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Ἦχο̋ γ΄ Ἑωθινόν στ΄
Β΄ Τιµ. 4,5-8.
Μάρκ. 1,1-8.
ΤΟ ΕΚΤΟ ΕΩΘΙΝΟ
Λουκ. 24,36-53
Ἡ ἐµφάνιση στού̋ µαθητέ̋
καί ἡ ἀνάληψη τοῦ Ἰησοῦ.
ΤΟ ΒΡΑ∆Υ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ο Ι∆ΙΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ
ΣΤΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ
Ἀναλυτικώτερη περιγραφή ἀπό τόν
Λουκᾶ τῆ̋ ἐµφανίσεω̋ τοῦ Ἀναστάντο̋
Κυρίου στού̋ Μαθητέ̋ Του, τό βράδυ
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τῆ̋ πρώτη̋ ἡµέρα̋, τήν ὁποίαν περιγράφει καί ὁ Μᾶρκο̋ στό 16, 14-18
(περιλαµβάνεται στό Γ΄ Ἑωθινό), καί ὁ
Ἰωάννη̋ στό 20, 19-25 (Θ΄ ΄Ἑωθινό).
Ἡ διήγηση εἶναι συνέχεια ἐκείνη̋ πού
διηγεῖται
τό
Ε΄
Ἑωθινόν,
τῆ̋
ἐµφανίσεω̋ τοῦ Χριστοῦ στού̋ δύο µαθητέ̋ πού µετέβαιναν τό ἀπόγευµα στό
χωριό Ἐµµαού̋.
Ὁ ἀναστά̋ Κύριο̋ τό βράδυ τῆ̋ πρώτη̋ ἡµέρα̋ ἔρχεται ἐκεῖ πού οἱ µαθηταί
εἶναι συνηγµένοι γιά τό ∆εῖπνο, τρώει
µπροστά του̋ καί τού̋ θυµίζει τά λόγια
πού τού̋ ἔλεγε ἄλλοτε, ὅτι ἦλθε νά
πραγµατοποιήση τί̋ προφητεῖε̋ πού
προανήγγειλαν τόν ἐρχοµό Του. Τότε
τού̋ ἄνοιξε τόν νοῦ νά κατανοοῦν τί̋
Γραφέ̋, δηλαδή νά καταλαβαίνουν τί̋
Προφητεῖε̋ πού µιλοῦν γι’ Αὐτόν, καί
τού̋ παρήγγειλε νά περιµένουν στά
Ἱεροσόλυµα νά τού̋ στείλη τό Ἅγιον
Πνεῦµα. Τού̋ κατέστησε δέ µάρτυρε̋,
νά διαλαλοῦν τά ὅσα συνέβησαν στή ζωή
Του στόν κόσµο. Ἐδῶ φαίνεται πόσο
στενή εἶναι ἡ σχέση Παλαιᾶ̋ καί
Καινῆ̋ ∆ιαθήκη̋. (Βλ. ὑπ. Τρεµπ.)
Ἔπειτα ὁ Λουκᾶ̋ παραθέτει τό ἄλλο
περιστατικό τῆ̋ Ἀναλήψεω̋ τοῦ Κυρίου, τό ὁποῖο συνέβη 40 µέρε̋ ἀργότερα.
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Ὁ Χριστό̋ πῆγε τού̋ Μαθητέ̋ στό ὄρο̋
τῶν Ἐλαιῶν, τού̋ εὐλόγησε καί
ἀνελήφθη.
36

37

38

39

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,
Τόν καιρό ἐκεῖνο
ἀναστά̋ ὁ Ἰησοῦ̋ ἐκ νεκρῶν
ἔστη ἐν µέσῳ τῶν µαθητῶν Αὐτοῦ
καί λέγει αὐτοῖ̋·
- Εἰρήνη ὑµῖν.
Ὁ Ἰησοῦ̋ ἀφοῦ ἀναστήθηκε, στάθηκε
ἀνάµεσα στού̋ µαθητέ̋ Του καί τού̋
λέει: Εἰρήνη σέ σᾶ̋!
Πτοηθέντε̋ δέ καί ἔµφοβοι γενόµενοι
ἐδόκουν πνεῦµα θεωρεῖν.
Ἀπό τήν ταραχή καί τό φόβο νόµιζαν
ὅτι ἔβλεπαν φάντασµα.
Καί εἶπεν αὐτοῖ̋·
- Τί τεταραγµένοι ἐστέ
καί διά τί διαλογισµοί ἀναβαίνουσιν
ἐν ταῖ̋ καρδίαι̋ ὑµῶν;
Ἐκεῖνο̋ τού̋ εἶπε: Γιατί εἶστε τροµαγµένοι καί γιατί γεννιοῦνται στήν
καρδιά σα̋ ἀµφιβολίε̋;
Ἴδετε τά̋ χεῖρα̋ µου
καί τού̋ πόδα̋ µου,
ὅτι αὐτό̋ Ἐγώ εἰµι·
Κοιτάξτε τά χέρια µου καί τά πόδια
µου γιά νά βεβαιωθεῖτε ὅτι εἶµαι Ἐγώ
ὁ ἴδιο̋.
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ψηλαφήσατέ µε καί ἴδετε,
ὅτι Πνεῦµα σάρκα καί ὀστέα οὐκ ἔχει,
καθώ̋ Ἐµέ θεωρεῖτε ἔχοντα.
Ψηλαφῆστε µε καί δεῖτε· ἕνα φάντασµα δέν ἔχει σάρκα καί ὀστᾶ, ὅπω̋
βλέπετε πώ̋ ἔχω Ἐγώ.
40 Καί τοῦτο εἰπών,
ἐπέδειξεν αὐτοῖ̋ τά̋ χεῖρα̋
καί τού̋ πόδα̋.
Καί λέγοντα̋ αὐτά τού̋ ἔδειξε τά χέρια καί τά πόδια Του.
41 Ἔτι δέ ἀπιστούντων αὐτῶν
ἀπό τῆ̋ χαρᾶ̋
καί θαυµαζόντων εἶπεν αὐτοῖ̋·
Καθώ̋ αὐτοί ἀπό τή χαρά καί τήν
ἔκπληξή του̋ δέν πίστευαν στά µάτια
του̋ καί ἀποροῦσαν, τού̋ ρώτησε ὁ
Ἰησοῦ̋:
42 - Ἔχετέ τι βρώσιµον ἐνθάδε;
Ἔχετε τίποτε φαγώσιµο;
Οἱ δέ ἐπέδωκαν Αὐτῷ
ἰχθύο̋ ὀπτοῦ µέρο̋
καί ἀπό µελισσίου κηρίου·
43 καί λαβών ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν.
Αὐτοί τότε Τοῦ ἔδωσαν ἕνα κοµµάτι
ψητό ψάρι καί ἕνα κοµµάτι κυρήθρα
µέ µέλι.Τά πῆρε καί τά ἔφαγε µπροστά του̋.
44 Εἶπε δέ αὐτοῖ̋·
Ὕστερα τού̋ εἶπε:
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45

46

- Οὗτοι οἱ λόγοι,
οὕ̋ ἐλάλησα πρό̋ ὑµᾶ̋
ἔτι ὤν σύν ὑµῖν,
Αὐτά ἐννοοῦσα µέ τά λόγια πού σᾶ̋
ἔλεγα, ὅταν ἤµουν ἀκόµη µαζί σα̋,
ὅτι δεῖ πληρωθῆναι
πάντα τά γεγραµµένα
ἐν τῷ νόµῳ Μωσέω̋
καί προφήται̋ καί ψαλµοῖ̋ περί Ἐµοῦ.
ὅτι δηλαδή πρέπει νά ἐκπληρωθοῦν
ὅλα ὅσα εἶναι γραµµένα γιά Μένα στό
νόµο τοῦ Μὡσῆ, στού̋ Προφῆτε̋ καί
στού̋ Ψαλµού̋.
Τότε διήνοιξεν αὐτῶν τόν νοῦν
τοῦ συνιέναι τά̋ Γραφά̋·
Τότε τού̋ φώτισε τό νοῦ, γιά νά καταλαβαίνουν τί̋ Γραφέ̋,
Καί εἶπεν αὐτοῖ̋·
Καί τού̋ εἶπε:
- Ὅτι οὕτω γέγραπται
καί οὕτω̋ ἔδει παθεῖν τόν Χριστόν
Οἱ Γραφέ̋ λένε ὅτι ἔτσι ἔπρεπε νά γίνει, κι ἔτσι ἔπρεπε νά πάθει ὁ Μεσσία̋,
καί ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν
τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ
ν᾿ ἀναστηθεῖ ἀπό τού̋ νεκρού̋ τή τρίτη µέρα

6
47

48

49

50

51

καί κηρυχθῆναι ἐπί τῷ ὀνόµατι Αὐτοῦ
µετάνοιαν καί ἄφεσιν ἁµαρτιῶν
εἰ̋ πάντα τά ἔθνη,
ἀρξάµενον ἀπό Ἱερουσαλήµ.
καί νά κηρυχτεῖ στό ὄνοµά του µετάνοια καί ἄφεση ἁµαρτιῶν σ᾿ ὅλα τά
ἔθνη, ἀρχίζοντα̋ ἀπό τήν Ἱερουσαλήµ.
Ὑµεῖ̋ δέ ἐστε µάρτυρε̋ τούτων.
Ἐσεῖ̋ εἶστε µάρτυρε̋ ὅλων αὐτῶν.
Καί ἰδού ἐγώ
ἀποστέλλω τήν ἐπαγγελίαν
τοῦ Πατρό̋ µου ἐφ᾿ ὑµᾶ̋·
Κι ἐγώ θά σᾶ̋ στείλω αὐτό πού σᾶ̋
ὑποσχέθηκε ὁ Πατέρα̋ µου.
ὑµεῖ̋ δέ καθίσατε ἐν τῇ πόλει
Ἱερουσαλήµ
ἕω̋ οὗ ἐνδύσησθε δύναµιν ἐξ ὕψου̋.
Ἐσεῖ̋ καθῆστε στήν Ἱερουσαλήµ
ὡσότου ὁ Θεό̋ σᾶ̋ ὁπλίσει µέ τή δύναµή του.
Ἐξήγαγε δέ αὐτού̋ ἔξω
ἕω̋ εἰ̋ Βηθανίαν
Κατόπιν τού̋ ὁδήγησε ἔξω ἀπό τήν
πόλη ὥ̋ τή Βηθανία,
καί ἐπάρα̋ τά̋ χεῖρα̋ Αὐτοῦ
εὐλόγησεν αὐτού̋.
σήκωσε τά χέρια Του καί τού̋
εὐλόγησε.
Καί ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν Αὐτόν
αὐτού̋
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52

53

διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν
καί ἀνεφέρετο εἰ̋ τόν οὐρανόν.
Καθώ̋ τού̋ εὐλογοῦσε, ἄρχισε ν᾿
ἀποµακρύνεται ἀπ᾿ αὐτού̋ καί ν᾿
ἀνεβαίνη στόν οὐρανό.
Καί αὐτοί προσκυνήσαντε̋ Αὐτόν,
ὑπέστρεψαν εἰ̋ Ἱερουσαλήµ
µετά χαρᾶ̋ µεγάλη̋
Αὐτοί τότε, ἀφοῦ τόν προσκύνησαν,
γύρισαν στήν Ἱερουσαλήµ µέ µεγάλη
χαρά
καί ἦσαν διά παντό̋ ἐν τῷ ἱερῷ
αἰνοῦντε̋ καί εὐλογοῦντε̋ τόν Θεόν.
Ἀµήν.
καί ἔµεναν συνεχῶ̋ στό ναό
ὑµνολογῶντα̋ καί δοξολογῶντα̋ τό
Θεό. Ἀµήν.
Ἐξαποστειλάριον στ΄
∆εικνύων ὅτι ἄνθρωπο̋,
Σῶτερ, εἶ κατ᾿ οὐσίαν
ἀναστά̋ ἐκ τοῦ µνήµατο̋
βρώσεω̋ συµµετέσχε̋
καί µέσον στά̋ ἐδίδασκε̋
µετάνοιαν κηρύσσειν·
εὐθύ̋ δέ πρό̋ οὐράνιον
ἀνελήφθη̋ Πατέρα
καί µαθηταῖ̋
πέµπειν τόν Παράκλητον ἐπηγγείλω.
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Ὑπέρθεε, Θεάνθρωπε,
δόξα τῇ Σῇ ἐγέρσει.
Θεοτοκίον
Ὁ ποιητή̋ τῆ̋ κτίσεω̋
καί Θεό̋ τῶν ἁπάντων
σάρκα βροτείαν ἔλαβεν
ἐξ ἀχράντων αἱµάτων
σου, Παναγία Παρθένε·
καί γάρ φθαρεῖσαν πᾶσαν
τήν φύσιν ἐκαινούργησε
πάλιν ὡ̋ πρό τοῦ τόκου
καταλιπών
µετά τόκον· ὅθεν πιστῶ̋ σε πάντε̋
ἀνευφηµοῦµεν κράζοντε̋·
Χαῖρε, ∆έσποινα κόσµου.
∆οξαστικόν στ΄
Ἦχο̋ πλ. β΄
Ἡ ὄντω̋ εἰρήνη Σύ, Χριστέ,
πρό̋ ἀνθρώπου̋ Θεοῦ,
εἰρήνη τήν Σήν διδού̋
µετά τήν Ἔγερσιν µαθηταῖ̋,
ἐµφόβου̋ ἔδειξα̋ αὐτού̋
δόξαντα̋ πνεῦµα ὁρᾶν·
ἀλλά κατέστειλα̋
τόν τάραχον αὐτῶν τῆ̋ ψυχῆ̋
δείξα̋ τά̋ χεῖρα̋ καί τού̋ πόδα̋ Σου.
Πλήν ἀπιστούντων ἔτι,
τῇ τῆ̋ τροφῆ̋ µεταλήψει
καί διδαχῶν ἀναµνήσει
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διήνειξα̋ αὐτῶν τόν νοῦν
τοῦ συνιέναι τά̋ Γραφά̋·
οἷ̋ καί τήν πατρικήν ἐπαγγελίαν
καθυποσχόµενο̋
καί εὐλογήσα̋ αὐτού̋
διέστη̋ πρό̋ οὐρανόν.
∆ιό σύν αὐτοῖ̋ προσκυνοῦµέν Σε,
Κύριε δόξα Σοι.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Εἰ̋ τήν Εἴσοδον
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Τό Ἀναστάσιµον ἦχο̋ γ΄
Εὐφραινέσθω τά οὐράνια!
Ἀγαλλιάσθω τά ἐπίγεια!
Ὅτι ἐποίησε κράτο̋
ἐν βραχίονι Αὐτοῦ ὁ Κύριο̋,
ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τόν θάνατον,
πρωτότοκο̋ τῶν νεκρῶν ἐγένετο,
ἐκ κοιλία̋ ᾍδου ἐῤῥύσατο ἡµᾶ̋
καί παρέσχε τῷ κόσµῳ τό µέγα ἔλεο̋.
[Θεοτοκίον.
Σέ τήν µεσιτεύσασαν,
τήν σωτηρίαν τοῦ γένου̋ ἡµῶν,
ἀνυµνοῦµεν Θεοτόκε Παρθένε!
Ἐν τῇ σαρκί γάρ
τῇ ἐκ Σοῦ προσληφθείσῃ,
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ὁ Υἱό̋ Σου καί Θεό̋ ἡµῶν
τό διά Σταυροῦ καταδεξάµενο̋ Πάθο̋,
ἐλυτρώσατο ἡµᾶ̋,
ἐκ φθορᾶ̋ ὡ̋ Φιλάνθρωπο̋.]
Ἀπολυτίκιον προεόρτιον
Ἦχο̋ δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.
Ἑτοιµάζου Ζαβουλών
καί εὐτρεπίζου Νεφθαλείµ·
Ἰορδάνη ποταµέ,
στῆθι ὑπόδεξαι σκιρτῶν
τοῦ βαπτισθῆναι ἐρχόµενον
τόν ∆εσπότην.
Ἀγάλλου, ὁ Ἀδάµ σύν τῇ Προµήτορι·
µή κρύπτετε ἑαυτού̋
ὡ̋ ἐν Παραδείσῳ τό πρίν·
καί γάρ γυµνού̋ ἰδών ὑµᾶ̋ ἐπέφανεν,
ἵνα ἐνδύσῃ τήν πρώτην στολήν.
Χριστό̋ ἐφάνη τήν πᾶσαν κτίσιν
θέλων ἀνακαινίσαι.
Ἦχο̋ δ΄. Ἐπεφάνη̋ σήµερον.
Γιατί ἦλθε στόν κόσµο
καί γιατί βαφτίστηκε ὁΧριστό̋.

Ἐν τοῖ̋ ῥείθροι̋ σήµερον, τοῦ Ἰορδάνου,

γεγονώ̋ ὁ Κύριο̋, τῷ Ἰωάννῃ ἐκβοᾶ·
Μή δειλιάση̋ βαπτίσαι µε·
σῶσαι γάρ ἥκω,
Ἀδάµ τόν πρωτόπλαστον.
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Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ

Ὄρθιοι!
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·
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ὁ καταξιώσα̋ ἡµᾶ̋,
τού̋ ταπεινού̋ καί ἀναξίου̋
δούλου̋ Σου
καί ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ
στῆναι κατενώπιον τῆ̋ δόξη̋
τοῦ ἁγίου Σου θυσιαστηρίου
καί τήν ὀφειλοµένην Σοι
προσκύνησιν
καί δοξολογίαν προσάγειν·
Αὐτό̋, ∆έσποτα, πρόσδεξαι
καί ἐκ στόµατο̋ ἡµῶν τῶν
ἁµαρτωλῶν
τόν τρισάγιον ὕµνον
καί ἐπίσκεψαι ἡµᾶ̋
ἐν τῇ χρηστότητί Σου.
Συγχώρησον ἡµῖν πᾶν
πληµµέληµα,
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.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
Προκείµενον. Ἦχο̋ πλ. β΄. Ψαλµό̋ 27.

Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν Σου
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καί εὐλόγησον τήν κληρονοµίαν Σου.

Πρό̋ Σέ, Κύριε, κεκράξοµαι ὁ Θεό̋ µου.
Πρό̋ Τιµόθεον Β' Ἐπιστολῆ̋ Παύλου
τό ἀνάγνωσµα. 4,5-8.
Οἱ κόποι καί οἱ θυσίε̋ τοῦ ἀποστολικοῦ ἔργου καί ἡ ἀφιέρωση τῆ̋ ζωῆ̋ τῶν
χριστιανῶν ἐµπνέονται ἀπό τήν ἀγάπη
τῆ̋ «ἐπιφάνεια̋», τῆ̋ πρώτη̋ φανερώσεω̋ τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆ̋ γῆ̋ ἀλλά καί
τῆ̋ µελλοντικῆ̋ δευτέρα̋ ἐλεύσεώ̋ Του
καί ἐξασφαλίζουν τόν στέφανο τῆ̋ δικαιοσύνη̋ τήν ἡµέρα τῆ̋ κρίσεω̋.

Τέκνον Τιµόθεε,
Τιµόθεε, παιδί µου,
5

νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον,
νά στέκη̋ ἄγρυπνο̋ σέ ὅλα, κακοπάθησε,

ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ,
κάνε ἔργο εὐαγγελιστοῦ,

29,9
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τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον.
ἐνηµερώσου πλήρω̋ γιά τό ἔργο πού
διακονεῖ̋.
6

Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδοµαι,
Γιατί ἐγώ σέ λίγο χύνω στό αἷµα µου
σπονδή

καὶ ὁ καιρὸ̋ τῆ̋ ἐµῆ̋ ἀναλύσεω̋
ἐφέστηκε.
καί ὁ καιρό̋ τῆ̋ ἀναχωρήσεώ̋ µου
ἔφτασε.
7

Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισµαι,
Τόν ἀγῶνα τόν καλό ἀγωνίστηκα,

τὸν δρόµον τετέλεκα, τὴν πίστιν
τετήρηκα·
τόν δρόµο τελείωσα, τήν πίστη ἐτήρησα
8

λοιπὸν ἀπόκειταί µοι
καί τώρα πλέον µέ περιµένει

ὁ τῆ̋ δικαιοσύνη̋ στέφανο̋,
τό στεφάνι τῆ̋ δικαιοσύνη̋,

ὃν ἀποδώσει µοι ὁ Κύριο̋
τό ὁποῖο θά µοῦ δώση ὁ Κύριο̋

ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ, ὁ δίκαιο̋ κριτή̋,
κατ' ἐκείνη τήν ἡµέρα, ὁ δίκαιο̋ Κριτή̋.

οὐ µόνον δὲ ἐµοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι
Καί ὄχι µόνο σέ µένα, ἀλλά καί σ' ὅλου̋

τοῖ̋ ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
ὅσου̋ ἔχουν ἀγαπήση τήν φανέρωσή Του
στόν κόσµο.
«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟΝ»
Ἦχο̋ δ΄. Ψαλµό̋ 66.
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Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α.

Ὁ Θεό̋ οἰκτιρήσαι ἡµᾶ̋ καί εὐλογήσαι ἡµᾶ̋.
Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α.

Ἐπιφάναι τό πρόσωπον Αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡµᾶ̋
καί ἐλεήσαι ἡµᾶ̋.

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α.

Τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τήν ὁδόν Σου,
ἐν πᾶσιν ἔθνεσιν τό σωτήριόν Σου.

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α.

Ἐξοµολογησάσθωσάν Σοι, λαοί, ὁ Θεό̋,
ἐξοµολογησάσθωσάν Σοι, λαοί πάντε̋.

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ἐκ τοῦ κατά Μάρκον, 1,1-8.
Ἡ ἀρχή, ἡ ἔναρξη τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἐµφάνιση καί τό
κήρυγµα τοῦ Προδρόµου γιά µετάνοια
καί νέα ζωή, προανάκρουσµα τῆ̋ Βαπτίσεω̋ καί Ἐπιφανεία̋ τοῦ Χριστοῦ, πού
ἀνακαινίζει τόν κόσµο.
«Χριστό̋ ἐφάνη!
τήν πᾶσαν κτίσιν θέλων ἀνακαινίσαι».
1

Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ,
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ,

2α
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τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ,
2

῾Ω̋ γέγραπται ἐν τοῖ̋ προφήται̋,
Ἔγινε σύµφωνα µέ ἐκεῖνο πού εἶναι
γραµµένο στού̋ προφῆτε̋:

ἰδοὺ Ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν Μου
«Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τόν ἄγγελόν Μου

πρὸ προσώπου σου,
πρίν ἀπό Σένα,

ὃ̋ κατασκευάσει τὴν ὁδόν Σου
ἔµπροσθέν Σου·
ὁ ὁποῖο̋ θά προετοιµάση τό δρόµο Σου
µπροστά Σου.
3

φωνὴ βοῶντο̋ ἐν τῇ ἐρήµῳ,
Ἡ φωνή κάποιου πού φωνάζει στήν
ἔρηµο·

ἑτοιµάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου,
ἑτοιµάσετε τό δρόµο τοῦ Κυρίου,

εὐθεία̋ ποιεῖτε τὰ̋ τρίβου̋ Αὐτοῦ,
κάνετε ἴσιου̋ τού̋ δρόµου̋ Του».
4

ἐγένετο ᾿Ιωάννη̋ βαπτίζων
ἐν τῇ ἐρήµῳ
Ἐµφανίστηκε ὁ Ἰωάννη̋, ὁ ὁποῖο̋
ἐβάπτιζε στήν ἔρηµο

καὶ κ η ρ ύ σ σ ω ν β ά π τ ι σ µ α
µετανοία̋
καί ἐκήρυττε βάπτισµα µετανοία̋

εἰ̋ ἄφεσιν ἁµαρτιῶν.
γιά τή συγχώρηση τῶν ἁµαρτιῶν.
5

Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸ̋ αὐτὸν πᾶσα ἡ
᾿Ιουδαία χώρα
καὶ οἱ ῾Ιεροσολυµῖται,
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Καί ἐρχότανε πρό̋ αὐτόν ὁλόκληρη ἡ
χώρα τῆ̋ Ἰουδαία̋ καί οἱ κάτοικοι τῆ̋
Ἱερουσαλήµ

καὶ ἐβαπτίζοντο πάντε̋
καί ἐβαπτίζονταν ὅλοι

ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταµῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ
στόν Ἰορδάνη ποταµό ἀπό αὐτόν,

ἐξοµολογούµενοι τὰ̋
ἁµαρτία̋ αὐτῶν.
ἀφοῦ ἐξοµολογοῦνταν τί̋ ἁµαρτίε̋ του̋.
6

Ἦν δὲ ὁ ᾿Ιωάννη̋
ἐνδεδυµένο̋ τρίχα̋ καµήλου
Ὁ Ἰωάννη̋ ἦταν ντυµένο̋ µέ ἔνδυµα ἀπό
τρίχε̋ καµήλα̋,

καὶ ζώνην δερµατίνην
περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ,
εἶχε δερµάτινη ζώνη γύρω ἀπό τή µέση
του,

καὶ ἐσθίων ἀκρίδα̋ καὶ µέλι ἄγριον.
καί ἔτρωγε ἀκρίδε̋ καί ἄγριο µέλι.
7

Καὶ ἐκήρυσσε λέγων·
Αὐτό̋ ἐκήρυττε καί ἔλεγε:

ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερό̋ µου ὀπίσω µου,
« Ἔρχεται ὕστερα ἀπό µένα Ἐκεῖνο̋, ὁ
Ὁποῖο̋ εἶναι ἰσχυρότερο̋ ἀπό µένα

Οὗ οὐκ εἰµὶ ἱκανὸ̋ κύψα̋
καί τοῦ Ὁποίου δέν εἶµαι ἱκανό̋ νά σκύψω

λῦσαι τὸν ἱµάντα
τῶν ὑποδηµάτων Αὐτοῦ·
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καί νά λύσω τά λουριά ἀπό τά
ὑποδήµατά Του.
8

ἐγὼ µὲν ἐβάπτισα ὑµᾶ̋
ἐν ὕδατι,
Ἐγώ σᾶ̋ βάφτισα µέ νερό,

Αὐτὸ̋ δὲ βαπτίσει ὑµᾶ̋
ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ.
Αὐτό̋ ὅµω̋ θά σᾶ̋ βαφτίση µέ Ἅγιο
Πνεῦµα.»

***
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Στόν Αγιο Σεραφείµ
του Σάρωφ
Ποίηµα Ασανούλα̋ Χ.Κονδίνου
Φιλολόγου καθηγήτρια̋
Απολυτίκια
΄Ἦχο̋ α΄.
Τόν τάφον σου Σωτήρ
Ἀκτίστῳ τῷ φωτί
ἑνωθεί̋, ἐν τῷ βίῳ
ἀκτίστων δωρεῶν ἠξιώθη̋ τήν πείραν
λαβεῖν, ἀκαταλείπτων τε
ἐκλεκτοῖ̋ τοῖ̋ διάγουσι
σύν ἀγγέλοι̋ τε
καί τοῖ̋ θηρίοι̋ ἐν ἄντροι̋
ἀπεκάλυψα̋ δέ «µακρινήν ἔρηµόν» σου
τοῦ Σάρωφ ὡ̋ ὅρο̋ Θαβώρ.
Ὅµοιον
Τῷ πνεύµατι πτωχό̋,
µυστικό̋ δ’ ἐν ἐσχάτοι̋
σαλό̋ καί προορῶν
καί ἰώµενο̋ νόσου̋
ἐχρήσατο πραΰτητι,
σιωπῇ καί δεήσεσι.
Ὄντω̋ πρόχορο̋
καί τῶν βροτῶν προεχώρει
πρό̋ ἀπάθειαν
καί κεκρυµµένον ἐζήτει
τό πλῆθο̋ Σαρώφ τιµῶν.
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Ἦχο̋ γ΄. Τήν ὡραιότητα
Τῆ̋ ταπεινώσεω̋ ἐµνήσθη Κύριο̋
καί τῇ µονώσει σου φῶ̋ ἑξαπέστειλεν
ἐν τε ἀρνήσει τῶν κτιστῶν
µυστήρια ἤνοιξέ σοι.
Τῆ̋ γάρ θεία̋ γνώσεω̋
ἐντρυφῶν τέ θεώµενο̋
τόν ἄκτιστον Ἥλιον,
Σεραφείµ, τήν Θεότητα,
Ἀγάπην ἐννοήσα̋ ἐν σταυρώσει
Ὑπερηγαπηµένου.

