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Ἦχο̋ βαρύ̋ Ἑωινόν Ι΄ (10ον) 

Μνήµη τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν 
Μεγάλων Πατέρων  

καί οἰκουµενικῶν διδασκάλων  
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου (+379)  
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (+395) 

καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου (+407) 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Καθίσµατα.  

Μετά τήν α΄ στιχολογίαν 

Ἦχο̋ δ΄.  Ταχύ προκατάλαβε. 
Φωστῆρε̋ ὑπέρλαµπροι  
τῆ̋ Ἐκκλησία̋ Χριστοῦ  
τόν κόσµον ἐφωτίσατε  
ταῖ̋ διδαχαῖ̋ ὑµῶν,  
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πατέρε̋ θεόσοφοι 
τήξαντε̋ τά̋ αἱρέσει̋  
πάντων τῶν κακοδόξων 
σβέσαντε̋ τά̋ φλογώδει̋  
τῶν βλασφήµων συγχύσει̋· 
διό ὡ̋ ἱεράρχαι Χριστοῦ  
πρεσβεύσατε σωθῆναι ἡµᾶ̋. 

∆όξα. Καί νῦν. Θεοτοκίον. 
Παρθένε πανύµνητε,  
Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, 
Μαρία Θεόνυµφε καί ἀπειρόγαµε, 
πιστῶν ἡ ἀντίληψι̋,  
ῥῦσαι παντό̋ κινδύνου 
καί παντοία̋ ἀνάγκη̋,  
∆έσποινα Θεοτόκε, 
τού̋ ἐν πίστει καί πόθῳ  
τῇ σκέπῃ Σου προσφεύγοντα̋,  
µόνη Θεόνυµφε. 

Μετά τήν β΄ στιχολογίαν. 
Ἦχο̋ δ΄.  Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Ἐν λειµῶνι τῶν Γραφῶν  
καθάπερ µέλισσαι, σοφοί, 
περἰπτάµενοι ὑµεῖ̋  
περιεδρέψασθε καλῶ̋ 
ἐκ τῶν ἀνθέων τά ἄριστα  
καί τό µέλι. 
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Πᾶσι τοῖ̋ πιστοῖ̋  
τῶν διδαγµάτων ὑµῶν 
προτίθεσθε ὁµοῦ  
εἰ̋ πανδαισίαν αὐτῶν 
καί διά τοῦτο πάντε̋ γλυκαινόµενοι 
ἐν εὐφροσύνῃ κραυγάζοµεν· 
Πάρεστε πάλιν καί µετά πότµον 
τοῖ̋ ὑµᾶ̋ εὐφηµοῦσιν, µακάριοι. 

∆όξα. Καί νῦν. Θεοτοκίον. 
Τρικυµίαι̋ τῶν παθῶν  
ὁ ἀσυνείδητο̋ ἐγώ 
χειµαζόµενο̋, Ἁγνή,  
ἐπικαλοῦµαί Σε θερµῶ̋· 
Μή µε παρίδῃ̋ τόν δείλαιον ἀπολέσθαι 
ἄβυσσον ἐλέου̋ ἡ τέξασα· 
πλήν Σου γάρ ἐλπίδα οὐ κέκτηµαι. 
Μή οὖν ἐχθροῖ̋ ἐπίχαρµα καί γέλω̋ 
ὁ πεποιθώ̋ Σοι ὀφθήσοµαι· 
καί γάρ ἰσχύει̋ ὅσα καί βούλει, 
ὡ̋ Μήτηρ οὖσα τοῦ Κτίστου Σου. 

Μετά τόν πολυέλεον. 

Ἦχο̋ δ΄.  Ἐπεφάνη̋ σήµερον. 
Οἱ σοφοί ∆ιδάσκαλοι τῆ̋ οἰκουµένη̋, 
οἱ Θεόν δοξάσαντε̋  
ἔργοι̋ καί λόγοι̋ ἐπί γῆ̋ 
µεγαλυνέσθωσαν σήµερον  
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ὡ̋ σωτηρία̋ ἡµῖν ὄντε̋ πρόξενοι. 

∆όξα.  Ὅµοιον. 
Ἑορτάζει σήµερον ἡ Οἰκουµένη 
τήν σεπτήν πανήγυριν  
τῶν ∆ιδασκάλων τῶν τριῶν· 
καί γάρ αὐτοί ἐστερέωσαν  
τήν Ἐκκλησίαν αὐτῶν θείοι̋ δόγµασι. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον. 
Προστασία ἄµαχε τῶν θλιβοµένων 
καί θερµή ἀντίληψι̋  
τῶν πεποιθότων ἐπί Σέ 
ἐκ τῶν κινδύνων µε λύτρωσαι· 
Σύ γάρ ὑπάρχει̋ ἡ πάντων βοήθεια. 

Ἀπό γ΄  ὠδῆ̋:Κάθισµα .   

Ἦχο̋ πλ. δ΄. Τήν Σοφίαν καί Λόγον. 
Τού̋ µεγάλου̋ φωστῆρα̋  
τού̋ φωταυγεῖ̋ 
Ἐκκλησία̋ τού̋ πύργου̋ τού̋ ἀῤῥαγεῖ̋ 
συµφώνω̋ αἰνέσωµεν  
τῶν καλῶν ἀπολαύοντε̋ 
καί τῶν λόγων τούτων  
ὁµοῦ καί τῆ̋ χάριτο̋· 
τόν σοφόν Χρυσοῤῥήµονα,  
τόν µέγαν Βασίλειον 
σύν τῷ Γρηγορίῳ,  
τῷ λαµπρῷ θεολόγῳ· 
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πρό̋ οὕ̋ καί βοήσωµεν  
ἐκ καρδία̋ κραυγάζοντε̋· 
Ἱεράρχαι τρισµέγιστοι,  
πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ Θεῷ 
τῶν πταισµάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι 
τοῖ̋ ἑορτάζουσι πόθῳ  
τήν ἁγίαν µνήµην ὑµῶν. 

∆όξα.  Ὅµοιον. 
Τήν σοφίαν λαβόντε̋ παρά Θεοῦ 
ὡ̋ ἀπόστολοι ἄλλοι τρεῖ̋ τοῦ Χριστοῦ 
τῷ λόγῳ τῆ̋ γνώσεω̋  
συνιστᾶτε τά δόγµατα, 
ἅ τό πρίν ἐν λόγοι̋  
ἁπλοῖ̋ κατεβάλλοντο 
ἁλιεῖ̋ ἐν γνώσει  
δυνάµει τοῦ Πνεύµατο̋· 
ἔδει γάρ καί οὕτω  
τό ἁπλοῦν ἡµῶν σέβα̋ 
τήν σύστασιν κτήσασθαι  
δι᾿ ὑµῶν πανσεβάσµιοι· 
ὅθεν πάντε̋ βοῶµεν ὑµῖν·  
πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ Θεῷ 
τῶν πταισµάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι 
τοῖ̋ ἑορτάζουσι πόθῳ  
τήν ἁγίαν µνήµην ὑµῶν. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον. 
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Τήν ψυχήν µου, Παρθένε,  
τήν ταπεινήν 
τήν ἐν ζάλῃ τοῦ βίου τῶν πειρασµῶν  
ναῦν ὡ̋ ἀκυβέρνητον  
ποντουµένη τῷ κλύδωνι 
ἁµαρτιῶν τε φόρτῳ  
ὀφθεῖσαν ὑπέραντλον 
καί εἰ̋ πυθµένα ἅδου  
ἐλθεῖν κινδυνεύουσαν 
φθάσον, Θεοτόκε,  
πρεσβειῶν Σου ἐλέει 
γαλήνην παρέχουσα  
καί κινδύνων ἐξαίρουσα· 
Σύ λιµήν γάρ ἀχείµαστο̋·  
πρεσβεύουσα τῷ Σῷ Υιῷ καί Θεῷ 
τῶν πταισµάτων ἄφεσιν δοθῆναί µοι· 
Σέ γάρ ἔχω ἐλπίδα ὁ δοῦλό̋ Σου. 

 

∆ΕΚΑΤΟ ΕΩΘΙΝΟ 

 Ἰωάν. 21, 1-14. 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Η ΤΡΙΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ  

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ  

ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ  

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΙΒΕΡΙΑ∆ΟΣ 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 

ΠΟΥ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ  
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∆Ι∆ΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ 

Τό µυστικό τῆ̋ ἐπισυναγωγῆ̋ τῶν ἀνθρώπων 
στήν Ἐκκλησία. 

Ὁ ἀναστά̋ Κύριο̋ Ἰησοῦ̋ φανερώνεται σέ ἑ-
πτά 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 ἁ-
λιεία̋ 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 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,  
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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 
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  
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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;  

Τού̋ λέει τότε ὁ Ἰησοῦ̋: -Παιδιά, µήπω̋ ἔχετε 
κάτι γιά προσφάγι;  

6 Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· Οὐ. 
Τοῦ ἀποκρίθηκαν: - Ὄχι.  

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  
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,  
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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. 

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· 
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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 
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 µαθηταῖ̋ αὐτοῦ  
ἐγερθεί̋ ἐκ νεκρῶν.  

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

Κοντάκιον .   
Ἦχο̋ β΄.  Τού̋ ἀσφαλεῖ̋. 
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Τού̋ ἱερού̋ καί θεοφθόγγου̋ Κήρυκα̋, 
τήν κορυφήν τῶν ∆ιδασκάλων Κύριε,  
προσελάβου  
εἰ̋ ἀπόλαυσιν τῶν ἀγαθῶν Σου  
καί ἀνάπαυσιν· 

Τού̋ ἱερού̋ καί θεολόγου̋ Κήρυκε̋, 
τού̋ κορυφαίου̋ ∆ιδασκάλου̋, Κύριε, 
πῆρε̋ κοντά Σου γιά νά τού̋ δώση̋ ν᾿  
ἀπολαύσουν τά ἀγαθά Σου 
καί νά ἀναπαυθοῦν 

τού̋ πόνου̋ γάρ ἐκείνων  
καί τόν κάµατον 
ἐδέξω ὑπέρ πᾶσαν ὁλοκάρπωσιν 
ὁ µόνο̋ δοξάζων  
τού̋ Ἁγίου̋ Σου.  

γιατί τού̋ κόπου̋  
πού γιά χάρη Σου κουράστηκαν 
προτίµησε̋ ἀπό κάθε ὁλοκαύτωση 
Μόνε, Θεέ µα̋,  
πού δοξάζει̋ τού̋ Ἁγίου̋ Σου! 

Ἐπαναληψι̋ ἐν χορῷ 

ὁ µόνο̋ δοξάζων τού̋ Ἁγίου̋ Σου. 

Οἶκο̋ .  
Τί̋ ἱκανό̋ τά χείλη διᾶραι  
καί κινῆσαι τήν γλῶσσαν  
πρό̋ τού̋ πνέοντα̋ πῦρ,  
δυνάµει Λόγου καί Πνεύµατο̋; 
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Ποιό̋ εἶναι ἱκανό̋ ν᾿ ἀνοίξη τά χείλη 
καί νά κινήση τή γλῶσσα του 
µπροστά σέ κείνου̋  
πού ἀπ᾿ τό στόµα του̋ βγάζουν φωτιέ̋ 
µέ τή δύναµη τοῦ Λόγου καί τοῦ 
Πνεύµατο̋; 

Ὅµω̋ τοσοῦτον εἰπεῖν θαῤῥήσω· 
ὅτι πᾶσαν παρῆλθον  
τήν ἀνθρωπίνην φύσιν οἱ τρεῖ̋ 
τοῖ̋ πολλοῖ̋ καί µεγάλοι̋ χαρίσµασι 
καί ἐν πράξει καί θεωρίᾳ 
τού̋ κατ᾿ ἄµφω λαµπρού̋ ὑπεράραντε̋· 

Ὅµω̋ θά πάρω τό θάῤῥο̋  
νά πῶ µόνο τοῦτο· 
ὅτι κάθε ἄνθρωπο ξεπέρασαν  
κι οἱ τρεῖ̋ του̋ 
µέ τά πολλά καί µεγάλα του̋ χαρίσµατα 
γιατί καί στά δυό, τήν πράξη καί τή θεωρία  
ξεπέρασαν ἐκείνου̋ πού ἦταν λαµπροί· 

∆ιό µεγίστων δωρεῶν τούτου̋ ἠξίωσα̋, 
ὡ̋ πιστού̋ Σου θεράποντα̋, 
ὁ µόνο̋ δοξάζων τού̋ Ἁγίου̋ σου 

γι᾿ αὐτό, Κύριε τού̋ χάρισε̋  
τόσο µεγάλε̋ καί πλούσιε̋ δωρεέ̋! 
Γιατί ἦταν πιστοί ὑπηρέτε̋ Σου. 
Μόνε, Θεέ µα̋, πού δοξάζει̋ τού̋ Ἁγίου̋ 
Σου! 
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Ἐπαναληψι̋ ἐν χορῷ 

ὁ µόνο̋ δοξάζων τού̋ Ἁγίου̋ Σου .  

Συναξάριον .  
Τῇ Λ΄ (τριακοστῇ) τοῦ αὐτοῦ µηνό̋  
µνήµη τῶν ἐν ἁγίοι̋ Πατέρων ἡµῶν  
Τριῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν 
καί οἰκουµενικῶν ∆ιδασκάλων  
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου,  
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου  
καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου. 

Ὁµοῦ δίκαιον τρεῖ̋ σέβειν ἑωσφόρου̋ 

φῶ̋ τρισσολαµπέ̋ πηγάσαντα̋ ἐν βίῳ. 

Λάµψεν ἐνί τριακοστῇ  

χρυσοτρισήλιο̋ αἴγλη. 

Ταῖ̋ τῶν τριῶν τούτων πρεσβείαι̋,  
Χριστέ ὁ Θεό̋ ἡµῶν  
καί πάντων τῶν ἁγίων  
τά̋ τῶν αἱρέσεων ἐπαναστάσει̋ κατάβαλε  
καί ἡµᾶ̋ ἐν εἰρηνικῇ καταστάσει διαφύλαξον  
καί τῆ̋ οὐρανίου Σου βασιλεία̋ ἀξίωσον.  
Ὅτι εὐλογητό̋ εἶ  
εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ ἄθλησι̋  
τοῦ ἁγίου ἱεροµάρτυρο̋ Ἱππολύτου,  
πάπα Ρώµη̋ καί τῶν σύν αὐτῷ  
Κενσουρίνου, Σαβα˙νου, Χρυσῆ̋  
καί τῶν λοιπῶν. 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ ἄθλησι̋  
τοῦ ἁγίου µάρτυρο̋ Θεοφίλου τοῦ νέου. 

Ὁ ἅγιο̋ νεοµάρτυ̋  
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Θεόδωρο̋ ὁ Μυτιληναῖο̋  
καί ἐν Μυτιλήνῃ µαρτυρήσα̋  
ἔν ἔτει 1784, ἀγχόνῃ τελειοῦται. 

Ταῖ̋ αὐτῶν ἁγίαι̋ πρεσβείαι̋ ὁ Θεό̋,  
ἐλέησον καί σῶσον ἡµᾶ̋. Ἀµήν 

Καταβασίαι προεόρτιαι   

Ὠδή α΄ .  Ἦχο̋ γ΄. 
Χέρσον ἀβυσσοτόκον πέδον ἥλιο̋ 
ἐπεπόλευσε ποτέ· 
ὡσεί τεῖχο̋ γάρ ἐπάγη  
ἑκατέρωθεν ὕδωρ 
λαῷ πεζοποντοποροῦντι  
καί θεαρέστω̋ µέλποντι· 
ᾄσωµεν τῷ Κυρίῳ  
ἐνδόξω̋ γάρ δεδόξασται. 

Μετάφραση 
Ψάλλεται ἀκριβῶ̋ µέ τόν ἴδιο τρόπο 

Χέρσα θαλασσογέννητη πεδιάδα 
ὁ ἥλιο̋ ἀντίκρυσε κάποτε 
Τά νερά παγωµένα ὑψωθῆκαν  
κι ἀπ’ τά δύο τά µέρη   
καί ὁ λαό̋ πεζοποροῦσε  
στό βυθό τῆ̋ θάλασσα̋ ψάλλοντα̋: 
Ἄ̋ ὑµνήσωµε τό Θεό µα̋ 
γιά τή δόξα πού ἐργάστηκε! 

Ὠδή γ΄ .  
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Τό στερέωµα τῶν ἐπί Σοί πεποιθότων 
στερέωσον, Κύριε, τήν Ἐκκλησίαν, 
ἥν ἐκτήσω  
τῷ τιµίῳ Σου αἵµατι. 

Μετάφραση 

Σύ Κύριε, πού στηρίζει̋  
ὅσου̋ πιστεύουν σέ σένα,  
στερέωσε καί τήν Ἐκκλησία, 
πού ἀπόχτησε̋ µέ τό τίµιο Αἷµα Σου. 

Ὠδή δ ΄ .  
Ἐκάλυψεν οὐρανού̋  
ἡ ἀρετή Σου, Χριστέ· 
τῆ̋ κιβωτοῦ γάρ προελθών  
τοῦ ἁγιάσµατό̋ Σου, 
τῆ̋ ἀφθόρου Μητρό̋,  
ἐν τῷ ναῷ τῆ̋ δόξη̋ Σου 
ὤφθη̋ ὡ̋ Βρέφο̋  
ἀγκαλοφορούµενο̋ 
καί ἐπληρώθη τά πάντα  
τῆ̋ Σῆ̋ αἰνέσεω̋. 

Μετάφραση 

Ψάλλεται ἀκριβῶ̋ µέ τόν ἴδιο τρόπο 
Ξεπέρασε τού̋ οὐρανού̋  
ἡ ἀρετή Σου Χριστέ! 
Γιατί προῆλθε̋  
ἀπ’ τήν ἁγιασµένη Κιβωτό,  



30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 17

τήν ἄφθορη Μητέρα Σου, 
καί ἐµφανίστηκε̋ στόν ἔνδοξο Ναό Σου  
ὡ̋ βρέφο̋ στήν ἀγκάλη τη̋!  
Ὁ κόσµο̋ ὅλο̋ Σέ δοξολόγησε! 

Ὠδή ε ΄ .  
Ὡ̋ εἶδεν Ἡσα˙α̋ συµβολικῶ̋ 
ἐν θρόνῳ ἐπηρµένῳ Θεόν 
ὑπ᾿ Ἀγγέλων δόξη̋ δορυφορούµενον, 
«ὤ τάλα̋, ἐβόα, ἐγώ! 
πρό γάρ εἶδον σωµατούµενον Θεόν 
φωτό̋ ἀνεσπέρου  
καί εἰρήνη̋ δεσπόζοντα». 

Ὠδή στ ΄ .  
Ἐβόησέ Σοι ἰδών ὁ Πρέσβυ̋ 
τοῖ̋ ὀφθαλµοῖ̋ τόν σωτήριον,  
ὅ λαοῖ̋ ἐπέστη 
ἐκ Θεοῦ, Χριστέ, Σύ Θεό̋ µου. 

Ἐσέ ύµνοῦσε, µόλι̋ Σέ εἶδε  
ὁ Γέροντα̋ µέ τά µάτια του 
τή σωτηρία  
πού ἔτασε γιά τού̋ ἀνθρώπου̋ 
ἀπό τό Θεό!  
Ἐσύ, Χριστέ, εἶσαι ὁ Θεό̋ µου. 

Ὠδή ζ ΄ .  
Σέ, τόν ἐν πυρί δροσίσαντα  
Παῖδα̋ θεολογήσαντα̋ 
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καί Παρθένῳ ἀκηράτῳ ἐνοικήσαντα, 
Θεόν Λόγον ὑµνοῦµεν  
εὐσεβῶ̋ µελωδοῦντε̋· 
εὐλογητό̋ ὁ Θεό̋,  
ὁ τῶν Πατέρων ἡµῶν. 

Μετάφραση 

Ψάλλεται ἀκριβῶ̋ µέ τόν ἴδιο τρόπο 
Ἑσένα, πού µέ τή φωτιά ἐδρόσισε̋ 
τού νέου̋  πού ἐθεολόγησαν 
καί πού στήν Ἁγνή Παρθένα 
ἐκατοίκησε̋, 
τόν Θεό Λόγο, ὑµνοῦµε 
καί τραγουδοῦµε µέ εὐλάβεια  
 Ἐσένα πρέπει νά εὐλογοῦµε,  
τό Θεό τῶν Πατέρων µα̋! 

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

Ἀστέκτῳ πυρί ἑνωθέντε̋ 
οἱ θεοσεβεία̋ προεστῶτε̋ Νεανίαι, 
τῇ φλογί δέ µή λωβηθέντε̋  
θεῖον ὕµνον ἔµελπον· 
Εὐλογεῖτε πάντα τά ἔργα τόν Κύριον 
καί ὑπερυψοῦτε εἰ̋ πάντα̋ τού̋ αἰῶνα̋. 

Τήν Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ Φωτό̋... 
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Ἡ Τιµιωτέρα 

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.   

Τήν τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ ... 

Καθεῖλε δυνάστα̋ ἀπό θρόνων   
καί ὕψωσε ταπεινού̋·   

πεινῶντα̋ ἐνέπλησεν ἀγαθῶν·   
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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.  

Τήν τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ ... 

Ὠδή θ ΄ .  Καταβασία .  
Θεοτόκε, ἡ ἐλπί̋  
πάντων τῶν Χριστιανῶν, 
σκέπε, φρούρει, φύλαττε  
τού̋ ἐλπίζοντα̋ εἰ̋ Σέ. 

Ἐν νόµῳ, σκιᾷ καί γράµµατι  
τύπον κατίδωµεν, οἱ πιστοί· 
πᾶν ἄρσεν, τό τήν µήτραν διανοῖγον, 
ἅγιον Θεῷ· 
διό πρωτότοκον Λόγον,  
Πατρό̋ ἀνάρχου Υἱόν, 
πρωτοτοκούµενον Μητρί  
ἀπειράνδρῳ, µεγαλύνοµεν! 

Στοῦ Νόµου τή σκιά καί τό γρᾶµµα 
τόν συµβολισµό, πιστοί, ἄ̋ προσέξωµε!  
«Κάθε ἀρσενικό πού ἀνοίγει µήτρα 
εἶναι ἅγιο! Ἀνήκει στό Θεό!» 
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Γι’αὐτό τόν Πρωτότοκον Λόγον, 
τοῦ Ἄναρχου Πατέρα τό Γιό, 
πού τόν ἐγέννησε πρωτότοκο µητέρα 
πού ἄνδρα δέν ἐγνώρισε, δοξάζοµε! 

Ἐξαποστειλάριον ι΄ 
Τιβεριάδο̋ θάλασσα  
σύν παισί Ζεβεδαίου  
Ναθαναήλ τῷ Πέτρῳ τε,  
σύν δυσίν ἄλλοι̋ πάλαι  
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. 

Θεοτοκίον 
Τόν ἀναστάντα Κύριον  
τριήµερον ἐκ τάφου,  
Παρθένε, καθικέτευε  
ὑπέρ τῶν Σε ὑµνούντων  
καί πόθῳ µακαριζόντων·  
Σέ γάρ ἔχοµεν πάντε̋  
καταφυγήν σωτήριον  
καί µεσῖτιν πρό̋ Τοῦτον·  
κλῆρο̋ γάρ Σό̋  
καί οἰκέται πέλοµεν, Θεοτόκε,  
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καί πρό̋ τήν Σήν ἀντίληψιν  
ἅπαντε̋ ἀφορῶµεν. 

ΤΡΟΠΑΡΙΑ  
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 
Στιχηρά  Προσόµοια . 

Ἦχο̋ δ΄.  Ὡ̋ γενναῖον ἐν µάρτυσι. 
1. 

Τά τῆ̋ χάριτο̋ ὄργανα,  
τά̋ κιθάρα̋ τοῦ Πνεύµατο̋ 
τά̋ εὐσήµου̋ σάλπιγγα̋ τοῦ κηρύγµατο̋, 
τά̋ φοβερόν καί ἐξάκουστον,  
ἐξ ὕψου̋ ἠχούσα̋ βροντά̋  
καί τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ  
γνωριζούσα̋ τοῖ̋ πέρασι,  
τού̋ τρεῖ̋ Κήρυκα̋  
τῆ̋ µεγάλη̋ Τριάδο̋, Ἰωάννην  
καί Βασίλειον ἀξίω̋,  
σύν Γρηγορίῳ τιµήσωµεν. 

2. 
Τῆ̋ Τριάδο̋ οἱ πρόµαχοι,  
εὐσεβεία̋ οἱ πρόβολοι, 
οἱ µετά τού̋ δώδεκα τρεῖ̋ Ἀπόστολοι, 
οἱ ἐξ Ἐδέµ ἀναβλύζοντε̋  
τό ζῶν ὕδωρ ποταµοί  
καί τό πρόσωπον τῆ̋ γῆ̋  
ζωηῤῥύτω̋ ποτίζοντε̋ θείοι̋ ρεύµασι,  
τά µεγάλα στοιχεῖα, τά τήν πίστιν, 
ὥσπερ κτίσιν συνιστῶντα  
ἀξιοχρέω̋ τιµάσθωσαν. 

3. 
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Ἡ συµβολή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 

στήν ἑνότητα τῆ̋ Ἐκκλησία̋ 

Οὐκ εἰσί λαλιαί, φησίν,  
οὐδέ λόγοι λεγόµενοι, 
ὧν οὐχί ἀκούονται αἱ φωναί αὐτῶν· 
εἰ̋ πᾶσαν γῆν γάρ καί θάλασσαν 
ὁ φθόγγο̋ ἐξέδραµε  
τῶν ἐνθέων καί σοφῶν 
∆ιδασκάλων τῆ̋ κτίσεω̋· ὅθεν ἄριστα 
τοῖ̋ αὐτῶν θείοι̋ νόµοι̋ συγκροτεῖται 
καί συνέχεται πρό̋ µίαν  
ὀρθοδοξίαν τά πέρατα. 

4. 
Τά τοῦ Πνεύµατο̋ ὄργανα,  
ἀληθεία̋ τά̋ σάλπιγγα̋ 
τού̋ τοῦ Λόγου ῥήτορα̋ εὐφηµήσωµεν 
φωναῖ̋ ἀσµάτων τοῖ̋ δόγµασιν 
αὐτῶν οἱ ἑπόµενοι  
ἱκετεύοντε̋ αὐτού̋, 
παῤῥησίαν ὡ̋ ἔχοντα̋ πρό̋ τόν Κύριον, 
τοῦ αἰτῆσαι εἰρήνην σταθεράν µέν 
εἰ̋ ἀεί τῇ οἰκουµένῃ,  
πᾶσι ἡµῖν δέ συγχώρησιν. 

∆όξα.   Ἦχο̋ β΄.  Σήµερον ὁ Χριστό̋. 
Σήµερον αἱ ψυχαί τῶν γηγενῶν  
ὑψοῦνται ἐκ γη˙νων. 
Σήµερον οὐράνιοι γίνονται  
ἐν τῇ µνήµῃ τῶν Ἁγίων· 
αἱ γάρ πύλαι τῶν οὐρανῶν ἐπαίρονται 
καί ἡµῖν τά τοῦ ∆εσπότου γνωρίζονται. 
Οἱ λόγοι τού̋ λόγου̋ κηρύττουσι 
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καί αἱ γλῶσσαι τά θαύµατα µέλπουσιν· 
ἡµεῖ̋ δέ πρό̋ τόν Σωτῆρα βοῶµεν· 
∆όξα Σοι Χριστῷ τῷ Θεῷ· 
τοῖ̋ γάρ πιστοῖ̋ εἰρήνη  
διά τούτων ἐγεγόνει. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Ἦχο̋ πλ. β΄. 

Τά̋ µυστικά̋ σήµερον  
τοῦ Πνεύµατο̋ σάλπιγγα̋, 
τού̋ θεοφόρου̋ Πατέρα̋ ἀνευφηµήσωµεν· 
τού̋ µελωδήσαντα̋  
ἐν µέσῳ τῆ̋ Ἐκκλησία̋ 
µέλο̋ ἐναρµόνιον θεολογία̋, 
Τριάδα Μίαν, ἀπαράλλακτον  
Οὐσίαν τε καί Θεότητα· 
τού̋ καθαιρέτα̋ Ἀρείου  
καί ὀρθοδόξων προµάχου̋· 
τού̋ πρεσβεύοντα̋ πάντοτε Κυρίῳ 
ἐλεηθῆναι τά̋ ψυχά̋ ἡµῶν. 

∆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,  
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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. 

  ∆όξα.  Ἦχο̋ πλ. β΄. 
Τά̋ µυστικά̋ σήµερον  
τοῦ Πνεύµατο̋ σάλπιγγα̋, 
τού̋ θεοφόρου̋ Πατέρα̋ ἀνευφηµήσωµεν, 
τού̋ µελῳδήσαντα̋  
ἐν µέσῳ τῆ̋ Ἐκκλησία̋, 
µέλο̋ ἐναρµόνιον θεολογία̋, 
Τριάδα, Μίαν, ἀπαράλακτον,  
Οὐσίαν τε καί Θεότητα· 
τού̋ καθαιρέτα̋ Ἀρείου  
καί ὀρθοδόξων προµάχου̋, 
τού̋ πρεσβεύοντα̋ πάντοτε Κυρίῳ,  
ἐλεηθῆναι τά̋ ψυχά̋ ἡµῶν. 

Τῶν Πατέρων  
 Ἦχο̋ πλ. β΄.  Ὅλην ἀποθέµενοι. 

5. 
Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τυµπάνῳ καί χορῷ,  4 

αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν χορδαῖ̋ καί ὀργάνῳ·  

Ὅλην συγκροτήσαντε̋,  
τήν τῆ̋ ψυχῆ̋ ἐπιστήµην  
καί τῷ θείῳ Πνεύµατι,  
συνδιασκεψάµενοι, τό µακάριον  
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καί σεπτόν Σύµβολον,  
οἱ σεπτοί Πατέρε̋,  
θεογράφω̋ διεχάραξαν·  
ἐν ᾧ σαφέστατα,  
τῷ Γεγεννηκότι συνάναρχον,  
τόν Λόγον ἐκδιδάσκουσι  
καί παναληθῶ̋ ὁµούσιον,  
ταῖ̋ τῶν Ἀποστόλων,  
ἑπόµενοι προδήλω̋ διδαχαῖ̋,  
οἱ εὐκλεεῖ̋ καί πανόλβιοι,  
ὄντω̋ καί θεόφρονε̋.  

6. 
Ὅλην εἰσδεξάµενοι,  
τήν νοητήν λαµπηδόνα,  
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋,  
τό ὑπερφυέστατον χρησµολόγηµα,  
τό βραχύ ρήµατι καί πολλῇ συνέσει,  
θεοπνεύστω̋ ἀπεφθέξαντο,  
ὡ̋ Χριστοκήρυκε̋,  
εὐαγγελικῶν πρὀστάµενοι,  
δογµάτων οἱ µακάριοι  
καί τῶν εὐσεβῶν παραδόσεων,  
ἄνωθεν λαβόντε̋,  
τήν τούτων ἀποκάλυψιν σαφῶ̋  
καί φωτισθέντε̋ ἐξέθεντο,  
ὅρον θεοδίδακτον. 

7. 
Ὅλην συλλεξάµενοι,  
ποιµαντικήν ἐπιστήµην  
καί θυµόν κινήσαντε̋,  
νῦν τόν δικαιότατον ἐνδικώτατα,  
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τού̋ βαρεῖ̋ ἤλασαν  
καί λοιµώδει̋ λύκου̋,  
τῇ σφενδόνῃ τῇ τοῦ Πνεύµατο̋, 
ἐκσφενδονήσαντε̋,  
τοῦ τῆ̋ Ἐκκλησία̋ πληρώµατο̋,  
πεσόντα̋ ὡ̋ πρό̋ θάνατον  
καί ὡ̋ ἀνιάτω̋ νοσήσαντα̋,  
οἱ θεῖοι Ποιµένε̋,  
ὡ̋ δοῦλοι γνησιώτατοι Χριστοῦ  
καί τοῦ ἐνθέου κηρύγµατο̋,  
µύσται ἱερώτατοι. 

∆όξα.  Ἦχο̋ πλ. δ΄. 
Τό ἔργο καί ὁ ρόλο̋ τῶν Πατέρων  

στή ζωή τῆ̋ Ἐκκλησία̋ 

Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορό̋, 
ἐκ τῶν τῆ̋ οἰκουµένη̋ περάτων συνδραµών, 
Πατρό̋ καί Υἱοῦ καί Πνεύµατο̋ Ἁγίου, 
µίαν οὐσίαν ἐδογµάτισε καί φύσιν· 
καί τό Μυστήριον τῆ̋ Θεολογία̋, 
τρανῶ̋ παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ. 
Οὕ̋ εὐφηµοῦντε̋ ἐν πίστει,  
µακαρίσωµεν λέγοντε̋· 
ὦ θεία παρεµβολή, 
θεηγόροι ὁπλῖται παρατάξεω̋ Κυρίου· 
ἀστέρε̋ πολύφωτοι,  
τοῦ νοητοῦ στερεώµατο̋· 
τῆ̋ µυστικῆ̋ Σιών οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι· 
τά µυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου· 
τά πάγχρυσα στόµατα τοῦ Λόγου· 
Ἐκκλησία̋ τό καύχηµα·  
οἰκουµένη̋ ἀγλά̓σµα, 
ἐκτενῶ̋ πρεσβεύσατε,  
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ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 
Ὑπερευλογηµένη ὑπάρχει̋,  
Θεοτόκε Παρθένε·  
διά γάρ τοῦ ἐκ Σοῦ σαρκωθέντο̋,  
ὁ Ἅδη̋ ἠχµαλώτισται,  
ὁ Ἀδάµ ἀνακέκληται,  
ἡ κατάρα νενέκρωται,  
ἡ Εὔα ἠλευθέρωται,  
ὁ θάνατο̋ τεθανάτωσαι  
καί ἡµεῖ̋ ἐζωοποιήθηµεν·  
διό ἀνυµνοῦντε̋ βοῶµεν·  
εὐλογητό̋ Χριστό̋ ὁ Θεό̋ ἡµῶν,  
ὁ οὕτω̋ εὐδοκήσα̋, δόξα Σοι. 

∆οξολογία µεγάλη.  
«Σήµερον σωτηρία . . .» 

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ἀπολυτίκιον .   Ἦχο̋ α΄. 
Τού̋ τρεῖ̋ µεγίστου̋ φωστῆρα̋, 
τῆ̋ τρισηλίου Θεότητο̋, 

Τού̋ τρεῖ̋ µέγιστου̋ ἀστέρε̋ 
τοῦ Μόνου Θεοῦ τοῦ τρισήλιου, 

τού̋ τήν οἰκουµένην ἀκτῖσι,  
δογµάτων θείων πυρσεύσαντα̋ 

πού τήν οἰκουµένη  φωτίζουν 
µε ἀκτῖνε̋ τῶν θείων δογµάτων του̋ 

τού̋ µελιρρύτου̋ ποταµού̋  
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τῆ̋ σοφία̋, 
τού̋ τήν κτίσιν πᾶσαν  
θεογνωσία̋ νάµασι  
καταρδεύσαντα̋· 

τού̋ ποταµού̋  
πού τρέχουν µέλι σοφία̋ 
καί τήν κτίση ὅλη ποτίζουν 
µέ τῆ̋ θεογνωσία̋ τά ὕδατα,  

Βασίλειον τόν µέγαν  
καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον, 
σύν τῷ  κλεινῷ Ἰωάννῃ, 
τῷ τήν γλῶτταν χρυσορρήµονι, 

Βασίλειο τόν µέγα 
καί τό θεολόγο Γρηγόριο 
καί τόν ξακουστό Ἰωάννη, 
τόν κατά τή γλῶσσα χρυσόστοµο, 

πάντε̋ οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, 
συνελθόντε̋ ὕµνοι̋ τιµήσωµεν· 

ὅλοι ὅσοι τού̋ λόγου̋ του̋ ἔχοµ’ ἑρωτευτῆ 
ἄ̋ συναχτοῦµε νά τού̋  ὑµνήσωµε 

αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι,  
ὑπέρ ἡµῶν ἀεί πρεσβεύουσιν. 

Γιατί αὐτοί στήν Τριάδα 
ὑπέρ ἡµῶν πρεσβεύουν πάντοτε! 

 Ἕτερον.  Ἦχο̋ δ΄. 
Ὡ̋ τῶν Ἀποστόλων ὁµότροποι 
καί τῆ̋ οἰκουµένη̋ ∆ιδάσκαλοι 
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τῷ ∆εσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε 
εἰρήνην τῇ οἰκουµένῃ δωρήσασθαι 
καί ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν τό µέγα ἔλεο̋. 

Κοντάκια τῆ̋ ἑορτῆ̋ 
Ἦχο̋ δ΄.  Ἐπεφάνη̋ σήµερον. 

Οἱ σοφοί ∆ιδάσκαλοι τῆ̋ οἰκουµένη̋, 
οἱ Θεόν δοξάσαντε̋  
ἔργοι̋ καί λόγοι̋ ἐπί γῆ̋ 
µεγαλυνέσθωσαν σήµερον  
ὡ̋ σωτηρία̋ ἡµῖν ὄντε̋ πρόξενοι. 

∆όξα.  Ὅµοιον. 
Ἑορτάζει σήµερον ἡ Οἰκουµένη 
τήν σεπτήν πανήγυριν  
τῶν ∆ιδασκάλων τῶν τριῶν· 
καί γάρ αὐτοί ἐστερέωσαν  
τήν Ἐκκλησίαν αὐτῶν θείοι̋ δόγµασι. 

Κοντάκιον προεόρτιον Ὑπαπαντῆ̋. 
Ἦχο̋ α΄. 

Ὁ µήτραν παρθενικήν  
ἁγιάσα̋ τῷ τόκῳ Σου 

Καί χεῖρα̋ τοῦ Συµεών  
εὐλογήσα̋, ὡ̋ ἔπρεπε, 

Προφθάσα̋ καί νῦν  
ἔσωσα̋ ἡµᾶ̋, Χριστέ ὁ Θεό̋. 

Ἀλλ᾿ εἰρήνευσον  
ἐν πολέµοι̋ τό πολίτευµα 

Καί κραταίωσον Βασιλεῖ̋,  
οὕ̋ ἠγάπησα̋, 
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Ὁ µόνο̋ φιλάνθρωπο̋. 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Προκείµενον.  Ἦχο̋ πλ. δ΄.  Ψαλµ. 18. 

Εἰ̋ πᾶσαν τῆν γῆν  
ἐξῆλθεν ὁ φθόγγο̋ αὐτῶν.  
καί εἰ̋ τά πέρατα τῆ̋ οἰκουµένη̋  
τά ῥήµατα αὐτῶν. 

Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ,  
ποίησιν δέ χειρῶν Αὐτοῦ  
ἀναγγέλλει τό στερέωµα. 

Πρό̋ Ἑβραίου̋ ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα. 13,7-16. 

Ἀδελφοί,  
7 µνηµονεύετε τῶν ἡγουµένων ὑµῶν,  

οἵτινε̋ ἐλάλησαν ὑµῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ.  
Ἀδελφοί, νά θυµᾶστε τού̋ 
ἐκκλησιαστικού̋ ἡγέτε̋ σα̋ πού σᾶ̋ 
µετέδωσαν τό λόγο τοῦ Θεοῦ, 

Ὥν ἀναθεωροῦντε̋  
τήν ἔκβασιν τῆ̋ ἀναστροφῆ̋ 
µιµεῖσθε τήν πίστιν .  

νά προσέχετε τό τέλο̋ τῆ̋ ζωῆ̋ του̋ καί 
ν᾿ ἀκολουθῆτε τό παράδειγµα τῆ̋ πίστη̋ 
του̋. 

8 Ἰησοῦ̋ Χριστό̋  
χθέ̋ καί σήµερον ὁ αὐτό̋  
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋.   

Ὁ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋ εἶναι ὁ ἴδιο̋ χτέ̋, 
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σήµερα καί γιά πάντα. 
9 ∆ιδαχαῖ̋ ποικίλαι̋ καί ξέναι̋  

µή περιφέρεσθε ·  

Σέ διδασκαλίε̋ διαφορετικέ̋ καί ξένε̋ 
µήν παρασύρεστε· 

καλόν γάρ χάριτι  
βεβαιοῦσθαι τήν καρδίαν,  
οὐ βρώµασιν,  
ἐν οἷ̋ οὐκ ὠφελήθησαν  
οἱ περιπατήσαντε̋. 

εἶναι προτιµώτερο στή χάρη τοῦ Θεοῦ νά 
στηρίζετε τήν καρδιά σα̋ καί ὄχι στά 
φαγητά ἀπό τά ὁποῖα δέν εἶδαν καµιά 
ὠφέλεια ὅσοι ἀσχολήθηκαν µ᾿ αὐτά. 

Ἔχοµεν θυσιαστήριον  
10 ἐξ οὗ φαγεῖν  

οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν  
οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντε̋ · 

Ἔχουµε θυσιαστήριο ἀπό τό ὁποῖο δέν 
ἔχουν δικαίωµα νά φᾶνε ὅσοι συνεχίζουν 
νά µετέχουν στή λατρεία τῆ̋ σκηνῆ̋· 

11 ὧν γάρ εἰσφέρεται ζώων  
τό αἷµα περί ἁµαρτία̋  
εἰ̋ τά ἅγια διά τοῦ ἀρχιερέω̋,  
τούτων τά σώµατα κατακαίεται  
ἔξω τῆ̋ παρεµβολῆ̋· 

διότι τά σώµατα τῶν ζώων, πού τό αἷµα 
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του̋ εἰσάγεται ἀπό τόν ἀρχιερέα στά 
ἅγια τῶν ἁγίων γιά τή συγχώρηση τῶν 
ἁµαρτιῶν, καίγονται ἔξω ἀπό τό 
στρατόπεδο· 

12 διό καί Ἰησοῦ̋,  
ἵνα ἁγιάσῃ διά τοῦ ἰδίου αἵµατο̋  
τόν λαόν, 
ἔξω τῆ̋ πύλη̋ ἔπαθε. 

γι᾿ αὐτό καί ὁ  Ἰησοῦ̋ γιά νά ἐξαγνίση µέ 
τό δικό Του αἷµα τό λαό, πέθανε ἔξω ἀπό 
τήν πύλη. 

13 Τοίνυν ἐξερχώµεθα πρό̋ Αὐτόν   
ἔξω τῆ̋ παρεµβολῆ̋  
τόν ὀνειδισµόν Αὐτοῦ φέροντε̋· 

Ἄ̋ φεύγωµε λοιπόν κι ἐµεῖ̋ πρό̋ Αὐτόν 
ἔξω ἀπ᾿ τήν κοινωνία, ὑποµένοντε̋ τόν 
ἐξευτελισµό τοῦ διωγµοῦ Του· 

14 οὐ γάρ ἔχοµεν ὦδε  
µένουσαν πόλιν,  
ἀλλά τήν µέλλουσαν ἐπιζητοῦµεν.      

γιατί δέν ἔχουµε ἐδῶ µόνιµη πολιτεία 
ἀλλά λαχταροῦµε τή µελλοντική. 

15 ∆ι᾿ Αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωµεν   
θυσίαν αἰνέσεω̋ διά παντό̋  
τῷ Θεῷ,  
τοῦτ᾿ ἔστι καρπόν χειλέων  
ὁµολογούντων τῷ ὀνόµατι Αὐτοῦ. 
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∆ιά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ λοιπόν ἄ̋ 
προσφέρωµε συνεχῶ̋ στό Θεό σάν θυσία 
αἰνέσεω̋ τόν ὕµνο µα̋, δηλαδή τόν 
καρπό τῶν χειλέων µα̋ πού ὁµολογοῦν 
τό µεγαλεῖο Του. (Ἐµεῖ̋ τόν προσφέρωµε 
στόν Ἰησοῦν καί Αὐτό̋ τόν προσάγει 
στόν Πατέρα.) 

16 Τῆ̋ δέ εὐποι˙α̋ καί κοινωνία̋   
µή ἐπιλανθάνεσθε· 
τοιαύται̋ γάρ θυσίαι̋  
εὐαρεστεῖται ὁ Θεό̋. 

Μήν ξεχνᾶτε ἀκόµη νά κάνετε τό καλό 
καί νά µοιράζεστε ὅ,τι ἔχετε µέ τού̋ 
ἄλλου̋· µέ τέτοιε̋ θυσίε̋ εὐχαριστεῖται ὁ 
Θεό̋. 

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ  

ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ὅπω̋ µᾶ̋ τί̋ παραδίδει 
ἡ Πρό̋ Ἑβραίου̋ Ἐπιστολή 

1) «∆ιδαχαῖ̋ ποικίλαι̋ καί ξέναι̋  

µή περιφέρεσθε.»  

Οἱ χριστιανοί πρέπει νά παραµένουν σταθε-
ροί στήν πίστη του̋ στό Χριστό. (Μήν 
παρασύρεστε ἀπό ἰουδἀκέ̋ δοξασίε̋!) 

2) Ἡ Ἐκκλησία σέ κάθε κοινότητα ἔχει 
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ἡγουµένου̋ καί ποιµένε̋. Οἱ πιστοί πρέ-
πει νά τού̋ ἀκολουθοῦν προσεκτικά καί νά 
µιµοῦνται τή συµπεριφορά του̋! Καί οἱ 
ἡγούµενοι βεβαίω̋ ὀφείλουν νά εἶναι τύποι 
καί ὑποδείγµατα ζωῆ̋ γιά τού̋ πιστού̋ 
(στίχ. 7). 

3) Ἡ τράπεζα τοῦ Χριστοῦ - τό θυσια-
στήριο τῆ̋ λατρεία̋ µα̋, ἡ σταυρική 
θυσία καί ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ - εἶναι 
ἡ τελείωση τῶν θυσιῶν τῆ̋ Παλαιᾶ̋ 
∆ιαθήκη̋. 

Μέ τή θυσία καί τή νίκη Του, ὁ Χριστό̋ 
µᾶ̋ ἁγίασε, µέ τό αἷµα Του, µᾶ̋ ξεχώρισε 
ἀπ’ ὅλο τόν κόσµο καί µᾶ̋ ἕνωσε µέ τόν ἑ-
αυτό Του. Ἔπλυνε τήν ἐνοχή µα̋, ἔσβησε 
τί̋ ἁµαρτίε̋ µα̋ καί µᾶ̋ ἐξαγόρασε, µᾶ̋ 
λύτρωσε καί µᾶ̋ ἔκαµε δικού̋ Του, Λαό 
Του, Βασιλεία Του.   

Ἡ ἀναγνώριση αὐτῆ̋ τῆ̋ εὐεργεσία̋ τοῦ 
Θεοῦ πρό̋ τήν ἀνθρωπότητα εἶναι ἡ δόξα 
καί ὁ καλύτερο̋ ὕµνο̋ καί εὐχαριστία πρό̋ 
Αὐτόν! Καί αὐτό εἶναι τό οὐσιαστικό 
περιεχόµενο τῆ̋ Λατρεία̋ πού προσφέρει 
στό Θεό ἡ  Ἐκκλησία! Ἡ Θεία Λειτουργία! 
Ἡ µυστική καί ζῶσα ἀναπαράσταση τῆ̋ 
ζωῆ̋ καί τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ!  

Λατρεύοµε τό Θεό, µέ τήν «ἀνάµνηση» 
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τῆ̋ ζωῆ̋ καί τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ!  
Αὐτό̋ ὡ̋ Νέο̋ Ἀδάµ, µέ τήν ὑποταγή 

Του στό θέληµά Του εὐχαρίστησε τό Θεό 
γιά λογαριασµό ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί 
αὐτή τή Μοναδική θυσία τοῦ Χριστοῦ, τήν 
ἅπαξ τελεσθεῖσα, τελεῖ συνεχῶ̋ ἡ 
Ἐκκλησία λατρεύουσα καί εὐγνωµονοῦσα 
τό Θεό, ἐνῶ παράλληλα στήν καθηµερινή 
ζωή µιµεῖται τό Χριστό, ὑπακούει στήν 
προσταγή τοῦ Πατέρα «Αὐτοῦ ἀκούετε!» 
καί ἐργάζεται τί̋ ἐντολέ̋ Του! 

Ἡ λατρεία τῆ̋ Ἐκκλησία̋ εἶναι ἡ 
συνεχή̋ βίωση τῆ̋ σταυρικῆ̋ Θυσία̋, τοῦ 
Θανάτου καί τῆ̋ Ἀναστάσεω̋ τοῦ 
Χριστοῦ! Τῆ̋ νίκη̋ τοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ 
∆ιαβόλου καί τοῦ θανάτου! Πανηγυρίζοµε 
καί ἑορτάζοµε συνεχῶ̋ τό θρίαµβό Του.  

Αὐτή τή λατρεία τοῦ προσφέροµε κάθε 
φορά στή θεία Λειτουργία! 

Τό οὐσιαστικό περιεχόµενο τῆ̋ λατρεί-
α̋ πού προσφέρουν οἱ πιστοί στό Θεό εἶναι 
ἡ εὐχαριστία του̋. Τόν εὐχαριστοῦν µέ 
τήν «θυσία αἰνέσεω̋» πού Τοῦ προσφέρουν 
στή Λατρεία, καθώ̋ συµµετέχουν συνειδη-
τά καί συµψάλλουν καί αὐτή ἡ λατρεία εἶ-
ναι ταυτόσηµη µέ τήν εὐποι˙α καί κοινωνί-
α (στίχ. 15-16).  
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Ἡ Θεία Λειτουργία ὁλόκληρη εἶναι 
ἕνα̋ ὕµνο̋! Ὁ Λειτουργό̋ ἀπό τήν ἀρχή 
καλεῖ τό λαό µέ τή φράση:  

«Στῶµεν καλῶ̋! Στῶµεν µετά φόβου!  
Πρόσχωµεν!  
Τήν ἁγίαν ἀναφοράν  
ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν: 

Ἔλεον εἰρήνη̋, θυσίαν αἰνέσεω̋!» 

 4) Ἡ Λατρεία ὅµω̋ τοῦ Θεοῦ, 
συνεχίζεται µετά τή Θεία Λειτουργία 
καί ἔξω ἀπό τού̋ Ναού̋ σέ ὅλη τή ζωλη 
τῶν πιστῶν!  

Ἡ Ζωή τοῦ Χριστοῦ ἱερουργεῖται καί 
βιώνεται καί στήν καθηµερινή ζωή, µέ 
τήν πρακτική ἐργασία τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Θεοῦ, τόσο στή ζωή τοῦ Σώµατο̋ τῆ̋ τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋, ὅσο καί στήν ζωή τῶν 
πιστῶν. Ἡ καθηµερινή ζωή τῶν πιστῶν 
εἶναι µίµηση τῆ̋ ζωῆ̋ τοῦ Χριστοῦ. 
Ἀκολουθοῦµε τό δρόµο Του σηκώνοντα̋ τό 
Σταυρό µα̋. Ἐπιτελοῦµε τή δική µα̋ 
πρακτική καθηµερινή Λειτουργία καί 
λατρεία πρό̋ τό Θεό! Μέ τόν τρόπο αὐτόν 
Τόν λατρεύοµε.  

Ἡ Λατρεία τῆ̋ Ἐκκλησία̋ ἀρχίζει µέ τή 
Θεία Λειτουργία, «θυσία τῆ̋ αἰνέσεω̋» 
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πού Τοῦ προσφέροµε καί ὁλοκληρώνεται µέ 
τή σφραγίδα τῶν καλῶν ἔργων τῆ̋ εὐποι˙-
α̋.   

 
«Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Ϊ Α ΡΙ Ο Ν»  

Ἦχο̋ α΄.  Ψαλµό̋ 18. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, 

ποίησιν δέ χειρῶν Αὐτοῦ  

ἀναγγέλει τό στερέωµα. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ὁ νόµο̋ Κυρίου ἄµωµο̋, ἐπιστρέφων ψυχά̋· 

ἡ µαρτυρία Κυρίου πιστή, σοφίζουσα νήπια. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ἐπιθυµητά ὑπέρ χρυσίον  

καί λίθον τίµιον πολύν  

καί γλυκύτερα ὑπέρ µέλι καί κηρίον. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον 5,14-19. 

12 Εἶπεν ὁ Κύριο̋  
τοῖ̋ Ἑαυτοῦ Μαθηταῖ̋· 

14 ὑµεῖ̋ ἐστε τό φῶ̋ τοῦ κόσµου. 
Εἶπε ὁ Κύριο̋ στού̋ Μαθητέ̋ Του·  
Ἐσεῖ̋ εἶστε τό φῶ̋ τοῦ κόσµου. 

Οὐ δύναται πόλι̋ κρυβῆναι  
ἐπάνω ὄρου̋ κειµένη· 

∆έν µπορεῖ νά κρυφτῆ µιά πόλη 
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χτισµένη ψηλά πάνω στό βουνό· 
15 οὐδέ καίουσι λύχνον  

καί τιθέασιν αὐτόν  
ὑπό τόν µόδιον, 
ἀλλ᾿ ἐπί τήν λυχνίαν  
καί λάµπει πᾶσι  
τοῖ̋ ἐν τῇ οἰκίᾳ.   

οὔτε ἀνάβουν τό λύχνο  
καί τό βάζουν κάτω ἀπό τό δοχεῖο µέ τό 
ὁποῖο µετροῦν τό σιτάρι ἀλλά τό 
τοποθετοῦν στό λυχνοστάτη καί λάµπει 
καί φωτίζει ὅλου̋ τού̋ ἀνθρώπου̋ τοῦ 
σπιτιοῦ. 

16 Οὕτω λαµψάτω τό φῶ̋ ὑµῶν 
ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
ὅπω̋ ἴδωσιν ὑµῶν  
τά καλά ἔργα   

καί δοξάσωσι τόν Πατέρα ὑµῶν  
τόν ἐν τοῖ̋ οὐρανοῖ̋. 

Ἔτσι νά λάµψη καί τό δικό σα̋ φῶ̋ 
µπροστά στού̋ ἀνθρώπου̋, γιά νά δοῦν 
τά καλά σα̋ ἔργα καί νά δοξολογήσουν 
τόν οὐράνιο Πατέρα σα̋. 

17 Μή νοµίσητε  
ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τόν Νόµον  
ἤ τού̋ Προφήτα̋·  
οὐκ ἦλθον καταλῦσαι,  
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ἀλλά πληρῶσαι.   

Μή νοµίσετε πώ̋ ἦρθα γιά νά 
καταργήσω τό Νόµο ἤ τού̋ Προφῆτε̋· 
δέν ἦρθα γιά νά τά καταργήσω, ἀλλά γιά 
νά τά πραγµατοποιήσω. 

18 Ἀµήν γάρ λέγω ὑµῖν,  
ἕω̋ ἄν παρέλθῃ ο οὐρανό̋  
καί ἡ γῆ, 
ἰῶτα ἕν ἤ µία κεραία  
οὐ µή παρέλθῃ ἀπό τοῦ νόµου, 
ἕω̋ ἄν πάντα γένηται.   

Σᾶ̋ διαβεβαιώνω πώ̋ ὅσο ὑπάρχει ὁ 
κόσµο̋, ἕω̋ τή συντέλειά του, οὔτε ἕνα 
γιώτα ἤ µιά ὀξεία δέν θά πάψη νά ἰσχύη 
ἀπό τό Νόµο, µέχρι̋ ὅτου γίνουν ὅλα. 

19 Ὅ̋ ἐάν οὖν λύσῃ  
µίαν τῶν ἐντολῶν τούτων  
τῶν ἐλαχίστων  
καί διδάξῃ οὕτω τού̋ ἀνθρώπου̋,  
ἐλάχιστο̋ κληθήσεται  
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· 

Ὅποιο̋ λοιπόν καταργήση ἀκόµα καί µία 
ἀπό τί̋ πιό µικρέ̋ ἐντολέ̋ τοῦ Νόµου 
καί διδάξει ἔτσι τού̋ ἀνθρώπου̋, θά ὀνο-
µαστῆ ἐλάχιστο̋ στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

ὅ̋ δ᾿ ἄν ποιήσῃ καί διδάξῃ,  
οὗτο̋ µέγα̋ κληθήσεται  
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ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 
Ὅποιο̋ ὅµω̋ τί̋ τηρήσει ὅλε̋ καί διδάξει 
ἔτσι, αὐτό̋ θά ὀνοµαστῆ µεγάλο̋ στή 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

ΣΧΟΛΙΑ  
ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΙΜΑ  

ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΑΓΙΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ  

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ  

ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ  

ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  

ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Αὐτά πού εἶπε ὁ Κύριο̋, τά ἐφήρµοσαν µέ 
τή ζωή καί τά ἔργα του̋ οἱ Ἅγιοι! 

Ὁ Χριστό̋ εἶναι ὁ ἀληθινό̋ Ἥλιο̋ πού 
φωτίζει καί ζωογονεῖ τόν κόσµο. 

Οἱ Μαθητέ̋ τοῦ Χριστοῦ  
γίνονται λαµπάδε̋ καί ἀστέρε̋,  

πού ὁδηγοῦν τού̋ άνθρώπου̋  
νά ἐργάζωνται τό θέληµά Του  

καί νά δοξάζουν τό Ὄνοµα τοῦ Θεοῦ!  

«Ἐγώ εἰµι τό φῶ̋ τοῦ κόσµου.  
Ὁ ἀκολουθῶν Ἐµοί 

οὐ µή περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ,  

ἀλλ᾿ ἕξει τό Φῶ̋ τῆ̋ ζωῆ̋.  
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 Ἐγώ εἶµαι τό φῶ̋ τοῦ κόσµου. 
    Ἐκεῖνο̋ πού Μέ ἀκολουθεῖ  
    δέν θά    πλανιέται µέσα στό κοτάδι  

ἀλλά θά ἔχη τό φῶ̋ πού εἶναι ἡ ζωή. 
(Ἰωάν. 8,12) 

Ὅσοι πίστεψαν στό Χριστό καί 
βαφτίστηκαν καί ἑνώθηκαν µαζί Του, 
ἔγιναν λαµπάδε̋ καί ἀστέρε̋ τοῦ Χριστοῦ, 
πού ἀχτινοβολοῦν τό Φῶ̋ τοῦ Χριστοῦ µέ 
τά λόγια του̋ καί τά ἔργα του̋, µέ ὅλη τή 
ζωή του̋. 

Αὐτό̋ εἶναι ὁ ρόλο̋ τῶν Χριστιανῶν 
µέσα στόν κόσµο! Νά φωτίζουν καί νά 
ὁδηγοῦν τού̋ ἀνθρώπου̋ µέ τά λόγια του̋ 
καί τά ἔργα του̋, µέ ὅλη του̋ τή ζωή! Νά 
ὁδηγοῦν τού̋ ἀνθρώπου̋ νά γνωρίσουν τό 
Θεό καί νά ζήσουν κατά τό θέληµά Του! 
Αὐτή ἡ προσφορά, ἡ ἀφιέρωση τῶν 
ἀνθρώπων στό Θεό καί ἡεἰρηνική 
συνεργασία του̋ σέ ἔργα καλά καί 
ὠφέλιµα, εἶναι ἡ πραγµατική τιµή καί 
λατρεία πού περιµένει ὁ Θεό̋! Ὅπω̋ 
ἀκριβῶ̋ δοξάζονται οἱ γονεῖ̋, ὅταν τά 
παιδιά του̋ ἐκτελοῦν καλά ἔργα, 
εὐεργετικά γιά τού̋ ἀνθρώπου̋, πού τού̋ 
κάνουν νά µακαρίζουν αὐτού̋ πού τού̋ 
γέννησαν! «Μακαρία ἡ κοιλία ἡ 
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βαστάσασά Σε, καί µαστοί οὕ̋ ἐθήλασα̋!» 
Ὁ Κύριο̋ ὡ̋ διδάσκαλο̋ µᾶ̋ δείχνει ἕνα 

ξεχωριστό τρόπο δοξολογία̋ τοῦ Θεοῦ, τήν 
πιστή τήρηση τοῦ θελήµατό̋ Του! Αὐτόν 
ἀκολουθοῦν ὅσοι ἀγαποῦν τό Θεό καί 
ἀναδεικνύονται Ἅγιοι! Αὐτόν ἀκολούθησαν 
οἱ Τρεῖ̋ Ἅγιοι Ἱεράρχε̋ καί ἀναδείχτηκαν 
Μεγάλοι  Πατέρε̋ καί Οἰκουµενικοί 
∆ιδάσκαλοι τῆ̋ Ἐκκλησία̋!  

Ἡ ζωή µα̋, τῶν χριστιανῶν, τό σῶµα 
µα̋ εἶναι ἕνα µουσικό ὄργανο, ἕνα 
Ψαλτῆρι, µιά κιθάρα, καί τά ἔργα πού 
ἐκτελοῦµε, εἶναι οἱ µελωδίε̋ τοῦ ὀργάνου 
µέ τί̋ ὁποῖε̋ δοξολογεῖται ὁ Θεό̋! Οἱ 
καρποί τῆ̋ πίστεω̋, τά καλά ἔργα, εἶναι οἱ 
µελωδικέ̋ δοξολογίε̋ πού εὐφραίνουν τό 
Θεό! 
«Οὕτω λαµψάτω τό φῶ̋ ὑµῶν 
ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
ὅπω̋ ἴδωσιν ὑµῶν τά καλά ἔργα  
καί δοξάσωσι τόν Πατέρα ὑµῶν  
τόν ἐν τοῖ̋ οὐρανοῖ̋.» (Στίχ 16) 

Μέ τά ἔργα του̋ οἱ Χριστιανοί 
ἐπιβεβαιώνουν τήν ἀλήθεια τῶν λόγων 
του̋ καί τῆ̋ πίστεω̋ τήν ὁποίαν ἔχουν 
στήν καρδιά του̋ καί τήν ὁµολογοῦν µέ τά 
χείλη του̋.  
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Τά ἔργα αὐτά, τά καλά καί ἅγια τῶν 
Χριστιανῶν, εἶναι ἡ καλύτερη δοξολογία 
πού εὐχαριστεῖ τόν Θεό. ∆οξάζοµε τό Θεό, 
ἐάν φωτίζουµε τού̋ ἄλλου̋ µέ τήν πίστη 
πού ὁµολογοῦµε, ἐνῶ συγχρόνω̋ τήν 
σφραγίζοµε, τήν ἐπιβεβαιώνοµε µέ τά ἔργα 
µα̋!  

Μέ τά καλά µα̋ ἔργα τιµοῦµε τό Ὄνοµα 
τοῦ Πατέρα µα̋ καί Τόν κάνουµε γνωστό 
στού̋ ἄλλου̋. Ἔτσι ἀποδεικνύοµε µέ τού̋ 
καρπού̋ πού παράγοµε, ποιοῦ κορµοῦ καί 
ποιοῦ δένδρου εἴµαστε κλάδοι, ποιοῦ 
πατέρα εἴµαστε παιδιά.  

Τά ἔργα πού ἐκτελοῦµε εἶναι ἡ ἔκφραση 
καί καρποφορία τῆ̋ πίστεω̋ πού κρύβοµε 
µέσα µα̋. Τοῦ Ἴδιου τοῦ Χριστοῦ, πού 
κατοικεῖ στήν καρδιά µα̋. Μέ τό 
Βάπτισµα ἐνσωµατωθήκαµε στόν Χριστό 
καί µένοµε µέσα σ’ Αὐτόν καί Αὐτό̋ µένει 
µέσα µα̋ καί ἐµεῖ̋ µέσα σ΄Αὐτόν!  

Ἡ πίστη πού κρύβοµε µέσα µα̋ παράγει 
τού̋ καρπού̋ τῶν ἔργων µα̋. Τά ἔργα µα̋ 
δείχνουν τήν πηγή του̋, πού βρίσκεται 
µέσα στήν καρδιά µα̋, τόν Θεό Πατέρα 
µα̋.  

Ἔτσι κρίνονται καί ἀναδεικνύονται οἱ µι-
κροί καί οἱ µεγάλοι τῆ̋ Βασιλεία̋ τῶν οὐ-
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ρανῶν, ἀπό τό ἄν ζοῦν καί πράττουν οὐσια-
στικά αὐτά πού πιστεύουν καί διδάσκουν. 

Οἱ Μαθητέ̋ τοῦ Χριστοῦ, οἱ Ἀπόστολοί 
Του, καθώ̋ καί οἱ διάδοχοί των, οἱ 
Ἐπίσκοποι-Πατέρε̋ τῆ̋ Ἐκκλησία̋, εἶναι 
ἀστέρε̋, πού παίρνουν φῶ̋ ἀπό τόν Χριστό 
καί φωτίζουν µέ τού̋ λόγου̋ τῆ̋ 
διδασκαλία̋ του̋ καί µέ τό παράδειγµά 
του̋ τού̋ ἀνθρώπου̋. 

 
Κοινωνικόν .  

Εἰ̋ πᾶσαν τῆν γῆν  
ἐξῆλθεν ὁ φθόγγο̋ αὐτῶν 
καί εἰ̋ τά πέρατα τῆ̋ οἰκουµένη̋  
τά ῥήµατα αὐτῶν.  
Ἀλληλού̓α. (Ψαλ. 18,5) 

* * * 

Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Ὁ βασιλεύ̋ Σολοµών  

(996 -  925 π.Χ.)  
βλέπει µέ τό φωτισµό  
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋  

τό ∆εύτερο πρόσωπο τῆ̋ Ἁγία̋ Τριάδο̋ 
καί τό κηρύττει ὡ̋ Σοφία τοῦ Θεοῦ! 

 
Ἕνα Βιβλικό κείµενο  
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κατάλληλο γιά τήν ἑορτή 
 διαλεγµένο  

γιά δασκάλου̋ καί µαθητέ̋ 

Σοφία Σολοµῶντο̋  
(Κεφ. 6,12-9,9) 

Ὕµνο̋ τῆ̋ Σοφία̋. 
6,12 Λάµπ᾿ ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ  
µέ τήν αἰώνια δόξα  
κι εὔκολα φανερώνεται  
σ᾿ ὅσου̋ Τήν ἀγαποῦνε. 
Αὐτοί πού Τήν ἀναζητοῦν,  
εὔκολα Τήν εὑρίσκουν. 
13 Αὐτού̋ πού σπεύδουν πρό̋ Αὐτήν,  
ἡ ἴδια τού̋ προφταίνει.  
(Λουκᾶ 19,1-10) 
14 Ὅποιο̋ ὀρθρίζει πρό̋ Αὐτήν,  
κόπωση δέ γνωρίζει· 
στήν πόρτα του τήν συναντᾶ,  
ὡ̋ πάει νά Τή ζητήση. 
15 Μόνο πού τή θυµήθηκε̋, 
ἐσύ πού τή γυρεύει̋,  
δείχνει̋ τήν τελειότητα 
τῆ̋ φρόνηση̋ πού ἔχει̋!  
Ἄν ἀγρυπνᾶ̋ γιά χάρη τη̋,  
νωρί̋ θά ἡσυχάση̋! 
16 Γιατί αὐτή βγαίνει καί ζητᾶ  
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αὐτού̋ πού τῆ̋ ἀξίζουν, 
καλωσυνάτη ἔρχεται 
στού̋ δρόµου̋ του̋ µπροστά του̋, 
τήν συναντοῦνε πάντοτε  
στού̋ διαλογισµού̋ του̋. 
17 Ἀρχή τη̋ εἶναι εἰλικρινή̋  
λαχτάρα τῆ̋ παιδεία̋, 
καί τήν παιδεία ν’ ἀγαπᾶ̋ 
µ’ ἀληθινή φροντίδα! 
18 Ὅποιο̋ ἐκείνην ἀγαπᾶ  
τού̋ νόµου̋ Tη̋ προσέχει,   
γιατί τοῦ Νόµου ὁ σεβασµό̋ 
χαρίζει ἀφθαρσία 
19 κι ἡ ἀφθαρσία στό Θεό  
τόν ἄνθρωπο ἀνεβάζει.    
Τό πλῆθο̋ εἶναι τῶν σοφῶν,  
ὁπού τόν κόσµο σώζει  
κι ὁ φρόνιµο̋ ὁ βασιλιᾶ̋  
ἀσφάλεια τοῦ ∆ήµου. 
. . . . 
25 Προσέξετε, παρακαλῶ,  
τά λόγια πού σᾶ̋ λέω 
καί νἆστε ὅλοι βέβαιοι,  
πώ̋ θά ὠφεληθῆτε. 

Πῶ̋ δίδεται ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ  
στού̋ ἀνθρώπου̋ 
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7,1 Εἶµαι κι ἐγώ ἕνα̋ ἄνθρωπο̋,  
ὅπω̋ οἱ ἄλλοι ὅλοι,  
γόνο̋ τοῦ πρώτου, π᾿ ἔγινε  
κι ἐκεῖνο̋ ἀπό χῶµα ...  
5 Κανένα̋ Βασιλιᾶ̋, καµιά 
ἀρχή δέ γνώρισ’ ἄλλη. 
6 Μιά εἴσοδο̋ γιά τή ζωή,  
µιά ἔξοδο̋ γιά ὅλου̋. 
Ἡ γέννηση κι ὁ θάνατο̋  
εἶναι γιά ὅλου̋ ἴδια.   
7 Γι’ αὐτό καί προσευχήθηκα  
καί φρόνηση µου δόθη· 
ἱκέτευσα τόν Κύριο  
κι ἦλθε πνεῦµα Σοφία̋. 
8 Σοφία τοῦ ἐζήτησα 
ἀντί σκῆπτρο καί θρόνο,  
τελείω̋ περιφρόνησα  
γιά χάρη τη̋ τά πλούτη. 
9 Οὔτε µέ τού̋ πολύτιµου̋  
λίθου̋ τήν παραβάλλω,  
ὅλου τοῦ κόσµου ὁ χρυσό̋  
εἶναι µιά χούφτα ἄµµο̋, 
κι ὅλο τ᾿ ἀσηµικό τῆ̋ γῆ̋  
µπροστά τη̋ εἶναι λάσπη. 
10 Ἀπ’ τήν ὑγεία κι ὀµορφιά   
ἀγάπησα σοφία 
κι αὐτήν ἐδιάλεξα γιά φῶ̋  
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νά φέγγη στή ζωή µου, 
Γιατί µένει ἀκοίµητο  
τό φεγγοβόληµά Τη̋.  
11 Κι ὅλα µαζί τά ἀγαθά  
µοῦ ἔφερε τοῦ κόσµου,  
µέσα στά χέρια Τη̋ κρατεῖ  
ὅλα τῆ̋ γῆ̋ τά πλούτη.  

Τό πνεῦµα,  
ἡ συνείδηση τοῦ σοφοῦ: 

12 Κι᾿ ὅλα µαζί τά κέρδισα  
µαζί µέ τή Σοφία!   
Καί ὅµω̋ δέν ἐγνώριζα,  
πώ̋ ὅλ᾿ Αὐτή τά φέρνει. 
13 Χωρί̋ δόλο τά σύναξα 
κι ἄφθονα τά χαρίζω! 
Ἀπό κανέναν ἄνθρωπο  
τά πλούτη τη̋ δέν κρύβω!  
14 γιατ᾿ εἶναι ἀνεξάλειπτο̋  
θησαυρό̋ γιά τού̋ ἀνθρώπου̋· 
κι ὅσοι τόν βρίσκουν, τό Θεό  
ὡ̋ φίλοι προσεγγίζουν 
καί τήν προσέγγιση αὐτή 
ἡ Σοφία τή συστήνει. 
15 Ὤ καί ν’ ἀξίωνε κι ἐµέ 
ὁ Θεό̋ νά τήν κηρύξω 
κι ἄξια νά διηγηθῶ  
αὐτά πού µ’ ἔχει δώσει! 
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Γιατ’ εἶν’ Αὐτό̋ ὁ χορηγό̋ 
πού δίνει τή Σοφία 
καί πάλι Αὐτό̋ πού τῶν σοφῶν  
τά λάθη διορθώνει. 
16 Στά χέρια Του εἴµαστε κι ἐµεῖ̋ 
καί οἱ δικοί µα̋ λόγοι 
καί ὅλη µα̋ ἡ σύνεση 
κι ἡ πρακτική µα̋ τέχνη.  
17 Αὐτό̋ εἶναι πού µ’ ἔδωκε 
τή γνώση τῆ̋ ἀλήθεια̋! 
Αὐτό̋ µοῦ ἀποκάλυψε  
τή σύσταση τοῦ κόσµου! 
τόν τρόπο πού τῆ̋ φύσεω̋  
τά στοιχεῖα λειτουργοῦνε. 
. . . . . 
26 Ἀπαύγασµα τοῦ θείου Του  
Φωτό̋ εἶν᾿ ἡ Σοφία,  
(Φῶ̋ ἐκ Φωτό̋...)  
τῆ̋ θεία̋ Του ἐνέργεια̋  
ὁ καθαρό̋ καθρέφτη̋, 
καί τῆ̋ ἀγαθοσύνη̋ Του  
ἡ ἀκριβή̋ εἰκόνα. 
Γι’ αὐτό ποτέ ἀκάθαρτο... 
27 Μία, καί παντοδύναµη 
καί πάντα ἑνιαία, 
µέ τή δική τη̋ δύναµη  
τά πάντ᾿ ἀνακαινίζει. 
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Σέ κάθε γενεά ψυχέ̋  
τῶν καθαρῶν ἐκλέγει, 
ἐκεῖνε̋ ἐπισκέπτεται  
φίλου̋ Θεοῦ τού̋ κάνει 
κι ἀκόµη περισσότερο 
προφῆτε̋ τού̋ προβάλλει!  
28 Γιατί αὐτό̋ πού ἀγαπᾶ 
Κύριο̋ ὁ Θεό̋ µα̋ 
εἶν’ ὅποιο̋ γιά συγκάτοικο 
διάλεξε τή Σοφία! 
29 Γιατί αὐτή λαµπρότερη  
εἶναι ἀπό τόν ἥλιο 
κι ἀπ’  ὅλα τ’ ἄστρα τ’ οὐρανοῦ 
ἐκείνη ὑπερέχει! 
Συγκρινοµένη µέ τό φῶ̋ 
εἶναι προγενεστέρα, 
γιατί τό φῶ̋ τό κοσµικό  
διαδέχεται ἡ νύχτα 
µά τή Σοφία δέν µπορεῖ  
νά σβήση ἡ κακία.  
8,1 Ἐπεκτείνεται µέ δύναµη  
στά πέρατα τοῦ κόσµου 
κι ὅλο τόν κόσµο διοικεῖ 
µέ τή χρηστότητά τη̋ 
2 Αὐτήν ἀγάπησα ἐγώ  
ἀπ’ τή νεότητά µου,  
Αὐτήν ἐγώ γιά νύφη µου  
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διάλεξα στή ζωή µου, 
γιατ’ ἐρωτεύτηκα σφοδρά 
τό θἐκό τη̋ κάλο̋.  
3 Τήν εὐγενῆ καταγωγή, 
πού ἔχει, φανερώνει  
ὁ Πατοκράτορα̋ Θεό̋ 
τήν ἔχει «ἀγαπητή» Του! 

4 Αὐτή τῆ̋ γνώση̋ τοῦ Θεοῦ  
τά µυστικά γνωρίζει,  
τῶν ἔργων τήν ἐκτέλεση 
αὐτή ἀποφασίζει. 
. . . .  
7β Οἱ κόποι τη̋ εἶναι ἀρετέ̋! 
Τή φρόνηση διδάσκει, 
τοῦ βίου τά πιό χρήσιµα: 
δικαιοσύνη, ἀνδρεία! 
8 Κι ἄν κάποιο̋ λαχταρᾶ πολλά  
νά µάθει ἀπό τήν πείρα 
αὐτή γνωρίζει καί µπορεῖ  
σωστά νά ὑπολογίζη 
τά περασµένα πού ’φυγαν  
τά µέλλοντα πού θά ’ρθουν. 
Γνωρίζει τί̋ περιστροφέ̋ 
τῶν λόγων νά ἰσιώνη· 
τά δύσκολα αἰνίγµατα 
αὐτή µπορεῖ νά λύνη. 

 Τά σηµεῖα καί τά τέρατα 
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πού θά συµβοῦν γνωρίζει, 
τό ποῦ θά καταλήξουνε  
οἱ ἐποχέ̋ κι οἱ χρόνοι. 
9 Γι’ αὐτό καί ἔκρινα καλό  
συµβία νά τήν πάρω  
βέβαιο̋ πώ̋ ὡ̋ σύµβουλο̋  
ὀρθά θά συµβουλεύη 
καί θά µοῦ παραστέκεται  
στί̋ λύπε̋ τῆ̋ ζωῆ̋ µου.   
10 Κατάλαβα ὅτι, µ᾿ Αὐτήν  
θά µέ δοξάση ὁ κόσµο̋  
Κι ἐµέ τό νέο πρόθυµα  
οἱ γέροι θά τιµήσουν 
(«Τέκνον Τιµόθεε,  
µηδεί̋ σου τῆ̋ νεότητο̋ καταφρονείτω».) 
. . . . . .  
12 Ὅταν σιωπῶ θά προσδοκοῦν   
τό λόγο µου ν᾿ ἀκούσουν· 
ὅταν µιλῶ θά στέκωνται  
µέ προσοχή ν᾿ ἀκοῦνε 
κι ὅσο µακραίνει ὁ λόγο̋ µου  
αὐτοί θά σιωποῦνε. 
13 Ἀκόµη ἐξ αἰτία̋ Τη̋  
ἀθάνατο̋ θά γίνω  
κι αἰώνια ἀνάµνηση  
θ᾿ ἀφήσω στού̋ ἀνθρώπου̋. 

Ἡ χρησιµότητα τῆ̋ µελέτη̋  
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γιά τήν κατάκτηση τῆ̋ Σοφία̋: 
14 Σωστά θά κυβερνῶ µ᾿ Αὐτήν   
τό πλῆθο̋ τοῦ λαοῦ µου 
καί ξένα ἔθνη καί λαοί  
θά ὑποταχτοῦν σέ µένα.  
. . . . . 
21 Κατάλαβα ὅµω̋, πώ̋ ἐγώ  
γιά νά Τήν κατακτήσω  
µόνο̋ µου, δέ θά δυνηθῶ.  
Ἐκτό̋ κι ἄν ὁ Θεό̋ µου,  
ὁ Ἴδιο̋ ἀποφάσιζε  
δῶρο νά µοῦ Τή δώση. 
- Καί τοῦτο θέλει φρόνηση 
νά ξέρη̋ Ποιό̋ Τή δίδει.  
Γι᾿ αὐτό καί παρεκάλεσα 
τόν Κύριο καί Θεό µου 
καί τή Σοφία ζήτησα  
ἀπ᾿ τῆ̋ καρδιᾶ̋ τά βάθη: 

Ὁ Σολοµών  
προσεύχεται στό Θεό 

νά τοῦ χαρίση τή Σοφία 
9,1 Θεέ τῶν Προπατόρων µου,  
Κύριε τοῦ Ἐλέου̋,   
2 τόν κόσµο ἐδηµιούργησε̋  
µέ τό δικό Σου Λόγο  
κι Ἐσύ µέ τή Σοφία Σου  
τόν ἄνθρωπο ἔχει̋ πλάσει 
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3 νά κυβερνᾶ ὅλα τά κτιστά, 
ὁσίω̋ καί δικαίω̋  
καί µέ καρδιᾶ̋ εὐθύτητα  
νά κρίνη, νά δικάζη. 
4 Σέ, ἱκετεύω, δῶσε µου  
τή θεία Σου Σοφία, 
πού κάθεται στό θρόνο Σου  
αἰώνια µέ Σένα 
καί δέοµαι, ἀπ᾿ τά τέκνα Σου  
µή µ᾿ ἀποδοκιµάση̋, 
5 γιατί κι ἐγώ ὁ ταπεινό̋  
δοῦλο̋ δικό̋ Σου εἶµαι 
ὅπω̋ καί ἡ µητέρα µου  
ἦταν δική Σου δούλη! 

 Ἄνθρωπο̋ εἶµαι ἀδύνατο̋  
καί σύντοµ᾿ ἡ ζωή µου· 
Νοιώθω πώ̋ εἶµαι ἀνεπαρκή̋  
καί σύνεση δέν ἔχω, 
ὡ̋ ἀπαιτοῦνε ἀπό µέ  
οἱ νόµοι καί οἱ κρίσει̋. 
Καί τέλειο̋ ὁ ἄνθρωπο̋  
ἄν ἠµποροῦσε νά ’ναι,  
µά τοὖλειπε ἡ Σοφία Σου,  
τίποτε δέν θά ἦταν. 
7 Σύ ὅµω̋, Κύριε, Ἐµέ  
ὥρισε̋ βασιλέα  
καί δικαστή̋ διέταξε̋,  
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νά εἶµαι τῶν παιδιῶν Σου. 
8 Ναό στό ἅγιο Σου βουνό  
µέ πρόσταξε̋ νά χτίσω,   
θυσιαστήριο Θεοῦ  
στοῦ οἴκου Σου τήν πόλη, 
ἕνα πιστό ἀντίγραφο  
τῆ̋ ἐπουράνια̋ Σου Σκηνῆ̋,  
πού ἔχει̋ ἐξ ἀρχῆ̋  
ψηλά θεµελιωµένη. 
9 Καί ἡ Σοφία, Κύριε,  
εἶναι µαζί µέ Σένα,  
γι᾿ αὐτό ὅλα τά ἔργα Σου  
τά θαυµαστά γνωρίζει, 
γιατί καί ὅταν ἔχτιζε̋  
τόν κόσµο ἦταν µαζί Σου. 
Μόνο Αὐτή τό ἀρεστό  
στά µάτια Σου γνωρίζει, 
τί εἶναι καλό καί σύµφωνο  
κατά τί̋ ἐντολέ̋ Σου.] 
10 Στεῖλε Την ἀπ’ τό ἅγιο  
κατοικητήριό Σου 
κι ἀπό τό µεγαλόπρεπο  
τῆ̋ δόξα̋ Σου τό θρόνο 

 νά µένη πάντα δίπλα µου,  
Αὐτή νά µέ διδάσκη,  
τί εἶναι ἀρεστό σέ Σέ  
αὐτό ἐγώ νά πράττω· 
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11 στή γνώση νά µέ ὁδηγῆ 
κι αὐτή νά µέ φυλάγη 
ἡ δόξα τη̋ νά µ’ ὁδηγῆ 
νά µήν παραστρατήσω.  

 


