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Τῇ ἑβδόµῃ Κυριακῇ ἀπό τοῦ Πάσχα 

ἑορτάζοµεν,  

τήν πρώτην Οἰκουµενικήν Σύνοδον  

τῶν τριακοσίων δέκα καί ὀκτώ 

θεοφόρων Πατέρων.  

Τήν συνεκάλεσε ὁ Μέγα̋ Κωνστατῖνο̋  

στή Νίκαια τό 325.  
 

∆ΕΚΑΤΟ ΕΩΘΙΝΟ 

 Ἰωάν. 21, 1-14. 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Ἡ τρίτη ἐµφάνιση τοῦ ἀναστάντο̋ 
Κυρίου στού̋ Μαθητέ̋ Του στήν 

παραλία τῆ̋ Τιοβεριάδο̋. 
Τού̋ δίδει «σηµεῖο» - ἐγγύηση  

γιά τήν καρποφορία τοῦ ἔργου του̋, πού 
κρύβει τό µυστικό τῆ̋ ἐπισυναγωγῆ̋ 

τῶν ἀνθρώπων στήν Ἐκκλησία. 
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Ὁ ἀναστά̋ Κύριο̋ Ἰησοῦ̋ φανερώ-
νεται σέ ἑπτά µαθητέ̋ του στήν παραλία 
τῆ̋ λίµνη̋ Τιβεριάδο̋.  

Ὁ ἀριθµό̋ ἑπτά εἶναι συµβολικό̋ καί 
σηµαίνει τό σύνολο τῆ̋ Ἐκκλησία̋! Ὁ 
Ἰησοῦ̋ λοιπόν µέ τό «σηµεῖο» - θαῦµα τῆ̋ 
πλούσια̋ ἁλιεία̋ δείχνει παραστατικά, δια-
βεβαιώνει τήν Ἐκκλησία, ὅτι αὐτό̋ θά εἶ-
ναι ὁ Κύριο̋ καί Ἐργάτη̋ τοῦ ἔργου τῆ̋ 
Ἱεραποστολῆ̋! Αὐτό̋ θά ψαρεύει, διά τῶν 
Ἀποστόλων τού̋ ἀνθρώπου̋ καί θά αὐξά-
νει 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,  
ἐγερθεί̋ ἐκ νεκρῶν,  
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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. 
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4 Πρω˙α̋ δέ ἤδη γενοµένη̋  
ἔστη ὁ Ἰησοῦ̋ εἰ̋ τόν αἰγιαλόν·  
οὐ µέν τοι ᾔδησαν οἱ µαθηταί,  
ὅτι Ἰησοῦ̋ ἐστι. 

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

5 Λέγει οὖν αὐτοῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋·  
- Παιδία, µή τι προσφάγιον ἔχετε;  

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

Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ·  
6 - 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. 
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Λέει τότε στόν Πέτρο ὁ µαθητή̋ 
ἐκεῖνο̋ πού ὁ Ἰησοῦ̋ τόν ἀγαποῦσε: - Ὁ 
Κύριο̋ εἶναι!  

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

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

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

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

9 Ὡ̋ οὖν ἀπέβησαν εἰ̋ τήν γῆν,  
βλέπουσιν ἀνθρακιάν κειµένην  
καί ὀψάριον ἐπικείµενον καί ἄρτον. 

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

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

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

Λέγει αὐτοῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋·  
12 - ∆εῦτε ἀριστήσατε. 

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

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

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

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

Τῶν Ἀποστόλων τό κήρυγµα 
καί τῶν Πατέρων τά δόγµατα, 
τῇ Ἐκκλησίᾳ  
µίαν τήν πίστην ἐκράτυνεν. 
Ἥ καί χιτῶνα φοροῦσα τῆ̋ ἀληθεία̋, 
τόν ὑφαντόν ἐκ τῆ̋ ἄνω θεολογία̋, 
ὀρθοτοµεῖ καί δοξάζει, 
τῆ̋ εὐσεβεία̋ τό µέγα µυστήριον. 

Οἶκο̋ .  
Ἐν ὑψηλῷ κηρύγµατι  
τῆ̋ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία̋,  
ἀκούσωµεν βοώση̋· 
ὁ διψῶν, ἐρχέσθω καί πινέτω. 
Ὁ κρατήρ, ὅν φέρω,  
κρατήρ ἐστι τῆ̋ σοφία̋. 
Τούτου τό πόµα  
ἀληθεία̋ λόγῳ κεκέρακα, 
ὕδωρ οὐ προχέων ἀντιλογία̋,  
ἀλλ᾿ ὁµολογία̋· 
ἧ̋ πίνων ὁ νῦν Ἰσραήλ,  
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Θεόν ὁρᾷ φθεγγόµενον. 
«Ἴδετε, ἴδετε, ὅτι αὐτό̋ Ἐγώ εἰµι  
καί οὐκ ἠλλοίωµαι· 
Ἐγώ Θεό̋ πρῶτο̋,  
Ἐγώ καί µετά ταῦτα 
καί πλήν Ἐµοῦ ἄλλο̋  
οὐκ ἔστιν ὅλω̋». 
Ἐντεῦθεν οἱ µετέχοντε̋ 
πλησθήσονται καί αἰνέσουσι  
τῆ̋ εὐσεβεία̋ τό µέγα µυστήριον. 

Συναξάριον 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρα,  
Κυριακῇ ἑβδόµῃ ἀπό τοῦ Πάσχα,  
τήν ἐν Νικαίᾳ  
πρώτην Οἰκουµενικήν Σύνοδον 
ἑορτάζοµεν,  
τῶν τριακοσίων δέκα καί ὀκτώ  
θεοφόρων Πατέρων. 

Πόλου νοητοῦ ἀστέρε̋, σελασφόροι. 
ἀκτῖσιν ὑµῶν φωτίσατέ µου φρένα̋. 

Κατά Ἀρείου. 
Ξένον τόν Υἱόν Πατρό̋ οὐσία̋ λέγων, 
Ἄρειο̋, ἤτω τῆ̋ Θεοῦ  δόξη̋ ξένο̋. 

Ταῖ̋ τῶν ἁγίων  
τριακοσίων δέκα καί ὀκτώ  
θεοφόρων Πατέρων πρεσβείαι̋,  
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Χριστέ ὁ Θεό̋ ἡµῶν,  
ἐλέησον ἡµᾶ̋. Ἀµήν. 
 

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. 

Ἕτερον τῶν Πατέρων.  
Γυναῖκε̋ ἀκουτίσθητε. 

Πατέρων θείων σήµερον,  
τήν µνήµην ἑορτάζοντε̋,  
ταῖ̋ παρακλήσεσι τούτων,  
δεόµεθα πανοικτίρµον· 
πάση̋ βλάβη̋ αἱρέσεων,  
ῥῦσαι λαόν Σου, Κύριε  
καί πάντα̋ καταξίωσον,  
Πατέρα, Λόγον δοξάζειν  
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καί τό πανάγιον Πνεῦµα. 

Ἕτερον τῆ̋ Ἀναλήψεω̋. 
Τῶν Μαθητῶν  
ὁρώντων Σε ἀνελήφθη̋,  
Χριστέ, πρό̋ τόν Πατέρα συνεδριάζων·  
ἄγγελοι προτρέχοντε̋ ἐκραύγαζον·  
ἄρατε πύλα̋ ἄρατε·  
ὁ Βασιλεύ̋ γάρ ἀνῆλθε,  
πρό̋ τήν ἀρχίφωτον δόξαν. 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ  
Τροπάρια τῶν Ἁγίων Πατέρων 

Ἦχο̋ πλ. β΄.  Ὅλην ἀποθέµενοι. 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τυµπάνῳ καί χορῷ,  
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν χορδαῖ̋ καί ὀργάνῳ·  

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

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυµβάλοι̋ εὐήχοι̋,  
αἰνεῖτε Αὐτόν  
ἐν κυµβάλοι̋ ἀλαλαγµοῦ.  
Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον. 

Ὅλην εἰσδεξάµενοι,  
τήν νοητήν λαµπηδόνα,  
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋,  
τό ὑπερφυέστατον χρησµολόγηµα,  
τό βραχύ ρήµατι καί πολύ 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. 

Ἀνάστηθι, Κύριε, ὁ Θεό̋ µου,   
ὑψωθήτω ἡ χείρ Σου,  
µή ἐπιλάθῃ τῶν πενήντων Σου  
εἰ̋ τέλο̋. 
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Ὅλην συλλεξάµενοι,  
ποιµαντικήν ἐπιστήµην  
καί θυµόν κινήσαντε̋,  
νῦν τόν δικαιότατον ἐνδικώτατα,  
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. 

∆οξαστικά τῶν Πατέρων 
∆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. 



ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΠΑΤΕΡΩΝ 13 

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,  
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. 
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∆οξολογία µεγάλη.  
«Σήµερον σωτηρία . . .» 
 

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ἀντίφωνα καί Εἰσοδικόν  
τῆ̋ Ἀναλήψεω̋. 

Ἀντίφωνον α ΄ .  Ἦχο̋ β΄. Ψαλµό̋ 46. 

Πάντα τά ἔθνη κροτήσατε χεῖρα̋, 

ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ  
ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεω̋. 

Ταῖ̋ πρεσβείαι̋ τῆ̋ Θεοτόκου 
Σῶτερ σῶσον ἡµᾶ̋. 

Ὅτι Κύριο̋ ὕψιστο̋, φοβερό̋,  
βασιλεύ̋ µέγα̋ ἐπί πᾶσαν τήν γῆν. 

Ταῖ̋ πρεσβείαι̋... 

Ὑπέταξε λαού̋ ἡµῖν 
καί ἔθνη ὑπό τού̋ πόδα̋ ἡµῶν. 

Ταῖ̋ πρεσβείαι̋... 

Ἑβασίλευσεν ὁ Θεό̋ ἐπί τά ἔθνη,  
ὁ Θεό̋ κάθηται ἐπί θρόνου ἁγίου 
Αὐτοῦ. 

Ταῖ̋ πρεσβείαι̋... 
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∆όξα Πατρί καί Υἱῷ  
καί Ἁγίῳ Πνεύµατι. 

Ταῖ̋ πρεσβείαι̋... 

Καί νῦν καί ἀεί  
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. 
Ἀµήν. 

Ταῖ̋ πρεσβείαι̋... 

Ἀντίφωνον β ΄ .  Ἦχο̋ β΄. Ψαλµό̋ 47. 

Μέγα̋ Κύριο̋ καί αἰνετό̋ σφόδρα  2 

ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡµῶν,  
ἐν ὄρει ἁγίῳ Αὐτοῦ. 

Σῶσον ἡµᾶ̋, Υἱέ Θεοῦ, 
ὁ ἀναστά̋ ἐκ νεκρῶν 
ψάλλοντά̋ Σοι· Ἀλληλού̓α. 

Ὁ Θεό̋ ἐν ταῖ̋ βάρεσιν αὐτῆ̋ 
γινώσκεται,  4 
ὅταν ἀντιλαµβάνηται αὐτῆ̋. 

Σῶσον ἡµᾶ̋, Υἱέ Θεοῦ... 

Ὅτι ἰδού οἱ βασιλεῖ̋ τῆ̋ γῆ̋ 
συνήχθησαν,  5 
ἤλθοσαν ἐπί τό αὐτό. 

Σῶσον ἡµᾶ̋, Υἱέ Θεοῦ... 

Καθάπερ ἠκούσαµεν  
οὕτω καί εἴδοµεν 9 
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ἐν πόλει Κυρίου τῶν δυνάµεων,  
ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡµῶν. 

Σῶσον ἡµᾶ̋, Υἱέ Θεοῦ... 

∆όξα Πατρί καί Υἱῷ  
καί Ἁγίῳ Πνεύµατι. 

Καί νῦν καί ἀεί καί εἰ̋ τού̋ 
αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

Ὁ Μονογενή̋ Υἱό̋ ... 

Ἀντίφωνον γ ΄ .  Ἦχο̋ πλ. δ΄.  
Ψαλµό̋ 48. 

Ἀκούσατε ταῦτα, πάντα τά ἔθνη,  

ἐνωτίσασθε πάντε̋  
οἱ κατοικοῦντε̋ τήν οἰκουµένην. 

Ἀνελήφθη̋ ἐν δόξῃ,  
Χριστέ ὁ Θεό̋ ἡµῶν, 
χαροποιήσα̋ τού̋ Μαθητά̋, 
τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατο̋· 
βεβαιωθέντων αὐτῶν  
διά τῆ̋ εὐλογία̋, 
ὅτι Σύ εἶ ὁ Υἱό̋ τοῦ Θεοῦ, 
ὁ λυτρωτή̋ τοῦ κόσµου. 

Τό στόµα µου λαλήσει σοφίαν  

καί ἡ µελέτη τῆ̋ καρδία̋ µου 
σύνεσιν. 
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Ἀνελήφθη̋ ἐν δόξῃ... 

Κλινῶ εἰ̋ παραβολήν τό οὖ̋ µου,   
ἀνοίξω ἐν ψαλτηρίῳ  
τό πρόβληµά µου. 

Ἀνελήφθη̋ ἐν δόξῃ... 

Εἰσοδικόν .  
∆εῦτε προσκυνήσωµεν  
καί προσπέσωµεν Χριστῷ. 

Σῶσον ἡµᾶ̋, Υἱέ Θεοῦ,  
ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεί̋ ἀφ᾿ ἡµῶν  
εἰ̋ τού̋ οὐρανού̋, 
ψάλλοντά̋ Σοι· Ἀλληλού̓α. 

Μετά τήν Εἴσοδον:  
Ἀπολυτίκια 

Τό Ἀναστάσιµον.  Ἦχο̋ πλ. β΄. 
Ἀγγελικαί δυνάµει̋  
ἐπί τό µνῆµα Σου 
καί οἱ φυλάσσοντε̋ ἀπενεκρώθησαν· 
καί ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ,  
ζητοῦσα τό ἄχραντόν Σου Σῶµα· 
ἐσκύλευσα̋ τόν ᾍδην,  
µή πειρασθεί̋ ὑπ᾿ αὐτοῦ· 
ὑπήντησα̋ τῇ Παρθένῳ,  
δωρούµενο̋ τήν ζωήν. 
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Ὁ ἀναστά̋ ἐκ τῶν νεκρῶν,  
Κύριε, δόξα Σοι. 

Τῆ̋ ἑορτῆ̋ τῆ̋ Ἀναλήψεω̋.   
Ἦχο̋ δ΄. 

Ἀνελήφθη̋ ἐν δόξῃ,  
Χριστέ ὁ Θεό̋ ἡµῶν, 
χαροποιήσα̋ τού̋ Μαθητά̋, 
τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋· 
βεβαιωθέντων αὐτῶν διά τῆ̋ 
εὐλογία̋, 
ὅτι Σύ εἶ ὁ Υἱό̋ τοῦ Θεοῦ, 
ὁ λυτρωτή̋ τοῦ κόσµου. 

Τῶν Πατέρων. Ἦχο̋ πλ. δ΄. 
Ὑπερδεδοξασµένο̋ εἶ,  
Χριστέ ὁ Θεό̋ ἡµῶν, 
ὁ φωστῆρα̋ ἐπί γῆ̋  
τού̋ Πατέρα̋ ἡµῶν θεµελιώσα̋ 
καί δι᾿ αὐτῶν  
πρό̋ τήν ἀληθινήν πίστιν, 
πάντα̋ ἡµᾶ̋ ὁδηγήσα̋· 
Πολυεύσπλαχνε, δόξα Σοι. 

Ἐξαποστειλάριον  
Tῆ̋ Ἀναλήψεω̋. Ἦχο̋ β΄. 

Τῶν Μαθητῶν  
ὁρώντων Σε ἀνελήφθη̋,  
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Χριστέ,  
πρό̋ τόν Πατέρα συνεδριάζων.  
Ἄγγελοι προτρέχοντε̋ ἐκραύγαζον·  
ἄρατε πύλα̋ ἄρατε·  
ὁ Βασιλεύ̋ γάρ ἀνῆλθε  
πρό̋ τήν ἀρχίφωτον δόξαν. 

Τά ἀπολυτίκια τοῦ Ναοῦ 

Κοντάκιον τῆ̋ Ἀναλήψεω̋ 
Ἦχο̋ πλ. β΄.  Αὐτόµελον. 

Τήν ὑπέρ ἡµῶν  
πληρώσα̋ οἰκονοµίαν 
καί τά ἐπί γῆ̋ ἑνώσα̋ τοῖ̋ οὐρανίοι̋, 
ἀνελήφθη̋ ἐν δόξῃ,  
Χριστέ ὁ Θεό̋ ἡµῶν, 
οὐδαµόθεν χωριζόµενο̋,  
ἀλλά µένων ἀδιάστατο̋ 
καί βοῶν τοῖ̋ ἀγαπῶσί Σε· 
Ἐγώ εἰµι µεθ᾿ ἡµῶν  
καί οὐδεί̋ καθ᾿ ἡµῶν. 
 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

Προκείµενον.  Ἦχο̋ δ΄.   

Ὕµνο̋ τριῶν παίδων (∆ανιήλ κεφ. γ΄). 

Εὐλογητό̋ εἶ, Κύριε,  
ὁ Θεό̋ τῶν Πατέρων ἡµῶν. 
Ὅτι δίκαιο̋ εἶ ἐπί πᾶσιν οἷ̋ ἐποίησα̋ ἡµῖν. 
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Πράξεων τῶν Ἀποστόλων  
τό ἀνάγνωσµα. 20,16-18, 28-36. 

Ἐν ταῖ̋ ἡµέραι̋ ἐκείναι̋,  
16 ἔκρινεν ὁ Παῦλο̋  
παραπλεῦσαι τήν  Ἔφεσον, 
ὅπω̋ µή γένηται αὐτῷ  
χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ·  
ἔσπευδε γάρ, εἰ δυνατόν ἦν αὐτῷ,  
τήν ἡµέραν τῆ̋ Πεντηκοστῆ̋  
γενέσθαι εἰ̋ Ἱεροσόλυµα.  

Ἐκεῖνε̋ τί̋ ἡµέρε̋ ὁ Παῦλο̋ 
ἀποφάσισε νά παρακάµψη τήν Ἔφεσο  
γιά νά µή χρονοτριβήση στήν Ἀσία, 
ἐπειδή βιαζόταν, ἄν τοῦ ἦταν δυνατό,  
τήν ἡµέρα τῆ̋ Πεντηκοστῆ̋ 
νά εἶναι στά Ἱεροσόλυµα.  

17 Ἀπό δέ τῆ̋ Μιλήτου πέµψα̋ εἰ̋ Ἔφεσον  
µετεκαλέσατο τού̋ πρεσβυτέρου̋  
τῆ̋ Ἐκκλησία̋. 
18 Ὡ̋ δέ παρεγένοντο πρό̋ αὐτόν,  
εἶπεν αὐτοῖ̋· 

Ἀπό τή Μίλητο λοιπόν ἔστειλε στήν 
Ἔφεσο καί κάλεσε τού̋ πρεσβυτέρου̋ τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋. . . .  

28 -Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖ̋  
καί παντί τῷ ποιµνίῳ 
ἐν ᾧ ὑµᾶ̋ τό Πνεῦµα τό ἅγιον 
ἔθετο ἐπισκόπου̋ 
ποιµαίνειν τήν ἐκκλησίαν  
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ,  
ἥν περιεποιήσατο  
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διά τοῦ ἰδίου αἵµατο̋.   
Ὅταν ἦρθαν καί τόν συνάντησαν, τού̋ εἶπε:  
Προσέχετε λοιπόν τού̋ ἑαυτού̋ σα̋  
καί ὅλο τό ποίµνιο,  
στό ὁποῖο τό Πνεῦµα τό Ἅγιο σᾶ̋ ἔθεσε 
ἐπισκόπου̋, 
γιά νά ποιµαίνετε τήν Ἐκκλησία  
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ, πού τήν ἔκανε δική 
Του µέ τό Αἷµα Του.  

29 Ἐγώ γάρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται 
µετά τήν ἄφιξίν µου  
λύκοι βαρεῖ̋ εἰ̋ ὑµᾶ̋  
µή φειδόµενοι τοῦ ποιµνίου·  
30 καί ἐξ ὑµῶν αὐτῶν  
ἀναστήσονται ἄνδρε̋  30 
λαλοῦντε̋ διεστραµµένα  
τοῦ ἀποσπᾶν τού̋ µαθητά̋  
ὀπίσω αὐτῶν.  

Γιατί ἐγώ γνωρίζω τοῦτο:  
ὅτι θά εἰσβάλουν σ' ἐσᾶ̋ µετά τήν 
ἀναχώρησή µου  
ἄγριοι λύκοι, πού δέν θά λυπηθοῦν τό 
ποίµνιο.  
Ἀκόµα καί ἀπό ἀνάµεσά σα̋ θά βγοῦν 
πρόσωπα  
πού θά διδάσκουν πλάνε̋,  
γιά νά παρασύρουν τού̋ πιστού̋ µέ τό µέρο̋ 
του̋.  

31 ∆ιό γρηγορεῖτε,  
µνηµονεύοντε̋ ὅτι τριετίαν   
νύκτα καί ἡµέραν οὐκ ἐπαυσάµην  
µετά δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον.  
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 Γι' αὐτό νά ἀγρυπνεῖτε καί νά  
θυµᾶστε, ὅτι γιά τρία χρόνια συνέχεια δέν 
ἔπαψα νύχτα καί µέρα νά νουθετῶ µέ 
δάκρυα τόν καθένα σα̋.  

32 Καί τά νῦν παρατίθεµαι ὑµᾶ̋,  
ἀδελφοί, τῷ Θεῷ 
καί τῷ λόγῳ τῆ̋ χάριτο̋ Αὐτοῦ  
τῷ δυναµένῳ ἐποικοδοµῆσαι  
καί δοῦναι ὑµῖν κληρονοµίαν  
ἐν τοῖ̋ ἡγιασµένοι̋ πᾶσιν.  

Τώρα λοιπόν, ἀδερφοί, σᾶ̋ ἐµπιστεύοµαι 
στό Θεό 
καί στό κήρυγµα πού σᾶ̋ ἀπεκάλυψε ἡ 
χάρη Του, 
ὁ Ὁποῖο̋ µπορεῖ νά σᾶ̋ οἰκοδοµήση  
καί νά σᾶ̋ δώση τήν κληρονοµιά τῆ̋ 
αἰώνια̋ ζωῆ̋  
µαζί µέ ὅλου̋ ἐκείνου̋ πού ἔχουν ἀφιερωθεῖ 
σ' Αὐτόν.  

33 Ἀργυρίου ἤ χρυσίου ἤ ἱµατισµοῦ  
οὐδενό̋ ἐπεθύµησα·  
34 αὐτοί γινώσκετε 
ὅτι ταῖ̋ χρείαι̋ µου  
καί τοῖ̋ οὖσι µετ᾿ ἐµοῦ  
ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρε̋ αὗται.  

Ἀσήµι, ἤ χρυσάφι, ἤ ἱµατισµό  
ποτέ δέ ζήτησα.  
Ἐσεῖ̋ οἱ ἴδιοι ξέρετε  
ὅτι γιά τί̋ ἀνάγκε̋ τί̋ δικέ̋ µου  
καί ἐκείνων πού ἦταν µαζί µου  
δούλεψαν αὐτά ἐδῶ τά χέρια.  

35Πάντα ὑπέδειξα ὑµῖν 
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ὅτι οὕτω κοπιῶντα̋  
δεῖ ἀντιλαµβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων,  
µνηµονεύειν τε τῶν λόγων  
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ,  
ὅτι Αὐτό̋ εἶπε  
«µακάριόν ἐστι µᾶλλον  
διδόναι ἤ λαµβάνειν». 

Μέ κάθε τρόπο σᾶ̋ ἔδωσα τό  παράδειγµα,  
ὅτι πρέπει νά ἐργάζεστε ἔτσι σκληρά, γιά νά 
µπορεῖτε νά βοηθᾶτε αὐτού̋ πού ἔχουν 
ἀνάγκη ·  
καί νά θυµᾶστε τά λόγια τοῦ Κυρίου µα̋ 
Ἰησοῦ, γιατί Αὐτό̋ εἶπε ὅτι:  
 «καλύτερο εἶναι τό νά δίνη̋ παρά τό νά 
παίρνη̋». 

36 Καί ταῦτα εἰπών  
θεί̋ τά γόνατα αὐτοῦ  36 
σύν πᾶσιν αὐτοῖ̋ προσηύξατο. 

Ἀφοῦ τά εἶπε αὐτά, γονάτισε αὐτό̋ καί ὅλοι 
ἐκεῖνοι καί προσευχήθηκε. 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΟΛΟ  

ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Ἡ σηµερινή ἀποστολική περικοπή 
εἶναι ἀπόσπασµα ἀπό τήν ὁµιλία πού ὁ Ἀ-
πόστολο̋ Παῦλο̋ ἀπηύθυνε στού̋ Ἐπισκό-
που̋ - Πρεσβυτέρου̋ τῆ̋ Ἐφέσου καθώ̋ 
περνοῦσε ταξιδεύοντα̋ πρό̋ τά Ἱεροσόλυµα 
γιά τήν Πεντηκοστή.  

Τού̋ προβάλλει λοιπόν τό ὑπόδειγµα 
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τοῦ ποιµένα, τόν ὁποῖον ἐγνώρισαν οἱ ἴδιοι 
στό πρόσωπό του. Ἔπειτα τού̋ 
ὑπογραµµίζει ὅτι εἶναι ποιµένε̋ τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋, τήν ὁποίαν ἵδρυσε ὁ ἴδιο̋ ὁ 
Χριστό̋ µέ τό Αἷµα Του, ὑποδεικνύοντά̋ 
του̋ ἔτσι τόν κατ’ ἐξοχήν καί µόνον 
Ποιµένα, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.  

Τού̋ καθιστᾶ προσεκτικού̋ στό κύριο 
ἔργο του̋, πού εἶναι ἡ διαποίµανση, 
δηλαδή ἡ φροντίδα τῆ̋ καθηµερινῆ̋ 
βοσκῆ̋ - τροφοδοσία̋ - τῶν λογικῶν 
προβάτων τοῦ ποιµνίου. Ἄλλω̋ τε σ’Αὐτόν 
θά δώσουν λόγο γιά τί̋ ψυχέ̋ τῶν παιδιῶν 
Του, πού ἐµπστεύτηκε σ’αύτού̋. 

Συγχρόνω̋ ὅµω̋, λόγῳ τῆ̋ συγκυρία̋ 
τῆ̋ δράσεω̋ τῶν αἱρετικῶν, 
ἀποκαλύπτεται καί µία ἄλλη πτυχή τοῦ 
ποιµαντικοῦ ἔργου, πού εἶναι ἡ 
ἐπαγρύπνηση καί προστασία τοῦ ποιµνίου 
ἀπό τού̋ λύκου̋ πού τό κυκλώνουν. 

Νά ἀναλυθῆ σήµερα ἡ σχέση καί 
σηµασία τοῦ Ἀλληλοὐαρίου –Ψαλµό̋ 49  
µέ τό θέµα τοῦ Ἀποστόλου. 

«Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Ϊ Α ΡΙ Ο Ν»  

Ἦχο̋ α΄.  Ψαλµό̋ 49. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Θεό̋ Θεῶν Κύριο̋ ἐλάλησεν  
καί ἐκάλεσεν τήν γῆν  
ἀπό ἀνατολῶν ἡλίου µέχρι δυσµῶν.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 
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Ἄκουσον, λαό̋ Μου, καί λαλήσω σοι,  
Ἰσραήλ, καί διαµαρτύροµαί σοι· 
ὁ Θεό̋, ὁ Θεό̋ σου εἰµι Ἐγώ. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
Ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην 17,1-13. 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  
1ἐπάρα̋ ὁ Ἰησοῦ̋ τού̋ ὀφθαλµού̋ Αὐτοῦ 
εἰ̋ τόν οὐρανόν, εἶπε·  

Ἐκεῖνο τόν καιρό  
ὁ Ἰησοῦ̋ σήκωσε τά µάτια Του στόν οὐρανό 
καί εἶπε:  

- Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα·  
δόξασόν Σου τόν Υἱόν,  
ἵνα καί ὁ Υἱό̋ Σου δοξάσῃ Σε,  

2 καθώ̋ ἔδωκα̋ Αὐτῷ  
ἐξουσίαν πάση̋ σαρκό̋,   
ἵνα πᾶν ὅ δέδωκα̋ Αὐτῷ  
δώσῃ αὐτοῖ̋ ζωήν αἰώνιον.  

Πατέρα ἔφτασε ἡ ὥρα  
φανέρωσε τή δόξα τοῦ Υἱοῦ Σου, ὥστε ὁ Υἱό̋ 
νά φανερώση  
τή δική Σου δόξα. 
'Εσύ Τοῦ ἔδωσε̋ ἐξουσία πάνω σέ ὅλου̋ 
τού̋ ἀνθρώπου̋· 
γιά νά δώση κι Αὐτό̋ ὁλόκληρο αὐτό πού 
Τοῦ ἔδωσε̋,  
τήν αἰώνια ζωή, σέ ὅλου̋ αὐτού̋ πού Τοῦ 
ἐµπιστεύτηκε̋. 

3 Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιο̋ ζωή,   
ἵνα γινώσκωσί Σε  
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τόν µόνον ἀληθινόν Θεόν  
καί Ὅν ἀπέστειλα̋ Ἰησοῦν Χριστόν.  

Καί νά ποιά εἶναι ἡ αἰώνια ζωή:  
νά γνωρίζουν οἱ ἄνθρωποι 'Εσένα  
τό µόνο ἀληθινό Θεό,  
καί Κεῖνον πού Σύ ἀπέστειλε̋,  
τόν Ἰησοῦ Χριστό. 

4 Ἐγώ Σε ἐδόξασα ἐπί τῆ̋ γῆ̋·  
τό ἔργον ἐτελείωσα,  
ὅ δέδωκά̋ Μοι ἵνα ποιήσω·  

5 καί νῦν δόξασόν Με Σύ Πάτερ,  
παρά Σεαυτῷ τη δόξῃ ᾗ εἶχον  
πρό τοῦ τόν κόσµον εἶναι, παρά Σοι. 

Ἐγώ φανέρωσα τή δόξα Σου πάνω στή γῆ, 
ἀφοῦ ὁλοκλήρωσα τό ἔργο πού Μοῦ ἀνέθεσε̋ 
νά κάνω.  
Τώρα λοιπόν 'Εσύ, Πατέρα,  
δόξασέ Με κοντά Σου 
µέ τή δόξα πού εἶχα κοντά Σου προτοῦ νά 
γίνη ὁ κόσµο̋. 

6 Ἐφανέρωσά Σου τό ὄνοµα  
τοῖ̋ ἀνθρώποι̋  
οὕ̋ δέδωκά̋ Μοι ἐκ τοῦ κόσµου·  
Σοί ἦσαν καί Ἐµοί αὐτού̋ δέδωκα̋  
καί τόν λόγον Σου τετηρήκασι.  

Σέ φανέρωσα στού̋ ἀνθρώπου̋  
πού τού̋ πῆρε̋ µέσα ἀπό τόν κόσµο καί 
Μοῦ τού̋ ἐµπιστεύτηκε̋ 
∆ικοί Σου ἦταν κι 'Εσύ τού̋ ἔδωσε̋ σέ 
Μένα,  
κι ἔχουν δεχτεῖ τό λόγο Σου.  

7 Νῦν ἔγνωκαν  
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ὅτι πάντα ὅσα δέδωκά̋ Μοι,  7 
παρά Σοῦ ἐστιν·  

8 ὅτι τά ῥήµατα ἅ δέδωκά̋ Μοι  8 
δέδωκα αὐτοῖ̋  
καί αὐτοί ἔλαβον  
καί ἔγνωσαν ἀληθῶ̋  
ὅτι παρά Σοῦ ἐξῆλθον  
καί ἐπίστευσαν ὅτι Σύ Με ἀπέστειλα̋.  

Τώρα γνωρίζουν πώ̋ ὅλα, ὅσα Μοῦ ἔδωσε̋, 
προέρχονται ἀπό Σένα·  
γιατί τού̋ λόγου̋ πού Ἐσύ Μοῦ ἔδωσε̋  
τού̋ ἔδωσα σ' αὐτού̋  
κι αὐτοί τού̋ δέχτηκαν καί ἀναγνώρισαν 
πώ̋ πραγµατικά ἀπό Σένα προέρχοµαι  
καί πίστεψαν πώ̋ Ἐσύ Μέ ἔστειλε̋ στόν 
κόσµο. 

9 Ἐγώ περί αὐτῶν ἐρωτῶ·   
οὐ περί τοῦ κόσµου ἐρωτῶ,  
ἀλλά περί ὧν δέδωκά̋ Μοι,  
ὅτι Σοί εἰσι.  

10 Καί τά Ἐµά πάντα Σά ἐστι  
καί τά Σά Ἐµά,  
καί δεδόξασµαι ἐν αὐτοῖ̋.  

Ἐγώ γι' αὐτού̋ παρακαλῶ.  
∆έν παρακαλῶ γιά τόν κόσµο, 
ἀλλά γι' αὐτού̋ πού Μοῦ ἔδωσε̋,  
ἐπειδή ἀνήκουν σέ Σένα.  
Κι ὅλα ὅσα εἶναι δικά Μου  
εἶναι καί δικά Σου,  
καί τά  δικά Σου εἶναι καί δικά Μου  
καί δι' αὐτῶν θά φανερωθῆ ἡ δόξα Μου. 

11 Καί οὐκέτι εἰµί ἐν τῷ κόσµῳ   
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καί οὗτοι ἐν τῷ κόσµῳ εἰσί  
καί Ἐγώ πρό̋ Σέ ἔρχοµαι.  
Πάτερ ἅγιε, 
τήρησον αὐτού̋ ἐν τῷ ὀνόµατί Σου 
ᾧ δέδωκά̋ Μοι, 
ἵνα ὧσιν ἕν καθώ̋ ἡµεῖ̋. 

Τώρα πιά δέν εἶµαι µέσα στόν κόσµο,  
ἐνῶ αὐτοί µένουν µέσα στόν κόσµο,  
κι Ἐγώ ἔρχοµαι σέ Σένα. 
Ἅγιε Πατέρα,  
διατήρησέ του̋ στή πίστη µέ τή δύναµη 
τοῦ Ὀνόµατό̋ Σου  
πού Μοῦ χάρισε̋,  
γιά νά εἶναι ἕνα σῶµα ὅπω̋ Ἐµεῖ̋. 

12 Ὅτε ἤµην µετ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ κόσµῳ,  
Ἐγώ ἐτήρουν αὐτού̋  
ἐν τῷ ὀνόµατί Σου·  
οὕ̋ δέδωκά̋ Μοι ἐφύλαξα  
καί οὐδεί̋ ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο,  
εἰ µή ὁ υἱό̋ τῆ̋ ἀπωλεία̋,  
ἵνα ἡ Γραφῇ πληρωθῇ.  

Ὅταν ἥµουν µαζί του̋ στόν κόσµο,  
'Εγώ τού̋ διατηροῦσα ἑνωµένου̋ µέ Σένα 
στό Ὄνοµά Σου·  
αὐτού̋ πού Μοῦ ἔδωσε̋ τού̋ φύλαξα  
καί κανένα̋ ἀπ' αὐτού̋ δέ χάθηκε,  
παρά µόνο ὁ ἄνθρωπο̋ τῆ̋ ἀπωλεία̋,  
ὥστε νά ἐκπληρωθοῦν τά λόγια τῆ̋ Γραφῆ̋.  

13 Νῦν δέ πρό̋ Σέ ἔρχοµαι  
καί ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσµῳ, 
ἵνα ἔχωσι τήν χαράν τήν Ἐµήν  
πεπληρωµένην ἐν αὐτοῖ̋.  
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Τώρα ὅµω̋ ἔρχοµαι σέ Σένα  
καί τά λέω αὐτά ὅσο εἶµαι ἀκόµα στόν 
κόσµο,  
ὥστε νά ἔχουν τή δική Μου τή χαρά 
µέσα του̋ σ' ὅλη τήν πληρότητά τη̋. 

Η ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΤΟΥ 

Εἶναι ἀξιοπρόσεκτη ἡ σχέση τῆ̋ ὁµιλία̋ 
τοῦ Παύλου πρό̋ τού̋ Πρεσβυτέρου̋ τῆ̋ 
Ἐφέσου µά τήν ἀρχιερατική προσευχή 

τοῦ Χριστοῦ. 

Ἡ σηµερινή εὐαγγελική περικοπή 
εἶναι ἀπόσπασµα ἀπό τήν ἀρχιερατική 
προσευχή τοῦ Ἰησοῦ, τήν ὁποίαν ἔκανε τό 
τελευταῖο βράδυ τῆ̋ ἐπίγεια̋ ζωῆ̋ Του στό 
τραπέζι τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου. Τό βράδυ 
ἐκεῖνο ὁ Κύριο̋ ἔπλυνε πρῶτα τά πόδια 
τῶν µαθητῶν, ἔπειτα τού̋ ἀπηύθυνε τόν 
"λόγο τῆ̋ ∆ιαθήκη̋" καί τέλο̋ ἔκανε τήν 
«Ἀρχιερατική Του Προσευχή». Ὅλα αὐτά 
περιλαµβάνονται στά κεφ. 13-17 τοῦ Εὐαγ-
γελίου τοῦ Ἰωάννου. Ἡ Ἀρχιερατική 
προσευχή καταλαµβάνει τό κεφάλαιο 17.  

Οἱ τρεῖ̋ συνοπτικοί Εὐαγγελιστέ̋ 
Ματθαῖο̋, Μᾶρκο̋ καί Λουκᾶ̋, οἱ ὁποῖοι 
ἔγραψαν τά Εὐαγγέλιά του̋ ἀνάµεσα στά 
ἔτη 64 ἕω̋ 70 µ.Χ., περιγράφουν τήν 
ἐξωτερική ὄψη τοῦ τελευταίου ∆είπνου τοῦ 
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Χριστοῦ µέ τού̋ µαθητέ̋ Του. Ὁ Ἰωάννη̋ 
ὅµω̋, ὁ ὁποῖο̋ ἔγραψε τό Εὐαγγέλιό του 
30 χρόνια ἀργότερα, γιά νά µή δώση στόχο 
στού̋ ἀµύητου̋ καί τού̋ διῶκτε̋ νά 
βεβηλώσουν τό Μυστήριο, δέν ἀναφέρει 
καθόλου τά ἐξωτερικά περιστατικά του, 
«λάβετε φάγετε, πίετε ἐξ Αὑτοῦ πάντε̋», 
ἀφοῦ τά ἔχουν ἐκθέσει λεπτοµερῶ̋ οἱ τρεῖ̋ 
ἄλλοι Εὐαγγελιστέ̋, ἀλλά συµπληρώνει τό 
µυστικό, τό οὐσιαστικό περιεχόµενο τοῦ 
Εὐχαριστιακοῦ ∆είπνου. Τό µυστικό αὐτό 
εἶναι ἡ Ἀρχιερατική Προσευχή (τό 17ο 
κεφάλαιο τοῦ Ἰωάννου) µέ τήν ὁποίαν ὁ 
Υἱό̋ ἀναφέρεται πρό̋ τόν Πατέρα καί Τοῦ 
ἐκθέτει ὅτι ἐτελείωσε τό ἔργο πού Τοῦ 
ἀνέθεσε.  

Ὁ Κύριο̋ ἀναφέρει στόν Πατέρα ὅτι ἐ-
ξετέλεσε το ἔργο πού Τοῦ ἀνέθεσε, ὅτι ἐφα-
νέρωσε στού̋ ἀνθρώπου̋ τό Ὄνοµά Του, 
τού̋ παρέδωκε τά ρήµατά Του, τού̋ χάρισε 
τήν αἰώνια ζωή – τῆ̋ θεία̋ γνώσεω̋ – καί 
τή χαρά Του καί Τόν παρακαλεῖ νά τού̋ δι-
ατηρῆ ἑνωµένου̋, «ἵνα ὧσιν ἕν καθώ̋ ἡ-
µεῖ̋» (στ. 11). Πόθο̋ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ εἶναι ἡ ἑνότητα τῆ̋ Ἐκκλησία̋. 

Ὁ Υἱό̋ εὐχαρίστησε τόν Πατέρα µέ 
ὅλη τή ζωή καί τό ἔργο Του καί αὐτά 
συνοψίζει τώρα στήν Ἀρχιερατική Του 
Προσευχή καθώ̋ Τοῦ ἐξοµολογεῖται. Ὅτι 
δηλαδή ὑπήκουσε στήν ἐντολή Του καί 
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ἔφερε τήν ἀγάπη καί τό Λόγο τοῦ Πατέρα 
στού̋ ἀνθρώπου̋.  

Αὐτό ἄλλω̋ τε εἶναι τό περιεχόµενο 
καί τό νόηµα τῆ̋ προσευχῆ̋ µέ τήν ὁποίαν, 
κατά τό ὑπόδειγµα τοῦ Κυρίου, ἡ 
Ἐκκλησία, µέχρι σήµερα, τελεῖ τό 
Μυστήριο τῆ̋ ἀναµνήσεω̋ τοῦ Χριστοῦ.  

Ὁ Λόγο̋ αὐτό̋ τῆ̋ Προσευχῆ̋, ἡ 
ὁποία συνοδεύει τήν ὕψωση καί τόν 
καθαγιασµό τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου καί 
ὑποµνηµατίζει τή ζωή καί τό ἔργο, τό 
θάνατο καί τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, 
ὀνοµάζεται ἀπό τού̋ λειτουργιολόγου̋ 
«Ἀναφορά» καί εἶναι ὁ κεντρικό̋ πυρήνα̋, 
τό οὐσιαστικό περιεχόµενο τῆ̋ θεία̋ 
Λειτουργία̋. 

Μέ τό Μυστήριο αὐτό ἱερουργεῖται ἡ 
ἑνότητα τῶν µελῶν τοῦ σώµατο̋ τοῦ 
Χριστοῦ, µέ τόν Υἱό καί Λόγο καί τόν 
Πατέρα ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι καί µεταξύ 
του̋.  

Αὐτό πού ἱερουργήθηκε στήν Ἱστορία 
µέ τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ 
ἐνανθρωπήσαντο̋ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ 
Θεοῦ καί πού ἱερουργεῖται ἔκτοτε καί εἰ̋ 
τού̋ αἰῶνε̋ µέ τή ζωή καί τό ἔργο τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋, εἶναι ἡ προσαγωγή καί ἕνωση 
ὅλων τῶν ἀνθρώπων στό σῶµα τοῦ 
Ζῶντο̋ Χριστοῦ ἀπό τόν Παράκλητο. Τό 
Ἅγιο Πνεῦµα µέ τά λειτουργικά ὄργανά 
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Του, τού̋ ἐπισκόπου̋ καί τού̋ ἱερεῖ̋, 
ἑνώνει διά τοῦ Βαπτίσµατο̋ κάθε ἄνθρωπο 
στό σῶµα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστό̋ τού̋ 
παίρνει ὅλου̋ ὡ̋ νύµφη Του καί τού̋ 
προσάγει στόν Πατέρα. Καί ὅλου̋ αὐτού̋, 
τά µέλη τοῦ σώµατό̋ Του, τά τέκνα τοῦ 
Θεοῦ, τά διατρέφει µέ τό σῶµα Του καί τό 
Αἷµα Του καί τά ἐνεργοποιεῖ στήν 
ἐκτέλεση τοῦ θελήµατό̋ Του.  

Ὁλόκληρο τό Εὐαγγέλιο, ἡ διδαχή τοῦ 
Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων, εἶναι 
θεολογικό ὑπόµνηµα τῆ̋ σταυρικῆ̋ θυσία̋ 
τοῦ Χριστοῦ, τό πνευµατικό ὑπόβαθρο τῆ̋ 
θεία̋ Λειτουργία̋ καί κάθε λειτουργικῆ̋ 
ἀναφορᾶ̋. 

Κοινωνικόν .  
Αἰνεῖτε τόν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν 
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τοῖ̋ ὑψίστοι̋.  
Ἀλληλού̓α. 

Ἀντί  τοῦ  «Εἴδοµεν τό  φῶ̋ . . .»  

Ἀνελήφθη̋ ἐν δόξῃ,  
Χριστέ ὁ Θεό̋ ἡµῶν, 
χαροποιήσα̋ τού̋ Μαθητά̋, 
τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋· 
βεβαιωθέντων αὐτῶν διά τῆ̋ εὐλογία̋, 
ὅτι Σύ εἶ ὁ Υἱό̋ τοῦ Θεοῦ, 
ὁ λυτρωτή̋ τοῦ κόσµου.  

* * * 
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Ἰδιόµελο τῆ̋ Ἀναλήψεω̋ 
Ἰωάννου µοναχοῦ.  

Ἦχο̋ πλ. β΄. 
Ὁ Κύριο̋ ἀνελήφθη εἰ̋ οὐρανού̋, 
ἵνα πέµψῃ  
τόν Παράκλητον τῷ κόσµῳ! 
Οἱ οὐρανοί ἡτοίµασαν  

τόν θρόνον Αὐτοῦ! 

Νεφέλαι τήν ἐπίβασιν Αὐτοῦ! 

Ἄγγελοι θαυµάζουσιν, 

ἄνθρωπον ὁρῶντε̋ ὑπεράνω αὐτῶν! 

Ὁ Πατήρ ἐκδέχεται, 

Ὅν ἐν κόλποι̋ ἔχει συνα˙διον! 

Τό Πνεῦµα τό Ἅγιον  

κελεύει πᾶσι τοῖ̋ Ἀγγέλοι̋ Αὐτοῦ:  

Ἄρατε πύλα̋, οἱ ἄρχοντε̋ ὑµῶν! 

Πάντα τά ἔθνη, κροτήσατε χεῖρα̋!  

Ὅτι ἀνέβη Χριστό̋,  

ὅπου ἦν τό πρότερον. 

Τῆ̋ Λιτῆ̋. 
Ἦχο̋ α'. 

Ἀνελθών εἰ̋ οὐρανού̋,  
ὅθεν καὶ κατῆλθε̋, 
µή ἐάσῃ̋ ἡµᾶ̋ ὀρφανού̋, Κύριε·  
ἐλθέτω Σου τὸ Πνεῦµα,  
φέρον εἰρήνην τῷ κόσµῳ· 
δεῖξον τοῖ̋ υἱοῖ̋ τῶν ἀνθρώπων  
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ἔργα δυνάµεώ̋ Σου, 
Κύριε φιλάνθρωπε.  
 

* * * 

 


