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περιγράφει τήν πρώτη ἐπίσκεψη  
τῆ̋ Μαρία̋ τῆ̋ Μαγδαληνῆ̋  

στόν τάφο τοῦ Χριστοῦ,  
πού τόν βρῆκε ἄδειο  

κι ἔτρεξε καί εἰδοποίησε  
τόν Πέτρο καί τόν Ἰωάννη. 

Τήν πρώτη µέρα τῆ̋ ἑβδοµάδο̋, τή 
«Μία τῶν Σαββάτων», ἡ Μαρία ἡ Μα-
γδαληνή ἔρχεται πρωί ἐνῶ ἀκόµη ἦταν 
σκοτεινά στόν Τάφο, πρίν φτάσουν ἐκεῖ οἱ 
ἄλλε̋ Μυροφόρε̋ καί βλέπει σηκωµένη 
τήν πέτρα ἀπό τό µνῆµα. Φοβήθηκε πώ̋ 
µετακινησαν τό σῶµα τοῦ Ἰησοῦ κι ἔτρεξε 
ἀµέσω̋ καί εἰδοποίησε τόν Πέτρο καί τόν 
Ἰωάννη καί τού̋ λέγει: «Σήκωσαν τόν 
Κύριο ἀπό τόν τάφο καί δέν ξέροµε ποῦ 
τόν πῆγαν!» Οἱ δυό Μαθηταί σπεύδουν 
ἐπί τόπου καί διαπιστώνουν ὅτι ὁ τάφο̋ 
ἦταν κενό̋! 

Ἡ διήγηση συνεχίζεται στό ὄγδοο 
Ἑωθινό.   

1 Τῇ µιᾷ τῶν Σαββάτων  
Μαρία ἡ Μαγδαληνή ἔρχεται πρω˙  
σκοτία̋ ἔτι οὔση̋ εἰ̋ τό µνηµεῖον,  

Τήν πρώτη µέρα µετά τό Σάββατο, τό 
πρωί κι ἐνῶ ἀκόµα ἦταν σκοτεινά, 
ἔρχεται ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή στό 
µνῆµα 
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καί βλέπει τόν λίθον  
ἠρµένον ἐκ τοῦ µνηµείου.  

καί βλέπει τήν πέτρα σηκωµένη ἀπό τό 
µνῆµα.  

2 Τρέχει οὖν  
καί ἔρχεται πρό̋ Σίµωνα Πέτρον  
καί πρό̋ τόν ἄλλον µαθητήν  
ὅν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦ̋, καί λέγει αὐτοῖ̋· 

Τρέχει λοιπόν καί ἔρχεται στό Σίµωνα 
Πέτρο καί στόν ἄλλο µαθητή πού 
ἀγαποῦσε ὁ Ἰησοῦ̋ καί τού̋ λέει: 

- ἦραν τόν Κύριον ἐκ τοῦ µνηµείου  
καί οὐκ οἴδαµεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.  

Πῆραν τόν Κύριο ἀπό τό µνῆµα καί δέν 
ξέρουµε πού τόν ἔβαλαν.  

3 Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρο̋  
καί ὁ ἄλλο̋ µαθητή̋,  
καί ἤρχοντο εἰ̋ τό µνηµεῖον.  

Βγῆκαν λοιπόν ἔξω ὁ Πέτρο̋ κι ὁ ἄλλο̋ 
µαθητή̋ κι ἔρχονταν στό µνῆµα.  

4 Ἔτρεχον δέ οἱ δύο ὁµοῦ·  
Ἔτρεχαν κι οἱ δυό µαζί.  

καί ὁ ἄλλο̋ µαθητή̋ προέδραµε  
τάχιον τοῦ Πέτρου  
καί ἦλθε πρῶτο̋ εἰ̋ τό µνηµεῖον,  

Ὁ ἄλλο̋ µαθητή̋ ὅµω̋ ἔτρεξε 
γρηγορότερα ἀπό τόν Πέτρο καί ἔφτασε 
πρῶτο̋ στό µνῆµα.  



 

 

4  

5 καί παρακύψα̋  
βλέπει κείµενα τά ὀθόνια·  
οὐ µέντοι εἰσῆλθεν. 

Ἔσκυψε µέσα καί βλέπει τά σάβανα στό 
ἔδαφο̋, δέν µπῆκε ὅµω̋ µέσα.  

6 Ἔρχεται οὖν Σίµων Πέτρο̋  
ἀκολουθῶν αὐτῷ  
καί εἰσῆλθεν εἰ̋ τό µνηµεῖον  

Ἔφτασε µετά κι ὁ Σίµων Πέτρο̋, πού 
ἐρχόταν πίσω του, καί µπῆκε µέσα στό 
µνῆµα. 

καί θεωρεῖ τά ὀθόνια κείµενα  
καί τό σουδάριον,  

7 ὅ ἦν ἐπί τῆ̋ κεφαλῆ̋ αὐτοῦ,  
Καί βλέπει τά σάβανα κάτω στό ἔδαφο̋ 
καί τό σουδάριο, µέ τό ὁποῖο εἶχαν δέσει 
τό κεφάλι τοῦ Ἰησοῦ, 

οὐ µετά τῶν ὀθονίων κείµενον,  
ἀλλά χωρί̋,  
ἐντετυλιγµένον εἰ̋ ἕνα τόπον.  

νά µήν εἶναι µαζί µέ τά σάβανα, ἀλλά 
χωριστά σέ µιά µεριά τυλιγµένο. 

8 Τότε οὖν εἰσῆλθε καί ὁ ἄλλο̋ µαθητή̋  
ὁ ἐλθών πρῶτο̋ εἰ̋ τό µνηµεῖον 
καί εἶδε καί ἐπίστευσεν. 

Ἐκείνη τή στιγµή µπῆκε µέσα κι ὁ 
ἄλλο̋ µαθητή̋ πού εἶχε ἔρθει πρῶτο̋ 
στό µνῆµα τά εἶδε καί πίστεψε  
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9 Οὐδέπω γάρ ᾔδεισαν τήν Γραφήν,  
ὅτι δεῖ αὐτόν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.  

Γιατί ὥ̋ τότε δέν εἶχαν καταλάβει 
ἀκόµη τή Γραφή, πού λέει ὅτι ἔπρεπε 
σύµφωνα µέ τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ ὁ 
Μεσσία̋ ν' ἀναστηθεῖ ἀπό τού̋ νεκρού̋.  

10 Ἀπῆλθον οὖν πάλιν  
πρό̋ ἑαυτού̋ οἱ µαθηταί.  

Οἱ µαθητέ̋ ἔφυγαν τότε καί γύρισαν 
πάλι στό σπίτι του̋.  

 
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ 

ᾨδὴ α΄   
Στείβει θαλάσση̋ /κυµατούµενον σάλον 
ἤπειρον αὖθι̋ /Ἰσραήλ δεδειγµένον. 
Μέλα̋ δέ πόντο̋ /τριστάτα̋ Αἰγυπτίων, 
ἔκρυψεν ἄρδην /ὑδατόστρωτο̋ τάφο̋, 
ρώµῃ κραταιᾷ /δεξιᾶ̋ τοῦ ∆εσπότου. 

ᾨδὴ γ΄   
Ὅσοι παλαιῶν /ἐκλελύµεθα βρόχων, 
βορῶν λεόντων, /συντεθλασµένων µύλα̋, 
ἀγαλλιῶµεν /καί πλατύνωµεν στόµα, 
Λόγῳ πλέκοντε̋ /ἐκ λόγων µελωδίαν, 
ᾯ τῶν πρό̋ ἡµᾶ̋ /ἥδεται δωρηµάτων. 

ᾨδὴ δ΄ 
Πυρσῷ καθαρθεί̋ /µυστικῆ̋ θεωρία̋ 
ὑµνῶν Προφήτη̋ /τήν βροτῶν καινουργίαν, 
ρήγνυσι γῆρυν /Πνεύµατι κροτουµένην, 
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Σάρκωσιν ἐµφαίνουσαν /ἀρρήτου Λόγου, 
ᾯ τῶν δυναστῶν /τά κράτη συνετρίβη. 

ᾨδὴ ε΄ 
Ἐχθροῦ ζοφώδου̋ /καί βεβορβορωµένου 
ἰόν καθάρσει /Πνεύµατο̋ λελουµένοι, 
νέαν προσωρµίσθηµεν /ἁπλανῆ τρίβον, 
ἄγουσαν ἀπρόσιτον /εἰ̋ θυµηδίαν, 
µόνοι̋ προσιτήν /οἷ̋ Θεό̋ κατηλλάγη. 

ᾨδὴ ̋'.  
Ἱµερτόν ἐξέφηνε /σύν πανολβίῳ 
ἤχῳ Πατήρ, /ὅν γαστρό̋ ἐξηρεύξατο. 
Ναί, φησιν, Οὗτο̋ /συµφυή̋ γόνο̋ πέλων, 
φώταυγο̋ ἐξώρουσεν /ἀνθρώπων γένου̋, 
Λόγο̋ τέ Μου ζῶν /καί βροτό̋ προµηθείᾳ. 

ᾨδὴ ζ΄ 
Ἔφλεξε ῥείθρῳ 
τῶν δρακόντων τά̋ κάρα̋ 
ὁ τῆ̋ καµίνου /τήν µετάρσιον φλόγα 
Νέου̋ φέρουσαν /εὐσεβεῖ̋ κατευνάσα̋. 
Τήν δυσκάθεκτον /ἀχλύν ἐξ ἁµαρτία̋ 
ὅλην πλύνει δέ  
τῇ δρόσῳ τοῦ Πνεύµατο̋. 

Ἔκαψε µέ ὕδωρ 
κεφαλέ̋ τῶν δρακόντων 
Αὐτό̋ πού κατεύνασε  
τήν πανύψηλη φλόγα 
πού τού̋ εὐσεβεῖ̋  
νέου̋ εἶχε κυκλώσει! 
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Μά τό ἀσυγκράτητο   
τῆ̋ ἁµαρτία̋ σκότο̋  
τό πλύνει ὅλο  
µέ τή χάρη τοῦ Πνεύµατο̋! 

ᾨδὴ η΄ 
Ἐλευθέρα µέν /ἡ κτίσι̋ γνωρίζεται· 
υἱοί δέ φωτό̋ /οἱ πρίν ἐσκοτισµένοι. 
Μόνο̋ στενάζει  
τοῦ σκότου̋ ὁ προστάτη̋. 
Νῦν εὐλογείτω /συντόνω̋ τόν αἴτιον, 
ἡ πρίν τάλαινα /τῶν Ἐθνῶν παγκληρία. 

Ἡ κτίση ὅλη ἐλευθερώνεται! 
Γίνονται τέκνα φωτό̋  
οἱ φυλακισµένοι στό σκοτάδι! 
Μόνο̋ στενάζει  
ὁ ἄρχοντα̋ τοῦ σκότου̋! 
Ἄ̋ εὐλογῆ λοιπόν 
τῆ̋ ἀλλαγῆ̋ τόν αἴτιον 
ἡ δύστυχη πρίν 
ἐξ  Ἐθνῶν Ἐκκλησία! 

ᾨδὴ θ' 
Ἡ Τιµιωτέρα 

Καταβασία 
Ὦ τῶν ὑπέρ νοῦν /τοῦ τόκου Σου θαυµάτων 
Νύµφη πάναγνε, /Μῆτερ εὐλογηµένη! 
∆ι᾿ ἧ̋ τυχόντε̋ /παντελοῦ̋ σωτηρία̋ 
ἐπάξιον κροτοῦµεν/ὡ̋ Εὐεργέτῃ 
δῶρον φέροντε̋ /ὕµνον εὐχαριστία̋. 
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Ἐξαποστειλάριον ἑωθινόν ζ΄ 

Ὅτι ἦραν τόν Κύριον  
τῆ̋ Μαρία̋ εἰπούση̋  
ἐπί τόν τάφον ἔδραµον  
Σίµων Πέτρο̋ καί ἄλλο̋  
µύστη̋ Χριστοῦ, ὅν ἠγάπα·  
ἔτρεχον δέ οἱ δύο  
καί εὗρον τά ὀθόνια  
ἔνδον κείµενα µόνα  
καί κεφαλῆ̋  
ἦν δέ τό σουδάριον χωρί̋ τούτων· 
διό πάλιν ἡσύχασαν,  
τόν Χριστόν ἕω̋ εἶδον. 
 

Ἐξαποστειλάριον τῆ̋ Ἐορτῆ̋  
Ἦχο̋ γ΄. Ἐπεσκέψατο ἡµᾶ̋ 

Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ, ἡ χάρι̋ ἡ ἀλήθεια,  
ἐν ῥείθροι̋ τοῦ Ἰορδάνου,  
καὶ τοὺ̋ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ,  
καθεύδοντα̋ ἐφώτισε·  
καὶ γὰρ ἦλθεν ἐφάνη,  
τὸ Φῶ̋ τὸ ἀπρόσιτον. 

Θεοτοκίον 
Τριάδο̋, Κόρη, τέτοκα̋  
ἀπορρήτω̋ τόν Ἕνα  
διπλοῦν τῇ φύσει πέλοντα  
διπλοῦν καί ἐνεργείᾳ  
καί ἕνα τῇ ὑποστάσει·  
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Τοῦτον οὖν ἐκδυσώπει  
ἀεί ὑπέρ τῶν πίστει Σε  
προσκυνούντων ἐκ πάση̋ ἐπιβουλῆ̋  
τοῦ ἐχθροῦ λυτρώσασθαι ὅτι πάντε̋  
πρό̋ Σέ νῦν καταφεύγοµεν,  
∆έσποινα Θεοτόκε. 

Τῆ̋ Ἐορτῆ̋ 
Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ, 
ἡ χάρι̋, ἡ ἀλήθεια, 
ἐν ῥείθροι̋ τοῦ Ἰορδάνου  
καί τού̋ ἐν σκότει καί σκιᾷ  
καθεύδοντα̋ ἐφώτισε·  
καί γάρ ἦλθεν, ἐφάνη,  
τό φῶ̋ τό ἀπρόσιτον. 

ΑΙΝΟΙ 

Ψαλµό̋ ρµη'  148  

Πᾶσα πνοή  
αἰνεσάτω τόν Κύριον .  (Ψαλ. 150,6) 

 Αἰνεῖτε τόν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν,   
αἰνεῖτε αὐτόν ἐν τοῖ̋ ὑψίστοι̋. 
Σοί  πρέπει  ὕµνο̋  τῷ Θεῷ.  

 Αἰνεῖτε αὐτόν,  
πάντε̋ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ·  
αἰνεῖτε αὐτόν,  
πᾶσαι αἱ δυνάµει̋ αὐτοῦ.  
Σοί  πρέπει  ὕµνο̋  τῷ  Θεῷ . 

Στιχηρά ἀναστάσιµα τῆ̋ Ὀκτωήχου 
1 
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Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖ̋ κρίµα ἔγγραπτον·  

δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖ̋ ὁσίοι̋ Αὐτοῦ. 

Ὁ Σταυρόν ὑποµείνα̋ καί θάνατον 
καί ἀναστά̋ ἐκ τῶν νεκρῶν, 
παντοδύναµε Κύριε, 
δοξάζοµέν Σου τήν Ἀνάστασιν. 

2 

Αἰνεῖτε τόν Θεόν ἐν τοῖ̋ ἁγίοι̋ Αὐτοῦ,  

αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν στερώµατι τῆ̋ δυνάµεω̋ Αὐτοῦ· 

Ἐν τῷ Σταυρῷ Σου, Χριστέ, 
τῆ̋ ἀρχαία̋ κατάρα̋  
ἠλευθέρωσα̋ ἡµᾶ̋ 
καί ἐν τῷ θανάτῳ Σου  
τόν τήν φύσιν ἡµῶν τυρρανήσαντα 
διάβολον κατήργησα̋·  
ἐν δέ τῇ Ἐγέρσει Σου  
χαρᾶ̋ τά πάντα ἐπλήρωσα̋ 
διό βοῶµέν Σοι· 
Ὁ ἀναστά̋ ἐκ τῶν νεκρῶν,  
Κύριε, δόξα Σοι. 

3 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐπί ταῖ̋ δυναστείαι̋ Αὐτοῦ, 

αἰνεῖτε Αὐτόν κατά τό πλῆθο̋ 

τῆ̋ µεγαλωσύνη̋ Αὐτοῦ. 

Τῷ Σῷ Σταυρῷ, Χριστέ Σωτήρ, 
ὁδήγησον ἡµᾶ̋ ἐπί τήν ἀλήθειάν Σου 
καί ῥῦσαι ἡµᾶ̋ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ· 
ὁ ἀναστά̋ ἐκ τῶν νεκρῶν, 
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ἀνάστησον ἡµᾶ̋ πεσόντα̋ τῇ ἁµαρτίᾳ, 
ἐκτείνα̋ τήν χεῖρά Σου,  
φιλάνθρωπε Κύριε, 
τῇ πρεσβείᾳ τῶν Ἁγίων Σου. 

4 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ἤχῳ σάλπιγγο̋,   

αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ψαλτηρίῳ καί κιθάρᾳ· 

Τῶν πατρικῶν Σου κόλπων 
µή χωρισθεί̋, Μονογενέ̋  
Λόγε τοῦ Θεοῦ, 
ἦλθε̋ ἐπί γῆ̋ διά φιλανθρωπίαν, 
ἄνθρωπο̋ γενόµενο̋ ἀτρέπτω̋· 
καί Σταυρόν καί θάνατον  
ὑπέµεινα̋ σαρκί 
ὁ ἀπαθή̋ τῇ θεότητι·  
ἀναστά̋ δέ ἐκ νεκρῶν 
ἀθανασίαν παρέσχε̋  
τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων 
ὡ̋ µόνο̋ παντοδύναµο̋. 

Στιχηρὰ Ἰδιόµελα τῆ̋ Ἑορτῆ̋ 
Ἦχο̋ α΄. Γερµανοῦ Πατριάρχου. 

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

Φῶ̋ ἐκ φωτό̋ 
ἔλαµψε τῷ κόσµῳ, 
Χριστό̋ ὁ Θεό̋ ἡµῶν, 
ὁ ἐπιφανεί̋ Θεό̋· 
Τοῦτον, λαοί,  
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προσκυνήσωµεν.  

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

Πῶ̋ Σε, Χριστέ,  
δοῦλοι τόν ∆εσπότην  
ἀξίω̋ τιµήσωµεν; 
Ὅτι ἐν τοῖ̋ ὕδασι  
πάντα̋ ἡµᾶ̋ ἀνεκαίνισα̋. 

Ἡ θάλασσα εἶδε καί ἔφυγεν  
ὁ Ἰορδάνη̋ ἐστράφη εἰ̋ τὰ ὀπίσω. 

Σύ ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθεί̋,  
ὁ Σωτήρ ἡµῶν, 
τά ῥεῖθρα ἡγίασα̋,  
τῇ παλάµῃ τοῦ δούλου χειροθετούµενο̋ 
καί τά πάθη τοῦ κόσµου ἰώµενο̋. 
Μέγα τό µυστήριον τῆ̋ οἰκονοµία̋ Σου 
Φιλάνθρωπε, Κύριε, δόξα Σοι!  

Τί σοί ἐστί θάλασσα ὅτι ἔφυγε̋  
καί σοί Ἰορδάνη  
ὅτι ἐστράφη̋ εἰ̋ τά ὀπίσω; 

Τό ἀληθινόν Φῶ̋ ἐπεφάνη 
καί πᾶσι τόν φωτισµόν δωρεῖται· 
βαπτίζεται Χριστό̋ µεθ᾿ ἡµῶν,  
ὁ πάση̋ ἐπέκεινα καθαρότητο̋· 
ἐνίησι τόν ἁγιασµόν τῷ ὕδατι 
καί ψυχῶν τοῦτο καθάρσιον γίνεται· 
ἐπίγειον τό φαινόµενον  
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καί ὑπέρ τού̋ οὐρανού̋ τό νοούµενον· 
διά λουτροῦ σωτηρία,  
δι᾿ ὕδατο̋ τό Πνεῦµα· 
διά καταδύσεω̋,  
ἡ πρό̋ Θεόν ἡµῶν ἄνοδο̋ γίνεται· 
θαυµάσια τά ἔργα Σου, Κύριε, δόξα Σοι. 

[Ὁ περιβάλλων τόν οὐρανόν ἐν νεφέλαι̋ 
ῥεῖθρα περιβάλλεται σήµερον τά Ἰορδάνεια· 
καί τήν ἐµήν καθαίρεται κάθαρσιν 
ὁ τοῦ κόσµου αἴρων τήν ἁµαρτίαν· 
καί ὑπό τοῦ συγγενοῦ̋ ἄνωθεν  
µαρτυρεῖται Πνεύµατο̋ 
Υἱό̋ µονογενή̋ ὑπάρχων  
τοῦ ὑψίστου Πατρό̋· 
πρό̋ Ὅν βοήσωµεν·  
ὁ ἐπιφανή̋ καί σώσα̋ ἡµᾶ̋, 
Χριστέ ὁ Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι.] 

∆οξαστικόν Ζ΄ 

 Ἦχο̋ βαρύ̋ 
Ἰδού σκοτία καί πρω˙  
καί τί πρό̋ τό µνηµεῖον, Μαρία ἕστηκα̋,  
πολύ σκότο̋ ἔχουσα ταῖ̋ φρεσίν;  
ὑφ᾿ οὗ ποῦ τέθειται ζητεῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋.  
Ἀλλ᾿ ὅρα τού̋ συντρέχοντα̋ µαθητά̋,  
πῶ̋ τοῖ̋ ὀθονίοι̋ καί τῷ σουδαρίῳ  
τήν ἀνάστασιν ἐτεκµήραντο  
καί ἀνεµνήσθησαν  
τῆ̋ περί τούτου Γραφῆ̋.  
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Μεθ᾿ ὧν καί δι᾿ ὧν  
καί ὑµεῖ̋ πιστεύσαντε̋  
ἀνυµνοῦµέν Σε τόν ζωοδότην Χριστόν. 
 

Καί νῦν. 
Ὑπερευλογηµένη ὑπάρχει̋... 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ἀντίφωνον Α'  - Ψαλµό̋ 113 

Ἦχο̋ β΄ 

Ἐν ἐξόδῳ Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου,  
οἴκου Ἰακώβ ἐκ λαοῦ βαρβάρου, 
ἐγενήθη Ἰουδαία ἁγίασµα αὐτοῦ. 

Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν,  
ὁ Ἰορδάνη̋ ἐστράφη εἰ̋ τὰ ὀπίσω.  

Τά ὄρη, ἐσκιρτήσαν ὡσεί κριοί 
καί οἱ βουνοί ὡ̋ ἀρνία προβάτων. 

Ταῖ̋ πρεσβείαι̋ τῆ̋ Θεοτόκου,  
Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶ̋. 

Τὶ σοι ἐστι θάλασσα, ὅτι ἔφυγε̋;  
καὶ σύ Ἰορδάνη,  
ὅτι ἐστράφη̋ εἰ̋ τά ὀπίσω;  

Τά ὄρη, ὅτι ἐσκιρτήσατε ὡσεί κριοί, 
καί οἱ βουνοί ὡ̋ ἀρνία προβάτων; 

Ταῖ̋ πρεσβείαι̋ τῆ̋ Θεοτόκου… 

Ἀπό προσώπου Κυρίου ἐσαλεύθη ἡ γῆ 
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ἀπό προσώπου τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ. 

Τοῦ στρέψαντο̋ τήν πέτραν  
εἰ̋ λίµνα̋ ὑδάτων 
καί τήν ἀκρότοµον εἰ̋ πηγά̋ ὑδάτων. 

Ταῖ̋ πρεσβείαι̋ τῆ̋ Θεοτόκου… 

∆όξα... 
Ταῖ̋ πρεσβείαι̋ τῆ̋ Θεοτόκου,  
Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶ̋. 

Καὶ νῦν... 
Ταῖ̋ πρεσβείαι̋ τῆ̋ Θεοτόκου… 

Ἀντίφωνον Β' – Ψαλµό̋ 113 
Ἦχο̋ β' 

Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Κύριο̋  
τῆ̋ φωνῆ̋ τῆ̋ δεήσεώ̋ µου. 

Σῶσον ἡµᾶ̋ Υἱὲ Θεοῦ,  
ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθεί̋,  
ψάλλοντά̋ Σοι, Ἀλληλού̓α. 

Ὅτι ἔκλινε τὸ οὖ̋ αὐτοῦ ἐµοί  
καὶ ἐν ταῖ̋ ἡµέραι̋ µου ἐπικαλέσοµαι. 

Σῶσον ἡµᾶ̋ Υἱὲ Θεοῦ,  
ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθεί̋,  
ψάλλοντά̋ Σοι, Ἀλληλού̓α. 

Περιέσχον µοι ὠδῖνε̋ θανάτου,  
κίνδυνοι ᾅδου εὓροσὰν µε. 

Σῶσον ἡµᾶ̋ Υἱὲ Θεοῦ,  
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ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθεί̋,  
ψάλλοντά̋ Σοι, Ἀλληλού̓α. 

Ἐλεήµων ὁ Κύριο̋ καὶ δίκαιο̋,  
καὶ ὁ Θεὸ̋ ἡµῶν ἐλεεῖ. 

Σῶσον ἡµᾶ̋ Υἱὲ Θεοῦ,  
ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθεί̋,  
ψάλλοντά̋ Σοι, Ἀλληλού̓α. 

∆όξα... Καὶ νῦν... 
Ὁ Μονογενή̋ Υἱό̋ καί Λόγο̋ τοῦ Θεοῦ 
ἀθάνατο̋ ὑπάρχων 
καί καταδεξάµενο̋  
διά τήν ἡµετέραν σωτηρίαν 
σαρκωθῆναι  
ἐκ τῆ̋ ἁγία̋ Θεοτόκου  
καί ἀειπαρθένου Μαρία̋  
ἀτρέπτω̋ ἐνανθρωπήσα̋,  
σταυρωθεί̋ τε, Χριστέ, ὁ Θεό̋, 
θανάτῳ θάνατον πατήσα̋,  
Εἷ̋ ὤν τῆ̋ Ἁγία̋ Τριάδο̋  
συνδοξαζόµενο̋ τῷ Πατρί  
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι,  
σῶσον ἡµᾶ̋. 

Ἀντίφωνον Γ' -Ψαλµό̋ 117 

Ἦχο̋ α' 

Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθό̋,  
ὅτι εἰ̋ τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεο̋ αὐτοῦ. 

Εἰπάτω δὴ οἶκο̋ Ἰσραήλ ὅτι ἀγαθό̋,  



 

 

 17

ὅτι εἰ̋ τὸν αἰῶνα τό ἔλεο̋ αὐτοῦ. 

Ἦχο̋ α' 
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζοµένου Σου Κύριε,  
ἡ τῆ̋ Τριάδο̋ ἐφανερώθη προσκύνησι̋,  
τοῦ γὰρ Γεννήτορο̋  
ἡ φωνὴ προσεµαρτύρει Σοι,  
ἀγαπητὸν Σέ Υἱὸν ὀνοµάζουσα,  
καὶ τὸ Πνεῦµα ἐν εἴδει περιστερά̋,  
ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλέ̋.  
Ὁ ἐπιφανεί̋ Χριστὲ ὁ Θεό̋,  
καὶ τὸν κόσµον φωτίσα̋ δόξα Σοι. 

Εἰπάτω δὴ οἶκο̋ Ἀαρὼν ὅτι ἀγαθό̋,  
ὅτι εἰ̋ τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεο̋ αὐτοῦ. 

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζοµένου σου Κύριε… 
Εἰπάτωσαν δὴ  
πάντε̋ οἱ φοβούµενοι τὸν Κύριον  
ὅτι ἀγαθό̋,  
ὅτι εἰ̋ τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεο̋ αὐτοῦ. 

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζοµένου Σου Κύριε,  
ἡ τῆ̋ Τριάδο̋ ἐφανερώθη προσκύνησι̋,  
τοῦ γὰρ Γεννήτορο̋  
ἡ φωνὴ προσεµαρτύρει Σοι,  
ἀγαπητὸν Σέ Υἱὸν ὀνοµάζουσα,  
καὶ τὸ Πνεῦµα ἐν εἴδει περιστερά̋,  
ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλέ̋.  
Ὁ ἐπιφανεί̋ Χριστὲ ὁ Θεό̋,  
καὶ τὸν κόσµον φωτίσα̋ δόξα Σοι. 
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Ὁ Λειτουργό̋ τό «Εἰσοδικόν»  

Εὐλογηµένο̋ ὁ ἐρχόµενο̋  
ἐν Ὀνόµατι Κυρίου,  
Θεὸ̋ Κύριο̋ καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν. 

(Ψαλµό̋ 117, 26-27 ) 

Ὁ Λαό̋ 

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

Τό Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον  

Ἧχο̋ δ΄. 

Τό φαιδρόν τῆ̋ Ἀναστάσεω̋ κήρυγµα 
ἐκ τοῦ Ἀγγέλου µαθοῦσαι  
αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι 
καί τήν προγονικήν ἀπόφασιν 
ἀπορρίψασαι, 
τοῖ̋ Ἀποστόλοι̋ καυχώµεναι ἔλεγον· 
Ἐσκύλευται ὁ θάνατο̋,  
ἠγέρθη Χριστό̋ ὁ Θεό̋, 
δωρούµενο̋ τῷ κόσµῳ τό µέγα ἔλεο̋. 

Τά ἀπολυτίκια τοῦ Ναοῦ.  
 

Κοντάκιον.  Ἦχο̋ δ' 
Ἐπεφάνη̋ σήµερον τῇ οἰκουµένη,  
καὶ τὸ φῶ̋ σου Κύριε,  
ἐσηµειώθη ἐφ' ἡµᾶ̋,  
ἓν ἐπιγνώσει ὑµνούντά̋ σε.  
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Ἦλθε̋ ἐφάνη̋  
τὸ Φῶ̋ τὸ ἀπρόσιτον. 
 

Ἡ εὐχή τοῦ Τρισαγίου 

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·  
ὁ καταξιώσα̋ ἡµᾶ̋,  
τού̋ ταπεινού̋ καί ἀναξίου̋ δούλου̋ 
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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  
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καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι,  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. 

Ἀµήν. 

Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Προκείµενον.  Ἦχο̋ πλ. α΄.  Ψαλ. 32. 

Γένοιτο, Κύριε, τό ἔλεό̋ Σου ἐφ᾿ 
ἡµᾶ̋.  

 Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι ἐν Κυρίῳ.  

Πρό̋ Ἐφεσίου̋ Ἐπιστολῆ̋ 
Παύλου  

τό ἀνάγνωσµα. (4,7-13). 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
ΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩ-

ΣΜΑ 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩ-

ΤΑ 
Ἡ προηγηθείσα ἑορτή τῶν Θεοφα-

νείων µᾶ̋ κάλεσε νά µελετήσωµε καί 
νά ἀναζητήσωµε τή βαθύτερη ἔννοια 
τοῦ Βαπτίσµατό̋ µα̋, τό ὁποῖον συ-
νεπάγεται µιά βαθειά καί οὐσιαστική 
ἀλλαγή τόσο στή σκέψη µα̋, ὅσο καί 
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στή συµπεριφορά µα̋, δηλαδή τόσο 
στό θεωρητικό «πιστεύω» µα̋, ὅσο 
καί στόν πρακτικό τρόπο τῆ̋ ζωῆ̋ 
µα̋.  

Καλό θά ἦταν σήµερα, µέ τήν 
εὐκαιρία πού µᾶ̋ δίνει ἡ ἀνάγνωση 
τῆ̋ περικοπῆ̋ στή Θεία Λειτουργία, 
νά ξαναδιαβάσωµε µελετῶντα̋ προ-
σεκτικά ὁλόκληρη τήν Πρό̋ 
Ἐφεσίου̋ Ἐπιστολή, γιά νά τήν κα-
τανοήσωµε περισσότερο, νά 
στηριχτοῦµε στί̋ ἀλήθειέ̋ τη̋ καί 
νά διορθώσωµε τήν πορεία τῆ̋ ζωῆ̋ 
µα̋.  

Πρὁποτίθεται ὅτι κατανοοῦµε τήν 
ἔννοια τοῦ Βαπτίσµατο̋: ὅτι εἶναι 
δωρεά τοῦ Θεοῦ πρό̋ τού̋ ἀνθρώπου̋. 
Ὁ Θεό̋ χαρίζει τόν Υἱό Του, ὁ Ὁποῖο̋ 
θυσιάζεται γιά τήν ἀπολύτρωση τῆ̋ 
ἀνθρωπότητο̋ καί πλουτίζει τού̋ 
ἀνθρώπου̋, κάνοντά̋ του̋ υἱού̋ Θεοῦ 
καί κληρονόµου̋ τῶν αἰωνίων 
ἀγαθῶν τῆ̋ Βασιλεία̋ Του. Κάθε 
Χριστιανό̋, ὡ̋ υἱό̋ τοῦ Θεοῦ, εἶναι 
ὑπεύθυνο̋ διαχειριστή̋ τοῦ πλούτου 
τῶν χαρισµάτων πού ἔλαβε µέ τό 
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Βάπτισµα καί τό Χρῖσµα, γιά τήν 
οἰκοδοµή τῆ̋ Ἐκκλησία̋. Ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι οἰκοδόµηµα τοῦ Σώ-
µατο̋ τοῦ Χριστοῦ, Οἶκο̋ τοῦ Θεοῦ, 
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.  

Ἡ Πρό̋ Ἐφεσίου̋ Ἐπιστολή γρά-
φτηκε γιά νά σταλῆ ὡ̋ ἐγκύκλιο̋ δι-
δασκαλία πρό̋ τού̋ νεοφωτίστου̋ 
Χριστιανού̋ τῶν πόλεων τῆ̋ Μικρᾶ̋ 
Ἀσία̋. Εἶναι µιά θαυµάσια µεταβα-
πτισµατική, φωτιστική κατήχηση 
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Στά πρῶτα 
τρία κεφάλαια ἐκθέτει τό οὐσιαστικό, 
θεωρητικό θεολογικό θεµέλιο τῆ̋ 
πίστεω̋, ἐνῶ στά κεφάλαια 4 ἕω̋ 6 
προσφέρει µιά πρακτική διδασκαλία, 
ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπό τήν προεκτε-
θείσα στά τρία πρῶτα κεφάλαια δογ-
µατική θεολογία καί ὑποδεικνύει τί̋ 
κύριε̋ καί θεµελιώδει̋ γραµµέ̋, πού 
πρέπει νά ἀκολουθοῦν οἱ Χριστιανοί 
στήν καθηµερινή ζωή του̋.  

Στίχο̋ 7: Ἡ πρώτη ἀπό τί̋ ἀρχέ̋ 
αὐτέ̋ εἶναι ἡ φροντίδα γιά τήν 
ἑνότητα τῆ̋ Ἐκκλησία̋, ἡ ὁποία 
θεµελιώνεται στό Βάπτισµα καί συν-
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δυάζεται µέ τήν ποικιλία τῶν χαρι-
σµάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋, πού 
προσφέρει ὁ Θεό̋ σέ κάθε βαπτιζόµε-
νο.  

Ὁ τελικό̋ σκοπό̋ τῶν δωρεῶν τοῦ 
Χριστοῦ πρό̋ τήν Ἐκκλησία εἶναι «ἡ 
ἑνότητα τῆ̋ πίστεω̋ καί ἡ κοινωνία 
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋» ἡ σωστή καί 
πλήρη̋ ἕνωση µέ τόν Χριστό, 
(ἐπίγνωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ), ἡ βί-
ωση τοῦ Χριστοῦ «ἐν Ἁγίῳ Πνεύµα-
τι».  

Στίχο̋ 8: Ποιό̋ δίδει τήν δωρεά 
τῶν χαρισµάτων. 

Στίχο̋ 11: Ποιά χαρίσµατα ἔδωκε 
ὁ Χριστό̋ στήν Ἐκκλησία µέ τό 
Ἅγιο Πνεῦµα. 

Στίχο̋ 13: Γιά ποιό σκοπό ἔδωκε 
τά χαρίσµατα αὐτά; Γιά τήν 
οἰκοδοµή τοῦ συνόλου τῆ̋ Ἐκκλησία̋ 
ὡ̋ οἰκοδοµήµατο̋ Θεοῦ καί γιά νά 
ἀναδειχθῆ κάθε πιστό̋ ὅµοιο̋ µέ τόν 
Νέον Ἀδάµ. 

Ἀδελφοί, 
7 ἐνί ἑκάστῳ ἡµῶν ἐδόθη ἡ χάρι̋ 

σέ καθένα ἀπό µᾶ̋ δόθηκε ἡ χάρη 
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Του 
 κατά τό µέτρον τῆ̋ δωρεᾶ̋  

τοῦ Χριστοῦ. 
σύµφωνα µέ τό µέτρο πού 
µοιράζει τί̋ δωρεέ̋ Του ὁ Χριστό̋. 

8 ∆ιό λέγει·   
Γι᾿ αὐτό λέει στήν Ἁγία Γραφή 
(Ψ 67,19)  

 Ἀναβά̋ εἰ̋ ὕψο̋ 
ᾐχµαλώτευσεν αἰχµαλωσίαν 

Ἀνέβηκε στόν οὐρανό (µέ τήν 
Ἀνάληψή Του) παίρνοντα̋ 
αἰχµαλώτου̋ Του (αὐτού̋ πού ὁ 
∆ιάβολο̋ εἶχε ὑποδουλώσει), γιά 
νά τού̋ ἐλευθερώση 

 καί ἔδωκε δόµατα τοῖ̋ ἀνθρώποι̋. 
καί ἔδωσε δῶρα στού̋ ἀνθρώπου̋. 

9 Τό δέ ἀνέβη τί ἐστιν 
εἰ µή ὅτι καί κατέβη πρῶτον 
εἰ̋ τά κατώτερα µέρη τῆ̋ γῆ̋; 

Ἀλλά τό «ἀνέβηκε» τί ἄλλο 
σηµαίνει, παρά τό ὅτι 
προηγουµένω̋ κατέβηκε µέ τό 
σταυρικό Του θάνατο στά 
κατώτερα µέρη τῆ̋ γῆ̋, δηλ. στόν 
ᾍδη; 
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10 Ὁ καταβά̋  
Αὐτό̋ ἐστι καί ὁ ἀναβά̋ 
ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, 

Αὐτό̋ πού κατέβηκε, εἶναι καί 
Αὐτό̋ πού  ἀνέβηκε πάνω ἀπό 
ὅλου̋ τού̋ οὐρανού̋,  

 ἵνα πληρώσῃ τά πάντα. 
γιά νά γεµίση µέ τήν παρουσία 
Του τό σύµπαν. 

11 Καί Αὐτό̋ ἔδωκε τού̋ µέν 
Ἀποστόλου̋,  

Καί Αὐτό̋ ἔδωσε τά χαρίσµατα 
ἀναδεικνύοντα̋ ἄλλου̋ 
Ἀποστόλου̋,  

 τού̋ δέ Προφῆτα̋,  
τού̋ δέ Εὐαγγελιστά̋, 

ἄλλου̋ Προφῆτε̋, ἄλλου̋ 
Εὐαγγελιστέ̋,  

 τού̋ δέ Ποιµένα̋ καί 
∆ιδασκάλου̋, 

καί ἄλλου̋ Ποιµένε̋ καί 
∆ασκάλου̋, 

12 πρό̋ τόν καταρτισµόν τῶν Ἁγίων  
εἰ̋ ἔργον διακονία̋, 

γιά νά καταρτίζωνται οἱ ἅγιοι καί 
νά διακονοῦν, (στή διακονία) 
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13 εἰ̋ οἰκοδοµήν τοῦ Σώµατο̋  
τοῦ Χριστοῦ,   

ὥστε νά οἰκοδοµῆται τό σῶµα τοῦ 
Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία, 

µέχρι καταντήσωµεν οἱ πάντε̋  
εἰ̋ τήν ἑνότητα τῆ̋ πίστεω̋ 

µέχρι̋ ὅτου φτάσωµε ὅλοι στόν 
τελικό στόχο, νά εἴµαστε 
ἑνωµένοι στήν ἴδια πίστη  

καί τῆ̋ ἐπιγνώσεω̋ τοῦ Υἱοῦ  
τοῦ Θεοῦ, 

καί στήν τέλεια γνώση τοῦ Υἱοῦ 
τοῦ Θεοῦ 

εἰ̋ ἄνδρα τέλειον,  
καί νά γίνωµε τέλειοι ἄνδρε̋  

εἰ̋ µέτρον ἡλικία̋  
τοῦ πληρώµατο̋ τοῦ Χριστοῦ. 

στό µέτρο τῆ̋ πλήρου̋ 
τελειότητο̋ τοῦ Χριστοῦ. 

«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟΝ» 
Ἦχο̋ πλ. α΄.  Ψαλµό̋ 88. 
Ἀλληλού̓α, Ἀλληλού̓α, 

Ἀλληλού̓α 

Τά ἐλέη Σου, Κύριε, εἰ̋ τόν αἰῶνα 
ᾄσοµαι.  
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Ἀλληλού̓α, Ἀλληλού̓α, 
Ἀλληλού̓α 

Ὅτι εἶπα̋·  
Εἰ̋ τόν αἰῶνα ἔλεο̋ 
οἰκοδοµηθήσεται. 

Ἀλληλού̓α, Ἀλληλού̓α, 
Ἀλληλού̓α 

Ἡ Εὐχή τοῦ Εὐαγγελίου 

Ἔλλαµψον ἐν ταῖ̋ καρδίαι̋ ἡµῶν,  
Λάµψε µέσα στί̋ καρδιέ̋ µα̋,  

φιλάνθρωπε ∆έσποτα,  
∆έσποτα φιλάνθρωπε, 

τό τῆ̋ Σῆ̋ Θεογνωσία̋ ἀκήρατον 
φῶ̋  

τῆ̋ θεογνωσία̋ Σου τό καθαρό φῶ̋ 
καί τού̋ τῆ̋ διανοία̋ ἡµῶν 
ὀφθαλµού̋ διάνοιξον  

κι ἄνοιξε διάπλατα τοῦ νοῦ µα̋ τά 
µάτια, 

εἰ̋ τήν τῶν εὐαγγελικῶν Σου κη-
ρυγµάτων κατανόησιν.  

γιά νά κατανοήσωµε τά 
εὐαγγελικά Σου κηρύγµατα. 

Ἔνθε̋ ἡµῖν  
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Φύτεψε µέσα µα̋ ἀκόµη 
καί τόν τῶν µακαρίων Σου ἐντολῶν 
φόβον, 

τό φόβο τῶν θείων Σου ἐντολῶν,  
ἵνα, τά̋ σαρκικά̋ ἐπιθυµία̋ πάσα̋ 
καταπατήσαντε̋  

ὥστε ὅλε̋ τί̋ σαρκικέ̋ ἐπιθυµίε̋ 
νά καταπατήσωµε,  

πνευµατικήν πολιτείαν µετέλθω-
µεν,  

γιά νά ζήσωµε ζωή πνευµατική,  
πάντα τά πρό̋ εὐαρέστησιν τήν Σήν  

καί ὅλα ὅσα εὐχαριστοῦν Ἐσένα  
καί φρονοῦντε̋ καί πράττοντε̋.  

νά φρονοῦµε καί νά πράττωµε. 
Σύ γάρ εἶ ὁ φωτισµό̋  

Γιατί Ἐσύ ᾿σαι πού φωτίζει̋  
τῶν ψυχῶν καί τῶν σωµάτων ἡµῶν,  

τά σώµατα καί τί̋ ψυχέ̋ µα̋,  
Χριστέ, ὁ Θεό̋ ἡµῶν,  

Θεέ µα̋ Χριστέ, 
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν  

καί σέ Σένα ἀναφέροµε τή δόξα,  
σύν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρί  

καθώ̋ καί στόν Πατέρα Σου τόν 
ἄναρχο  
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καί τῷ Παναγίῳ καί ἀγαθῷ  
καί στό συνάναρχο καί συνα˙διο  

καί ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι,  
καί ζωοποιό Σου Πνεῦµα, 

νῦν καί ἀεί  
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.  

τώρα καί πάντοτε καί στού̋ αἰῶνε̋ 
τῶν αἰώνων. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον, 4,12-17. 
Ὁ Ἰησοῦ̋ ἀρχίζει τό ἔργο Του στή 

Γαλιλαία καί καλεῖ τού̋ ἀνθρώπου̋ 
νά µετανοήσουν γιατί ἦλθε! ἔφτασε! 
ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 

Μετά τή Βάπτισή Του στόν 
Ἰορδάνη καί τού̋ πειρασµού̋ Του 
στήν ἔρηµο καί µετά τήν φυλάκιση 
τοῦ Βαπτιστοῦ (δηλαδή τό τέλο̋ τοῦ 
δηµοσίου ἔργου τοῦ Προφήτου) ὁ 
Ἰησοῦ̋ ἀρχίζει τό ἔργο Του στή Γαλι-
λαία. Ποιά σηµασία ἔχει ἡ ἔναρξη 
αὐτοῦ τοῦ ἔργου.  

Ἡ περικοπή αὐτή τοῦ Κατά 
Ματθαῖον Εὐαγγελίου εἶναι ἕνα̋ θε-
ολογικό̋ σχολιασµό̋ τῆ̋ ἐνάρξεω̋ 
τοῦ δηµοσίου βίου τοῦ Χριστοῦ, πού 
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χαρακτηρίζει τό ἔργο Του: Ποιό̋ 
ἦταν ὁ σκοπό̋ Του, τί ἦρθε νά κάνη.  

Στίχο̋ 16: Ἦρθε νά φωτίση µέ τό 
θεῖο φῶ̋ τῆ̋ Ἀληθεία̋ καί τῆ̋ ∆υ-
νάµεω̋ - Χάριτό̋ Του, τού̋ 
ἀνθρώπου̋ καί νά τού̋ καλέση σέ 
µετάνοια καί σέ ἁγιασµό. Ὁ κόσµο̋ 
πρέπει νά ἀλλάξη, νά ἀνακαινισθῆ· 
νά γίνη Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Νά 
γίνη ἐπέκταση τῆ̋ Βασιλεία̋ τοῦ 
Θεοῦ ἐπί τῆ̋ γῆ̋, αὐτό πού ζητοῦµε 
ἀπό τό Θεό στήν  Κυριακή προσευχή: 
«Ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου». 

Θεµελιώδη̋ ὅµω̋ ἀρχή τῆ̋ Βασι-
λεία̋ εἶναι ἡ µετάνοια, ἡ ἀρχή τῆ̋ 
νέα̋ ζωῆ̋, πού σηµαίνει ἀπάρνηση 
τοῦ κόσµου καί ἀφοσίωση στόν Χρι-
στό. Ὁ καιρό̋ δέν ἀστειεύεται. «Ἡ 
ἀξίνη πρό̋ τήν ρίζαν τῶν δένδρων 
κεῖται» κηρύττει ὁ Βαπτιστή̋. Τό 
χρέο̋ µα̋ εἶναι νά γδυθοῦµε τόν πα-
λαιόν ἄνθρωπο καί νά ἐνδυθοῦµε τόν 
Νέον, τόν Ἰησοῦν Χριστόν, γιά νά 
συνεχίσωµε τήν ἀποστολή Του στόν 
κόσµο. Νά φωτίζουµε καί νά σώζουµε 
ψαρεύοντα̋ ἀνθρώπου̋ ἀπό τή θά-
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λασσα τοῦ κόσµου καί εἰσάγοντά̋ 
του̋ στήν Ἐκκλησία, πού εἶναι ὁ 
προθάλαµο̋ τῆ̋ Βασιλεία̋ τῶν 
Οὐρανῶν. 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  
Ἐκεῖνον τόν καιρό, 

12 ἀκούσα̋ ὁ Ἰησοῦ̋  
ὅτι Ἰωάννη̋ παρεδόθη, 

ὅταν ἔµαθε ὁ Ἰησοῦ̋ ὅτι ὁ 
Ἰωάννη̋ συνελήφθη,  

 ἀνεχώρησεν εἰ̋ Γαλιλαίαν 
ἔφυγε γιά τή Γαλιλαία. 

13 καί καταλιπών τήν Ναζαρέτ 
Ἔτσι ἐγκατέλειψε τή Ναζαρέτ  

 ἐλθών κατῴκησεν  
εἰ̋ Καπερναούµ τήν παραθαλασσίαν 

καί πῆγε καί κατοίκησε στήν 
Καπερναούµ, πόλη πού βρίσκεται 
στί̋ ὄχθε̋ τῆ̋ λίµνη̋  

 ἐν ὁρίοι̋ Ζαβουλών καί Νεφθαλείµ, 
στά σύνορα τῶν φυλῶν Ζαβουλών 
καί Νεφθαλείµ, 

14 ἵνα πληρωθῇ 
τό ῥηθέν διά τοῦ Ἡσα˙ου  
τοῦ προφήτου λέγοντο̋· 

γιά νά πραγµατοποιηθῆ ἡ 
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προφητεία τοῦ Ἡσα˙α πού λέει: 
15 Γῆ Ζαβουλών καί γῆ Νεφθαλείµ,   

ὁδόν θαλάσση̋, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, 
«Ἡ χώρα τοῦ Ζαβουλών καί ἡ 
χώρα τοῦ Νεφθαλείµ, στό δρόµο 
γιά τή θάλασσα πέρα ἀπό τόν 
Ἰορδάνη,  

 Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 
ἡ Γαλιλαία πού τήν κατοικοῦν οἱ 
εἰδωλολάτρε̋, 

16 ὁ λαό̋ ὁ καθήµενο̋ ἐν σκότει  
εἶδε φῶ̋ µέγα 

ὁ λαό̋ πού κάθεται µέσα στό 
σκοτάδι, εἶδαν φῶ̋ δυνατό  

 καί τοῖ̋ καθηµένοι̋  
ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου  
φῶ̋ ἀνέτειλεν αὐτοῖ̋. 

καί γιά ὅσου̋ κάθονται µέσα στή 
χώρα καί τή σκιά τοῦ θανάτου 
ἀνέτειλε ἕνα φῶ̋ γιά χάρη του̋». 

17 Ἀπό τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦ̋  
κηρύσσειν καί λέγειν·  

Ἀπό τότε ἄρχισε κι ὁ Ἰησοῦ̋ νά 
κηρύττη καί νά λέη:  

 Μετανοεῖτε, 
ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία  
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τῶν οὐρανῶν. 
Μετανοεῖτε, γιατί ἔφτασε ἡ 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
4,18-22 

Ὁ Ἰησοῦ̋ περιπατῶν στί̋ 
ἀκτέ̋  

τῆ̋ Λίµνη̋ τῆ̋ Τιβεριάδο̋,  
ἤ τῆ̋ «θαλάσση̋ τῆ̋ 

Γαλιλλαία̋»  
 ἐκλέγει τού̋ πρώτου̋ Μαθητέ̋ 

Του  
καί ἀρχίζει νά περιοδεύη, νά 

διδάσκη τό λαό καί νά 
θαυµατουργῆ  

καί συγχρόνω̋ νά ἐκπαιδεύη  
τού̋ Μαθητέ̋ Του. 

«Καί περιῆγεν ὅλην τήν Γαλιλλαίαν  
ὁ Ἰησοῦ̋  
διδάσκων ἐν ταῖ̋ συναγωγαῖ̋ αὐτῶν  
καὶ κηρύσσων  
τὸ εὐαγγέλιον τῆ̋ βασιλεία̋  
καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον  
καὶ πᾶσαν µαλακίαν ἐν τῷ λαῷ» 
(4,23). 
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18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν 
τῆ̋ Γαλιλαία̋ εἶδε δύο ἀδελφού̋, 
Σίµωνα τὸν λεγόµενον Πέτρον καὶ 
Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
βάλλοντα̋ ἀµφίβληστρον εἰ̋ τὴν 
θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖ̋·  

Καθώ̋ ὁ Ἰησοῦ̋ περπατοῦσε στήν 
ὄχθη τῆ̋ λίµνη̋ τῆ̋ Γαλιλαία̋, 
εἶδε δύο ἀδέρφια, τόν Σίµωνα, πού 
τόν ἔλεγαν καί Πέτρο, καί τόν 
ἀδερφό του τόν Ἀνδρέα, νά ρίχνουν 
τά δίχτυα στή λίµνη, γιατί ἦταν 
ψαράδε̋.  

19 καὶ λέγει αὐτοῖ̋· δεῦτε ὀπίσω µου 
καὶ ποιήσω ὑµᾶ̋ ἁλιεῖ̋ ἀνθρώπων.  

«Ἀκολουθῆστε Με», τού̋ λέει, 
«καί θά σᾶ̋ κάνω ψαράδε̋ 
ἀνθρώπων».  

20 Οἱ δὲ εὐθέω̋ ἀφέντε̋ τὰ δίκτυα 
ἠκολούθησαν αὐτῷ.  

Κι αὐτοί ἀµέσω̋ ἄφησαν τά δίχτυα 
καί τόν ἀκολούθησαν.  

21 Καὶ προβὰ̋ ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλου̋ 
δύο ἀδελφού̋, Ἰάκωβον τὸν τοῦ 
Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ µετὰ Ζεβεδαίου 
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τοῦ πατρὸ̋ αὐτῶν καταρτίζοντα̋ 
τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν 
αὐτού̋.  

Προχωρῶντα̋ πιό πέρα ἀπό κεῖ, 
εἶδε δύο ἄλλου̋ ἀδερφού̋, τόν 
Ἰάκωβο, γιό τοῦ Ζεβεδαίου, καί τόν 
ἀδερφό του τόν Ἰωάννη. Βρίσκονταν 
στό ψαροκά̓κο µαζί µέ τόν πατέρα 
του̋ τό Ζεβεδαῖο καί 
τακτοποιοῦσαν τά δίχτυα του̋. 
Τού̋ κάλεσε,  

22 Οἱ δὲ εὐθέω̋ ἀφέντε̋ τὸ πλοῖον  
καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν  
ἠκολούθησαν αὐτῷ.  

κι αὐτοί ἄφησαν ἀµέσω̋ τό κα˙κι 
καί τόν πατέρα του̋ καί Τόν 
ἀκολούθησαν.  

23 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν 
ὁ Ἰησοῦ̋ διδάσκων ἐν ταῖ̋ 
συναγωγαῖ̋ αὐτῶν καὶ κηρύσσων 
τὸ εὐαγγέλιον τῆ̋ βασιλεία̋ καὶ 
θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
µαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.  

Ὁ Ἰησοῦ̋ περιόδευε ὅλη τή Γαλι-
λαία. ∆ίδασκε στί̋ συναγωγέ̋ 
του̋, κήρυττε τό χαρµόσυνο µήνυ-
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µα γιά τόν ἐρχοµό τῆ̋ βασιλεία̋ 
τοῦ Θεοῦ, καί γιάτρευε τού̋ 
ἀνθρώπου̋ ἀπό κάθε ἀσθένεια καί 
κάθε ἀδυναµία.  

24 Καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰ̋ 
ὅλην τὴν Συρίαν, καὶ προσήνεγκαν 
αὐτῷ πάντα̋ τοὺ̋ κακῶ̋ ἔχοντα̋ 
ποικίλαι̋ νόσοι̋ καὶ βασάνοι̋ 
συνεχοµένου̋, καὶ δαιµονιζοµένου̋ 
καὶ σεληνιαζοµένου̋ καὶ 
παραλυτικού̋, καὶ ἐθεράπευσεν 
αὐτού̋·  

Ἡ φήµη Του ἁπλώθηκε σ’ ὅλη τή 
Συρία. Τοῦ ἔφερναν ὅλου̋ ὅσου̋ 
ἔπασχαν ἀπό διάφορα νοσήµατα 
καί τού̋ τυραννοῦσαν κάθε εἴδου̋ 
ἀσθένειε̋, ὅπω̋ ἀκόµα δαιµονι-
σµένου̋ καί ἐπιληπτικού̋ καί πα-
ράλυτου̋, καί τού̋ γιάτρευε.  

25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι 
πολλοὶ ἀπὸ τῆ̋ Γαλιλαία̋ καὶ 
∆εκαπόλεω̋  
καὶ Ἱεροσολύµων καὶ Ἰουδαία̋  
καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.  

Καί Τόν ἀκολούθησε πολύ̋ κόσµο̋ 
ἀπό τή Γαλιλαία, τή ∆εκάπολη, τά 
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Ἱεροσόλυµα καί τήν Ἰουδαία καί 
ἀπό τήν Περαία.  

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

Λουκᾶ 4,16—37 

16 Καὶ ἦλθεν εἰ̋ τὴν Ναζαρέτ,  
οὗ ἦν τεθραµµένο̋,  
καὶ εἰσῆλθε κατὰ τὸ εἰωθὸ̋ αὐτῷ  
ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῶν σαββάτων  
εἰ̋ τὴν συναγωγήν,  
καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.  

Ὕστερα ἦρθε στή Ναζαρέτ, ὅπου 
εἶχε µεγαλώσει. Τό Σάββατο πῆγε, 
ὅπω̋ συνήθιζε, στή συναγωγή καί 
σηκώθηκε νά διαβάσει τί̋ Γραφέ̋.  

17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ  
βιβλίον Ἡσαΐου τοῦ προφήτου,  
καὶ ἀναπτύξα̋ τὸ βιβλίον  
εὗρε τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραµµένον·  

Τοῦ ἔδωσαν τό χειρόγραφο µέ τά 
λόγια τοῦ προφήτη Ἠσα˙α. Ὁ 
Ἰησοῦ̋ τό ξετύλιξε καί βρῆκε τό 
σηµεῖο ὅπου ἦταν γραµµένο τό 
ἑξῆ̋: 

18 Πνεῦµα Κυρίου ἐπ᾿ ἐµέ,  
οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ µε,  
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εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖ̋   
ἀπέσταλκέ µε,  
ἰάσασθαι τοὺ̋ συντετριµµένου̋  
τὴν καρδίαν,  

Τό Πνεῦµα τοῦ Κυρίου µέ κατέχει, 
γιατί ὁ Κύριο̋ µέ ἔχρισε καί µ’ 
ἔστειλε ν’ ἀναγγείλω τό χαρµόσυνο 
µήνυµα στού̋ φτωχού̋, νά θερα-
πεύσω τού̋ συντετριµµένου̋ ψυχι-
κά. 

19 κηρῦξαι αἰχµαλώτοι̋ ἄφεσιν  
καὶ τυφλοῖ̋ ἀνάβλεψιν,  
ἀποστεῖλαι τεθραυσµένου̋ ἐν 
ἀφέσει,  
κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν.  

Στού̋ αἰχµαλώτου̋ νά κηρύξω 
ἀπελευθέρωση καί στού̋ τυφλού̋ 
ὅτι θά βροῦν τό φῶ̋ του̋· νά φέρω 
λευτεριά στού̋ τσακισµένου̋, νά 
ἀναγγείλω τοῦ καιροῦ τόν ἐρχοµό, 
πού ὁ Κύριο̋θα φέρει τή σωτηρία 
στό λαό του. 

20 καὶ πτύξα̋ τὸ βιβλίον  
ἀποδοὺ̋ τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισε·  
καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ 
ὀφθαλµοὶ  



 

 

40  

ἦσαν ἀτενίζοντε̋ αὐτῷ.  
Ὕστερα τύλιξε τό χειρόγραφο, τό 
ἔδωσε στόν ὑπηρέτη καί κάθισε. 
Τά µάτια ὅλων στή συναγωγή 
ἦταν προσηλωµένα πάνω του. 

21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸ̋ αὐτοὺ̋  
ὅτι σήµερον   
πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη  
ἐν τοῖ̋ ὠσὶν ὑµῶν.  

Ἄρχισε τότε νά τού̋ λέει: «Σήµερα 
βρίσκει τήν ἐκπλήρωσή τη̋ ἡ προ-
φητεία πού µόλι̋ ἀκούσατε». 

22 καὶ πάντε̋ ἐµαρτύρουν αὐτῷ  
καὶ ἐθαύµαζον  
ἐπὶ τοῖ̋ λόγοι̋ τῆ̋ χάριτο̋  
τοῖ̋ ἐκπορευοµένοι̋  
ἐκ τοῦ στόµατο̋ αὐτοῦ  
καὶ ἔλεγον·  
οὐχ οὗτό̋ ἐστιν ὁ υἱὸ̋ Ἰωσήφ;  

Ὅλοι συµφωνοῦσαν µαζί του· θαύ-
µαζαν γιά τά γεµάτα χάρη λόγια 
πού ἔβγαιναν ἀπό τό στόµα του, 
καί ρωτοῦσαν: «Αὐτό̋ δέν εἶναι ὁ 
γιό̋ τοῦ Ἰωσήφ;» 

23 καὶ εἶπε πρὸ̋ αὐτού̋·  
πάντω̋ ἐρεῖτέ µοι  
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τὴν παραβολὴν ταύτην·  
ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν·  
ὅσα ἠκούσαµεν  
γενόµενα ἐν τῇ Καπερναούµ,  
ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου.  

Ἐκεῖνο̋ τού̋ ἀπάντησε: «Ἀσφαλῶ̋ 
θά µοῦ πεῖτε τήν παροιµία πού λέ-
ει, “γιατρέ, γιάτρεψε τόν ἑαυτό σου. 
Ὅσα ἀκούσαµε ὅτι ἔγιναν στήν 
Καπερναούµ κᾶνε τα κι ἐδῶ στήν 
πατρίδα σου”.  

24 εἶπε δέ· ἀµὴν λέγω ὑµῖν  
ὅτι οὐδεὶ̋ προφήτη̋  
δεκτό̋ ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ.  

Σᾶ̋ βεβαιώνω», πρόσθεσε, «πώ̋ 
κανένα̋ προφήτη̋ δέν εἶναι δεκτό̋ 
στήν πατρίδα του.  

25 ἐπ᾿ ἀληθεία̋ δὲ λέγω ὑµῖν,  
πολλαὶ χῆραι ἦσαν  
ἐν ταῖ̋ ἡµέραι̋ Ἠλιοὺ ἐν τῷ Ἰσραήλ,  
ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸ̋ ἐπὶ ἔτη τρία  
καὶ µῆνα̋ ἕξ,  
ὡ̋ ἐγένετο λιµὸ̋ µέγα̋  
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν,  

Πράγµατι, τήν ἐποχή τοῦ προφήτη 
Ἠλία ὑπῆρχαν πολλέ̋ χῆρε̋ στόν 
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Ἰσραήλ. Τότε ὁ οὐρανό̋ δέν εἶχε 
βρέξει γιά τρία χρόνια καί ἕξι µῆνε̋ 
καί µεγάλη πείνα εἶχε πέσει σ’ ὅλη 
τή γῆ.  

26 καὶ πρὸ̋ οὐδεµίαν αὐτῶν  
ἐπέµφθη Ἠλία̋  
εἰ µὴ εἰ̋ Σάρεπτα τῆ̋ Σιδωνία̋  
πρὸ̋ γυναῖκα  χήραν.  

Ὁ Θεό̋ ὅµω̋ δέν ἔστειλε τόν Ἠλία 
σέ καµµιά ἀπ’ αὐτέ̋, παρά µόνο σέ 
µιά χήρα στά Σάρεπτα τῆ̋ Σιδωνί-
α̋.  

27 καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν  
ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου  
ἐν τῷ Ἰσραήλ,  
καὶ οὐδεὶ̋ αὐτῶν ἐκαθαρίσθη  
εἰµὴ Νεεµὰν ὁ Σύρο̋.  

Ἐπίση̋ τήν ἐποχή τοῦ προφήτη 
Ἐλισαίου ὑπῆρχαν πολλοί λεπροί 
ἀνάµεσα στού̋ Ἰσραηλίτε̋, κανένα̋ 
ὅµω̋ ἀπ’ αὐτού̋ δέν καθαρίστηκε, 
ἐκτό̋ ἀπό τό Νεεµάν τό Σύρο». 

28 καὶ ἐπλήσθησαν πάντε̋ θυµοῦ  
ἐν τῇ συναγωγῇ  
ἀκούοντε̋ ταῦτα,  

Ὅταν τ’ ἄκουσαν αὐτά µέσα στή 
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συναγωγή ἐξοργίστηκαν ὅλοι.  
29 καὶ ἀναστάντε̋ ἐξέβαλον αὐτὸν  

ἔξω τῆ̋ πόλεω̋  
καὶ ἤγαγον αὐτὸν  
ἕω̋ ὀφρύο̋ τοῦ ὄρου̋,  
ἐφ᾿ οὗ ἡ πόλι̋ αὐτῶν ᾠκοδόµητο,  
εἰ̋ τὸ κατακρηµνίσαι αὐτόν.  

Σηκώθηκαν τότε καί ἔβγαλαν τόν 
Ἰησοῦ ἔξω ἀπό τήν πόλη καί τόν 
ἔφεραν ὡ̋ τήν ἄκρη τοῦ βουνοῦ, 
πάνω στό ὁποῖο ἦταν χτισµένη, γιά 
νά τόν ρίξουν στόν γκρεµό.  

30 αὐτὸ̋ δὲ διελθὼν διὰ µέσου αὐτῶν  
ἐπορεύετο. 

Αὐτό̋ ὅµω̋ πέρασε ἀπ’ ἀνάµεσά 
του̋ καί ἔφυγε. 

Ὁ διδάσκαλο̋ καί ἡ διδαχή Του.   
Ὁ λόγο̋ Του εἶναι λόγο̋ δυνάµεω̋.  
Τόν φοβοῦνται καί τόν ὑπακούουν 
 ἀκόµη καί τά πονηρά πνεύµατα. 

 4,31-37 

31 Καὶ κατῆλθεν εἰ̋ Καπερναοὺµ  
πόλιν τῆ̋ Γαλιλαία̋,  
καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺ̋  
ἐν τοῖ̋ σάββασι·  
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Κατέβηκε στήν Καπερναούµ, πόλη 
τῆ̋ Γαλιλαία̋, καί τό Σάββατο 
τού̋ δίδασκε·  

32 καὶ ἐξεπλήσσοντο  
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ,  
ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγο̋ αὐτοῦ.  

ὅλοι ἔµεναν κατάπληκτοι µέ τή 
διδασκαλία του, γιατί µιλοῦσε µέ 
αὐθεντία.  

33 Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπο̋  
ἔχων πνεῦµα δαιµονίου ἀκαθάρτου,  
καὶ ἀνέκραξε φωνῇ µεγάλῃ  

Στή συναγωγή ἦταν κάποιο̋ πού 
κατεχόταν ἀπό πονηρό δαιµονικό 
πνεῦµα. Αὐτό̋ φώναξε µέ δυνατή 
φωνή:  

34 λέγων·  
ἔα, τί ἡµῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ 
Ναζαρηνέ;  
ἦλθε̋ ἀπολέσαι ἡµᾶ̋;  
οἶδά σε τί̋ εἶ, ὁ ἅγιο̋ τοῦ Θεοῦ.  

«Ἐ! Τί δουλειά ἔχει̋ ἐσύ µ’ ἐµᾶ̋, 
Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; Ἦρθε̋ νά µᾶ̋ 
ἀφανίσει̋; Σέ ξέρω ποιό̋ εἶσαι· 
εἶσαι ὁ ἐκλεκτό̋ του Θεοῦ». 

35 καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦ̋ 
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λέγων·  
φιµώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.  
καὶ ῥῖψαν αὐτὸν τὸ δαιµόνιον  
εἰ̋ τὸ µέσον  
ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ,  
µηδὲν βλάψαν αὐτόν.  

Ὁ Ἰησοῦ̋ ἐπιτίµησε τό πνεῦµα λέ-
γοντά̋ του: «Πάψε νά µιλᾶ̋ καί 
βγέ̋ ἀπ’ αὐτόν». Τότε τό δαιµόνιο, 
ἀφοῦ τόν ἔριξε κάτω ἀνάµεσά του̋, 
βγῆκε ἀπ’ αὐτόν χωρί̋ καθόλου νά 
τόν βλάψει.  

36 καὶ ἐγένετο θάµβο̋ ἐπὶ πάντα̋,  
καὶ συνελάλουν πρὸ̋ ἀλλήλου̋  
λέγοντε̋·  
τί̋ ὁ λόγο̋ οὗτο̋,  
ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάµει  
ἐπιτάσσει τοῖ̋ ἀκαθάρτοι̋ 
πνεύµασι,  
καὶ ἐξέρχονται; 

Ὅλου̋ του̋ ἐπίασε δέο̋ καί ἔλεγαν 
ὁ ἕνα̋ στόν ἄλλο: «Τί λόγο̋ εἶναι 
αὐτό̋! Μέ ἐξουσία καί δύναµη δια-
τάζει τά πονηρά πνεύµατα καί 
βγαίνουν».  

37 καὶ ἐξεπορεύετο ἦχο̋ περὶ αὐτοῦ  
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εἰ̋ πάντα τόπον τῆ̋ περιχώρου.  
Ἔτσι ἡ φήµη τοῦ ἁπλωνόταν 
παντοῦ στήν περιοχή. 

 
Παράλληλο τοῦ Ματθαίου 

13,53-58 
53 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦ̋  

τὰ̋ παραβολὰ̋ ταύτα̋ µετῆρεν 
ἐκεῖθεν,  

Μόλι̋ τελείωσε ὁ Ἰησοῦ̋ µ’ αὐτέ̋ 
τί̋ παραβολέ̋, ἔφυγε ἀπό κεῖ.  

54 καὶ ἐλθὼν εἰ̋ τὴν πατρίδα αὐτοῦ  
ἐδίδασκεν αὐτοὺ̋ ἐν τῇ συναγωγῇ 
αὐτῶν,  
ὥστε ἐκπλήττεσθαι αὐτοὺ̋ καὶ 
λέγειν·  
πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη  
καὶ αἱ δυνάµει̋;  

Πῆγε στήν πατρίδα Του καί τού̋ 
δίδασκε στή συναγωγή του̋, κι 
αὐτοί ἀποροῦσαν κι ἔλεγαν: «Ἀπό 
ποῦ ἀπέκτησε αὐτό̋ τή σοφία τού-
τη κι αὐτέ̋ τί̋ θαυµατουργικέ̋ δυ-
νάµει̋;  

55 Οὐχ οὗτό̋ ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονο̋ 
υἱό̋;  
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Οὐχὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ λέγεται 
Μαριὰµ  
καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβο̋ καὶ 
Ἰωσῆ̋  
καὶ Σίµων καὶ Ἰούδα̋;  

Αὐτό̋ δέν εἶναι ὁ γιό̋ τοῦ 
ξυλουργοῦ; Ἡ µητέρα του δέν λέγε-
ται Μαριάµ καί οἱ ἀδερφοί του 
Ἰάκωβο̋, Ἰωσῆ̋, Σίµων καί Ἰούδα̋;  

56 Καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ  
οὐχὶ πᾶσαι πρὸ̋ ἡµᾶ̋ εἰσι;  
Πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα;  

Κι οἱ ἀδερφέ̋ του δέν µένουν ὅλε̋ 
στόν τόπο µα̋; Ἀπό ποῦ, λοιπόν, 
τά κατέχει ὅλα αὐτά;»  

57 Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ.  
Ὁ δὲ Ἰησοῦ̋ εἶπεν αὐτοῖ̋·  
οὐκ ἔστι προφήτη̋ ἄτιµο̋  
εἰ µὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ  
καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.  

Κι αὐτό τού̋ δηµιουργοῦσε ἐµπόδιο 
νά Τόν πιστέψουν. Τότε ὁ Ἰησοῦ̋ 
τού̋ εἶπε: «∆έν ὑπάρχει προφήτη̋ 
πού νά µήν τόν περιφρονοῦν οἱ 
συµπατριῶτε̋ του κι ἡ οἰκογένειά 
του».  
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58 Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάµει̋ 
πολλὰ̋  
διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν.  

Καί δέν ἔκανε ἐκεῖ πολλά θαύµατα 
ἐξαιτία̋ τῆ̋ ἀπιστία̋ του̋.  

Κοινωνικὸν 
Ἐπεφάνη ἡ χάρι̋ τοῦ Θεοῦ,  
ἡ σωτήριο̋ πάσιν ἀνθρώποι̋. 
Ἀλληλού̓α. 

* * * 
∆οξαστικό θ΄ Ὥρα̋ τῶν Θεοφανείων 

Ἦχο̋ πλ. α΄. 
Τήν χεῖρα σου τήν ἁψαµένην, 
τήν ἀκήρατον Κορυφήν τοῦ ∆εσπότου, 
(γ΄) 

Μεθ᾿ ἧ̋ καί δακτύλῳ Αὐτόν  
ἡµῖν καθυπέδειξα̋, 
ἔπαρον ὑπέρ ἡµῶν  
πρό̋ Αὐτόν, Βαπτιστά, 
ὡ̋ παρρησίαν ἔχων πολλήν· 
καί γάρ µείζων τῶν Προφητῶν 
ἁπάντων 
ὑπ᾿ Αὐτοῦ µεµαρτύρησαι.  

Τού̋ ὀφθαλµού̋ σου πάλιν δέ, 
τού̋ τό Πανάγιον Πνεῦµα κατιδό-
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ντα̋, 
ὡ̋ ἐν εἴδει περιστερᾶ̋ κατελθόν, 
ἀναπέτασον πρό̋ Αὐτόν, Βαπτιστά, 
ἵλεων ἡµῖν ἀπεργασάµενο̋. 

Καί δεῦρο στῆθι µεθ᾿ ἡµῶν, (γ΄) 
ἐπισφραγίζων τόν ὕµνον 
καί προεξάρχων τῆ̋ πανηγύρεω̋. 

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΟΡΤΩΝ  
ΤΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ 

 
∆ευτέρα 10 Ἰανουαρίου  

Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσση̋ (+394) 
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου 

Ἦχο̋ γ΄. Θεία̋ πίστεω̋. 
Θεῖον γρήγορσιν, ἐνδεδειγµένο̋,  
στόµα σύντονον, τῆ̋ εὐσέβεια̋,  
ἀνεδείχθη̋ Ἱεράρχα Γρηγόριε  
τῇ γὰρ σοφίᾳ τῶν θείων δογµάτων 
σου, τῆ̋ Ἐκκλησία̋ εὐφραίνει̋ τὸ 
πλήρωµα. Πάτερ ὅσιε, Χριστὸν τὸν 
Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠµῖν τὸ 
µέγα ἔλεο̋. 
 

Τριτη 11 Ἰανουαρίου 
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Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου 
Ἀπολυτίκιον  

Ἦχο̋ πλάγιο̋ α΄. Τὸν συνάναρχον. 
Ἀρεταῖ̋ θεοσδότοι̋ ἐκλάµψα̋ ὅσιε,  
Μοναστικῆ̋ πολιτεία̋  
ὤφθη̋ λαµπρὸ̋ χαρακτήρ,  
καὶ φωστὴρ θεοειδὴ̋  
Πάτερ καὶ ἔξαρχο̋,  
Θεοδόσιε σοφέ,  
τῶν Ἀγγέλων µιµητά,  
θεράπων ὁ τῆ̋ Τριάδο̋  
ἣν ἐκδυσώπει ἀπαύστω̋, 
ἐλεηθῆναι τᾶ̋ ψυχᾶ̋ ἠµῶν. 


