σπαργάνοι̋; 
Πῶ̋ ὁ πανταχοῦ ἐν τῷ Σπηλαίῳ;  
Λαοί κράξωµεν· 
ὁ Βασιλεύ̋ τοῦ Ἰσραήλ  
Χριστό̋ παραγίνεται. 

15.  
Ὁ τερατουργῶν  
καί τήν Αἴγυπτον µαστίζων, 
ὕων τε λαῷ  
τῷ ἀγνώµονι τό µάννα, 
σαρκοῦται καί θηλάζει  
καί παιδίον ὁρώµενο̋  
φεύγει τόν διώκοντα Ἡρώδην, 
ὡ̋ ἐπί νεφέλη̋ τῇ Παρθένῳ  
Μητρί ὀχούµενο̋ 
ὡ̋ Ἡσα˙α̋ προορᾷ  
ὁ θεοπτικώτατο̋. 

16.  
Παιδίον ὁ προών  
Βασιλεύ̋ ὁ τῶν αἰώνων 
τίκτεται ἑκών  
καί υἱό̋ ἡµῖν ἐδόθη. 
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Ἀκούσατε, τά ἔθνη,   
Ἰσραήλ, ἐνωτίσθητι·  
γνῶτε καί ἡττᾶσθε· µεθ᾿ ἡµῶν γάρ  
ὅ̋ λεπτυνεῖ καί ἐκλιµήσει  
ἐκ γῆ̋ ἅπασαν 
καί βασιλείαν καί ἀρχήν  
αὐτῷ µή ὑπείκουσαν. 

17.  
Ράβδῳ σιδηρᾷ  
ποιµανθήση, Ἰουδαῖε, 
οἷα ἀπειθή̋  
καί Προφήται̋ ἀντιπίπτων· 
Υἱῷ γάρ γεννηθέντι  
ὁ Πατήρ κλῆρον δίδωσιν, 
ἔθνη καί κατάσχεσιν γῆ̋ πᾶσαν, 
σέ δέ ἀπωθεῖται, µιαιφόνε·  
βοᾶν οὐ πείθῃ γάρ· 
ὁ Βασιλεύ̋ τοῦ Ἰσραήλ  
Χριστό̋ παραγίνεται. (23η̋ ∆εκεµβρίου) 

18.  
Σκίρτησον, ∆αυ˙δ,  
ἐξ ὀσφύο̋ σου Χριστό̋ γάρ· 
χαίροι̋, Ἰεσσαί,  
ἐξανθεῖ γάρ σου ἡ ῥίζα· 
ἐκ µηροῦ σου, Ἰούδα,  
προελεύσεται Κύριο̋· 
κατά Βαλαάµ ἴδετε, ἔθνη·  
κατά τόν µέγαν Ἡσα˙αν,  
ἰδού τέξεται  
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παιδίον τόν Ἐµµανουήλ  
Παρθένο̋ ἡ πάνσεπτο̋. 

19.  
Τό προορισθέν  
τῷ Πατρί πρό τῶν αἰώνων 
καί προκηρυχθέν  
τοῖ̋ Προφήται̋ ἐπ᾿ ἐσχάτων 
Μυστήριον ἐφάνη  
καί Θεό̋ ἐνηνθρώπησε 
σάρκα προσλαβών ἐκ τῆ̋ Παρθένου· 
κτίζεται ὁ ἄκτιστο̋ βουλήσει·  
ὁ ὤν γίνεται· 
ὁ Βασιλεύ̋ τοῦ Ἰσραήλ  
Χριστό̋ παραγίνεται. 

20.  
Ὑµνῶ Σε, Βασιλεῦ,  
τόν σπαργάνοι̋ εἱληθέντα· 
λύει̋ γάρ σειρά̋  
τῶν ἐµῶν παραπτωµάτων· 
καί δόξῃ ἀκηράτῳ  
καί ἀφθάρτῳ τιµήσα̋ µε 
ὅλον τῷ Πατρί προσῳκειώσω  
δηµιουργῶν καί ἀναπλάττων·  
διό κράζοµεν· 
ὁ Βασιλεύ̋ τοῦ Ἰσραήλ  
Χριστό̋ παραγίνεται. 

21.  
Φῶ̋ τό ἐκ Φωτό̋  
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πρὀόν καί ἐκ Παρθένου 
λάµψαν τοῖ̋ ἐν γῇ  
δι᾿ ἀστέρο̋ κατιδόντε̋ 
οἱ Ἀστρολόγοι Μάγοι  
Περσικόν ἀπετίθεντο 
σκότο̋ καί ἀστρῶαν πᾶσαν πλάνην 
καί ἐν χαρᾷ τῶ γεννηθέντι  
Θεῷ ἔψαλλον· 
Εὐλογηµένο̋, ὁ τεχθεί̋  
Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι. 

22.  
Χλόην ἐµµανῶ̋  
τῶν Νηπίων ἐκθερίζει 
ὑπό τῶν σοφῶν  
ἐµπαιχθεί̋ Ἡρώδη̋ Μάγων· 
καί χεῖρα µιαιφόνον  
κατά Σοῦ αἴρειν ὤετο· 
ἀλλ᾿ ἐπιδηµεῖ̋ τοῖ̋ Αἰγυπτίοι̋  
σκότο̋ τῶν βαθύτατον διώκων·  
µεθ᾿ ὧν ψάλλοµεν· 
Εὐλογηµένο̋, ὁ τεχθεί̋ 
Θεό̋ ἡµῶν δόξα Σοι. 

23.  
Ψάλλων, ὁ καινό̋  
Ἰσραήλ, τό καινόν ᾆσµα, 
ἄδων τήν ᾠδήν  
τήν οὐράνιον ἐκείνην, 
εὐφράνθητι καί τέρπου  
καί ἀγάλλου καί χόρευε· 
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ἄγε δή φαιδρῶ̋ τά̋ Ἑορτά̋ σου· 
ἐκ Θαιµάν Θεό̋ σαρκί ἐφάνη· 
αὐτό̋ µέλλει δέ  
ἐν Ἰορδάνου ταῖ̋ ῥοαῖ̋  
ὡ̋ ἄνθρωπο̋ λούσεσθαι. (24η̋ ∆εκ.) 

24.  
Ὤφθη̋ ἐπί γῆ̋  
καί βροτοῖ̋ συνανεστράφη̋· 
Καίσαρο̋ θεσµοῖ̋  
σύν τοῖ̋ δούλοι̋ ἀπεγράφη̋· 
ἐπλάσθη̋, οὐκ ἐτράπη̋,  
ἀναλλοίωτο̋ ἔµεινα̋, 
ὅλω̋ ὤν Θεό̋ κἄν ἐσαρκώθη̋. 
∆όξα τῇ Σῇ οἰκονοµίᾳ,  
τιµή αἴνεσι̋, 
µεγαλοπρέπεια καί νῦν  
καί εἰ̋ αἰῶνα̋. Ἀµήν. (24η̋ ∆εκ.) 

25.  
Ὤ τῶν ὑπέρ νοῦν  
καί ἀρρήτων µυστηρίων! 
τίκτεται Θεό̋  
ἐπί γῆ̋ δι᾿ εὐσπλαγχνίαν 
τήν δουλικήν εἰκόνα  
ἑαυτῷ περιθέµενο̋, 
ὅπω̋ τῆ̋ δουλεία̋ ἀφαρπάσῃ,  
τῆ̋ τοῦ ἀλλοτρίου τού̋ βοῶντα̋  
πόθῳ ζέοντι· 
Εὐλογηµένο̋ εἶ, Σωτήρ  
ὁ µόνο̋ φιλάνθρωπο̋. (24η̋ ∆εκ.) 
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26.  
∆εῦρο, Ἰσραήλ  
βαρυκάρδιε, ἀπόθου 
τό ἐν τῇ ψυχῇ  
ἐπικείµενόν σοι νέφο̋· 
ἐπίγνωθι τόν Πλάστην  
ἐν Σπηλαίῳ τικτόµενον· 
Οὗτο̋ τῶν Ἐθνῶν ἡ προσδοκία, 
Οὗτο̋ καθελεῖ τά̋ ἑορτά̋ σου· 
βοᾶν οὐ πείθῃ γάρ· 
ὁ Βασιλεύ̋ τοῦ Ἰσραήλ  
Χριστό̋ παραγίνεται. (24η̋ ∆εκ.) 

27.  
Ἥλιε, Υἱέ,  
πῶ̋ Σε κρύψω τοῖ̋ σπαργάνοι̋; 
πῶ̋ Σε γαλουχῶ  
πάση̋ φύσεω̋ τροφέα; 
πῶ̋ Σε χερσί κατέχω  
τόν κρατοῦντα τά σύµπαντα; 
πῶ̋ Σοι ἀδεῶ̋ ἐναντενίζω,  
ᾧ οὐ τολµᾷ ἐνατενίζειν  
τά πολυόµµατα; 
Ἡ ἀπειρόγαµο̋ Χριστόν  
κρατοῦσα ἐφθέγγετο. (24η̋ ∆εκ.) 

28.  
ᾌσµασι καινοῖ̋  
ἀλαλάξατε, Ποιµένε̋· 
λόγου̋ µαγικού̋  
ἀπορρίψατε, οἱ Μάγοι· 
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σταλάξατε, τά ὄρη  
καί βουνοί, ἀγαλλίασιν· 
δεῦτε, θυγατέρε̋ βασιλέων,  
εἰ̋ τήν χαράν τῆ̋ Θεοτόκου·  
λαοί, εἴπωµεν· 
Εὐλογηµένο̋, ὁ τεχθεί̋  
Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι. (24η̋ ∆εκ.) 

29.  
∆εῦρο, Βηθλεέµ,  
ἑτοιµάζου τά τοῦ τόκου· 
ἴθι, Ἰωσήφ,  
ἀπογράφου σύν Μαρία· 
ἡ φάτνη σεπτοτάτη!  
Θεοφόρα τά σπάργανα! 
Ἔνθα ἡ ζωή ἐνειληθεῖσα  
σειρᾶ̋ θανάτου διαρρήξει  
ἐπισφίγγουσα  
πρό̋ ἀφθαρσίαν τού̋ βροτού̋,  
Χριστέ ὁ Θεό̋ ἡµῶν. (24η̋ ∆εκ.) 

30.  
Ὤ µακαριστή  
τῆ̋ Θεόπαιδο̋ κοιλία, 
ἥτι̋ νοητῶ̋  
οὐρανοῦ µείζων ἐδείχθη! 
Ὅν οὐ χωρεῖ γάρ οὗτο̋  
Σύ κατέχει̋ βαστάζουσα. 
Ὤ µακαριστοί µαστοί Παρθένου, 
οὕ̋ περ θηλάσειεν ὁ τρέφων  
πνοήν ἅπασαν, 
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Χριστό̋ ὁ µήτρα σάρξ παγεί̋  
ἀνάνδρου νεάνιδο̋.  

28 ∆εκεµβρίου: 
32 

Ἄγει ἑορτήν 
ἐν χαρᾷ πᾶσα ἡ Κτίσι̋ 
καὶ οἱ οὐρανοί 
σὺν ἡµῖν ἀγαλλιῶνται·  
ἐν φάτνῃ γὰρ ὁ Κτίστη̋ 
ἐκ Παρθένου τικτόµενο̋ 
καὶ ἐν Βηθλεὲµ τῆ̋ Ἰουδαία̋ 
βρέφο̋ νῦν ὡράθη παραδόξω̋ 
πρὸ̋ ὃν εἴπωµεν·  
Εὐλογηµένο̋ ὁ τεχθεί̋ 
Θεὸ̋ ἡµῶν δόξα σοι.  

33 
Νέον δι' ἡµᾶ̋ 
Ἰησοῦ ὤφθη̋ παιδίον 
ὁ ἐκ τοῦ Πατρὸ̋  
πρὸ αἰώνων ἀνατείλα̋ 
παλαιωθέντα̋ πάλαι 
παραβάσει βουλόµενο̋ 
πάντα̋ καινουργῆσαι τοὺ̋ ἀνθρώπου̋·  
διὸ σοι πάντε̋ εὐχαρίστω̋ 
ἀεὶ κράζοµεν· 
Εὐλογηµένο̋ ὁ τεχθεί̋ 
Θεὸ̋ ἡµῶν δόξα σοι.  

34 
Ὕµνησαν Χριστόν 
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ἐκ Παρθένου προελθόντα 
ὄρη καὶ βουνοί 
καὶ κοιλάδε̋ καὶ πεδία 
ἀστὴρ δὲ τοῦτον Μάγοι̋ 
οὐρανόθεν ὑπέδειξε 
κείµενον ὡ̋ βρέφο̋ ἐν σπηλαίῳ 
σάρκα δουλικὴν ἠµφιεσµένον 
πρὸ̋ ὃν κράζοµεν·  
Εὐλογηµένο̋ ὁ τεχθεί̋ 
Θεὸ̋ ἡµῶν δόξα σοι.  

35 
∆όξα 

Τί̋ σου ἡ πολλή 
καὶ ἀνείκαστο̋ πτωχεία 
δι' ἧ̋ ὁ Ἀδάµ 
κατεπλούτησε τὰ θεῖα;  
ἐβόα ἡ Παρθένο̋ 
ἐν ἀγκάλαι̋ κατέχουσα 
τὸν Ἐµµανουὴλ Θεὸν καὶ Κτίστην 
σάρκα ἐξ αὐτῆ̋ ἀνειληφότα 
πρὸ̋ ὃν κράζοµεν·  
Εὐλογηµένο̋ ὁ τεχθεί̋ 
Θεὸ̋ ἡµῶν δόξα σοι.  

36 Καὶ νῦν  
Παιδίον ὁ προών 
Βασιλεὺ̋ ὁ τῶν αἰώνων 
τίκτεται ἑκών (ἐτέχθη) 
καὶ Υἱὸ̋ ἡµῖν ἐδόθη.  
Ἀκούσατε τὰ Ἔθνη 
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Ἰσραὴλ ἐνωτίσθητι 
γνῶτε καὶ ἡττᾶσθε· µεθ' ἡµῶν γάρ 
ὃ̋ λεπτυνεῖ καὶ ἐκλικµήσει 
ἐκ γῆ̋ ἅπασαν 
καὶ βασιλείαν καὶ ἀρχήν 
αὐτῷ µὴ ὑπείκουσαν.  

37 Ἀπό τοὺ̋ Αἴνου̋ 29 ∆εκεµβρίου 
Ὢ τῶν ὑπὲρ νοῦν 
καὶ µεγάλων µυστηρίων!  
πῶ̋ ὁ ἀναφή̋ 
ἐνειλούµενο̋ σπαργάνοι̋ 
ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων 
ἀνεκλίθη ὡ̋ νήπιον 
πάντα̋ ἀλογία̋ ἀπαλλάττων 
καὶ πρό̋ οὐρανοὺ̋ ἡµᾶ̋ ἀνάγων 
αὐτῷ κράζοντα̋·  
Εὐλογηµένο̋ ὁ τεχθεί̋ 
Θεὸ̋ ἡµῶν δόξα σοι. 

38  

Τὸν Ἐµµανουήλ 
ἐν Σπηλαίῳ γεννηθέντα 
ἄνωθεν ἀστήρ 
κατεµήνυσε τοῖ̋ Μάγοι̋ 
δικαιοσύνη̋ ὄντα 
ἀπερίγραπτον Ἥλιον 
καὶ περιγραφόµενον ἐν φάτνῃ 
σάρκα ὑλικήν ἠµφιεσµένον 
πρὸ̋ ὃν κράζοµεν·  
Εὐλογηµένο̋ ὁ τεχθεί̋ 
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Θεὸ̋ ἡµῶν δόξα σοι.  

39 

Νῦν ἐπὶ τῆ̋ γῆ̋ 
πεφανέρωται παιδίον 
ὁ ἐκ τοῦ Πατρό̋ 
γεννηθεὶ̋ πρὸ τῶν αἰώνων.  
Ἀγάλλου πᾶσα κτίσι̋ 
οὐρανοὶ εὐφραινέσθωσαν 
βλέποντε̋ τοὺ̋ πρὶν ἀπατηθέντα̋ 
πάλιν τῷ Θεῷ οἰκειουµένου̋ 
αὐτῷ κράζοντα̋·  
Εὐλογηµένο̋ ὁ τεχθεί̋ 
Θεὸ̋ ἡµῶν δόξα σοι.  

40  

Θέλων οὐρανού̋ 
κλίνα̋ Κύριε κατέβη̋ 
καὶ Παρθενικήν 
µήτραν ᾤκησα̋ ἀφράστω̋ 
καὶ βρέφο̋ ἐγνωρίσθη̋ 
ἐν Σπηλαίῳ τικτόµενο̋ 
καὶ συνανεστράφη̋ τοῖ̋ ἀνθρώποι̋ 
ἀρίστην ὁδὸν ὑποδεικνύων 
τοῖ̋ σοὶ κράζουσιν·  
Εὐλογηµένο̋ ὁ τεχθεί̋ 
Θεὸ̋ ἡµῶν δόξα σοι.  

41  
Ἄφθορον Ἁγνήν 
ἑαυτὴν κατανοοῦσα 
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µετὰ τὴν φρικτήν 
καὶ ἀνέκφραστον λοχείαν 
ἐβόα ἡ Παρθένο̋ 
Ἀνερµήνευτε Κύριε 
βρέφο̋ σπαργανούµενον κρατῶ σε 
καὶ δοξολογῶ µετὰ Ποιµένων 
πιστῶ̋ κράζουσα·  
Εὐλογηµένο̋ ὁ τεχθεί̋ 
Θεὸ̋ ἡµῶν δόξα σοι.  

43 
Λέγε ἐµφανῶ̋ 
ὦ Προφῆτα Ἡσαΐα·  
ἰδοὺ ἐν γαστρί 
ἕξει ἄνανδρο̋ Παρθένο̋ 
καὶ τέξεται ἀσπόρω̋ 
Πλαστουργὸν καὶ δεσπόζοντα 
πάντων τῶν αἰώνων· ᾧ βοῶµεν 
εἰ̋ τὴν χαρὰν τῆ̋ Θεοτόκου 
φαιδρῶ̋ ψάλλοντε̋·  
Εὐλογηµένο̋ ὁ τεχθεί̋ 
Θεὸ̋ ἡµῶν δοξα σοι. 

 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΟΡΤΩΝ 

ΤΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ 

∆ευτέρα 6 ∆εκεµβρίου 
Νικολάου, ἀρχιεπισκόπου Μύρων  

τῆ̋ Λυκία̋, τοῦ θαυµατουργοῦ (+330) 

Ἀπολυτίκιον Ἦχο̋ δ΄ 
Κανόνα πίστεω̋ καί εἰκόνα πραότητο̋, 
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ἐγκρατεία̋ διδάσκαλον,  
ἀνέδειξέ σε τῇ ποίµνῃ σου, 
ἡ τῶν πραγµάτων ἀλήθεια· 
διά τοῦτο ἐκτήσω  
τῇ ταπεινώσει τά ὑψηλά, 
τῇ πτωχείᾳ τά πλούσια· 
πάτερ, ἱεράρχα Νικόλαε  
πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, 
σωθῆναι τά̋ ψυχά̋ ἡµῶν.  

 
Πέµπτη 9 ∆εκεµβρίου 

Ἡ σύλληψι̋ τῆ̋ Θεοτόκου  
ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆ̋ Ἁγία̋ Ἄννη̋ 

καί ἡ ἀνάµνησι̋ τῶν ἐγκαινίων 

Ἀπολυτίκια  
 Τῆ̋ Ἁγία̋ Ἅννη̋.  Ἦχο̋ δ΄. 

Σήµερον τῆ̋ ἀτεκνία̋  
δεσµά διαλύονται· 
τοῦ Ἰωακείµ γάρ  
καί τῆ̋ Ἄννη̋ εἰσακούων Θεό̋ 
παρ᾿ ἐλπίδα τεκεῖν αὐτού̋ 
σαφῶ̋ ὑπισχνεῖται Θεόπαιδα· 
ἐξ ἧ̋ Αὐτό̋ ἐτέχθη ὁ ἀπερίγραπτο̋, 
βροτό̋ γεγονώ̋, 
δι᾿ Ἀγγέλου κελεύσα̋ βοῆσαι Αὐτῇ, 
Χαῖρε, Κεχαριτωµένη,  
ὁ Κύριο̋ µετά Σοῦ. 

Τῶν Ἐγκαινίων.  Ὁ αὐτό̋. 
Ὡ̋ τοῦ ἄνω στερεώµατο̋  
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τήν εὐπρέπειαν 
καί τήν κάτω συναπέδειξα̋ ὡραιότητα 
τοῦ ἁγίου σκηνώµατο̋  
τῆ̋ δόξη̋ Σου, Κύριε. 
Κραταίωσον αὐτό εἰ̋ αἰῶνα αἰῶνο̋ 
καί πρόσδεξαι ἡµῶν τά̋ ἐν αὐτῷ  
ἀπαύστω̋ προσαγοµένα̋ Σοι δεήσει̋ 
διά τῆ̋ Θεοτόκου,  
ἡ πάντων ζωή καί ἀνάστασι̋. 

Κοντάκιον.  
 Ἦχο̋ δ΄.  Ἐπεφάνη̋ σήµερον. 

Οὐρανό̋ πολύφωτο̋ ἡ Ἐκκλησία 
ἀνεδείχθη ἅπαντα̋  
φωταγωγοῦσα τού̋ πιστού̋· 
ἐν ᾧ ἑστῶτε̋ κραυγάζοµεν· 
Τοῦτον τόν οἶκον στερέωσον Κύριε. 

Οἶκο̋ .  
Ἐπιδηµήσαντο̋ ἡµῖν  
τοῦ Λόγου κατά σάρκα 
ὁ τῆ̋ βροντῆ̋ µέν γόνο̋  
φησί καθυπογράφων· 
Ἐθεασάµεθα φαιδρῶ̋,  
τήν δόξαν ἥν εἶχεν 
ὁ Υἱό̋ παρά Πατρό̋,  
ἐν ἀληθεία̋ χάριτι. 
Ὅσοι δέ πίστει τοῦτον ἐλάβοµεν 
ἔδωκε τοῖ̋ πᾶσιν ἐξουσίαν,  
τοῦ γενέσθαι τέκνα Θεοῦ·  
οἵ οὐκ ἐξ αἱµάτων,  
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οὐδέ ἐκ θελήµατο̋ σαρκό̋  
ἀναγεννηθέντε̋, 
ἀλλ᾿ ἐκ Πνεύµατο̋ Ἁγίου ἐπαυξηθέντε̋ 
Οἶκον προσευχῆ̋  
ἐπήξαµεν καί βοῶµεν· 
Τοῦτον τόν Οἶκον στερέωσον Κύριε. 

Κάθισµα  
Τῶν Ἐγκαινίων 

Ἦχο̋ δ΄.  Ταχύ προκατάλαβε. 
Τά πάντα ἐφώτισε  
τῇ παρουσίᾳ Χριστό̋· 
τόν κόσµον ἀνεκαίνισε,  
Πνεύµατι θείῳ Αὐτοῦ· 
ψυχαί ἐγκαινίζονται. 
Οἶκο̋ γάρ ἀνετέθη  
νῦν εἰ̋ δόξαν Κυρίου, 
ἔνθα καί ἐγκαινίζει  
τῶν πιστῶν τά̋ καρδία̋ 
Χριστό̋ ὁ Θεό̋ ἡµῶν  
εἰ̋ σωτηρίαν βροτῶν. 

Ἐξαποστειλάριον.  
Γυναῖκε̋ ἀκουτίθητε. 

Τό Πνεῦµα Σου τό ἅγιον  
ἐγκαίνισον Φιλάνθρωπε, 
ἐν ταῖ̋ ψυχαῖ̋ καί καρδίαι̋ 
τῶν πίστει Σε προσιόντων  
καί ἱερά Ἐγκαίνια  
ἑορταζόντων, Κύριε,  
τοῦ οἴκου Σου τοῦ πανσέπτου  
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ἐν ᾧ τά̋ προσευχά̋ ἡµῶν  
ὥσπερ θυσίαν προσδέχου. 

Τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου   
Ἀπολυτίκιον. Ἦχο̋ πλ. δ΄ 

Ἡ τοῦ στόµατό̋ σου  
καθάπερ πυρσὸ̋ ἐκλάµψασα χάρι̋ 
τὴν οἰκουµένην ἐφώτισεν 
ἀφιλαργυρία̋ τῶ κόσµω  
θησαυροὺ̋ ἐναπέθετο 
τὸ ὕψο̋ ἡµῖν  
τῆ̋ ταπεινοφροσύνη̋ ὑπέδειξεν.  
Ἀλλὰ σοῖ̋ λόγοι̋ παιδεύων 
Πάτερ Ἰωάννη Χρυσόστοµε 
πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῶ Θεῷ 
σωθῆναι τὰ̋ ψυχὰ̋ ἡµῶν.  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ζητεῖται ἀνδρόγυνο ἀγροτῶν 
νά ἀναλάβη τήν ἐπιµέλεια  

τοῦ ἀγροκτήµατο̋ τοῦ Ἱδρύµατο̋. 
Προσφέρεται: 

µισθό̋, κατοικία καί διατροφή 
Προσόντα: 

1ον Νά εἶναι εὐσεβεῖ̋ χριστιανοί 
2ον Νά µή καπνίζουν 

3ον Νά ἀγαποῦν τή µελέτη 
τῆ̋ Ἁγία̋ Γραφῆ̋. 

4ον Νά ἀγαποῦν τή ζωή στό ἀγρόκτηµα. 
 
 


