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Έλαο κεγάινο δσγξάθνο νλφκαηη Γνπιηέικνο Άρηεξκαλ είρε ζπλζέζεη κηα
αξηζηνπξγεκαηηθή εηθφλα ηεο Ώπνθαζήισζεο, ζηελ νπνία απεηθφληδε θάπνηνπο
αλζξψπνπο λα πξνζπαζνχλ λα θαηεβάζνπλ ην ζψκα ηνπ Υξηζηνχ απφ ηνλ ηαπξφ,
φπσο πεξίπνπ ζπκβαίλεη θαη ζηελ εθθιεζία θαηά ηε Μεγάιε Παξαζθεπή. Καηά ηελ
εκέξα εθείλε, βγάδνπκε ηα θαξθηά απφ ηα ρέξηα ηνπ Υξηζηνχ θαη απνθαζειψλνπκε ην
ζψκα Σνπ απφ ηνλ ηαπξφ.
 Πεγαίλεη ινηπφλ θάπνηνο ζηελ εηθφλα απηή ηνπ Άρηεξκαλ, ηελ θνηηάδεη
θαη ιέγεη ζηνλ δσγξάθν:
 Παηδάθη κνπ, εδψ δελ είζαη ζπ; (Σν πξφζσπν ζηελ εηθφλα ήηαλ νιφηδην
κε ην πξφζσπν ηνπ δσγξάθνπ).
 Ναη, εγψ είκαη.
 Καη πψο έβαιεο ηνλ εαπηφ ζνπ εθεί;
 Καη απαληά ν Άρηεξκαλ:
 Να ζνπ πσ… Μέρξη ηψξα Σνπ θάξθσλα θη εγψ θαξθηά ηνπ Υξηζηνχ, κε
ηηο πξάμεηο κνπ. Κάζε πξάμε κνπ, γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα ηεο δσήο
κνπ, ήηαλ θαη έλα θαξθί ζηελ θαξδηά ηνπ Υξηζηνχ! Ώιιά θάπνηα ζηηγκή
ην ζπλαηζζάλζεθα θαη είπα: «Σέξκα! Πξέπεη λα αξρίζσ λα βγάδσ θαλέλα
θαξθί απφ ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπ Υξηζηνχ! Σνπιάρηζηνλ απφ εθείλα
πνπ ηνπ έβαια εγψ». Σν πξνζπαζψ. Καη ζα ην πξνζπαζψ.
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Ο άγηνο Εσάλλεο ηεο Κιίκαθνο, ν κεγάινο απηφο δηδάζθαινο ηεο Βθθιεζίαο, ιέγεη
θάπνπ:
ε φζν πςειή πλεπκαηηθή δσή θαη αλ θζάζνπκε, αλ δελ θάλνπκε ηελ θαξδηά καο
πνλφςπρε, ε πλεπκαηηθή καο δσή ζα είλαη ςεχηηθε θαη ππνθξηηηθή! Ο άλζξσπνο αξρίδεη
λα έρεη πνλφςπρε θαξδηά, ηφηε πνπ αξρίδεη φρη κφλν λα κε ζέιεη πηα λα βάιεη θαη άιια
θαξθηά ζηνπο άιινπο, αιιά θαη λα βγάιεη εθείλα πνπ ζε επνρή πλεπκαηηθήο θαζίδεζεο
έβαιε.
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ΠΡΟΟΥΖ!
*Ζ αξίζκεζε ησλ ςαικώλ ζηα επαγγειηθά - απνζηνιηθά αλαγλώζκαηα
Καηακέξνο (θνπηηθή έθδνζε) δηαθέξεη από ηελ αξίζκεζε ηνπ
αληηζηνίρνπ βηβιίνπ έθδνζεο Βεξπηηνύ, δηόηη ν ρσξηζκόο ησλ ζηίρσλ
ζηελ έθδνζε Βεξπηηνύ είλαη λεώηεξνο, ελώ ζηηο θνπηηθέο εθδόζεηο ν
ρσξηζκόο ησλ ζηίρσλ είλαη αξραηόηεξνο. Έηζη εμεγείηαη ε ελ ιόγσ
δηαθνξά. Δπίζεο, ε κεηάθξαζε ησλ ςαικώλ ζηελ παιαηά θνπηηθή
έθδνζε έρεη πεξηζζόηεξν πλεπκαηηθό ππόβαζξν ζε ζρέζε κε ηελ έθδνζε
Βεξπηηνύ.
Γηα ηνλ ιόγν απηό, ε λενιαία ηεο Αηγππηηαθήο ελνξίαο ηεο Παξζέλνπ
Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα, από θνηλνύ θαη κε ηε
βνήζεηα θαη ηελ επνπηεία - επινγία ησλ εθεκεξίσλ, απνθάζηζαλ λα
παξαδώζνπλ ζην θνηλό ην παξόλ βηβιίν ζύκθσλα κε ηελ παιαηά
θνπηηθή έθδνζε.
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Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ:
Ο ύκλνο ησλ Βαΐσλ:
 Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ελ νλφκαηη Κπξίνπ˙ θαη πάιηλ: ελ νλφκαηη
Κπξίνπ.
 Χζαλλά ζηνλ Τηφ ηνπ ΑαπΎδ˙ θαη πάιηλ: ζηνλ Τηφ ηνπ ΑαπΎδ.
 Χζαλλά ελ ηνηο πςίζηνηο˙ θαη πάιηλ: ελ ηνηο πςίζηνηο.
 Χζαλλά ζηνλ βαζηιέα ηνπ Εζξαήι˙ θαη πάιηλ: ζηνλ βαζηιέα ηνπ Εζξαήι.
 Ώο ςάινπκε ιέγνληαο: Ώιιεινχηα, Ώιιεινχηα, Ώιιεινχηα,
 Δ δφμα αλήθεη ζηνλ Κχξην˙ θαη πάιηλ: Δ δφμα αλήθεη ζηνλ Κχξην.

Ώθνινπζεί ην εμήο απφζπαζκα πξηλ ηελ Βξκελεία, θαηά ηνλ Βζπεξηλφ
θαη ηνλ ξζξν ηεο Κπξηαθήο ησλ ΐαΎσλ:
Χζαλλά ελ ηνηο πςίζηνηο! Ώπηφο είλαη ν βαζηιεχο ηνπ Εζξαήι!
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ελ νλφκαηη Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ!
Βξκελεία ε νπνία ιέγεηαη θαηά ηνλ Βζπεξηλφ ηεο Κπξηαθήο ησλ ΐαΎσλ:
Ώλέβα ζηα χςηζηα βνπλά, θήξπθα ηεο ηψλ. Μίια κε δχλακε θαη
θήξπμε ζηελ Εεξνπζαιήκ θαη πεο ζηηο πφιεηο ηνπ Ενχδα: «Εδνχ, ν βαζηιεχο
ζαο έξρεηαη κε ην κηζζφ ηνπ θαη νη πξάμεηο ηνπ είλαη ελψπηφλ ηνπ, φπσο ν
πνηκέλαο πνπ πνηκαίλεη ηα πξφβαηά ηνπ θαη κε ηα ρέξηα ηνπ ζπγθεληξψλεη ηα
αξληά. Έηζη, ζήθσ θαη εππξέπηζε ηηο πχιεο ζνπ, δηφηη ζα έιζεη ν Τηφο ηνπ
Θενχ, πνπ ζα ζε ζψζεη κε ηελ αγλφηεηα θαη ηελ εηξήλε. Εδνχ, φια ηα ηέθλα
ζνπ ζα ηνλ ππνδερζνχλ ιέγνληαο: “Χζαλλά ζηνλ Τηφ ηνπ ΑαπΎδ!”». Καη
φηαλ πιεζίαζαλ ηε ΐεζθαγή θαη ηε ΐεζαλία, θνληά ζην ξνο ησλ Βιαηψλ,
έζηεηιε δχν απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, θαη ηνπο είπε: «Πεγαίλεηε ζηελ απέλαληη
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θσκφπνιε. Βθεί ζα βξείηε δεκέλν έλα γατδνπξάθη˙ ιχζηε ην θαη θέξηε ην,
θαη αλ θαλείο ζάο πεη: “Γηαηί ην θάλεηε απηφ;”, λα πείηε φηη ην ρξεηάδεηαη ν
Κχξηνο». Έηζη, πήγαλ, βξήθαλ δεκέλν ην γατδνπξάθη, ην έιπζαλ θαη ηνπ ην
πήγαλ, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ πνπ είπε ν Κχξηνο κέζσ ηνπ πξνθήηνπ:
«Πείηε ζηε ζπγαηέξα ηψλ: “Εδνχ, ν βαζηιεχο ζνπ έξρεηαη πξνο εζέλα
πξάνο, θαζηζκέλνο επάλσ ζε έλα γατδνπξάθη, αξζεληθφ γέλλεκα
ππνδπγίνπ”».
Πφζν κεγάιν είλαη ην γεγνλφο απηφ! Ο θαζήκελνο επί ησλ Υεξνπβείκ
αλέβεθε ζε γατδνπξάθη, γέλλεκα ππνδπγίνπ, θαηά ηε ζεία νηθνλνκία.
Βίλαη παξψλ ζηε γε θαη ζηνλ νπξαλφ! Ώλαπαχεηαη ζηνλ θφιπν ηνπ
Παηέξα Σνπ θαη βξίζθεηαη ζηελ Εεξνπζαιήκ!
Σα Υεξνπβείκ θαηαθάιππηαλ ηα πξφζσπά ηνπο κε ηα θηεξά ηνπο, ελψ
ηα ηέθλα ησλ Ββξαίσλ, αθνχ έζηξσζαλ ηα ηκάηηά ηνπο κπξνζηά Σνπ, Σνλ
δνμνινγνχζαλ επάμηα θαη αδηάθνπα, ιέγνληαο: «Χζαλλά ζηνλ Τηφ ηνπ
Ααπτδ! Βπινγεκέλνο ν Κχξηνο Εεζνχο Υξηζηφο, ν νπνίνο ήιζε γηα λα καο
ζψζεη!».
Καζψο ν Εεζνχο πιεζίαδε ζην ξνο ησλ Βιαηψλ πεγαίλνληαο πξνο
ηελ Εεξνπζαιήκ, ην πιήζνο δνμνινγνχζε κε φιε ηνπ ηε δχλακε ηνλ Θεφ, θαη
φζνη έβιεπαλ ηνλ Εεζνχ έιεγαλ: «Χζαλλά ζηνλ Τηφ ηνπ Ααπτδ! Χζαλλά ελ
ηνηο πςίζηνηο! Ώπηφο είλαη ν βαζηιεχο ηνπ Εζξαήι!».
Σελ επνκέλε, φηαλ ην πιήζνο πνπ είρε έιζεη ζηελ ηεξή πφιε γηα ηελ
ενξηή έκαζε φηη ν Εεζνχο έξρεηαη ζηελ Εεξνπζαιήκ, έθνςε βάγηα απφ
θνίληθεο θαη ηα θξαηνχζε βγαίλνληαο λα Σνλ πξνυπαληήζεη, θξάδνληαο θαη
ιέγνληαο: «Χζαλλά ζηνλ Τηφ ηνπ Ααπτδ!». Ώθφκε, νη Ββξαίνη έζηξσλαλ ηα
ηκάηηά ηνπο ζηνλ δξφκν πνπ ζα βάδηδε ν σηήξαο, ελψ άιινη έθνβαλ θιαδηά
απφ ηα δέλδξα θαη ηα άπισλαλ γεκάηνη ραξά ζην δξφκν, θαη φζνη
πνξεχνληαλ πίζσ Σνπ θαη κπξνζηά Σνπ, έθξαδαλ ιέγνληαο: « Χζαλλά ζηνλ
Τηφ ηνπ Ααπτδ!».
Υαίξε, ζπγαηέξα ηψλ, δηφηη ήιζε ν βαζηιεχο ζνπ κε δφμα θαη ηηκή
κεγάιε επάλσ ζε γατδνπξάθη, ελψ ην πιήζνο πνξεπφηαλ κπξνζηά ηνπ,
θξάδνληαο θαη ιέγνληαο: «Χζαλλά ζηνλ Τηφ ηνπ Ααπτδ! Βπινγεκέλνο ν
εξρφκελνο ελ νλφκαηη Κπξίνπ!».
Χζαλλά ελ ηνηο πςίζηνηο! Ώπηφο είλαη ν βαζηιεχο ηνπ Εζξαήι! Ώπηφο
ζα αλαδείμεη απφ ηε ξίδα ηνχ Εεζζαί ηε ξάβδν απφ ηελ νπνία ζα αλζίζεη
ινπινχδη, πνπ απφ ην θέληξν ηνπ ζα απλαδπζεί ην πλεχκα ηνπ Θενχ, πλεχκα
ζνθίαο, πλεχκα δπλάκεσο, πλεχκα ζπλέζεσο θαη ζσθξνζχλεο, πλεχκα
ιαηξείαο, πνπ γεκίδεη ην πλεχκα ηνπ αλζξψπνπ απφ θφβν Θενχ.
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Πφζν κεγάιν είλαη ην ζαχκα απηφ! Ο θαζήκελνο επί ησλ Υεξνπβείκ,
ηνλ Οπνίνλ ηα εξαθείκ δνμνινγνχλ, θαη απφ ην θσο ηεο ζεφηεηάο Σνπ
θαηαθαιχπηνπλ ηα πξφζσπά ηνπο, δέρζεθε λα αλεβεί ζε γατδνπξάθη, θαηά
ηελ νηθνλνκία, γηα ηε ζσηεξία καο.ε επινγνχλ ζηνπο νπξαλνχο θαη ζε
δνμάδνπλ ζηε γε, θξάδνληαο θαη ιέγνληαο: «Χζαλλά ζηνλ Τηφ ηνπ Ααπτδ!
Χζαλλά ελ ηνηο πςίζηνηο! Ώπηφο είλαη ν βαζηιεχο ηνπ Εζξαήι! Βπινγεκέλνο
ν εξρφκελνο ελ νλφκαηη Κπξίνπ!».
Καηφπηλ, ν ηεξέαο αλαγηλψζθεη ηελ επρή ηνπ Βπαγγειίνπ
Φαικόο (118:26,27)
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ· ζαο επινγήζακε
απφ ηνλ νίθν ηνχ Κπξίνπ. Φέξηε ηε ζπζία, δεκέλε κε ζρνηληά, κέρξη ηα
θέξαηα ηνπ ζπζηαζηεξίνπ.
Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 12:1-11
Ο Εεζνχο, ινηπφλ, έμη εκέξεο πξηλ απφ ην Πάζρα, ήξζε ζηε ΐεζαλία,
φπνπ ήηαλ ν Λάδαξνο, πνπ είρε πεζάλεη, ηνλ νπνίν αλέζηεζε απφ ηνπο
λεθξνχο. Καη ηνπ έθαλαλ εθεί δείπλν, θαη ε Μάξζα ππεξεηνχζε· ν δε
Λάδαξνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζπγθαζήκελνπο καδί ηνπ. Σφηε, ε Μαξία, αθνχ
πήξε κία ιίηξα απφ πνιχηηκε θαζαξή λάξδν, άιεηςε ηα πφδηα ηνχ Εεζνχ, θαη
κε ηηο ηξίρεο ηεο ζθνχπηζε ηα πφδηα ηνπ· θαη ην ζπίηη γέκηζε απφ ηελ επσδηά
ηνχ κχξνπ. Λέεη, ινηπφλ, έλαο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, ν Ενχδαο ηνχ ίκσλα, ν
Εζθαξηψηεο, πνπ επξφθεηην λα ηνλ παξαδψζεη: Γηαηί ηνχην ην κχξν δελ
πνπιήζεθε γηα 300 δελάξηα, θαη [δελ] δφζεθε ζηνπο θησρνχο; Καη ην είπε
απηφ, φρη επεηδή ηνλ έλνηαδε γηα ηνπο θησρνχο, αιιά επεηδή ήηαλ θιέθηεο,
θαη είρε ην γισζζφθνκν, θαη βάζηαδε εθείλα πνπ έξξηρλαλ κέζα ζ' απηφ. Ο
Εεζνχο, ινηπφλ, είπε: Άθεζέ ηελ· ην θχιαμε γηα ηελ εκέξα ηνχ εληαθηαζκνχ
κνπ. Βπεηδή, ηνπο θησρνχο [ηνχο] έρεηε πάληνηε καδί ζαο, εκέλα φκσο δελ
κε έρεηε πάληνηε. Καη έλα κεγάιν πιήζνο απφ ηνπο Ενπδαίνπο έκαζε φηη
είλαη εθεί· θαη ήξζαλ φρη κνλάρα γηα ηνλ Εεζνχ, αιιά γηα λα δνπλ θαη ηνλ
Λάδαξν, ηνλ νπνίν είρε αλαζηήζεη απφ ηνπο λεθξνχο. Καη νη αξρηεξείο
έθαλαλ ζπκβνχιην γηα λα ζαλαηψζνπλ θαη ηνλ Λάδαξν· επεηδή, πνιινί απφ
ηνπο Ενπδαίνπο πήγαηλαλ γη' απηφλ, θαη πίζηεπαλ ζηνλ Εεζνχ.
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Καη ζπλερίδεη εθθσλψληαο ηηο κηθξέο επρέο θαη ηηο αθέζεηο. Όζηεξα,
ν ηεξέαο θαη νη ςάιηεο καδί κε ηνπο πηζηνχο πνξεχνληαη πξνο ηελ εηθφλα ηεο
Κπξηαθήο ησλ ΐαΎσλ, αλάβνπλ ηα θεξηά θαη ςάιινπλ ην ηξνπάξην ηεο
Κπξηαθήο ησλ ΐαΎσλ. Ώθνινχζσο, ιέγεηαη ε εξκελεία (Να ραίξεζαη θαη λα
αγαιιηάδεηο, πφιε ηεο ηψλ……..).
Σέινο, ν ηεξέαο εθθσλεί ηελ επινγία θαη κεηά απνιχεη ην πνίκλην.

Ζ αθνινπζία ηνπ Μεζνλπθηηθνύ
Ώθνχ νινθιεξσζεί ε αθνινπζία ηνπ Μεζνλπθηηθνχ απφ ην
Χξνιφγην, αθνινπζεί ε αθνινπζία ηνπ Μεζνλπθηηθνχ απφ ην Ανμνινγηθφ, ε
νπνία αξρίδεη κε ην «Ώιιεινχηα» κε ηε κεγάιε κεισδία, πνπ ιέγεηαη θαηά
ηνλ κήλα Κηάρθ. Καηφπηλ, ιέγεηαη ε κεγάιε σδή («Ανμνινγείζηε ηνλ Κχξην
κε θαηλνχξγηα Ανμνινγία»). Έπεηηα, ιέγνληαη νη ηέζζεξεηο σδέο θαη νη
ςαικνί ησλ σδψλ. Σέινο, ν ηεξέαο θαηαθιείεη κε ηελ άθεζε ηεο αθνινπζίαο
ηνπ Μεζνλπθηηθνχ.

Ζ αθνινπζία ηνπ Όξζξνπ
ηελ αξρή αλαγηλψζθνληαη νη ςαικνί ηεο πξνζεπρήο ηνπ ξζξνπ.
Ώθνινχζσο, ν ηεξέαο ιέγεη ηελ επρή ηεο επραξηζηίαο, ηελ επρή ησλ
αζζελψλ, ηελ επρή ησλ πξνζθεξφλησλ, θαη ηελ πκλνινγία ησλ αγγέισλ.
Καηφπηλ ιέγνληαη νη δνμνινγίεο ησλ ΐαΎσλ, ε πκλνινγία ησλ ΐαΎσλ, θαη ην
χκβνιν ηεο Πίζηεσο.
Όζηεξα, πςψλεη ν ηεξέαο ηνλ ηαπξφ1, θαη ν ιαφο απαληά ιέγνληαο
ηξεηο θνξέο «Κχξηε ειέεζνλ» κε ηε κεγάιε κεισδία. Μεηά γίλεηαη ηξεηο
θνξέο πεξηθνξά ηνπ ηαπξνχ γχξσ απφ ηελ Ώγία Σξάπεδα θαη, ηέινο,
ζηέθνληαη φινη κπξνζηά απφ ηελ Χξαία Πχιε.
Ώθνινπζεί ε πεξηθνξά ησλ βαΎσλ. Ο ηεξέαο ζπκηαηίδεη ην ηεξφ, ελψ
ιέγνληαη ε επρή ηνπ Βπαγγειίνπ θαη νη επαγγειηθέο πεξηθνπέο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ Κπξηαθή ησλ ΐαΎσλ2.

1
2

Καηά ηελ Κπξηαθή ησλ ΐαΎσλ ν ηαπξφο θηηάρλεηαη απφ βάγηα.
Πξφθεηηαη γηα δψδεθα αλαγλψζκαηα.
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Σα Πξννίκηα ηεο Κπξηαθήο ησλ ΐαΎσλ:
Χζαλλά ελ ηνηο πςίζηνηο! Ώπηφο είλαη ν βαζηιεχο ηνπ Εζξαήι!
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ελ νλφκαηη Κπξίνπ!
1) Οη επαγγειηθέο πεξηθνπέο θαη ηα Πξννίκηα ηεο πεξηθνξάο:
Μπξνζηά απφ ηελ Χξαία Πχιε:
Φαικόο 104:4, 138:1
Ώπηφο πνπ θάλεη ηνχο αγγέινπο ηνπ πλεχκαηα, ηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ
θιφγα θσηηάο. ζα ςαικσδήζσ ζε ζέλα κπξνζηά ζηνπο αγγέινπο. Θα
πξνζθπλήζσ πξνο ηνλ λαφ ζνπ ηνλ άγην.
Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 1:44-52
Καη ν Φίιηππνο ήηαλ απφ ηε ΐεζζατδά, απφ ηελ πφιε ηνχ Ώλδξέα θαη
ηνπ Πέηξνπ. Ο Φίιηππνο βξίζθεη ηνλ Ναζαλαήι, θαη ηνπ ιέεη: ΐξήθακε
εθείλνλ ηνλ νπνίν ν Μσπζήο έγξαςε κέζα ζηνλ λφκν θαη νη πξνθήηεο, ηνλ
Εεζνχ, ηνλ γην ηνχ Εσζήθ, απηφλ απφ ηε Ναδαξέη. Καη ν Ναζαλαήι είπε ζ'
απηφλ: Μπνξεί λα πξνέιζεη θάηη θαιφ απφ ηε Ναδαξέη;
Ο Φίιηππνο ιέεη ζ' απηφλ: Έια θαη δεο. Ο Εεζνχο είδε ηνλ Ναζαλαήι λα
έξρεηαη ζ' απηφλ, θαη ιέεη γη' απηφλ: Αέζηε, έλαο αιεζηλά Εζξαειίηεο, ζηνλ
νπνίν δελ ππάξρεη δφινο. Λέεη ζ' απηφλ ν Ναζαλαήι: Ώπφ πνχ κε γλσξίδεηο;
Ώπνθξίζεθε ν Εεζνχο, θαη ηνπ είπε: Πξηλ ν Φίιηππνο ζε θσλάμεη, ζε είδα
φηαλ ήζνπλ θάησ απφ ηε ζπθηά. Ώπνθξίζεθε ν Ναζαλαήι θαη ηνπ ιέεη:
Ραββί, εζχ είζαη ν Τηφο ηνχ Θενχ, εζχ είζαη ν βαζηιηάο ηνχ Εζξαήι.
Ώπνθξίζεθε ν Εεζνχο θαη ηνπ είπε: Βπεηδή ζνπ είπα: ε είδα θάησ απφ ηε
ζπθηά, πηζηεχεηο; Μεγαιχηεξα απ' απηά ζα δεηο. Καη ηνπ ιέεη: αο
δηαβεβαηψλσ απφιπηα, απφ ηψξα ζα δείηε ηνλ νπξαλφ αλνηγκέλν, θαη ηνπο
αγγέινπο ηνχ Θενχ λα αλεβαίλνπλ θαη λα θαηεβαίλνπλ επάλσ ζηνλ Τηφ ηνχ
αλζξψπνπ.
Ύζηεξα νη ςάιηεο ιέλε:
Σα ηέζζεξα αζψκαηα δψα πνπ βαζηάδνπλ ην άξκα ηνπ Θενχ:
πξφζσπν ιένληνο, πξφζσπν κφζρνπ, πξφζσπν αλζξψπνπ, πξφζσπν αεηνχ.
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Καη κεηά απφ θάζε ηεκάρην ιέγεηαη ην εμήο:
Χζαλλά ελ ηνηο πςίζηνηο! Ώπηφο είλαη ν βαζηιεχο ηνπ Εζξαήι!
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ελ νλφκαηη Κπξίνπ!
2) Μπξνζηά απφ ηελ εηθφλα ηεο Παλαγίαο:
Φαικόο 87:3,5,7
Έλδνμα κηιήζεθαλ γηα ζέλα, πφιε ηνχ Θενχ. ίδηνο ν Όςηζηνο ζα ηε
ζηεξεψζεη ζηνπο αηψλεο. Αηφηη φιεο νη πεγέο κνπ [είλαη] ζε ζέλα.
Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 1:44-52
Καη αθνχ ε Μαξηάκ ζεθψζεθε θαηά ηηο εκέξεο απηέο, πήγε κε
βηαζχλε ζηελ νξεηλή πεξηνρή, ζε κηα πφιε ηνχ Ενχδα· θαη κπήθε κέζα ζην
ζπίηη ηνχ Γαραξία, θαη ραηξέηεζε ηελ Βιηζάβεη. Καη θαζψο ε Βιηζάβεη
άθνπζε ηνλ ραηξεηηζκφ ηήο Μαξίαο, ην βξέθνο ζθίξηεζε κέζα ζηελ θνηιηά
ηεο· θαη ε Βιηζάβεη έγηλε πιήξεο κε Άγην Πλεχκα, θαη αλαθψλεζε κε
δπλαηή θσλή, θαη είπε: Βπινγεκέλε εζχ αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο, θαη
επινγεκέλνο ν θαξπφο ηήο θνηιηάο ζνπ. Καη απφ πνχ ζε κέλα ηνχην, λάξζεη
ε κεηέξα ηνχ Κπξίνπ κνπ ζε κέλα; Βπεηδή, δεο, θαζψο ε θσλή ηνχ
ραηξεηηζκνχ ζνπ ήξζε ζηα απηηά κνπ, ην βξέθνο κέζα ζηελ θνηιηά κνπ
ζθίξηεζε κε αγαιιίαζε. Καη καθάξηα είλαη απηή πνπ πίζηεςε· επεηδή, ζα
γίλεη ε εθπιήξσζε φζσλ εηπψζεθαλ ζ' απηήλ απφ ηνλ Κχξην. Καη ε Μαξηάκ
είπε: Μεγαιχλεη ε ςπρή κνπ ηνλ Κχξην, θαη ην πλεχκα κνπ αγαιιίαζε ζηνλ
Θεφ ηνλ ζσηήξα κνπ· γηα ηνλ ιφγν φηη, επέβιεςε επάλσ ζηελ ηαπείλσζε ηεο
δνχιεο
ηνπ·
επεηδή, δεο, απφ ηψξα ζα κε καθαξίδνπλ φιεο νη γελεέο· επεηδή, έθαλε ζε
κέλα κεγαιεία ν Απλαηφο, θαη άγην [είλαη] ην φλνκά ηνπ· θαη ην έιεφο ηνπ
είλαη ζε γελεέο γελεψλ επάλσ ζ' εθείλνπο πνπ ηνλ θνβνχληαη. Βλέξγεζε κε
θξαηαηφ ηξφπν δηακέζνπ ηνχ βξαρίνλά ηνπ· δηαζθφξπηζε ηνπο ππεξήθαλνπο
ζηα δηαλνήκαηα ηεο θαξδηάο ηνπο. Γθξέκηζε δπλάζηεο απφ ζξφλνπο, θαη
χςσζε ηνπο ηαπεηλνχο. Βθείλνπο πνπ πεηλνχζαλ, ηνπο γέκηζε κε αγαζά, θη
εθείλνπο πνπ πινχηηδαλ, ηνπο εμαπέζηεηιε αδεηαλνχο. ΐνήζεζε ηνλ Εζξαήι
ηνλ δνχιν ηνπ, θαζψο ζπκήζεθε ην έιεφο [ηνπ], φπσο κίιεζε ζηνπο παηέξεο
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καο, ζηνλ Ώβξαάκ, θαη ζην ζπέξκα ηνπ, ζηνλ αηψλα. Καη ε Μαξηάκ έκεηλε
καδί ηεο πεξίπνπ ηξεηο κήλεο· θαη γχξηζε ζην ζπίηη ηεο.
Πξψηα ιέγεηαη ην αθφινπζν ηεκάρην θαη κεηά ην ηεκάρην ησλ ΐαΎσλ:
ε πςψλνπκε αιεζψο, καδί κε ηε ζπγγελή ζνπ Βιηζάβεη, ιέγνληαο:
Βπινγεκέλε εζχ, κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ! Βπινγεκέλνο ν θαξπφο ηεο θνηιίαο
ζνπ!
3)Μπξνζηά απφ ηελ εηθφλα ηνπ αξραγγέινπ Γαβξηήι:
Φαικόο 34:7,8
Άγγεινο ηνπ Κπξίνπ ζηξαηνπεδεχεη νιφγπξα ζ' εθείλνπο πνπ ηνλ
θνβνχληαη, θαη ηνπο ειεπζεξψλεη. Γεπζείηε θαη δείηε φηη ν Κχξηνο [είλαη]
αγαζφο· καθάξηνο ν άλζξσπνο, εθείλνο πνπ ειπίδεη ζ' απηφλ.
Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 1:26-38
Καη θαηά ηνλ έθην κήλα, ν άγγεινο Γαβξηήι ζηάιζεθε απφ ηνλ Θεφ
ζηελ πφιε ηήο Γαιηιαίαο, πνπ ιέγεηαη Ναδαξέη, ζε κηα παξζέλα [θφξε],
αξξαβσληαζκέλε κε άλδξα πνπ ιεγφηαλ Εσζήθ, απφ ηνλ νίθν ηνχ Ααβίδ· θαη
ην φλνκα ηεο παξζέλαο [ήηαλ] Μαξηάκ. Καη ν άγγεινο, φηαλ κπήθε κέζα
πξνο απηήλ, είπε: Υαίξε, ραξηησκέλε· ν Κχξηνο καδί ζνπ· επινγεκέλε
[είζαη] εζχ αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο. Καη εθείλε, βιέπνληαο, ηαξάρηεθε
εμαηηίαο ηνχ ιφγνπ ηνπ· θαη ζθεθηφηαλ πνηνο ηάρα λα είλαη απηφο ν
ραηξεηηζκφο. Καη ν άγγεινο ηεο είπε: Με θνβάζαη, Μαξηάκ· επεηδή, βξήθεο
ράξε ζηνλ Θεφ. Καη πξφζεμε, ζα κείλεηο έγγπνο, θαη ζα γελλήζεηο έλαλ γην·
θαη ζα απνθαιέζεηο ην φλνκά ηνπ ΕΔΟΤ. Ώπηφο ζα είλαη κεγάινο, θαη ζα
νλνκαζηεί Τηφο ηνχ Τςίζηνπ· θαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζα ηνπ δψζεη ηνλ ζξφλν
ηνχ Ααβίδ ηνχ παηέξα ηνπ· θαη ζα βαζηιεχζεη επάλσ ζηνλ νίθν ηνχ Εαθψβ
ζηνπο αηψλεο, θαη ε βαζηιεία ηνπ δελ ζα έρεη ηέινο. Καη ε Μαξηάκ είπε ζηνλ
άγγειν: Πψο ζα είλαη απηφ, επεηδή δελ γλσξίδσ άλδξα; Καη ν άγγεινο,
απαληψληαο, ηεο είπε: Πλεχκα Άγην ζάξζεη επάλσ ζνπ, θαη δχλακε ηνπ
Τςίζηνπ ζα ζε επηζθηάζεη· γη' απηφ θαη εθείλν πνπ ζα γελλεζεί [απφ ζέλα ζα
είλαη] άγην, ζα νλνκαζηεί Τηφο Θενχ. Καη πξφζεμε, ε Βιηζάβεη ε ζπγγελήο
ζνπ, θη απηή ζπλέιαβε έλαλ γην ζηα γεξαηεηά ηεο· θη απηφο είλαη ν έθηνο
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κήλαο, ζ' απηήλ πνπ απνθαιείηαη ζηείξα. Βπεηδή, θαλέλα πξάγκα δελ ζα
είλαη αδχλαην ζηνλ Θεφ. Καη ε Μαξηάκ είπε: Να! ε δνχιε ηνχ Κπξίνπ· αο
γίλεη ζε κέλα ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν ζνπ. Καη ν άγγεινο αλαρψξεζε απ'
απηή.
Ύζηεξα νη ςάιηεο ιέλε:
Ο Ααληήι είδε ηνλ αξράγγειν Γαβξηήι λα ζηέθεηαη φξζηνο ζηε ιίκλε.
4) Μπξνζηά απφ ηελ εηθφλα ηνπ αξραγγέινπ Μηραήι:
Φαικόο 103:20,21
Βπινγείηε ηνλ Κχξην, άγγεινί ηνπ, δπλαηνί κε δχλακε, εθείλνη πνπ
εθηεινχλ ηνλ ιφγν ηνπ, εθείλνη πνπ ππαθνχλ ζηε θσλή ηνχ ιφγνπ ηνπ.
Βπινγείηε ηνλ Κχξην, φιεο νη δπλάκεηο ηνπ· νη ιεηηνπξγνί ηνπ, εθείλνη
πνπ εθηεινχλ ην ζέιεκά ηνπ.
Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 13:44-52
Δ βαζηιεία ησλ νπξαλψλ είλαη, πάιη, φκνηα κε έλαλ ζεζαπξφ, πνπ
είλαη θξπκκέλνο κέζα ζην ρσξάθη, ηνλ νπνίν, αθνχ ηνλ βξήθε έλαο
άλζξσπνο, ηνλ έθξπςε, θαη, απφ ηε ραξά ηνπ, πεγαίλεη θαη πνπιάεη φια φζα
έρεη, θαη αγνξάδεη εθείλν ην ρσξάθη. Δ βαζηιεία ησλ νπξαλψλ είλαη, πάιη,
φκνηα κε έλαλ άλζξσπν έκπνξν, πνπ αλαδεηάεη θαιά καξγαξηηάξηα·ν
νπνίνο, βξίζθνληαο έλα πνιχηηκν καξγαξηηάξη, πήγε θαη πνχιεζε φια φζα
είρε, θαη ην αγφξαζε. Πάιη, ε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ είλαη φκνηα κε δίρηπ,
πνπ ξίρηεθε ζηε ζάιαζζα, θαη κάδεςε απφ θάζε είδνο· ην νπνίν, φηαλ
γέκηζε, ην αλέβαζαλ ζηελ αθξνγηαιηά, θαη, αθνχ θάζεζαλ, ζπγθέληξσζαλ
ηα θαιά ζε ζθεχε, ελψ ηα άρξεζηα ηα πέηαμαλ έμσ. Έηζη ζα είλαη θαηά ηε
ζπληέιεηα ηνπ αηψλα· ζα βγνπλ νη άγγεινη, θαη ζα απνρσξίζνπλ ηνπο
πνλεξνχο απφ κέζα απφ ηνπο δηθαίνπο, θαη ζα ηνπο ξίμνπλ ζην θακίλη ηήο
θσηηάο· εθεί ζα είλαη ην θιάκα θαη ην ηξίμηκν ησλ δνληηψλ. Ο Εεζνχο ιέεη ζ'
απηνχο: Σα θαηαιάβαηε φια απηά; Σνπ ιέλε: Ναη, Κχξηε. Κη εθείλνο ηνχο
είπε: Γη' απηφ, θάζε γξακκαηέαο, πνπ καζήηεπζε ζηα πξάγκαηα ηεο
βαζηιείαο ησλ νπξαλψλ, είλαη φκνηνο κε έλαλ άλζξσπν νηθνδεζπφηε, πνπ
βγάδεη απφ ηνλ ζεζαπξφ ηνπ θαηλνχξγηα θαη παιηά.
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Ύζηεξα νη ςάιηεο ιέλε:
Ο Μηραήι, ν άξρσλ ησλ νπξαλίσλ δπλάκεσλ, είλαη ν πξψηνο ζηελ
ηάμε ησλ αγγέισλ θαη δηαθνλεί ελψπηνλ ηνπ Κπξίνπ.
5) Μπξνζηά απφ ηελ εηθφλα ηνπ απνζηφινπ Μάξθνπ:
Φαικόο 68:11,12
Ο Κχξηνο έδσζε ιφγν· νη επαγγειηδφκελνη ζηξάηεπκα κεγάιν.
ΐαζηιηάδεο ζηξαηεπκάησλ έθεπγαλ, έθεπγαλ, θαη εθείλεο πνπ έκελαλ κέζα
ζην ζπίηη, κνίξαδαλ ηα ιάθπξα.
Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 10:1-12
Καη χζηεξα απ' απηά, ν Κχξηνο δηφξηζε θαη άιινπο 70, θαη ηνπο
έζηεηιε αλά δχν πξηλ απ' απηφλ ζε θάζε πφιε θαη ηφπν, φπνπ επξφθεηην
απηφο λα πάεη. Σνπο έιεγε, ινηπφλ: Ο κελ ζεξηζκφο [είλαη] πνιχο, νη εξγάηεο
φκσο ιίγνη· παξαθαιέζηε, ινηπφλ, ηνλ Κχξην ηνπ ζεξηζκνχ λα βγάιεη
εξγάηεο ζηνλ ζεξηζκφ ηνπ. Πεγαίλεηε· δέζηε, εγψ ζαο ζηέιλσ ζαλ αξληά
αλάκεζα ζε ιχθνπο. Με βαζηάδεηε βαιάληην νχηε ηαγάξη νχηε ππνδήκαηα·
θαη κε ραηξεηήζεηε ζηνλ δξφκν θαλέλαλ. Καη κέζα ζε φπνην ζπίηη κπαίλεηε,
πξψηα λα ιέηε: Βηξήλε ζ' απηφ ην ζπίηη. Καη αλ κελ ππάξρεη εθεί έλαο γηνο
εηξήλεο, ε εηξήλε ζαο ζα αλαπαπζεί επάλσ ηνπ· εηδάιισο, ζα επηζηξέςεη ζε
ζαο. Καη ζ' απηφ ην ζπίηη λα κέλεηε, ηξψγνληαο θαη πίλνληαο απηά πνπ ζαο
δίλνληαη απ' απηνχο· επεηδή, ν εξγάηεο είλαη άμηνο ηνπ κηζζνχ ηνπ· κε
πεγαίλεηε απφ ζπίηη ζε ζπίηη. Καη κέζα ζε φπνηα πφιε κπαίλεηε, θαη ζαο
δέρνληαη, λα ηξψηε απηά πνπ ζαο παξαζέηνπλ, θαη λα ζεξαπεχεηε ηνπο
αζζελείο, πνπ είλαη κέζα ζ' απηή, θαη λα ηνπο ιέηε: Πιεζίαζε ζε ζαο ε
βαζηιεία ηνχ Θενχ. Μέζα ζε φπνηα πφιε, φκσο, κπαίλεηε, θαη δελ ζαο
δέρνληαη, αθνχ βγείηε έμσ ζηηο πιαηείεο ηεο, λα πείηε: Καη ηε ζθφλε πνπ
θφιιεζε ζε καο απφ ηελ πφιε ζαο ηελ απνηηλάδνπκε ζε ζαο· φκσο, λα
γλσξίδεηε ηνχην, φηη πιεζίαζε ζε ζαο ε βαζηιεία ηνχ Θενχ. Καη ζαο ιέσ,
φηη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ειαθξφηεξε ζα είλαη ε ηηκσξία ζηα φδνκα, παξά
ζ' εθείλε ηελ πφιε.

17

Ύζηεξα νη ςάιηεο ιέλε:
Ο απφζηνινο Μάξθνο ν επαγγειηζηήο, ν νπνίνο είδε ηα πάζε ηνπ
κνλνγελνχο Τηνχ ηνπ Θενχ.
6) Μπξνζηά απφ ηελ εηθφλα ησλ απνζηφισλ:
Φαικόο 19:3,4
Αελ ππάξρεη ιαιηά νχηε ιφγνο, πνπ ε θσλή ηνπο δελ αθνχγεηαη. ε
νιφθιεξε ηε γε αληήρεζε ε θσλή ηνπο, θαη κέρξη ηα πέξαηα ηεο νηθνπκέλεο
ηα ιφγηα ηνπο
Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 10:1-8
Καη αθνχ πξνζθάιεζε ηνπο δψδεθα καζεηέο ηνπ, ηνπο έδσζε εμνπζία
[ελάληηα] ζε αθάζαξηα πλεχκαηα, ψζηε λα ηα βγάδνπλ, θαη λα ζεξαπεχνπλ
θάζε λφζν θαη θάζε αζζέλεηα. Καη ηα νλφκαηα ησλ δψδεθα απνζηφισλ είλαη
ηνχηα· πξψηνο, ν ίκσλαο, πνπ ιέγεηαη Πέηξνο, θαη ν αδειθφο ηνπ, ν
Ώλδξέαο· ν Εάθσβνο ηνπ Γεβεδαίνπ, θαη ν αδειθφο ηνπ, ν Εσάλλεο· ν
Φίιηππνο, θαη ν ΐαξζνινκαίνο· ν Θσκάο, θαη ν Μαηζαίνο, ν ηειψλεο· ν
Εάθσβνο ηνπ Ώιθαίνπ, θαη ν Λεββαίνο, ν νπνίνο επνλνκάζηεθε Θαδδαίνο· ν
ίκσλαο ν Καλαλίηεο, θαη ν Ενχδαο, ν Εζθαξηψηεο, ν νπνίνο θαη ηνλ
παξέδσζε. Ώπηνχο ηνπο δψδεθα απέζηεηιε ν Εεζνχο, θαη ηνπο παξήγγεηιε,
ιέγνληαο: ε δξφκν εζλψλ κε πάηε, θαη κέζα ζε πφιε ακαξεηηψλ κε
κπείηε·λα πάηε δε κάιινλ πξνο ηα ρακέλα πξφβαηα ηνπ νίθνπ Εζξαήι. Καη
πεγαίλνληαο, θεξχηηεηε, ιέγνληαο φηη: Πιεζίαζε ε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ.
Θεξαπεχεηε απηνχο πνπ αζζελνχλ, θαζαξίδεηε ιεπξνχο, αλαζηαίλεηε
λεθξνχο, εθβάιιεηε δαηκφληα, δσξεάλ πήξαηε, δσξεάλ δψζηε.
Ύζηεξα νη ςάιηεο ιέλε:
Ο Εεζνχο Υξηζηφο απέζηεηιε ηνπο δψδεθα απνζηφινπο γηα λα
θεξχμνπλ ζηα έζλε θαη λα θάλνπλ ρξηζηηαλνχο ηνπο εζληθνχο.
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7) Μπξνζηά απφ ηελ εηθφλα ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ:
Φαικόο 97:11,12
Φσο ζπέξλεηαη γηα ηνλ δίθαην, θαη επθξνζχλε γηα ηνπο επζείο ζηελ
θαξδηά. Βπθξαίλεζηε, δίθαηνη, ζηνλ Κχξην, θαη πκλείηε ζηελ αλάκλεζε ηεο
αγηνζχλεο ηνπ
Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 21:12-19
Πξηλ απφ φια απηά, ζα βάινπλ επάλσ ζαο ηα ρέξηα ηνπο, θαη ζα [ζαο]
ζέζνπλ ππφ δησγκφ, παξαδίλνληάο ζαο ζε ζπλαγσγέο θαη θπιαθέο, θαζψο ζα
ζαο θέξλνπλ κπξνζηά ζε βαζηιηάδεο θαη εγεκφλεο, έλεθα ηνπ νλφκαηφο κνπ.
Καη [ηνχην] ζα απνβεί ζε ζαο γηα καξηπξία. ΐάιηε, ινηπφλ, ζηηο θαξδηέο
ζαο, λα κε πξνκειεηάηε ηη λα απνινγεζείηε· επεηδή, εγψ ζα ζαο δψζσ ζηφκα
θαη ζνθία, ζηελ νπνία δελ ζα κπνξέζνπλ λα αληηινγήζνπλ νχηε λα
αληηζηαζνχλ φινη νη ελαληίνη ζαο. Θα παξαδνζείηε, κάιηζηα, θαη απφ γνλείο
θαη αδειθνχο θαη ζπγγελείο θαη θίινπο· θαη ζα ζαλαηψζνπλ κεξηθνχο απφ
ζαο· θαη ζα είζηε κηζνχκελνη απφ φινπο εμαηηίαο ηνχ νλφκαηφο κνπ· πιελ,
κηα ηξίρα απφ ην θεθάιη ζαο δελ ζα ραζεί. Με ηελ ππνκνλή ζαο, απνθηήζηε
ηηο ςπρέο ζαο.
Ύζηεξα νη ςάιηεο ιέλε:

Βπηά νιφθιεξα ρξφληα ηα ζπλέρηζε ν άγηνο Γεψξγηνο θαη νη
εβδνκήληα παξάλνκνη βαζηιείο ηνλ θαηαδηθάδνπλ.
Όζηεξα ιέγεηαη ην εμήο ηεκάρην, πνπ ιέγεηαη γηα θάζε κάξηπξα:
Υαίξε ζε ζέλα κάξηπο, ραίξε γελλαίε αγσληζηή, ραίξε αζιεηή,
(……….).
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8) Μπξνζηά απφ ηελ εηθφλα ηνπ αγίνπ Ώλησλίνπ ή άιινπ αγίνπ:
Φαικόο 68: 35, 3
Θεέ, [είζαη] θνβεξφο, απφ ηα αγηαζηήξηά ζνπ· ν Θεφο ηνχ Εζξαήι
είλαη απηφο πνπ έδσζε ηζρχ θαη δχλακε ζηνλ ιαφ [ηνπ]. Καη νη δίθαηνη αο
επθξαίλνληαη· αο αγάιινληαη κπξνζηά ζηνλ Θεφ· θαη αο ηέξπνληαη κε
επθξνζχλε
Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 16:24-28
Σφηε, ν Εεζνχο είπε ζηνπο καζεηέο ηνπ: Ώλ θάπνηνο ζέιεη λάξζεη πίζσ
κνπ, αο απαξλεζεί ηνλ εαπηφ ηνπ, θη αο ζεθψζεη ηνλ ζηαπξφ ηνπ, θη αο κε
αθνινπζεί. Βπεηδή, φπνηνο ζέιεη λα ζψζεη ηε δσή ηνπ, ζα ηε ράζεη· θαη
φπνηνο ράζεη ηε δσή ηνπ, εμαηηίαο κνπ, ζα ηε βξεη. Βπεηδή, ηη σθειείηαη ν
άλζξσπνο, αλ θεξδήζεη νιφθιεξν ηνλ θφζκν, δεκησζεί φκσο ηελ ςπρή ηνπ;
Ή, ηη ζα δψζεη ν άλζξσπνο ζε αληαιιαγή ηήο ςπρήο ηνπ; Βπεηδή, ν Τηφο ηνχ
αλζξψπνπ πξφθεηηαη λάξζεη κέζα ζηε δφμα ηνχ Παηέξα ηνπ καδί κε ηνπο
αγγέινπο ηνπ· θαη ηφηε ζα απνδψζεη ζηνλ θαζέλαλ ζχκθσλα κε ηελ πξάμε
ηνπ. αο δηαβεβαηψλσ, ππάξρνπλ κεξηθνί απ' απηνχο πνπ ζηέθνληαη εδψ, νη
νπνίνη δελ ζα γεπηνχλ ζάλαην, κέρξηο φηνπ δνπλ ηνλ Τηφ ηνχ αλζξψπνπ λα
έξρεηαη κέζα ζηε βαζηιεία ηνπ.
Ύζηεξα νη ςάιηεο ιέλε:
Ώο απνκαθξχλνπκε απφ ηηο θαξδηέο καο ηνπο θαθνχο ινγηζκνχο θαη
ηε κλήκε ηεο πιάλεο, πνπ ζθνηίδνπλ ηνλ λνπ.
9) Μπξνζηά απφ ηελ Χξαία Πχιε:
Φαικόο 84:1,2
Πφζν αγαπεηέο [είλαη] νη ζθελέο ζνπ, Κχξηε ησλ δπλάκεσλ!
Βπηπνζεί, θαη κάιηζηα ιηπνζπκεί ε ςπρή κνπ γηα ηηο απιέο ηνχ Κπξίνπ
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Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 13:23-30
Καη θάπνηνο είπε ζ' απηφλ: Κχξηε, άξαγε, [είλαη] ιίγνη απηνί πνπ
ζψδνληαη; Καη εθείλνο ηνχο είπε: Ώγσλίδεζηε λα κπείηε κέζα απφ ηε ζηελή
πχιε· επεηδή, ζαο ιέσ, πνιινί ζα δεηήζνπλ λα κπνπλ κέζα θαη δελ ζα
κπνξέζνπλ. ηαλ ν νηθνδεζπφηεο ζεθσζεί θαη θιείζεη ηε ζχξα, θαη αξρίζεηε
λα ζηέθεζηε έμσ, θαη λα θξνχεηε ηε ζχξα, ιέγνληαο: Κχξηε, Κχξηε, άλνημε ζε
καο· θαη εθείλνο απαληψληαο ζάο πεη: Αελ ζαο μέξσ απφ πνχ είζηε· ηφηε, ζα
αξρίζεηε λα ιέηε: Φάγακε κπξνζηά ζνπ θαη ήπηακε, θαη δίδαμεο ζηηο
πιαηείεο καο. Καη ζα πεη: αο ιέσ, δελ ζαο μέξσ απφ πνχ είζηε· θχγεηε απφ
κέλα, φινη νη εξγάηεο ηήο αδηθίαο. Βθεί ζα είλαη ην θιάκα θαη ην ηξίμηκν ησλ
δνληηψλ, φηαλ δείηε ηνλ Ώβξαάκ, θαη ηνλ Εζαάθ, θαη ηνλ Εαθψβ, θαη φινπο
ηνχο πξνθήηεο, κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ, ηνλ εαπηφ ζαο, φκσο, λα ζαο
βγάδνπλ έμσ. Καη ζάξζνπλ απφ αλαηνιή θαη δχζε, θαη απφ βνξξά θαη λφην,
θαη ζα θαζήζνπλ κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ. Καη πξνζέμηε, ππάξρνπλ
ηειεπηαίνη, πνπ ζα είλαη πξψηνη, θαη ππάξρνπλ πξψηνη, πνπ ζα είλαη
ηειεπηαίνη.
Ύζηεξα νη ςάιηεο ιέλε:
Καηά ηε θνβεξά Αεπηέξα νπ Παξνπζία, αο κελ αθνχζνπκε κε
ηξφκν ην «Αελ ζαο γλσξίδσ».
10)

Μπξνζηά απφ ηνλ ρψξν φπνπ ηειείηαη ην Βπρέιαην:
Φαικόο 29:3,4

Δ θσλή ηνχ Κπξίνπ είλαη επάλσ ζηα λεξά· ν Θεφο ηήο δφμαο
βξνληάεη· ν Κχξηνο [είλαη] επάλσ ζε πνιιά λεξά. Δ θσλή ηνχ Κπξίνπ [είλαη]
δπλαηή·

21

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 3:13-17
Σφηε, ν Εεζνχο έξρεηαη απφ ηε Γαιηιαία ζηνλ Ενξδάλε πξνο ηνλ
Εσάλλε, γηα λα βαπηηζηεί απ' απηφλ. Καη ν Εσάλλεο ηνλ εκπφδηδε, ιέγνληαο:
Βγψ έρσ αλάγθε λα βαπηηζηψ απφ ζέλα, θη εζχ έξρεζαη ζε κέλα;
Ώπαληψληαο, φκσο, ν Εεζνχο ηνχ είπε: Άθεζε, ηψξα· επεηδή, έηζη είλαη
πξέπνλ ζε καο, λα εθπιεξψζνπκε θάζε δηθαηνζχλε. Σφηε, ηνλ αθήλεη. Καη
αθνχ ν Εεζνχο βαπηίζηεθε, αλέβεθε ακέζσο απφ ην λεξφ· θαη μάθλνπ,
αλνίρηεθαλ ζ' απηφλ νη νπξαλνί, θαη είδε ην Πλεχκα ηνχ Θενχ λα θαηεβαίλεη
ζαλ πεξηζηέξη, θαη λα έξρεηαη επάλσ ηνπ. Καη μάθλνπ, κηα θσλή απφ ηνπο
νπξαλνχο, πνπ έιεγε: Ώπηφο είλαη ν Τηφο κνπ ν αγαπεηφο, ζηνλ νπνίν
επαξεζηήζεθα.
Ύζηεξα νη ςάιηεο ιέλε:
Έδσζε ηε καξηπξία ηνπ ν Εσάλλεο ζηα ηέζζεξα Βπαγγέιηα, ιέγνληαο:
«ΐάπηηζα ηνλ σηήξα κνπ ζηνλ Ενξδάλε πνηακφ».
11) Μπξνζηά απφ ηελ Χξαία Πχιε:
Φαικόο 118:19,20
Ώλνίμηε κνπ ηηο πχιεο ηήο δηθαηνζχλεο· ζα κπσ κέζα ζ' απηέο, [θαη]
ζα δνμνινγήζσ ηνλ Κχξην. Ώπηή [είλαη] ε πχιε ηνχ Κπξίνπ· νη δίθαηνη ζα
κπνπλ κέζα ζ' απηή.
Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 21:1-11
Καη φηαλ πιεζίαζαλ ζηα Εεξνζφιπκα, θαη ήξζαλ ζηε ΐεζθαγή, πξνο
ην φξνο ησλ ειαηψλ, ν Εεζνχο έζηεηιε ηφηε δχν καζεηέο, ιέγνληάο ηνπο:
Πεγαίλεηε ζηελ θσκφπνιε, πνπ [είλαη] απέλαληί ζαο· θη ακέζσο ζα βξείηε
έλα ζειπθφ γατδνχξη δεκέλν, θαη καδί ηνπ έλα πνπιαξάθη· ιχζηε [ηα], θαη
θέξηε [ηα] ζε κέλα. Καη αλ θάπνηνο ζαο πεη θάηη, ζα πείηε, φηη ν Κχξηνο ηα
έρεη αλάγθε· θαη ζα ηα ζηείιεη ακέζσο. Καη φιν ηνχην έγηλε, γηα λα
εθπιεξσζεί απηφ πνπ εηπψζεθε δηακέζνπ ηνχ πξνθήηε, πνπ είπε: «Πείηε
ζηε ζπγαηέξα ηψλ»: «Αεο, ν βαζηιηάο ζνπ έξρεηαη ζε ζέλα πξάνο, θαη
θαζηζκέλνο επάλσ ζε γατδνχξη, θαη πνπιάξη, αξζεληθφ γέλλεκα ππνδπγίνπ».
Καη αθνχ νη καζεηέο πνξεχηεθαλ θαη έθαλαλ φπσο ηνπο πξφζηαμε ν Εεζνχο,
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έθεξαλ ην γατδνχξη θαη ην πνπιαξάθη, θαη έβαιαλ επάλσ ηνπο ηα ηκάηηά ηνπο
θαη [ηνλ] έβαιαλ θαη θάζεζε επάλσ ζ' απηά. Καη νη πεξηζζφηεξνη απφ ην
πιήζνο έζηξσζαλ ζηνλ δξφκν ηα δηθά ηνπο ηκάηηα· θαη άιινη έθνβαλ θιαδηά
απφ ηα δέληξα, θαη ηα έζηξσλαλ ζηνλ δξφκν. Σα δε πιήζε πνπ
πξνπνξεχνληαλ θαη εθείλα πνπ αθνινπζνχζαλ έθξαδαλ, ιέγνληαο: Χζαλλά
ζηνλ γην ηνχ Ααβίδ· επινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ·
σζαλλά ελ ηνηο πςίζηνηο. Καη φηαλ κπήθε κέζα ζηα Εεξνζφιπκα ζείζηεθε
νιφθιεξε ε πφιε, ιέγνληαο: Πνηνο είλ' απηφο; Καη ηα πιήζε έιεγαλ: Ώπηφο
είλαη ν Εεζνχο, ν πξνθήηεο, απηφο απφ ηε Ναδαξέη ηήο Γαιηιαίαο.
Ύζηεξα νη ςάιηεο ιέλε:
Ο θαζήκελνο επί ησλ Υεξνπβείκ ζηνλ ζξφλν ηεο δφμαο Σνπ, κπήθε
ζηελ Εεξνπζαιήκ. Πφζν κεγάιε είλαη ε ηαπεηλφηεηά ηνπ!
12) Μπξνζηά απφ ηελ εηθφλα ηνπ αγίνπ Εσάλλνπ ηνπ ΐαπηηζηνχ:
Φαικόο 52:8,9
Βγψ, φκσο, [ζα είκαη] ζαλ ειηφδεληξν, πνπ αθκάδεη ζηνλ νίθν ηνχ
Θενχ· θαη ζα ειπίδσ ζην φλνκά ζνπ, επεηδή είλαη αγαζφ κπξνζηά ζηνπο
νζίνπο ζνπ.
Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 7:28-35
Βπεηδή, ζαο ιέσ φηη, αλάκεζα ζ' απηνχο πνπ γελλήζεθαλ απφ γπλαίθα
θαλέλαο πξνθήηεο δελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ Εσάλλε ηνλ ΐαπηηζηή·
εληνχηνηο, ν κηθξφηεξνο κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ είλαη κεγαιχηεξνο απ'
απηφλ. Καη νιφθιεξνο ν ιαφο αθνχγνληαο, θαη νη ηειψλεο, δηθαίσζαλ ηνλ
Θεφ θαζψο πνπ βαπηίζηεθαλ ην βάπηηζκα ηνπ Εσάλλε. Βλψ νη Φαξηζαίνη θαη
νη λνκηθνί αζέηεζαλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ηε βνπιή ηνχ Θενχ, θαζψο δελ
βαπηίζηεθαλ απ' απηφλ. Καη ν Κχξηνο είπε: Με ηη, ινηπφλ, λα εμνκνηψζσ
ηνχο αλζξψπνπο απηήο ηήο γελεάο; Καη κε ηη είλαη φκνηνη; Βίλαη φκνηνη κε
παηδηά, πνπ θάζνληαη ζηελ αγνξά θαη θσλάδνπλ αλακεηαμχ ηνπο, θαη ιέλε:
αο παίμακε θινγέξα, θαη δελ ρνξέςαηε· ζαο κνηξνινγήζακε, θαη δελ
θιάςαηε. Βπεηδή, ήξζε ν Εσάλλεο ν ΐαπηηζηήο κήηε ηξψγνληαο ςσκί κήηε
πίλνληαο θξαζί, θαη ιέηε: Έρεη δαηκφλην. Ήξζε ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ
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ηξψγνληαο θαη πίλνληαο, θαη ιέηε: Αέζηε, έλαο άλζξσπνο θαγάο θαη
θξαζνπφηεο, θίινο ηεισλψλ θαη ακαξησιψλ. Καη ε ζνθία δηθαηψζεθε απφ
φια ηα παηδηά ηεο.
Ύζηεξα νη ςάιηεο ιέλε:
Αελ νκνηάδεη ζε ζέλα θαλείο απφ φζνπο γελλήζεθαλ απφ γπλαίθεο.
Βίζαη ν πεξηζζφηεξν ηηκεκέλνο κεηαμχ ησλ αγίσλ, Εσάλλε ΐαπηηζηά.
ην ηέινο ηνπ Όξζξνπ:
Μεηά ην ηέινο ηεο πεξηθνξάο ιέγεηαη ε επρή ηνπ Βπαγγειίνπ.
Καηφπηλ, ιέγεηαη ν ςαικφο θαη ην Βπαγγέιην ηνπ ξζξνπ ηεο Κπξηαθήο ησλ
ΐαΎσλ, θαη θαηαθιείεηαη ε αθνινπζία σο ζπλήζσο.
Φαικόο 68:19,33
Κχξηε, [είζαη] άμηνο επινγίαο, [πνπ] θαζεκεξηλά κάο επηθνξηίδεηο. Ο
Θεφο ηνπ Εζξαήι ζα δψζεη δχλακε θαη ηζρχ ζην ιαφ ηνπ, Βπινγεκέλνο είλαη
ν Θεφο.
Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 19:1-10
Καη θαζψο κπήθε κέζα, δηεξρφηαλ ηελ Εεξηρψ. Καη μάθλνπ, έλαο
άλζξσπνο, πνπ νλνκαδφηαλ Γαθραίνο, ν νπνίνο ήηαλ αξρηηειψλεο, θη απηφο
ήηαλ πινχζηνο· θαη δεηνχζε λα δεη ηνλ Εεζνχ πνηνο είλαη· θαη δελ κπνξνχζε
εμαηηίαο ηνχ πιήζνπο, επεηδή ήηαλ θνληφο ζην αλάζηεκα. Καη ηξέρνληαο
κπξνζηά, αλέβεθε επάλσ ζε κηα ζπθνκνπξηά γηα λα ηνλ δεη· επεηδή, απφ
εθείλν [ηνλ δξφκν] επξφθεηην λα πεξάζεη. Καη φηαλ ν Εεζνχο ήξζε ζηνλ
ηφπν, θαζψο θνίηαμε ςειά, ηνλ είδε, θαη ηνπ είπε: Γαθραίε, θαηέβα γξήγνξα·
επεηδή, ζήκεξα πξέπεη λα κείλσ ζην ζπίηη ζνπ. Καη θαηέβεθε γξήγνξα, θαη
ηνλ ππνδέρζεθε κε ραξά. Καη φινη, βιέπνληαο απηφ, γφγγπδαλ, ιέγνληαο φηη:
Μπήθε γηα λα κείλεη κέζα ζε έλαλ ακαξησιφ άλζξσπν. Καη ν Γαθραίνο,
αθνχ ζεθψζεθε φξζηνο, είπε ζηνλ Κχξην: Αεο, ηα κηζά απφ ηα ππάξρνληά
κνπ, Κχξηε, [ηα] δίλσ ζηνπο θησρνχο· θη αλ ζπθνθάληεζα θάπνηνλ ζε θάηη,
απνδίδσ ηεηξαπιάζηα. Καη ν Εεζνχο είπε ζ' απηφλ φηη: ήκεξα έγηλε
ζσηεξία ζ' απηφ ην ζπίηη, θαζφζνλ θη απηφο είλαη γηνο ηνχ Ώβξαάκ. Βπεηδή,
ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ ήξζε λα δεηήζεη θαη λα ζψζεη ην ρακέλν.
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Ζ Θεία Λεηηνπξγία ηεο Κπξηαθήο ησλ Βαΐσλ
Ο πξνεζηψο ηεξέαο πςψλεη ηα πξφζθνξα, θαη νη ππφινηπνη ηεξείο θαη
νη δηάθνλνη ςάιινπλ ηνλ χκλν ησλ ΐαΎσλ, κέρξηο φηνπ εηζέιζνπλ ζην ηεξφ.
Καηφπηλ, αλαγηλψζθνληαη νη ςαικνί ηεο ηξίηεο θαη ηεο έθηεο ψξαο.
Ώθνινχζσο, αλαγηλψζθνληαη ηα ηξία απνζηνιηθά αλαγλψζκαηα.
Ζ επηζηνιή ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ πξνο ηνπο Δβξαίνπο
(9:11-28)
Καη φηαλ ήξζε ν Υξηζηφο, ν αξρηεξέαο ησλ αγαζψλ πνπ επξφθεηην λα
αθνινπζήζνπλ, δηακέζνπ ηήο κεγαιχηεξεο θαη ηειεηφηεξεο ζθελήο, φρη
ρεηξνπνίεηεο, δειαδή, φρη απηήο ηήο θαηαζθεπήο, νχηε κε αίκα ηξάγσλ θαη
κνζραξηψλ, αιιά δηακέζνπ ηνχ δηθνχ ηνπ αίκαηνο, κηα θνξά γηα πάληα
κπήθε κέζα ζηα άγηα, αθνχ απέθηεζε αηψληα ιχηξσζε. Βπεηδή, αλ ην αίκα
ησλ ηαχξσλ θαη ησλ ηξάγσλ θαη ε ζηάρηε ηήο δάκαιεο, πνπ ξαληίδεη ηνχο
κνιπζκέλνπο, αγηάδεη πξνο ηελ θαζαξφηεηα ηεο ζάξθαο, πφζν κάιινλ ην
αίκα ηνχ Υξηζηνχ, ν νπνίνο δηακέζνπ ηνχ αησλίνπ Πλεχκαηνο πξφζθεξε ηνλ
εαπηφ ηνπ ρσξίο ςεγάδη ζηνλ Θεφ, ζα θαζαξίζεη ηε ζπλείδεζή ζαο απφ
λεθξά έξγα, ζην λα ιαηξεχεηε ηνλ δσληαλφ Θεφ; Καη γη' απηφ είλαη κεζίηεο
θαηλνχξγηαο δηαζήθεο, ψζηε, δηακέζνπ ηνχ ζαλάηνπ, πνπ έγηλε γηα
απνιχηξσζε ησλ παξαβάζεσλ θαηά ηελ πξψηε δηαζήθε, λα πάξνπλ ηελ
ππφζρεζε νη θαιεζκέλνη ηήο αηψληαο θιεξνλνκηάο. Βπεηδή, φπνπ [ππάξρεη]
δηαζήθε, [είλαη] αλάγθε λα ππάξρεη ν ζάλαηνο εθείλνπ πνπ έθαλε ηε
δηαζήθε· δεδνκέλνπ φηη, ε δηαζήθε [είλαη] ηζρπξή γηα φζνπο έρνπλ πεζάλεη·
επεηδή, πνηέ δελ ηζρχεη ελφζσ ν δηαζέηεο δεη. Γη' απηφ, νχηε ε πξψηε δελ
ήηαλ εγθαηληαζκέλε ρσξίο αίκα· επεηδή, αθνχ θάζε εληνιή ηνχ λφκνπ
εηπψζεθε απφ ηνλ Μσπζή ζε νιφθιεξν ηνλ ιαφ, παίξλνληαο ην αίκα ησλ
κνζραξηψλ θαη ησλ ηξάγσλ, κε λεξφ θαη θφθθηλν καιιί θαη χζζσπν, ξάληηζε
θαη ην ίδην ην βηβιίν θαη νιφθιεξν ηνλ ιαφ, ιέγνληαο: «Ώπηφ [είλαη] ην αίκα
ηήο δηαζήθεο, πνπ ν Θεφο δηέηαμε ζε ζαο». Μάιηζηα, θαη ηε ζθελή θαη φια
ηα ζθεχε ηήο ππεξεζίαο, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, ηα ξάληηζε κε αίκα. Καη
ζρεδφλ κε αίκα θαζαξίδνληαη φια ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, θαη ρσξίο ρχζε
αίκαηνο δελ γίλεηαη άθεζε. Ήηαλ, ινηπφλ, αλάγθε νη κελ ηχπνη ησλ
επνπξαλίσλ λα θαζαξίδνληαη κ' απηά· φκσο, απηά ηα επνπξάληα κε ζπζίεο
αλψηεξεο απφ φ,ηη απηέο. Βπεηδή, ν Υξηζηφο δελ κπήθε κέζα ζε ρεηξνπνίεηα
άγηα, αληίηππα ησλ αιεζηλψλ, αιιά ζηνλ ίδην ηνλ νπξαλφ, γηα λα εκθαληζηεί
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ηψξα κπξνζηά ζηνλ Θεφ γηα ράξε καο· νχηε γηα λα πξνζθέξεη πνιιέο θνξέο
ηνλ εαπηφ ηνπ, φπσο ν αξρηεξέαο κπαίλεη κέζα ζηα άγηα θάζε ρξφλν κε μέλν
αίκα· (επεηδή, έπξεπε [ηφηε], απφ ηε δεκηνπξγία ηνχ θφζκνπ, λα πάζεη
πνιιέο θνξέο)· ηψξα, φκσο, θαλεξψζεθε κηα θνξά, ζην ηέινο ησλ αηψλσλ,
γηα λα αζεηήζεη ηελ ακαξηία δηακέζνπ ηήο δηθήο ηνπ ζπζίαο. Καη θαζψο
είλαη απνθαζηζκέλν ζηνπο αλζξψπνπο κηα θνξά λα πεζάλνπλ, χζηεξα δε
απφ ηνχην [είλαη] θξίζε· έηζη θαη ν Υξηζηφο, ν νπνίνο κηα θνξά γηα πάληα
πξνζθέξζεθε γηα λα ζεθψζεη ηηο ακαξηίεο πνιιψλ, ζα θαλεί γηα κηα δεχηεξε
θνξά ρσξίο ακαξηία ζ' εθείλνπο πνπ ηνλ πξνζκέλνπλ γηα ζσηεξία. Δ ράξε
ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Α’
(4:1-11)
Βπεηδή, ινηπφλ, ν Υξηζηφο έπαζε θαηά ζάξθα γηα ράξε καο,
νπιηζηείηε θη εζείο ην ίδην θξφλεκα· δεδνκέλνπ φηη, απηφο πνπ έπαζε θαηά
ζάξθα, έπαπζε απφ ηελ ακαξηία· γηα λα δήζεηε ηνλ ππφινηπν ρξφλν κέζα
ζηε ζάξθα, φρη πιένλ ζηηο επηζπκίεο ησλ αλζξψπσλ, αιιά ζην ζέιεκα ηνπ
Θενχ. Βπεηδή, αξθεηφο [είλαη] ζε καο ν πεξαζκέλνο θαηξφο ηνχ βίνπ, φηαλ
πξάμακε ην ζέιεκα ησλ εζλψλ, θαζψο πεξπαηήζακε ζε αζέιγεηεο, επηζπκίεο,
νηλνπνζίεο, γιεληνθφπηα, ζπκπφζηα θαη αζέκηηεο εηδσινιαηξείεο·θαη γη' απηφ
παξαμελεχνληαη, πνπ εζείο δελ ζπληξέρεηε [καδί ηνπο] ζην ίδην μερείιηζκα
ηεο αζσηίαο, θαη [ζαο] βιαζθεκνχλ·νη νπνίνη ζα απνδψζνπλ ιφγν ζ' εθείλνλ
πνπ είλαη έηνηκνο λα θξίλεη, δσληαλνχο θαη λεθξνχο. Βπεηδή, γη' απηφ
θεξχρζεθε ην επαγγέιην θαη πξνο ηνπο λεθξνχο, γηα λα θξηζνχλ κελ
ζχκθσλα κε ηνπο αλζξψπνπο θαηά ηε ζάξθα, λα δνπλ φκσο ζχκθσλα κε ηνλ
Θεφ θαηά ην πλεχκα. ισλ δε ην ηέινο πιεζίαζε· δήζηε, ινηπφλ, κε
ζσθξνζχλε, θαη αγξππλείηε ζηηο πξνζεπρέο. Πξνπάλησλ, φκσο, έρεηε
έλζεξκε ηελ αγάπε ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ· επεηδή, «ε αγάπε ζα ζθεπάζεη
πιήζνο ακαξηηψλ». [Γίλεζηε] θηιφμελνη ν έλαο ζηνλ άιινλ, ρσξίο
γνγγπζκνχο. Κάζε έλαο, αλάινγα κε ην ράξηζκα πνπ πήξε, ππεξεηείηε ν
έλαο ηνλ άιινλ ζχκθσλα κ' απηφ, σο θαινί νηθνλφκνη ηήο πνιπεηδνχο ράξεο
ηνχ Θενχ. Ώλ θάπνηνο κηιάεη, [αο κηιάεη] ζαλ [θάπνηνλ πνπ κηιάεη] ιφγηα
Θενχ· αλ θάπνηνο ππεξεηεί, [αο ππεξεηεί] ζαλ [θάπνηνλ πνπ ππεξεηεί] απφ
ηε δχλακε πνπ ρνξεγεί ν Θεφο, γηα λα δνμάδεηαη ζε φια ν Θεφο δηακέζνπ
ηνχ Εεζνχ Υξηζηνχ, ζηνλ νπνίν είλαη ε δφμα θαη ε θπξηαξρηθή εμνπζία ζηνπο
αηψλεο ησλ αηψλσλ. Ώκήλ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ
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θφζκνπ, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο
εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Σα Πξννίκηα ησλ Πξάμεσλ ησλ απνζηόισλ:
Χζαλλά ελ ηνηο πςίζηνηο! Ώπηφο είλαη ν βαζηιεχο ηνπ Εζξαήι!
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ελ νλφκαηη Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ!
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 28:11-31
Καη χζηεξα απφ ηξεηο κήλεο απνπιεχζακε, επάλσ ζε έλα
Ώιεμαλδξηλφ πινίν, κε ζεκαία ησλ Αηνζθνχξσλ, πνπ είρε παξαρεηκάζεη ζην
λεζί· θαη φηαλ θηάζακε ζηηο πξαθνχζεο, κείλακε ηξεηο εκέξεο. Καη απφ
εθεί, αθνχ θάλακε ηνλ πεξίπινπ, θηάζακε ζην Ρήγην· θαη χζηεξα απφ κία
εκέξα, φηαλ έπλεπζε λφηηνο άλεκνο, ήξζακε ηε δεχηεξε εκέξα ζηνπο
Πνηίνινπο· φπνπ, βξίζθνληαο αδειθνχο, καο παξαθάιεζαλ λα κείλνπκε καδί
ηνπο επηά εκέξεο· θαη έηζη ήξζακε ζηε Ρψκε. Καη απφ εθεί, αθνχγνληαο νη
αδειθνί ηα λέα γηα καο, βγήθαλ έμσ ζε ζπλάληεζή καο κέρξη ηνλ Άππην
Φφξν θαη ηηο Σξεηο Σαβέξλεο· ηνπο νπνίνπο, φηαλ είδε ν Παχινο,
επραξίζηεζε ηνλ Θεφ, θαη πήξε ζάξξνο. Καη φηαλ ήξζακε ζηε Ρψκε, ν
εθαηφληαξρνο παξέδσζε ηνπο θξαηνχκελνπο ζηνλ ζηξαηνπεδάξρε· ζηνλ
Παχιν, φκσο, επηηξάπεθε λα κέλεη κφλνο ηνπ, καδί κε έλαλ ζηξαηηψηε, πνπ
ηνλ θχιαγε. Καη χζηεξα απφ ηξεηο εκέξεο, ν Παχινο ζπγθάιεζε ηνπο
πξψηνπο απφ ηνπο Ενπδαίνπο, πνπ ήζαλ εθεί· θαη φηαλ ζπγθεληξψζεθαλ,
ηνπο έιεγε: Άλδξεο αδειθνί, εγψ, ρσξίο λα θάλσ θάηη ελάληηα ζηνλ ιαφ ή
ζηα παηξψα έζηκα, παξαδφζεθα απφ ηα Εεξνζφιπκα θξαηνχκελνο ζηα ρέξηα
ησλ Ρσκαίσλ· νη νπνίνη, αθνχ κε αλέθξηλαλ, ήζειαλ λα κε απνιχζνπλ,
επεηδή θακηά αηηία ζαλάηνπ δελ ππήξρε ζε κέλα. κσο, επεηδή νη Ενπδαίνη
αληέιεγαλ, αλαγθάζηεθα λα επηθαιεζηψ ηνλ Καίζαξα· φρη ζαλ λα έρσ λα
θαηεγνξήζσ ην έζλνο κνπ ζε θάηη. Γη' απηή, ινηπφλ, ηελ αηηία ζάο θάιεζα
γηα λα [ζαο] δσ θαη λα κηιήζσ· επεηδή, έλεθα ηεο ειπίδαο ηνχ Εζξαήι θνξάσ
ηνχηε ηελ αιπζίδα. Καη εθείλνη είπαλ ζ' απηφλ: Βκείο νχηε γξάκκαηα πήξακε
γηα ζέλα απφ ηελ Ενπδαία νχηε, εξρφκελνο θάπνηνο απφ ηνπο αδειθνχο,
αλήγγεηιε ή κίιεζε θάηη θαθφ ελαληίνλ ζνπ. Βπηζπκνχκε, κάιηζηα, λα
αθνχζνπκε απφ ζέλα ηη θξνλείο· επεηδή, γηα ηελ αίξεζε απηή είλαη ζε καο
γλσζηφ φηη, παληνχ αληηιέγεηαη. Καη αθνχ ηνχ δηφξηζαλ κία εκέξα, ήξζαλ ζ'
απηφλ ζην θαηάιπκα πνιινί· ζηνπο νπνίνπο εμέζεζε κε καξηπξίεο ηε
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βαζηιεία ηνχ Θενχ, θαη ηνπο έπεηζε ζηα ζρεηηδφκελα κε ηνλ Εεζνχ, θαη απφ
ηνλ λφκν ηνχ Μσπζή θαη απφ ηνπο πξνθήηεο, απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ.
Καη άιινη κελ πείζνληαλ ζηα ιεγφκελα, άιινη φκσο απηζηνχζαλ. Καη θαζψο
ήζαλ αζχκθσλνη αλακεηαμχ ηνπο, αλαρσξνχζαλ, αθνχ ν Παχινο είπε έλαλ
ιφγν, φηη: Καιά κίιεζε ην Πλεχκα ην Άγην ζηνπο παηέξεο καο δηακέζνπ ηνχ
πξνθήηε Δζατα·πνπ έιεγε: «Πήγαηλε ζε ηνχην ηνλ ιαφ θαη πεο: Με ηελ αθνή
ζα αθνχζεηε, θαη δελ ζα ελλνήζεηε· θαη βιέπνληαο ζα δείηε, θαη δελ ζα
θαηαιάβεηε. Βπεηδή, ε θαξδηά ηνχηνπ ηνχ ιανχ πάρπλε, θαη κε ηα απηηά
άθνπζαλ βαξηά, θαη έθιεηζαλ ηα κάηηα ηνπο· κήπσο θάπνηε δνπλ κε ηα
κάηηα, αθνχζνπλ κε ηα απηηά, θαη ελλνήζνπλ κε ηελ θαξδηά, θαη
επηζηξέςνπλ, θαη ηνπο γηαηξέςσ». Ώο είλαη, ινηπφλ, ζε ζαο γλσζηφ φηη, ζηα
έζλε ζηάιζεθε ην ζσηήξην [κήλπκα] ηνπ Θενχ· απηνί θαη ζα αθνχζνπλ. Καη
αθνχ είπε απηά, νη Ενπδαίνη αλαρψξεζαλ, έρνληαο αλάκεζά ηνπο πνιιή
ζπδήηεζε. Καη ν Παχινο έκεηλε δχν νιφθιεξα ρξφληα ζε έλα ηδηαίηεξν
κηζζσκέλν ζπίηη· θαη δερφηαλ φινπο εθείλνπο πνπ έξρνληαλ ζ' απηφλ,
θεξχηηνληαο ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ, θαη δηδάζθνληαο κε θάζε παξξεζία,
ρσξίο εκπφδην, απηά [πνπ ζρεηίδνληαλ] κε ηνλ Κχξην Εεζνχ Υξηζηφ.
Οη επαγγειηθέο πεξηθνπέο ηεο Κπξηαθήο ησλ Βαΐσλ:
Ο ηεξέαο ιέγεη ηελ επρή ηνπ Βπαγγειίνπ. Μεηά ιέγεηαη ε επρή ηνπ
Βπαγγειίνπ θαη ν ςαικφο. Ώθνινπζνχλ νη ηέζζεξηο επαγγειηθέο πεξηθνπέο,
ζηα θνπηηθά θαη ζηα αξαβηθά, απφ ηα Βπαγγέιηα Καηά Μαηζαίνλ, Καηά
Μάξθνλ, Καηά Λνπθάλ, θαη Καηά Εσάλλελ.
Φαικόο 81:3,1,2
αιπίζηε ζάιπηγγα ζε λενκελία, ζε νξηζκέλνλ θαηξφ, ζηελ εκέξα ηήο
γηνξηήο καο. Φάιηε κε επθξνζχλε ζηνλ Θεφ, ηε δχλακή καο· αιαιάμηε ζηνλ
Θεφ ηνχ Εαθψβ. Τςψζηε ςαικσδία, θαη ρηππάηε ηχκπαλν, ηεξπλή θηζάξα
καδί κε ςαιηήξη
Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 21:1-17
Καη φηαλ πιεζίαζαλ ζηα Εεξνζφιπκα, θαη ήξζαλ ζηε ΐεζθαγή, πξνο
ην φξνο ησλ ειαηψλ, ν Εεζνχο έζηεηιε ηφηε δχν καζεηέο, ιέγνληάο ηνπο:
Πεγαίλεηε ζηελ θσκφπνιε, πνπ [είλαη] απέλαληί ζαο· θη ακέζσο ζα βξείηε
έλα ζειπθφ γατδνχξη δεκέλν, θαη καδί ηνπ έλα πνπιαξάθη· ιχζηε [ηα], θαη
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θέξηε [ηα] ζε κέλα. Καη αλ θάπνηνο ζαο πεη θάηη, ζα πείηε, φηη ν Κχξηνο ηα
έρεη αλάγθε· θαη ζα ηα ζηείιεη ακέζσο. Καη φιν ηνχην έγηλε, γηα λα
εθπιεξσζεί απηφ πνπ εηπψζεθε δηακέζνπ ηνχ πξνθήηε, πνπ είπε: «Πείηε
ζηε ζπγαηέξα ηψλ»: «Αεο, ν βαζηιηάο ζνπ έξρεηαη ζε ζέλα πξάνο, θαη
θαζηζκέλνο επάλσ ζε γατδνχξη, θαη πνπιάξη, αξζεληθφ γέλλεκα ππνδπγίνπ».
Καη αθνχ νη καζεηέο πνξεχηεθαλ θαη έθαλαλ φπσο ηνπο πξφζηαμε ν Εεζνχο,
έθεξαλ ην γατδνχξη θαη ην πνπιαξάθη, θαη έβαιαλ επάλσ ηνπο ηα ηκάηηά ηνπο
θαη [ηνλ] έβαιαλ θαη θάζεζε επάλσ ζ' απηά. Καη νη πεξηζζφηεξνη απφ ην
πιήζνο έζηξσζαλ ζηνλ δξφκν ηα δηθά ηνπο ηκάηηα· θαη άιινη έθνβαλ θιαδηά
απφ ηα δέληξα, θαη ηα έζηξσλαλ ζηνλ δξφκν. Σα δε πιήζε πνπ
πξνπνξεχνληαλ θαη εθείλα πνπ αθνινπζνχζαλ έθξαδαλ, ιέγνληαο: Χζαλλά
ζηνλ γην ηνχ Ααβίδ· επινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ·
σζαλλά ελ ηνηο πςίζηνηο. Καη φηαλ κπήθε κέζα ζηα Εεξνζφιπκα ζείζηεθε
νιφθιεξε ε πφιε, ιέγνληαο: Πνηνο είλ' απηφο; Καη ηα πιήζε έιεγαλ: Ώπηφο
είλαη ν Εεζνχο, ν πξνθήηεο, απηφο απφ ηε Ναδαξέη ηήο Γαιηιαίαο. Καη ν
Εεζνχο κπήθε κέζα ζην ηεξφ ηνχ Θενχ, θαη έβγαιε έμσ φινπο απηνχο πνπ
πνπινχζαλ θαη αγφξαδαλ κέζα ζην ηεξφ, θαη αλαπνδνγχξηζε ηα ηξαπέδηα
ησλ αξγπξακνηβψλ, θαη ηα θαζίζκαηα απηψλ πνπ πνπινχζαλ ηα πεξηζηέξηα·
θαη ηνπο ιέεη: Βίλαη γξακκέλν: «Ο νίθνο κνπ, ζα νλνκάδεηαη νίθνο
πξνζεπρήο»· εζείο, φκσο, ηνλ θάλαηε «ζπήιαην ιεζηψλ». Καη ήξζαλ θνληά
ηνπ κέζα ζην ηεξφ ηπθινί θαη ρσινί· θαη ηνπο ζεξάπεπζε. Καη φηαλ νη ηεξείο
θαη νη γξακκαηείο είδαλ ηα ζαπκαζηά [πξάγκαηα] πνπ έθαλε, θαη ηα παηδηά
πνπ έθξαδαλ κέζα ζην ηεξφ θαη έιεγαλ: Χζαλλά ζηνλ γην ηνχ Ααβίδ,
αγαλάθηεζαλ,
θαη
ηνπ
είπαλ:
Ώθνχο
απηνί
ηη
ιέλε;
Καη ν Εεζνχο ιέεη ζ' απηνχο: Ναη· πνηέ δελ δηαβάζαηε φηη: «Ώπφ ζηφκα
λεπίσλ θαη απφ ζειαδφλησλ εηνίκαζεο αίλεζε»; Καη αθνχ ηνπο άθεζε,
βγήθε έμσ απφ ηελ πφιε, ζηε ΐεζαλία, θαη δηαλπρηέξεπζε εθεί.
Σα πξνθαηαξθηηθά ηνπ πξώηνπ Δπαγγειίνπ:
Χζαλλά ελ ηνηο πςίζηνηο! Ώπηφο είλαη ν βαζηιεχο ηνπ Εζξαήι!
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ελ νλφκαηη Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ!

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 11:1-11
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Καη φηαλ πιεζηάδνπλ ζηα Εεξνζφιπκα, ζηε ΐεζθαγή θαη ΐεζαλία,
θνληά ζην βνπλφ ησλ Βιαηψλ, ζηέιλεη δχν απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, θαη ηνπο
ιέεη: Πεγαίλεηε ζηελ θσκφπνιε απέλαληί ζαο· θη ακέζσο, θαζψο ζα
κπαίλεηε κέζα ζ' απηή, ζα βξείηε έλα πνπιάξη δεκέλν, επάλσ ζην νπνίν
θαλέλαο άλζξσπνο δελ έρεη θαζήζεη· ιχζηε ην θαη θέξηε ην· θαη αλ θάπνηνο
ζάο πεη: Γηαηί ην θάλεηε απηφ; Να πείηε φηη: Ο Κχξηνο ην έρεη αλάγθε· θη
ακέζσο ζα ην ζηείιεη εδψ. Καη πήγαλ, θαη βξήθαλ ην πνπιάξη δεκέλν θνληά
ζηελ πφξηα, έμσ, επάλσ ζηε δίνδν, θαη ην ιχλνπλ. Καη κεξηθνί απφ εθείλνπο
πνπ ζηέθνληαλ εθεί ηνχο έιεγαλ: Ση θάλεηε, ιχλνληαο ην πνπιάξη; Καη
εθείλνη ηνχο είπαλ, φπσο ηνπο είρε παξαγγείιεη ν Εεζνχο· θαη ηνπο άθεζαλ.
Καη έθεξαλ ην πνπιάξη ζηνλ Εεζνχ, θαη έβαιαλ επάλσ ηνπ ηα ηκάηηά ηνπο·
θαη θάζεζε επάλσ ηνπ. Καη πνιινί έζηξσζαλ ηα ηκάηηά ηνπο ζηνλ δξφκν·
άιινη κάιηζηα έθνβαλ θιαδηά απφ ηα δέληξα, θαη έζηξσλαλ ζηνλ δξφκν. Καη
εθείλνη πνπ πξνπνξεχνληαλ θαη εθείλνη πνπ αθνινπζνχζαλ έθξαδαλ,
ιέγνληαο: Χζαλλά, επινγεκέλνο απηφο πνπ έξρεηαη ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ·
επινγεκέλε ε βαζηιεία ηνχ παηέξα καο Ααβίδ, πνπ έξρεηαη ζην φλνκα ηνπ
Κπξίνπ· Χζαλλά ελ ηνηο πςίζηνηο. Καη κπήθε κέζα ζηα Εεξνζφιπκα θαη ζην
ηεξφ· θαη αθνχ [ηα] θνίηαμε νιφγπξα φια, επεηδή ε ψξα ήηαλ ήδε θνληά ζην
δεηιηλφ, βγήθε έμσ ζηε ΐεζαλία καδί κε ηνπο δψδεθα.
Σα πξνθαηαξθηηθά ηνπ δεύηεξνπ Δπαγγειίνπ:
Ο θαζήκελνο επί ησλ Υεξνπβείκ ζηνλ ζξφλν ηεο δφμαο Σνπ, κπήθε
ζηελ Εεξνπζαιήκ. Πφζν κεγάιε είλαη ε ηαπεηλφηεηά ηνπ!
Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 19:29-48
Καη θαζψο πιεζίαζε ζηε ΐεζθαγή θαη ζηε ΐεζαλία, θνληά ζην
βνπλφ πνπ απνθαιείηαη ησλ Βιαηψλ, έζηεηιε δχν απφ ηνπο καζεηέο ηνπ,
ιέγνληαο: Πεγαίλεηε ζηελ απέλαληη θσκφπνιε· ζηελ νπνία κπαίλνληαο ζα
βξείηε έλα πνπιάξη δεκέλν, επάλσ ζην νπνίν δελ θάζεζε πνηέ θαλέλαο
άλζξσπνο· ιχζηε ην θαη θέξηε ην. Καη αλ θάπνηνο ζάο ξσηήζεη: Γηαηί [ην]
ιχλεηε; Έηζη ζα πείηε ζ' απηφλ, φηη: Ο Κχξηνο ην έρεη αλάγθε. Καη νη
απεζηαικέλνη πήγαλ, θαη βξήθαλ φπσο ηνπο είρε πεη. Καη ελψ έιπλαλ ην
πνπιάξη, νη ηδηνθηήηεο ηνπ είπαλ ζ' απηνχο: Γηαηί ιχλεηε ην πνπιάξη; Καη
εθείλνη είπαλ: Ο Κχξηνο ην έρεη αλάγθε. Καη ην έθεξαλ ζηνλ Εεζνχ. Καη
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αθνχ έξξημαλ ηα ηκάηηά ηνπο επάλσ ζην πνπιάξη, έβαιαλ ηνλ Εεζνχ θαη
θάζεζε επάλσ ηνπ. Καη ελψ πνξεπφηαλ, έζηξσλαλ απφ θάησ ηα ηκάηηά ηνπο
ζηνλ δξφκν. Καη φηαλ πιεζίαδε ήδε ζηελ θαηάβαζε ηνπ βνπλνχ ησλ
Βιαηψλ, άξρηζε νιφθιεξν ην πιήζνο ησλ καζεηψλ ραίξνληαο λα πκλνχλ ηνλ
Θεφ κεγαιφθσλα γηα φια ηα ζαχκαηα πνπ είδαλ, ιέγνληαο: Βπινγεκέλνο ν
εξρφκελνο βαζηιηάο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ· εηξήλε ζηνλ νπξαλφ, θαη δφμα ελ
πςίζηνηο. Καη κεξηθνί απφ ηνπο Φαξηζαίνπο, [κέζα] απφ ηνλ φριν, ηνπ είπαλ:
Αάζθαιε, επίπιεμε ηνπο καζεηέο ζνπ. Καη απνθξηλφκελνο είπε ζ' απηνχο:
αο ιέσ φηη, αλ απηνί ζσπάζνπλ, νη πέηξεο ζα θσλάμνπλ. Καη φηαλ
πιεζίαζε, βιέπνληαο ηελ πφιε, έθιαςε γη' απηή, ιέγνληαο: Βίζε λα γλψξηδεο
θη εζχ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ εκέξα ζνπ ηνχηε, απηά [πνπ απνβιέπνπλ] γηα
ηελ εηξήλε ζνπ· αιιά, ηψξα, θξχθηεθαλ απφ ηα κάηηα ζνπ· επεηδή, ζάξζνπλ
εκέξεο επάλσ ζνπ, θαη νη ερζξνί ζνπ ζα θάλνπλ ραξάθσκα γχξσ απφ ζέλα,
θαη ζα ζε πεξηθπθιψζνπλ, θαη ζα ζε ζηελνρσξήζνπλ απφ παληνχ· θαη ζα ζε
θαηεδαθίζνπλ, θαη ηα παηδηά ζνπ κέζα ζε ζέλα, θαη δελ ζα αθήζνπλ κέζα ζε
ζέλα πέηξα επάλσ ζε πέηξα· επεηδή, δελ γλψξηζεο ηελ εκέξα ηήο επίζθεςήο
ζνπ. Καη κπαίλνληαο κέζα ζην ηεξφ, άξρηζε λα βγάδεη έμσ απηνχο πνπ
πνπινχζαλ κέζα ζ' απηφ θαη αγφξαδαλ, ιέγνληάο ηνπο: Βίλαη γξακκέλν: «Ο
νίθνο κνπ είλαη νίθνο πξνζεπρήο»· εζείο, φκσο, ηνλ θάλαηε «ζπήιαην
ιεζηψλ». Καη θάζε εκέξα δίδαζθε κέζα ζην ηεξφ· νη δε αξρηεξείο θαη νη
γξακκαηείο θαη νη πξψηνη απφ ηνλ ιαφ δεηνχζαλ λα ηνλ εμνληψζνπλ· θαη
δελ έβξηζθαλ ην ηη λα θάλνπλ· επεηδή, νιφθιεξνο ν ιαφο ήηαλ
πξνζεισκέλνο ζην λα ηνλ αθνχεη.
Σα πξνθαηαξθηηθά ηνπ ηξίηνπ Δπαγγειίνπ:
ηνλ δξφκν έζηξσζαλ ηα ηκάηηά ηνπο, θαη απφ ηα δέλδξα έθνςαλ
θιαδηά, θαζψο έιεγαλ ηνλ χκλν: Χζαλλά ζηνλ Τηφ ηνπ Ααπτδ!
Όζηεξα, ιέγνληαη μαλά ηα πξνθαηαξθηηθά ηνπ Βπαγγειίνπ , κεηά ν
ςαικφο θαη ην ηέηαξην Βπαγγέιην:
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Φαικόο 65:1,2
ε πξνζκέλεη χκλνο, Θεέ, ζηε ηψλ· θαη ζε ζέλα ζα απνδνζεί ε επρή.
Χ, εζχ πνπ αθνχο πξνζεπρή, ζε ζέλα ζα έξρεηαη θάζε ζάξθα
Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 12:12-19

Καη ηελ επφκελε εκέξα, έλα κεγάιν πιήζνο, εθείλν πνπ είρε
έξζεη ζηε γηνξηή, φηαλ άθνπζαλ φηη ν Εεζνχο έξρεηαη ζηα
Εεξνζφιπκα, πήξαλ ηα θιαδηά απφ ηηο θνηληθηέο, θαη βγήθαλ ζε
πξνυπάληεζή ηνπ θαη έθξαδαλ: Χζαλλά, επινγεκέλνο ν εξρφκελνο
ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ, ν βαζηιηάο ηνχ Εζξαήι. Καη ν Εεζνχο,
βξίζθνληαο έλα γατδνπξάθη, θάζεζε επάλσ ζ' απηφ, φπσο είλαη
γξακκέλν: «Με θνβάζαη, ζπγαηέξα ηψλ· δεο, ν βαζηιηάο ζνπ
έξρεηαη θαζηζκέλνο επάλσ ζε έλα πνπιάξη γατδνπξηνχ».
Ώπηά, φκσο, δελ [ηα] θαηάιαβαλ αξρηθά νη καζεηέο ηνπ· αιιά, φηαλ
ν Εεζνχο δνμάζηεθε, ηφηε ζπκήζεθαλ φηη απηά ήζαλ γξακκέλα γη'
απηφλ, θαη απηά έθαλαλ ζ' απηφλ. Σν πιήζνο πνπ ήηαλ καδί ηνπ
έδηλε, ινηπφλ, καξηπξία, φηη είρε θσλάμεη ηνλ Λάδαξν απφ ην κλήκα
θαη ηνλ αλέζηεζε απφ ηνπο λεθξνχο· γη' απηφ θαη ην πιήζνο απηφ ηνλ
πξνυπάληεζε, επεηδή είρε αθνχζεη φηη έθαλε απηφ ην ζαχκα. Οη
Φαξηζαίνη, ινηπφλ, είπαλ αλακεηαμχ ηνπο: ΐιέπεηε φηη δελ σθειείηε
[ζε] ηίπνηε; Αέζηε, ν θφζκνο πήγε πίζσ ηνπ.
Σα πξνθαηαξθηηθά ηνπ ηεηάξηνπ Δπαγγειίνπ:
ήκεξα εθπιεξψζεθαλ νη πξνθεηείεο θαη νη πξνηππψζεηο, φπσο απηή
πνπ πξνθήηεπζε ν Γαραξίαο γηα ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ.
Καηφπηλ, ζπλερίδεηαη θαλνληθά ε Θεία Λεηηνπξγία. Πξνο ην ηέινο,
ιέγεηαη ν πεληεθνζηφο ςαικφο θαη ν χκλνο ησλ ΐαΎσλ.
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Μεηά ηε Θεία Κνηλσλία, θιείεηαη ε Χξαία Πχιε.
ην ηέινο ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο ησλ ΐαΎσλ, ν ηεξέαο δελ θάλεη
ακέζσο απφιπζε, αιιά πξνεγνπκέλσο άξρεηαη ε αλάγλσζε ησλ
πξνθεηεηψλ:

Έθηε ώξα ηεο Κπξηαθήο
Ξεθηλάεη ε λεθξψζηκε αθνινπζία κεηά ηε Θεία Λεηηνπξγία
Ηεδεθηήι 37:1-14
Σν ηνχ Κπξίνπ ζηάζεθε επάλσ κνπ· θαη κε έβγαιε έμσ δηακέζνπ ηνχ
πλεχκαηνο ηνπ Κπξίνπ, θαη κε έβαιε ζην κέζνλ κηαο πεδηάδαο, θη απηή
[ήηαλ] γεκάηε απφ θφθαια. Καη κε έθαλε λα πεξάζσ θνληά ηνπο, γχξσγχξσ· θαη λα, [ήζαλ] πνιιά ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ επάλσ ζην πξφζσπν ηεο
πεδηάδαο· θαη λα, [ήζαλ] θαηάμεξα. Καη είπε ζε κέλα: Γηε αλζξψπνπ,
κπνξνχλ απηά ηα θφθαια λα αλαδήζνπλ; Καη είπα: Κχξηε Θεέ, εζχ μέξεηο.
Καη κνπ είπε: Πξνθήηεπζε πξνο απηά ηα θφθαια, θαη πεο ηνπο: Σα θφθαια
ηα μεξά, αθνχζηε ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ· έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο πξνο απηά
ηα θφθαια: Αέζηε, εγψ ζα βάισ κέζα ζε ζαο πλεχκα, θαη ζα αλαδήζεηε· θαη
ζα βάισ επάλσ ζαο λεχξα, θαη ζα βάισ επάλσ ζαο ζάξθα, θαη ζα ζαο
πεξηζθεπάζσ κε δέξκα, θαη ζα βάισ ζε ζαο πλεχκα, θαη ζα αλαδήζεηε, θαη
ζα γλσξίζεηε φηη εγψ [είκαη] ν Κχξηνο. Καη πξνθήηεπζα, θαζψο
πξνζηάρζεθα· θαη, θαζψο πξνθήηεπζα, έγηλε ήρνο, θαη μάθλνπ, έλαο
ζεηζκφο, θαη ηα θφθαια ζπγθεληξψζεθαλ καδί, [ην] έλα θφθαιν καδί κε [ην]
άιιν θφθαιφ. Καη είδα, θαη μάθλνπ, αλαθχεζαλ επάλσ ηνπο λεχξα θαη
ζάξθεο, θαη δέξκα απφ επάλσ ηα πεξηζθέπαζε· φκσο, πλεχκα δελ ήηαλ κέζα
ηνπο. Καη είπε ζε κέλα: Πξνθήηεπζε πξνο ην πλεχκα, πξνθήηεπζε, γηε
αλζξψπνπ, θαη λα πεηο πξνο ην πλεχκα: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο: Έια,
πλεχκα, απφ ηνπο ηέζζεξηο αλέκνπο, θαη θχζεμε πξνο απηνχο ηνπο
θνλεπκέλνπο, θαη αο αλαδήζνπλ. Καη πξνθήηεπζα, φπσο πξνζηάρζεθα· θαη
ην πλεχκα κπήθε κέζα ζ' απηνχο, θαη αλέδεζαλ, θαη ζηάζεθαλ ζηα πφδηα
ηνπο, έλα ζηξάηεπκα κέγα, ζε ππεξβνιηθά κεγάινλ βαζκφ. Καη κνπ είπε: Γηε
αλζξψπνπ, απηά ηα θφθαια είλαη νιφθιεξνο ν νίθνο Εζξαήι· δεο, [απηνί]
ιέλε: Σα θφθαιά καο μεξάζεθαλ, θαη ε ειπίδα καο ράζεθε· εκείο
αθαληζηήθακε. Γη' απηφ, πξνθήηεπζε, θαη πεο ηνπο: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν
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Θεφο. Αεο, ιαέ κνπ, εγψ αλνίγσ ηνχο ηάθνπο ζαο, θαη ζα ζαο αλεβάζσ απφ
ηνπο ηάθνπο ζαο, ζα ζαο θέξσ ζηε γε ηνχ Εζξαήι. Καη ζα γλσξίζεηε φηη εγψ
[είκαη] ν Κχξηνο, φηαλ, ιαέ κνπ, αλνίμσ ηνχο ηάθνπο ζαο, θαη ζαο αλεβάζσ
απφ ηνπο ηάθνπο ζαο. Καη ζα ζαο δψζσ ην πλεχκα κνπ, θαη ζα αλαδήζεηε,
θαη ζα ζαο ηνπνζεηήζσ ζηε γε ζαο· θαη ζα γλσξίζεηε, φηη εγψ ν Κχξηνο
κίιεζα θαη εθηέιεζα, ιέεη ν Κχξηνο.
Ζ εηζαγσγή από ηνλ απόζηνιν Παύιν:
Τπέξ ηεο αλαζηάζεσο ησλ θεθνηκεκέλσλ εθείλσλ νη νπνίνη
αλαπαχζεθαλ ζηελ ελ Υξηζηψ πίζηε. Κχξηε, αλάπαπζε ηηο ςπρέο πάλησλ.
Ύζηεξα, ιέγεηαη ε εηζαγσγή κε ηελ πέλζηκε κεισδία:
Ο Παχινο, δνχινο ηνπ Κπξίνπ Εεζνχ Υξηζηνχ, πνπ θιήζεθε σο
απφζηνινο θαη είλαη εθιεθηφο ηνπ επαγγειίνπ ηνπ Θενχ.
Καηφπηλ, αλαγηλψζθεηαη ζηα θνπηηθά απφζπαζκα απφ ην αλάγλσζκα
ηνπ Παχινπ.
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο ηνπο Κνξηλζίνπο Α’ 15:1-27
αο θαλεξψλσ δε, αδειθνί, ην επαγγέιην, πνπ ζαο θήξπμα, ην νπνίν
θαη παξαιάβαηε, ζην νπνίν θαη ζηέθεζηε· δηακέζνπ ηνχ νπνίνπ θαη ζψδεζηε,
κε πνηνλ ηξφπν ζαο ην θήξπμα, αλ ην ηεξείηε· εθηφο αλ πηζηέςαηε κάηαηα.
Βπεηδή, ελ πξψηνηο, ζαο παξέδσζα εθείλν, ην νπνίν θαη παξέιαβα, φηη ν
Υξηζηφο πέζαλε εμαηηίαο ησλ ακαξηηψλ καο ζχκθσλα κε ηηο γξαθέο· θαη φηη
ζάθηεθε, θαη φηη ηελ ηξίηε εκέξα αλαζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο γξαθέο· θαη
φηη θάλεθε ζηνλ Κεθά, έπεηηα ζηνπο δψδεθα· χζηεξα απ' απηά θάλεθε ζε
500 θαη πεξηζζφηεξνπο αδειθνχο, κνλνκηάο, απφ ηνπο νπνίνπο νη
πεξηζζφηεξνη παξακέλνπλ [ζηε δσή] κέρξη ηψξα, κεξηθνί φκσο θαη
θνηκήζεθαλ· έπεηηα, θάλεθε ζηνλ Εάθσβν, χζηεξα ζε φινπο ηνχο
απνζηφινπο· θαη ηειεπηαίνλ απ' φινπο, θάλεθε θαη ζε κέλα, ζαλ ζε
έθηξσκα. Βπεηδή, εγψ είκαη ν ειάρηζηνο απφ ηνπο απνζηφινπο· ν νπνίνο δελ
είκαη άμηνο λα νλνκάδνκαη απφζηνινο, επεηδή θαηαδίσμα ηελ εθθιεζία ηνχ
Θενχ. Ώιιά, κε ηε ράξε ηνχ Θενχ είκαη φ,ηη είκαη· θαη ε ράξε ηνπ ζε κέλα
δελ έγηλε κάηαηε, αιιά θνπίαζα πεξηζζφηεξν απ' φινπο απηνχο· φκσο, φρη
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εγψ, αιιά ε ράξε ηνχ Θενχ, πνπ [ήηαλ] καδί κνπ. Βίηε, ινηπφλ, εγψ είηε
εθείλνη έηζη θεξχηηνπκε, θαη έηζη πηζηέςαηε. Ώλ, φκσο, θεξχηηεηαη φηη ν
Υξηζηφο αλαζηήζεθε απφ ηνπο λεθξνχο, πψο κεξηθνί αλάκεζά ζαο ιέλε, φηη
δελ ππάξρεη αλάζηαζε λεθξψλ; Καη αλ δελ ππάξρεη αλάζηαζε λεθξψλ, νχηε
θαη ν Υξηζηφο αλαζηήζεθε· θαη αλ ν Υξηζηφο δελ αλαζηήζεθε, ηφηε είλαη
κάηαην ην θήξπγκά καο, αιιά θαη ε πίζηε ζαο είλαη κάηαηε· είκαζηε δε θαη
ςεπδνκάξηπξεο ηνπ Θενχ, επεηδή δψζακε καξηπξία γηα ηνλ Θεφ, φηη
αλέζηεζε ηνλ Υξηζηφ· ηνλ νπνίν δελ αλέζηεζε, αλ, θαζ' ππφζεζε, νη λεθξνί
δελ αλαζηαίλνληαη. Βπεηδή, αλ δελ αλαζηαίλνληαη νη λεθξνί, νχηε ν Υξηζηφο
αλαζηήζεθε. Ώιιά, αλ ν Υξηζηφο δελ αλαζηήζεθε, ε πίζηε ζαο είλαη κάηαηε·
είζηε [δε] αθφκα κέζα ζηηο ακαξηίεο ζαο. Βπνκέλσο, θη απηνί πνπ
θνηκήζεθαλ ελ Υξηζηψ, απνιέζηεθαλ. Ώλ κνλάρα ζ' απηή ηε δσή ειπίδνπκε
ζηνλ Υξηζηφ, είκαζηε ειεεηλφηεξνη απφ φινπο ηνχο αλζξψπνπο.
Ώιιά, ηψξα, ν Υξηζηφο αλαζηήζεθε απφ ηνπο λεθξνχο· έγηλε ε απαξρή
απηψλ πνπ έρνπλ θνηκεζεί. Βπεηδή, βέβαηα, δηακέζνπ αλζξψπνπ [ήξζε] ν
ζάλαηνο, [έηζη] θαη δηακέζνπ αλζξψπνπ ε αλάζηαζε ησλ λεθξψλ. Βπεηδή,
φπσο φινη πεζαίλνπλ [ιφγσ ζπγγέλεηαο] κε ηνλ Ώδάκ, έηζη θαη φινη ζα
δσνπνηεζνχλ, [εξρφκελνη ζε ζπγγέλεηα] κε ηνλ Υξηζηφ· θάζε έλαο, φκσο,
ζχκθσλα κε ηε δηθή [ηνπ] ηάμε· ν Υξηζηφο [είλαη] ε απαξρή, έπεηηα φζνη
[είλαη] ηνχ Υξηζηνχ, ζηελ παξνπζία ηνπ· χζηεξα [ζα είλαη] ην ηέινο, φηαλ
παξαδψζεη ηε βαζηιεία ζηνλ Θεφ θαη Παηέξα· φηαλ θαηαξγήζεη θάζε αξρή
θαη θάζε εμνπζία θαη δχλακε. Βπεηδή, πξέπεη λα βαζηιεχεη, κέρξηο φηνπ
βάιεη φινπο ηνχο ερζξνχο ηνπ θάησ απφ ηα πφδηα ηνπ· ηειεπηαίνο ερζξφο
θαηαξγείηαη ν ζάλαηνο. Βπεηδή, «φια ηα ππέηαμε θάησ απφ ηα πφδηα ηνπ»·
θαη φηαλ πεη φηη φια είλαη ππνηαγκέλα, [είλαη] θαλεξφ φηη εμαηξείηαη απηφο
πνπ ππέηαμε ζ' απηφλ ηα πάληα.
ηνλ επίινγν ιέγεηαη ε εμήο θξάζε:
Δ ράξε αο ζαο γεκίζεη, θαη ε εηξήλε αο είλαη καδί καο. Ώκήλ.
Μεηά, ν ηεξέαο ιέγεη ηελ επρή ηνπ Βπαγγειίνπ θαη αθνινπζεί ν
ςαικφο κε ηελ πέλζηκε κεισδία.
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Φαικόο 65:4
Μαθάξηνο [εθείλνο ηνλ νπνίν] έθιεμεο, θαη [ηνλ] πήξεο θνληά [ζνπ]
γηα λα θαηνηθεί ζηηο απιέο ζνπ·ζα ρνξηάζνπκε απφ ηα αγαζά ηνχ νίθνπ ζνπ,
ηνπ άγηνπ λανχ ζνπ.
Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 5:19-29
Ο Εεζνχο, ινηπφλ, απνθξίζεθε θαη ηνπο είπε: αο δηαβεβαηψλσ
απφιπηα: Αελ κπνξεί ν Τηφο λα θάλεη ηίπνηε απφ κφλνο ηνπ, αλ δελ βιέπεη
ηνλ Παηέξα λα [ην] θάλεη απηφ· επεηδή, φζα θάλεη εθείλνο, απηά, παξφκνηα,
θάλεη θαη ν Τηφο. Βπεηδή, ν Παηέξαο αγαπάεη ηνλ Τηφ, θαη ηνπ δείρλεη φια
φζα απηφο θάλεη· θαη κεγαιχηεξα έξγα ζα ηνπ δείμεη, γηα λα ζαπκάδεηε εζείο.
Βπεηδή, φπσο ν Παηέξαο αλαζηαίλεη ηνχο λεθξνχο θαη ηνπο δσνπνηεί, έηζη
θαη ν Τηφο φπνηνπο ζέιεη δσνπνηεί. Αεδνκέλνπ φηη, νχηε ν Παηέξαο θξίλεη
θαλέλαλ, αιιά ζηνλ Τηφ έδσζε φιε ηελ θξίζε· γηα λα ηηκνχλ φινη ηνλ Τηφ,
φπσο ηηκνχλ ηνλ Παηέξα. Βθείλνο πνπ δελ ηηκάεη ηνλ Τηφ, δελ ηηκάεη ηνλ
Παηέξα πνπ ηνλ απέζηεηιε. αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα, φηη εθείλνο πνπ
αθνχεη ηνλ ιφγν κνπ, θαη πηζηεχεη ζ' απηφλ πνπ κε απέζηεηιε, έρεη αηψληα
δσή, θαη ζε θξίζε δελ έξρεηαη, αιιά έρεη ήδε κεηαβεί απφ ηνλ ζάλαην ζηε
δσή. αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα, φηη έξρεηαη ψξα, θαη ήδε είλαη, φηαλ νη
λεθξνί ζα αθνχζνπλ ηε θσλή ηνχ Τηνχ ηνχ Θενχ, θαη εθείλνη πνπ άθνπζαλ
ζα δήζνπλ. Βπεηδή, φπσο ν Παηέξαο έρεη κέζα ζηνλ εαπηφ ηνπ δσή, έηζη
έδσζε θαη ζηνλ Τηφ λα έρεη κέζα ζηνλ εαπηφ ηνπ δσή· θαη εμνπζία έδσζε ζ'
απηφλ λα θάλεη θαη θξίζε, επεηδή είλαη Τηφο αλζξψπνπ. Με ζαπκάδεηε γη'
απηφ· επεηδή, έξρεηαη ψξα, θαηά ηελ νπνία, φινη εθείλνη πνπ είλαη κέζα ζηα
κλήκαηα, ζα αθνχζνπλ ηε θσλή ηνπ· θαη ζα βγνπλ έμσ εθείλνη πνπ έπξαμαλ
ηα αγαζά, ζε αλάζηαζε δσήο· εθείλνη δε πνπ έπξαμαλ ηα θαχια, ζε
αλάζηαζε θξίζεο.
Καηφπηλ, ν ηεξέαο ιέγεη ηηο ηξεηο κεγάιεο επρέο (ηεο εηξήλεο, ησλ
παηέξσλ, ηεο ζπλάμεσο), θαη αθνινπζεί ην χκβνιν ηεο Πίζηεσο, ε επρή
ησλ θεθνηκεκέλσλ θαη νη ηξεηο αθέζεηο.
Μεηά, ν ηεξέαο πςψλεη ηνλ ηαπξφ ιέγνληαο κε ηε κεισδία ηνπ Πάζρα:
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Κχξηε, ειέεζέ καο. Αψζε καο ην έιεφο ζνπ. Βιέεζέ καο ζηε ΐαζηιεία
ζνπ.
Ύζηεξα, ιέγεηαη ην εμήο :
 ΐαζηιέα ηεο εηξήλεο, δψζε καο ηελ εηξήλε.
 Ο ιαφο απνθξίλεηαη θάζε θνξά ιέγνληαο ηξεηο θνξέο «Κχξηε
ειέεζνλ».
 Σέινο, ν ηεξέαο επινγεί ηνλ ιαφ θαη θάλεη απφιπζε, ξαληίδνληαο ηνπο
πηζηνχο κε ην αγίαζκα ηεο λεθξψζηκεο αθνινπζίαο.

Ζ δηάηαμε ησλ αθνινπζηώλ ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδνο
† Δ Μεγάιε Ββδνκάδα άξρεηαη θαηά ην απφγεπκα ηεο Κπξηαθήο ησλ ΐαΎσλ ζην
δεχηεξν θιίηνο ηνπ λανχ, δειαδή ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο γηα λα δεηρζεί κε ηνλ ηξφπν
απηφ ην κέγεζνο ηεο ακαξηίαο θαη ηεο αλππαθνήο πνπ νδήγεζαλ ηνλ παηέξα καο Ώδάκ
θαη ηε κεηέξα καο Βχα έμσ απφ ηνλ Παξάδεηζν. Βπίζεο, κε ηνλ ηξφπν απηφ
ελζπκνχκαζηε φηη ε ακαξηία ήηαλ απηή πνπ ρψξηζε ηνλ Θεφ απφ ηνλ ιαφ ηνπ, φπσο θαη
ην φηη ν Υξηζηφο ζηαπξψζεθε έμσ απφ ηα Εεξνζφιπκα εμαηηίαο ησλ ακαξηηψλ καο
(βιέπε Πξνο Eβξαίνπο 13:12,13: «Γη‟ απηφ θαη ν Εεζνχο, γηα λα αγηάζεη ηνλ ιαφ
δηακέζνπ ηνχ δηθνχ ηνπ αίκαηνο, έπαζε έμσ απφ ηελ πχιε. Ώο εμεξρφκαζηε, ινηπφλ, ζ‟
απηφλ έμσ ηεο παξεκβνιήο, θέξνληαο ηνλ νλεηδηζκφ ηνπ»).

†

Καηά ηε Μεγάιε Ββδνκάδα, φιε ε εθθιεζία ληχλεηαη ζηα καχξα. Παληνχ
ηνπνζεηνχληαη καχξα θαιχκκαηα, ζηνλ άκβσλα θαη ζηελ Χξαία Πχιε ηνπ Εεξνχ. Με
ηνλ ηξφπν απηφ, ε εθθιεζηαζηηθή θνηλφηεηα δείρλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηα πάζε ηνπ
Κπξίνπ θαη ζηε ζιίςε κε ηελ νπνία γέκηζαλ νη θαξδηέο ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ (Καηά
Μάξθνλ 14:19: «Καη εθείλνη άξρηζαλ λα ιππνχληαη, θαη λα ηνπ ιέλε θάζε έλαο
μερσξηζηά: “Μήπσο εγψ;”. Καη άιινο: “Μήπσο εγψ;”»).
† Αελ ηειείηαη Θεία Λεηηνπξγία θαηά ηε Μεγάιε Αεπηέξα, ηε Μεγάιε Σξίηε θαη
ηε Μεγάιε Σεηάξηε, θαη‟ αληηζηνηρίαλ πξνο ηελ παιαηά ιεηηνπξγηθή πξάμε.
πγθεθξηκέλα, νη Ββξαίνη θχιαηηαλ ηνλ ακλφ ηνπ Πάζρα απφ ηε δεθάηε ηνπ κελφο
Νηζάλ κέρξη ηε ζθαγή ηνπ θαηά ηε δεθάηε ηεηάξηε εκέξα ηνπ ηδίνπ κελφο (΄Βμνδνο
12). Ο Εεζνχο επηζθξάγηζε ηνλ ηχπν απηφ φηαλ εηζήιζε ζηα Εεξνζφιπκα ηελ Κπξηαθή
ησλ ΐαΎσλ θαηά ηε δεθάηε ηνπ κελφο Νηζάλ, θαη παξέκεηλε ζηελ ηεξά πφιε έσο φηνπ
παξέδσζε ην λέν Πάζρα ζηνπο καζεηέο Σνπ θαηά ηε Μεγάιε Πέκπηε. Γηα ηνλ ιφγν
απηφ, δελ ηειείηαη Θεία Λεηηνπξγία θαηά ηηο ηξεηο απηέο εκέξεο.

37

†

Οη αθνινπζίεο ηεο Μεγάιεο Ββδνκάδνο απνηεινχληαη απφ πέληε βξαδηλέο θαη
πέληε πξσηλέο αθνινπζίεο, ηηο ξεο, νη νπνίεο είλαη: ε Πξψηε, ε Σξίηε, ε Έθηε, ε
Βλάηε, ε Βλδεθάηε, ελψ θαηά ηε Μεγάιε Παξαζθεπή πξνζηίζεηαη θαη ε Ασδεθάηε.
† Σε Μεγάιε Σξίηε αλαγηλψζθεηαη νιφθιεξν ην Καηά Μαηζαίνλ Βπαγγέιην.
† Tε Μεγάιε Σεηάξηε αλαγηλψζθεηαη νιφθιεξν ην Καηά Μάξθνλ Βπαγγέιην.
† Σε Μεγάιε Πέκπηε αλαγηλψζθεηαη νιφθιεξν ην Καηά Λνπθάλ Βπαγγέιην.
† Tελ παξακνλή ηνπ Μεγάινπ αββάηνπ αλαγηλψζθεηαη νιφθιεξν ην Καηά
Εσάλλελ Βπαγγέιην.

Ζ ηάμε ησλ αθνινπζηώλ
1)
Ώλαγηλψζθνληαη νη πξνθεηείεο.
2)
Βθθσλείηαη ην θήξπγκα.
3)
Φάιιεηαη ε δνμνινγία ηνπ Πάζρα («Έρεηο ηε δχλακε, ηε δφμα, ηελ
επινγία θαη ηελ ηηκή, εηο ηνλ αηψλα. Ώκήλ»).
4)
Λέγεηαη ε εηζαγσγή ηνπ αλαγλψζκαηνο3.
5)
Ώλαγηλψζθεηαη ε εηζαγσγή ηνπ ςαικνχ θαη ν ςαικφο.
6)
Ώλαγηλψζθεηαη ε εηζαγσγή ηνπ Βπαγγειίνπ θαη ην Βπαγγέιην.
7)
Ώλαγηλψζθεηαη ε εηζαγσγή ηεο εξκελείαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξαο.
8)
Ώλαγηλψζθεηαη ε εξκελεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξαο.
9)
Ώλαγηλψζθεηαη ν επίινγνο ηεο εξκελείαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξαο.
10)
Ώλαγηλψζθεηαη ε εηζαγσγή ηεο (πξσηλήο ή ηεο βξαδηλήο) δεήζεσο.
11)
Σειείηαη ε δέεζε (πξσηλή ή βξαδηλή).
12)
Σέινο, αλαγηλψζθεηαη ν επίινγνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεήζεσο.

ηα Κνπηηθή γιψζζα μεθηλάεη κε ηε θξάζε ¨ Καη ππέξ ηνπ
θαηαμησζήλαη εκάο¨.
3
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3) Ζ Γνμνινγία ηνπ Πάζρα
 Βίλαη δηθή ζνπ ε δχλακε, ε δφμα, ε επινγία θαη ε ηηκή, εηο ηνλ αηψλα. Ώκήλ.
Βκκαλνπήι, Θεέ θαη βαζηιέα καο.
 Βίλαη δηθή ζνπ ε δχλακε, ε δφμα, ε επινγία θαη ε ηηκή, εηο ηνλ αηψλα. Ώκήλ. Κχξηε
Εεζνχ Υξηζηέ.
 Βίλαη δηθή ζνπ ε δχλακε, ε δφμα, ε επινγία θαη ε ηηκή, εηο ηνλ αηψλα. Ώκήλ.

Από ηελ ελδεθάηε Ώξα ηεο Μεγάιεο Σξίηεο θαη κεηά, ιέγεηαη:
 Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, σηήξα κνπ Ώγαζέ.

Από ηελ παξακνλή ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο θαη κεηά, ιέγεηαη:
 H δχλακε θαη ε δφμα κνπ είλαη ν Κχξηνο. Ο Κχξηνο έγηλε γηα κέλα αγία
ζσηεξία.
Μεηά απφ εθάζηε δνμνινγία, ιέγεηαη ην «Πάηεξ εκψλ…».

4) Δηζαγσγή ηνπ Αλαγλώζκαηνο
Καη ππέξ ηνπ θαηαμησζήλαη εκάο / ηεο αθξνάζεσο ηνπ αγίνπ Βπαγγειίνπ, /
Κχξηνλ ηνλ Θεφλ εκψλ ηθεηεχζσκελ./ νθία. Οξζνί. Ώθνχζσκελ ηνπ αγίνπ
Βπαγγειίνπ.
Ώλαγηλψζθεηαη ην Βπαγγέιην ζηα θνπηηθά απφ ηνλ παηξηάξρε, ή ηνλ
κεηξνπνιίηε, ή ηνλ επίζθνπν, ή ηνλ πξεζβχηεξν.

Δηζαγσγή ηνπ Δπαγγειίνπ ζηα θνπηηθά:
Ώλάγλσζκα εθ ηνπ θαηά […] αγίνπ Βπαγγειίνπ.

Ζ θαηαθιείδα ηνπ Δπαγγειίνπ ζηα θνπηηθά:
Ώο πξνζθπλήζνπκε ην άγην Βπαγγέιην.

5) Πξνθαηαξθηηθά ηνπ ςαικνύ ζηα αξαβηθά ή ζηα ειιεληθά
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααπτδ ηνπ πξνθήηνπ. Δ επινγία ηνπ αο είλαη καδί
καο. Ώκήλ.
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6) Πξνθαηαξθηηθά ηνπ Δπαγγειίνπ
ζηα αξαβηθά ή ζηα ειιεληθά
Κχξηε,ειέεζέ καο θαη θαηαμίσζέ καο λα αθνχζνπκε ην άγηφ ζνπ Βπαγγέιην. Βθ
ηνπ θαηά [...] αγίνπ Βπαγγειίνπ. Δ επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο. Ώκήλ.

7) Δηζαγσγή ηεο εξκελείαο εθάζηεο ΄Χξαο4
Βηο ην φλνκα ηεο νκννπζίνπ Σξηάδνο, ηνπ Παηξφο θαη ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Ώγίνπ
Πλεχκαηνο.

ΠΡΧΕΝΔ ΧΡΏ
Aιεζηλφ θσο, πνπ θσηίδεηο θάζε άλζξσπν πνπ έξρεηαη ζηνλ θφζκν ηνχην.

ΐΡΏΑΕΝΔ ΧΡΏ
Υαίξε Μαξία, φκνξθε πεξηζηεξά, πνπ γέλλεζεο γηα εκάο ηνλ Θεφ Λφγν καο.

9) Δπίινγνο ηεο εξκελείαο εθάζηεο ΄Χξαο
Ο Υξηζηφο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε γηα εκάο, γηα λα καο ζψζεη κε ηα
Πάζε Σνπ.
Ώο ηνλ δνμάζνπκε θαη αο πςψζνπκε ην φλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεφο Σνπ.

10) Δηζαγσγή ηεο πξσηλήο δεήζεσο
Ο Ηεξέαο :
Κιίλσκελ ηα γφλαηα.
Ο Λαόο :
Βιέεζέ καο, Κχξηε Θεέ Παληνθξάηνξ.
Ο Ηεξέαο :
. Βι ηάξρ. الطرح
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Ώλαζηψκελ θαη θιίλσκελ θαη πάιηλ ηα γφλαηα.
Ο Λαόο :
Βιέεζέ καο, Θεέ σηήξα καο.
Ο Ηεξέαο :
Ώλαζηψκελ θαη θιίλσκελ θαη πάιηλ ηα γφλαηα.
Ο Λαόο :
Βιέεζέ καο, Θεέ· θαη πάιη: ειέεζέ καο

11) Πξσηλή δέεζε
Ο Εεξέαο ιέγεη ηελ πξσηλή δέεζε, ελψ ν ιαφο απαληά ζε θάζε εθθψλεζε «Κχξηε
ειέεζνλ» θιίλνληαο θάζε θνξά ηα γφλαηα.
Εθεηεχζαηε λα καο ειεήζεη ν Θεφο, λα καο ζπιαρληζζεί, λα καο αθνχζεη, λα καο
βνεζήζεη, λα δερζεί ηηο πξνζεπρέο θαη ηηο δεήζεηο ησλ αγίσλ ηνπ γηα ην θαιφ καο,
πάληνηε, θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Εθεηεχζαηε ππέξ ηεο εηξήλεο ηεο Μίαο, Ώγίαο, Καζνιηθήο, θαη Ώπνζηνιηθήο
Βθθιεζίαο. Εθεηεχζαηε λα απνιακβάλνπλ νη ιανί ηε ζσηεξία θαη ηε γαιήλε ηνπ Θενχ
παληνχ, θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Εθεηεχζαηε ππέξ ησλ αζζελνχλησλ παηέξσλ θαη αδειθψλ καο, πνπ πάζρνπλ απφ
νηαδήπνηε αζζέλεηα ζηνλ ηφπν απηφ αιιά θαη ζε πάληα ηφπν, ψζηε λα ραξίζεη ν Θεφο
ζε εκάο θαη ζε απηνχο ηε ζεξαπεία θαη ηελ αλάξξσζε, θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο
ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ ησλ νδνηπνξνχλησλ θαη ππέξ εθείλσλ πνπ
ζα ηαμηδεχζνπλ ζε πάληα ηφπν, ψζηε λα ηνπο νδεγήζεη ν Κχξηνο ζηηο νδνχο ηνπο, είηε
είλαη ζηε ζάιαζζα, είηε ζηνπο ιηκέλεο, είηε ζηηο πεγέο, είηε κε νηνδήπνηε κέζν, θαη λα
ηνπο θαηεπζχλεη ν Κχξηνο ν Θεφο καο θαη λα θάλεη ψζηε λα επηζηξέςνπλ αζθαιείο
ζηνπο νίθνπο ηνπο, θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ ησλ αέξσλ ηνπ νπξαλνχ, ησλ θαξπψλ ηεο
γεο, ησλ δέλδξσλ, ησλ ακπέισλ θαη παληφο δέλδξνπ δέλδξνπ ζε άπαζα ηελ νηθνπκέλε,
ψζηε λα ηα επινγήζεη ν Κχξηνο Εεζνχο καο θαη λα θάλεη λα θαξπνθνξήζνπλ εηξεληθά,
θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε λα δψζεη ράξε θαη έιενο ζηνπο βαζηιείο θαη ηνπο
θπβεξλψληεο καο, θαη λα ζπιαρληζζεί ηηο θαξδηέο φζσλ καο δηνηθνχλ πξνο ην ζπκθέξνλ
καο, πάληνηε, θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
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Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ ησλ παηέξσλ θαη ησλ αδειθψλ καο πνπ απφ
παιαηά θνηκήζεθαλ θαη αλαπαχζεθαλ ζηελ πίζηε ηνπ Υξηζηνχ, ησλ παηέξσλ καο
Παηξηαξρψλ, Μεηξνπνιηηψλ, Βπηζθφπσλ, Πξεζβπηέξσλ, Εεξέσλ, θαη ππέξ ησλ
αδειθψλ καο Αηαθφλσλ, Μνλαρψλ θαη Κιεξηθψλ, θαη γηα ηνπο θεθνηκεκέλνπο
ρξηζηηαλνχο, ψζηε λα αλαπαχζεη ν Θεφο ηηο ςπρέο φισλ, θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο
ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ ησλ κεξηκλψλησλ γηα ηηο πξνζθνξέο, ηα
ηίκηα δψξα, ηνλ νίλν, ην έιαην, ην ζπκίακα, ηα θαιχκκαηα, ηα βηβιία θαη φια ηα ηνπ
ζπζηαζηεξίνπ, ψζηε λα ηνπο αληακείςεη ν Θεφο γηα ηνλ θφπν ηνπο ζηελ άλσ Εεξνζαιήκ,
θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ ησλ θαηερνπκέλσλ καο, ψζηε λα ηνπο
επινγήζεη ν Κχξηνο ν Θεφο καο θαη λα αλνίμεη ηνπο νθζαικνχο ηεο θαξδίαο ηνπο θαη
λα ηνπο ζηεξίμεη ζηελ νξζφδνμε πίζηε κέρξη ηελ ηειεπηαία ηνπο πλνή, θαη λα
ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ ηνπ λανχ ηνχηνπ θαη πάλησλ ησλ λαψλ,
ππέξ ησλ νξζνδφμσλ κνλψλ, ησλ γεξφλησλ κνλαρψλ, ησλ εξεκηηψλ, θαη ππέξ ηεο
εηξήλεο ηνπ ζχκπαληνο θφζκνπ, θαη λα καο θπιάηηεη ν Κχξηνο ν Θεφο καο απφ θάζε
θαθφ θαη απφ ηνλ θζφλν, θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ ηεο δσήο ηνπ ηεηηκεκέλνπ παηέξα,
Ώξρηεπηζθφπνπ θαη Παηξηάξρνπ καο αββά [...] θαη ηνπ θνηλσλνχ ηνπ ζηελ απνζηνιηθή
δηαθνλία Παηξηάξρνπ Ώληηνρείαο αββά […], ψζηε λα θπιάηηεη ν Θεφο ηε δσή ηνπο θαη
λα ηνπο ζηεξεψλεη ζηνπο ζξφλνπο ηνπο επί πνιιά θαη εηξεληθά έηε, θαη λα ζπγρσξήζεη
ηηο ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ ησλ νξζνδφμσλ παηέξσλ καο
Μεηξνπνιηηψλ, Βπηζθφπσλ, ζε πάληα ηφπν, ησλ Πξεζβπηέξσλ, ησλ Εεξέσλ, ησλ
Αηαθφλσλ θαη ππέξ πάλησλ ησλ ηαγκάησλ ηεο Βθθιεζίαο, ψζηε λα ηνπο θπιάηηεη ν
Εεζνχο ν Θεφο καο θαη λα ηνπο ελδπλακψλεη, θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ψζηε ηελ παξνχζα ζχλαμε θαη πάζεο ηηο
νξζνδφμνπο ζπλάμεηο λα ηηο επινγεί ν Κχξηνο ν Θεφο καο θαη λα θάλεη ψζηε λα
καθξνεκεξεχνπλ κε εηξήλε, θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ ησλ ηζπλφλησλ ηεο αγίαο Βθθιεζίαο καο
θαη ππέξ πάλησλ ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο, ψζηε λα ηνπο επινγήζεη θαη λα ηνπο εληζρχεη ν
Κχξηνο Θεφο καο, θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ πάζεο ςπρήο ε νπνία θνπηάδεη γηα ηελ αγία
ηνπ Θενχ Βθθιεζία, θαη ππέξ ηνπ νξζνδφμνπ ιανχ, ψζηε λα ηνλ ειεήζεη ν Θεφο, θαη
λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ ησλ πξνεζηψησλ καο ησλ αγαπψλησλ ηνλ
Θεφ, νη νπνίνη καο πξνηξέπνπλ λα ηνπο κλεκνλεχνπκε νλνκαζηηθά ζηηο πξνζεπρέο καο,
ψζηε λα ηνπο επινγεί ν Κχξηνο ν Θεφο καο, λα ηνπο ειεεί θαη λα ηνπο εληζρχεη κε ηε
Υάξε ηνπ ελψπηνλ ησλ δπλαηψλ ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ, θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο
καο.
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Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ ησλ θαιιηεξγνχλησλ ηνπο αγξνχο, ππέξ ησλ
αδπλάησλ θαη ππέξ πάζεο ςπρήο ζιηβνκέλεο θαη θαηαπνλνπκέλεο, ψζηε λα ειεήζεη ν
Κχξηνο ν Θεφο καο εθείλνπο θαη εκάο, θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ εθείλσλ πνπ ζηελάδνπλ ζηηο θπιαθέο, ζηηο
θαηαθφκβεο, ζηηο εμνξίεο, θαη ππέξ ησλ νρινπκέλσλ ππφ πλεπκάησλ αθαζάξησλ, ψζηε
λα ηνπο αλαθνπθίζεη ν Κχξηνο ν Θεφο καο θαη λα ηνπο ειαθξχλεη απφ ηηο δπζθνιίεο
ηνπο, θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ πάζεο ςπρήο ζπκπξνζεπρνκέλεο εδψ, ζηελ
παξνχζα ζχλαμε, θαη δεηνχζεο ην έιενο ηνπ Θενχ, ψζηε λα καο επηζθηάζεη φινπο, θαη
λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ εθείλσλ πνπ καο έδσζαλ ηελ εληνιή λα
ηνπο κλεκνλεχνπκε νλνκαζηηθά ζηηο πξνζεπρέο καο, ψζηε λα ηνπο επινγεί ν Κχξηνο ν
Θεφο καο πάληνηε, θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε γηα ηελ θαιή ξνή ησλ πδάησλ ησλ πνηακψλ θαηά
ην έηνο ηνχην, ψζηε λα ηελ επινγήζεη ν Κχξηνο ν Θεφο καο, λα ηε θέξεη ζε θαηάιιειν
χςνο, λα ραξνπνηήζεη ηε γε κε ηνλ Νείιν πνηακφ, λα ειεήζεη ηελ αλζξσπφηεηα, λα
πξνλνήζεη γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα δψα, λα πξνζηαηεχζεη ηνλ θφζκν απφ ηνλ
ζάλαην, ηελ αθξίβεηα, ηελ αζζέλεηα θαη ηε ξνκθαία ησλ ερζξψλ, λα επηβάιεη ηελ
εζπρία, ηελ εηξήλε θαη ηε γαιήλε ζηελ αγία Σνπ Βθθιεζία, θαη λα πςψζεη ηνπο
ρξηζηηαλνχο ζε πάληα ηφπν θαη ζε άπαζα ηελ νηθνπκέλε κέρξη ηελ ηειεπηαία ηνπο πλνή,
θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ ηνπ αγίνπ Πάζρα ηνπ αγαζνχ σηήξα καο,
ψζηε λα ενξηαζζεί κε εηξήλε θαη λα καο δείμεη ν σηήξαο καο ηε ραξά ηεο αγίαο Σνπ
Ώλαζηάζεσο, θαη λα καο ηεξεί ζηε ράξε Σνπ, θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Ώθνινπζεί ε απφιπζε.

12) Βξαδηλή δέεζε
Ο Εεξέαο εθθσλεί ηε βξαδηλή αίηεζε, ελψ ν ιαφο απαληά θάζε θνξά ιέγνληαο
«Κχξηε ειέεζνλ» ρσξίο γνλπθιηζίεο ή κεηάλνηεο.
νπ δεηνχκε θαη ζε παξαθαινχκε, Κχξηε Θεέ Παληνθξάηνξα, θαη έλα
Μνλνγελή Τηέ, δεκηνπξγέ θαη νηθνλφκε ησλ πάλησλ, θαη έλα, Άγην θαη δσνπνηφ
Πλεχκα, ηελ Ώγία Σξηάδα, ηελ πξνζθπλνχκελε ππφ πάλησλ, είηε ζηνπο νπξαλνχο είηε
ζηε γε. νπ δεηνχκε, Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
Τπέξ ηεο άλσζελ εηξήλεο θαη ηεο ελφηεηνο παζψλ ησλ Βθθιεζηψλ ηνπ θφζκνπ,
ησλ κνλψλ, ησλ Εεξψλ πλφδσλ, ησλ θαηνηθνχλησλ ζηε γε θαη φζσλ θαηέρνπλ εμνπζία.
Κχξηε, ειέεζε ηε δεκηνπξγία ζνπ θαη ζψζε ηελ απφ θάζε θαθφ. Κύξηε, εηζάθνπζέ καο
θαη ειέεζέ καο.
π, πνπ κε ηε δχλακή νπ νηθνλφκεζεο ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ πξηλ ηε
δεκηνπξγία ηνπ, θαη κε ηε ζνθία νπ έθηηζεο γη‟ απηφλ φια φζα ππάξρνπλ ζηελ θηίζε,
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πνπ θφζκεζεο ηνλ νπξαλφ κε ηα αζηέξηα, ηε γε κε ηα θπηά, ηα δέληξα, ηα ακπέιηα θαη
ηηο θνηιάδεο, π ηψξα, ΐαζηιέα καο, πξφζδεμαη ηηο ηθεζίεο ησλ δνχισλ ζνπ, νη νπνίνη
βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα ρέξηα νπ θαη νπ ιέλε: Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ
καο.
Θεέ κεγάιε, Άγηε, πνπ δεκηνχξγεζεο ηνλ άλζξσπν θαη‟ εηθφλα θαη νκνίσζίλ
νπ θαη ηνπ έδσζεο δσληαλή, ινγηθή, νκηινχζα ςπρή, ειέεζε, Θεέ, ην πιάζκα ζνπ πνπ
είλαη έξγν ησλ ρεηξψλ νπ, ζπιαρλίζνπ ην θαη εμαπφζηεηιέ καο ην έιεφο νπ απφ ηα
άγηα χςε νπ θαη απφ ηνλ ζξφλν νπ. Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
π, πνπ έζσζεο ηνλ δνχιν ζνπ Νψε απφ ηνλ θαηαθιπζκφ καδί κε ηα παδηά ηνπ,
ηηο γπλαίθεο ηνπο, ηα θαζαξά θαη ηα αθάζαξηα δψα ηνπ, κε ζθνπφ ηελ παιηγγελεζία ηεο
γεο, Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
π, δεκηνπξγέ θαη επεξγέηε φισλ καο, ζψζε ηνλ ιαφ νπ απφ ηνλ θαηαπνληηζκφ
ζηε ζάιαζζα ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ θαη απνδίσμε θάζε θαθφ απφ εκάο. Υνξήγεζε ζε φια
ηα δψα θαη ζηνπο λενζζνχο ησλ θνξάθσλ ηελ αλαγθαία ηνπο ηξνθή. Κύξηε, εηζάθνπζέ
καο θαη ειέεζέ καο.
π, πνπ δέρζεθεο ηε θηινμελία ηνπ δνχινπ νπ Ώβξαάκ, ηνπ παηέξα ησλ
παηέξσλ, θαη θάζηζεο ζην ηξαπέδη ηνπ θαη επιφγεζεο ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπ, ηψξα,
ΐαζηιέα καο, πξφζδεμαη ηηο δεήζεηο ησλ δνχισλ νπ θαη ησλ ηεξέσλ, νη νπνίνη
βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα ρέξηα νπ. Βιέεζε ηνλ θφζκν νπ, θαη ζψζε ηνλ ιαφ νπ απφ
θάζε αλάγθε, θαη θαηνίθεζε κέζα ζ‟ απηφλ θαη πνξεχζνπ καδί ηνπ. Κύξηε, εηζάθνπζέ
καο θαη ειέεζέ καο.
ε παξαθαινχκε, Κχξηε, λα καο θπιάμεηο απφ φινπο ηνπο πεηξαζκνχο, λα
ειεήζεηο ηε δεκηνπξγία ζνπ θαη φιν ηνλ ιαφ ζνπ, δηφηη ηα κάηηα φισλ ειπίδνπλ ζε έλα
θαη δηφηη π ηνπο δίλεηο ηελ ηξνθή ζε θάζε επθαηξία, π ηξέθεηο θάζε ζάξθα, π είζαη ε
βνήζεηα φζσλ δελ έρνπλ βνήζεηα, θαη ε ειπίδα ησλ απειπηζκέλσλ. Κύξηε, εηζάθνπζέ
καο θαη ειέεζέ καο.
π, πνπ θξνληίδεηο ηνπο ηαπεηλνχο κε ηνλ άγξππλν νθζαικφ νπ· π, πνπ
έζσζεο ηνλ Εσζήθ απφ ηε γπλαίθα ηνπ θπξίνπ ηνπ θαη ηνλ θαηέζηεζεο βαζηιηά, θαη
νηθνλφκν ηεο Ώηγχπηνπ, θαη έθαλεο ψζηε λα απαιιαγεί απφ ηηο εκέξεο ηνπ θηλδχλνπ
θαη ηεο ζιίςεσο, κε απνηέιεζκα λα έιζνπλ θνληά ηνπ νη αδειθνί ηνπ θαη ν παηέξαο ηνπ
Εαθψβ, λα ηνλ πξνζθπλήζνπλ θαη λα πάξνπλ ζηηάξη γηα λα ζξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη
ηα θνπάδηα ηνπο· ζε έλα φινη εκείο θιίλνπκε ηηο θεθαιέο καο, ε πξνζθπλνχκε θαη ε
επραξηζηνχκε, δεκηνπξγέ θαη επεξγέηε καο, θαηά πάληα θαη δηά πάληα. ψζε καο, Θεέ,
απφ θάζε ζιίςε. Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
Κχξηε Θεέ, Λφγε ηνπ Παηέξα, ν νπνίνο ελεξγνχζεο ηελ νηθνλνκία νπ ζηνλ
Νφκν θαη ζηνπο πξνθήηεο, ζηελ Παιαηά Αηαζήθε, θαη είζαη ην πιήξσκά ηνπο ζηελ
Καηλή Αηαζήθε, ζψζε ηνλ ιαφ ζνπ απφ θάζε ζιίςε, νηθνλφκεζε ηε δσή ηνπ θαηά ην
αγαζφ ζέιεκά νπ θαη απνκάθξπλε απφ εκάο ηελ αλνκβξία θαη ηελ θαηαζηξνθή.
Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
π, πνπ έηξεθεο ηνλ ιαφ ηνπ Εζξαήι επί ζαξάληα έηε ζην φξνο ηλά, ηφηε πνπ ν
ιαφο δελ είρε νχηε ζπίηηα νχηε απνζήθεο, Κχξηε, θχιαμε ηνλ ιαφ ζνπ θαη ζξέςε ηνλ·
επιφγεζε ηνπο νίθνπο θαη ηηο απνζήθεο ηνπ κε ηηο νπξάληεο επινγίεο νπ. Κύξηε,
εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
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π, πνπ δέρζεθεο ηελ ηθεζία ηνπ Διηνχ ηνπ Θεζβίηνπ, θαη έβξεμαλ νη νπξαλνί
θαη βιάζηεζε ε γε, θαη επιφγεζεο ην κέηξν ηνπ ζηκηγδαιηνχ θαη ηε ζηάκλα ηνπ ειαίνπ
ζηνλ νίθν ηεο ρήξαο, δέμνπ ηηο ηθεζίεο ηνπ ιανχ ζνπ κε ηηο πξνζεπρέο ησλ αγλψλ αγίσλ
θαη πξνθεηψλ ζνπ. Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
πιαρλίζνπ, Θεέ, ηνλ θφζκν θαη ειέεζέ ηνλ θαη επιφγεζε ην κέηξν ηεο
ζπγθνκηδήο ηνπ, ηηο απνζήθεο ηνπ, ηα ιίγα αγαζά πνπ έρεη· χςσζε ηα λεξά ησλ
πνηακψλ θαηάιιεια, δψζε επθξαζία ζηνπο αλέκνπο θαη επιφγεζε ηνλ Νείιν ηεο
Ώηγχπηνπ5 θαηά ην παξφλ έηνο, αιιά θαη θαηά παλ έηνο, θαη ραξνπνίεζε ηε γε θαη
βνήζεζε ηελ αλζξσπφηεηα, Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
π, πνπ δέρζεθεο ηε κεηάλνηα ηνπ ιανχ ηεο Νηλεπή ψζηε φινη λα λεζηεχζνπλ,
θαη πνπ δέρζεθεο ηελ επί ηνπ ζηαπξνχ εμνκνιφγεζε ηνπ δεμηνχ ιεζηνχ, έηζη αμίσζε
θαη εκάο κε ηε ράξε θαη ηελ επζπιαρλία νπ, γηα λα ζε επηθαινχκαζηε ιέγνληαο:
«Μλήζζεηί κνπ, Κχξηε, φηαλ έιζεο ελ ηε βαζηιεία ζνπ». Αέμνπ ηε κεηάλνηα ησλ
δνχισλ ζνπ, ηελ εμνκνιφγεζή ηνπο, ηε λεζηεία ηνπο, ηελ πξνζεπρή θαη ηηο πξνζθνξέο
ηνπο, πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ αγίνπ νπ ζπζηαζηεξίνπ, σο θαιφ ζπκίακα, θαη ειέεζέ
ηνπο. Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
π, νηθνλφκε, παηδαγσγέ, ζεξαπεπηά, ηαηξέ ησλ ςπρψλ θαη ησλ ζσκάησλ, ν
νπνίνο δνθίκαζεο ηνλ δνχιν ζνπ Εψβ θαη ηνλ ζεξάπεπζεο απφ ηηο πιεγηέο ηνπ, θαη ηνλ
αληάκεηςεο κε πεξηζζφηεξα απφ φζα είρε, ειέεζε θαη ζψζε ηνλ ιαφ ζνπ απφ φιεο ηηο
θαηαζηξνθέο, ηηο δπζθνιίεο, ηνπο πεηξαζκνχο θαη ηηο ζιίςεηο. π, πνπ ρνξεγείο ηε λίθε
ζε εθείλνπο πνπ ζε εκπηζηεχνληαη, Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
Κχξηε Εεζνχ Θεέ, πνπ έδσζεο ηε δηαζήθε ζηνπο αγίνπο νπ καζεηέο, πνπ
έπιπλεο ηα πφδηα ηνπο, πνπ ηνπο έθαλεο νδεγνχο ησλ πηζηψλ θαη θσζηήξεο ηεο
ζενινγίαο, πνπ ρφξηαζεο κε απηνχο ηηο πεηλαζκέλεο ςπρέο, ηνπο δίδαμεο λα
πξνζεχρνληαη ιέγνληαο: «Πάηεξ εκψλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο, κε εηζελέγθεο εκάο εηο
πεηξαζκφλ αιιά ξχζαη εκάο απφ ηνπ πνλεξνχ». Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ
καο.
Θαπκαηνπξγέ, π πνπ ρφξηαζεο ηνπο πέληε ρηιηάδεο κε άξην, πνπ αλέζηεζεο
ηνπο λεθξνχο, πνπ επιφγεζεο ηνλ γάκν ζηελ Καλά ηεο Γαιηιαίαο, επιφγεζε, Κχξηε, θαη
ηψξα ηνπο δνχινπο νπ φζνλ αθνξά ζηνλ άξην ηνπο, ην έιαηφ ηνπο, ηηο θαιιηέξγεηέο
ηνπο, ηηο κέιηζζέο ηνπο, ην εκπφξηφ ηνπο, ηηο βηνηερλίεο ηνπο θαη φιεο ηηο ζρέζεηο ηνπο.
Κύξηε, εηζάθνπζέ θαη ειέεζέ καο.
ψζνλ, Κχξηε, ηνλ ιαφ νπ θαη πεξηηείρηζέ ηνλ κε ην ζχκβνιν ηνπ δσνπνηνχ
νπ ζηαπξνχ. Όςσζε ηνπο ρξηζηηαλνχο ζε φιε ηελ νηθνπκέλε, θαη θάλε εχζπιαρλεο ηηο
θαξδηέο ησλ εγεηψλ ηνπο. Ώθφκε, ζπιαρλίζνπ ηηο θαξδηέο ησλ ηαιαηπσξνπκέλσλ
αδειθψλ καο, θαη απνδίσμε απφ απηνχο θάζε θαθφ. Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ
καο.
π, πνπ καο έδσζεο ηελ αγία ζνπ δηαζήθε, ην ψκα θαη ην Ώίκα νπ, ην νπνίν
βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν θαζεκεξηλά ζηα ζπζηαζηήξηά νπ σο άξηνο θαη νίλνο πνπ
δέρζεθε ηελ επίθιεζε ηνπ Ώγίνπ νπ Πλεχκαηνο, καο έδσζεο ηελ εληνιή: «Σνχην
πνηείηε εηο ηελ εκήλ αλάκλεζηλ». Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
5
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Κχξηε Εεζνχ Θεέ, ειέεζε ηνλ ιαφ νπ θαη ηε δεκηνπξγία νπ, θαη επιφγεζε
ηνπο θαξπνχο ηεο γεο, θαη εχθξαλε ηελ θαξδία ηνπ αλζξψπνπ κε ην πιήζνο ησλ
θαξπψλ θαη ησλ επινγηψλ νπ. Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
π, πνπ γελλήζεθεο απφ ηνλ Παηέξα θαη ελζαξθψζεθεο απφ ηελ Παξζέλν
Μαξία θαηά ηηο έζραηεο εκέξεο, θαη είπεο ζηνπο αγίνπο νπ καζεηέο «Πνξεπζείηε θαη
θάληε καζεηέο ζαο πάληα ηα έζλε, βαπηίδνληάο ηα θαη δηδάζθνληάο ηα λα ηεξνχλ φια
φζα ζαο παξήγγεηια· ηδνχ, εγψ είκαη καδί ζαο θαζ‟ φιεο ηηο εκέξεο, κέρξη ηε ζπληέιεηα
ηνπ αηψλνο», αο είζαη καδί κε ηνλ ιαφ ζνπ, πνπ ζνπ θξαπγάδεη θαη ζνπ ιέεη: Κύξηε,
εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
π, πνπ ζπγρσξείο ηηο ακαξηίεο θαη ρνξεγείο ηηο δσξεέο, ζπγρψξεζε ηηο
ακαξηίεο ηνπ ιανχ νπ θαη θαζάξηζε ηνπο δνχινπο νπ απφ θάζε θαθφ θαη θάζε
ππνθξηζία, θαη απνκάθξπλε απφ απηνχο ηελ ςεπδνξθία, θαη εμάγαγε απφ ηηο θαξδίεο
ηνπο ηελ πνλεξή ζθέςε, ηελ θαρππνςία, ηε θηιαπηία, ηελ ππεξεθάλεηα, ηελ αλαιγεζία
θαη ηε ζθιεξφηεηα. Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
π είζαη ην ηείρνο ηεο ζσηεξίαο καο, Θενηφθε Παξζέλε· ζπ είζαη ην αζθαιέο
καο θξνχξην. Ώλάηξεςε ηε βνχιεζε ησλ αληηπάισλ, θαη κεηάβαιε ηε ζιίςε ησλ
δνχισλ ζνπ ζε ραξά. ηεξέσζε ηελ πφιε καο, πνιέκεζε ππέξ ησλ νξζνδφμσλ
βαζηιέσλ καο θαη εηξήλεπζε ηε δσή ηνπ θφζκνπ θαη ησλ εθθιεζηψλ. Κύξηε, εηζάθνπζέ
καο θαη ειέεζέ καο.
Θεέ νηθηηξκψλ θαη Κχξηε πάζεο παξαθιήζεσο, κελ νξγηζζείο, κε καο
ηηκσξήζεηο θαηά ηηο πξάμεηο ή ηηο ακαξηίεο καο, κελ έρεηο ζπκφ, θαη αο κελ θξαηήζεη ν
ζπκφο ζνπ εηο ηνπο αηψλεο. Άθνπζέ καο, Θεέ ηνπ Εαθψβ, θνίηαμέ καο, Θεέ ηεο
βνεζείαο, θαη απνκάθξπλε απφ ηνλ θφζκν ηνλ ζάλαην, ηελ αθξίβεηα, ηελ αξξψζηηα, ηελ
θαηαζηξνθή, ηε ξνκθαία ησλ ερζξψλ, ηνπο ζεηζκνχο, ηνπο θαηαθιπζκνχο, θαη θάζε
ηξνκαθηηθφ γεγνλφο. Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
Πξνζεπρεζείηε θαη ηθεηεχζαηε ππέξ ηεο δσήο ηνπ ηεηηκεκέλνπ παηέξα,
Ώξρηεπηζθφπνπ θαη Παηξηάξρνπ καο αββά [...] θαη ηνπ θνηλσλνχ ηνπ ζηελ απνζηνιηθή
δηαθνλία Παηξηάξρνπ Ώληηνρείαο αββά […], ψζηε λα θπιάηηεη ν Θεφο ηε δσή ηνπο θαη
λα ηνπο ζηεξεψλεη ζηνπο ζξφλνπο ηνπο επί πνιιά θαη εηξεληθά έηε. Κύξηε, εηζάθνπζέ
καο θαη ειέεζέ καο.
Κχξηε Εεζνχ, παξαθαινχκε ην έιεφο ζνπ λα θπιάμεη γηα καο ηε δσή ησλ
παηέξσλ καο Μεηξνπνιηηψλ, Βπηζθφπσλ, πάλησλ ησλ νηθνλφκσλ θαη ησλ πνηκέλσλ.
Φχιαμέ ηνπο θαη ζηεξέσζε ην πνίκληφ ηνπο. Βλίζρπζε ηνπο ηεξείο, θαη ρνξήγεζε
θαζαξφηεηα ζηνπο δηαθφλνπο, δχλακε ζηνπο γέξνληεο, θψηηζε ζηα παηδηά, αγλφηεηα
ζηνπο παξζέλνπο, εγθξάηεηα ζηνπο κνλαρνχο, ζπδπγηθή πίζηε ζηνπο εγγάκνπο,
πξνζηαζία ζηηο γπλαίθεο. Κύξηε, εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
Κάλε λα επηζηξέςνπλ κε αζθάιεηα φζνη κεηαθηλνχληαη θαη ηαμηδεχνπλ. ΐνήζεζε
ηηο ρήξεο θαη ηα νξθαλά. Υφξηαζε φζνπο πεηλνχλ θαη δηςνχλ. Ώπάιιαμε απφ ηα ρξέε
ηνπο ηνχο ρξεψζηεο. Aπειεπζέξσζε ηνπο θπιαθηζκέλνπο, θαη αλαθνχθηζε ηνπο
ζιηβνκέλνπο. Θεξάπεπζε ηνπο αξξψζηνπο, θαη αλάπαπζε ηνπο θεθνηκεκέλνπο. Κύξηε,
εηζάθνπζέ καο θαη ειέεζέ καο.
Θεέ ησλ αγίσλ παηέξσλ καο, κε καο εγθαηαιείςεηο, θαη κε νδεγήζεηο ζε
απφγλσζε εθείλνπο πνπ έπιαζεο κε ηα αγλά νπ ρέξηα. π, Βιεήκνλ, πνπ θαλέξσζεο
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ηελ αγάπε ζνπ ζηελ αλζξσπφηεηα, δέμνπ ηελ πξεζβεία ηεο κεηέξαο ζνπ γηα ράξε καο
θαη ζψζε, σηήξα, ηνλ ηεηαπεηλσκέλν νπ ιαφ. Με καο απνξξίςεηο θαη κε καο
παξαδψζεηο ζηνλ ζάλαην, γηα ηε ράξε ηνπ αγίνπ νπ νλφκαηνο. Μελ αλαηξέζεηο ηε
δηαζήθε νπ, κελ αθαηξέζεηο απφ καο ην έιεφο νπ, γηα ράξε ηνπ εγαπεκέλνπ νπ
Ώβξαάκ, ηνπ δνχινπ νπ Εζαάθ θαη ηνπ εθιεθηνχ νπ Εαθψβ. Κύξηε, εηζάθνπζέ καο
θαη ειέεζέ καο.

13) Ζ θαηαθιείδα
Καηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αθνινπζίαο, ν ηεξέαο ζεθψλεη ηνλ ζηαπξφ θαη ιέεη:
Κχξηε, ειέεζέ καο· ράξηδέ καο αδηαιείπησο ην έιεφο νπ· ειέεζέ καο ζηε
βαζηιεία νπ.
Ο ιαφο απαληά:
Κύξηε ειέεζνλ. Κύξηε ειέεζνλ. Κύξηε ειέεζνλ.
Όζηεξα ιέγεηαη:
ΐαζηιέα ηεο εηξήλεο, δψζε καο ηελ εηξήλε νπ· ράξηζέ καο ηελ εηξήλε νπ θαη
ζπγρψξεζε ηηο ακαξηίεο καο.
Κύξηε ειέεζνλ. Κύξηε ειέεζνλ. Κύξηε ειέεζνλ.
Σξέςε ζε θπγή ηνπο ερζξνχο ηεο Βθθιεζίαο θαη νρχξσζέ ηελ, ψζηε λα κελ
ηαξαρζεί εηο ηνλ αηψλα.
Κύξηε ειέεζνλ. Κύξηε ειέεζνλ. Κύξηε ειέεζνλ.
Ο Βκκαλνπήι ν Θεφο καο είλαη αλάκεζά καο ηψξα κε ηε δφμα ηνπ Παηέξα ηνπ
θαη ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο.
Κύξηε ειέεζνλ. Κύξηε ειέεζνλ. Κύξηε ειέεζνλ.
Ώο καο επινγήζεη φινπο καο, αο θαζαξίζεη ηηο θαξδηέο καο θαη αο ζεξαπεχζεη ηηο
αξξψζηηεο ησλ ςπρψλ θαη ησλ ζσκάησλ καο.
Κύξηε ειέεζνλ. Κύξηε ειέεζνλ. Κύξηε ειέεζνλ.
Πξνζθπλνχκε έλα, Υξηζηέ, θαη ηνλ αγαζφ Παηέξα oπ θαη ην Άγην Πλεχκα,
δηφηη ζηαπξψζεθεο θαη καο έζσζεο.
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ΛΑΟ: Ώκήλ. Ώιιεινχηα […]. Αφμα Παηξί θαη Τηψ θαη Ώγίσ Πλεχκαηη.
Καη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ώκήλ. Κξάδνπκε ζε έλα ιέγνληαο:
«Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ν νπνίνο ζηαπξψζεθεο γηα ράξε καο επάλσ ζηνλ ζηαπξφ θαη
ππέηαμεο ηνλ αηαλά θάησ απφ ηα πφδηα καο, ζψζε καο θαη ειέεζέ καο. Κχξηε
ειέεζνλ. Κχξηε ειέεζνλ. Κχξηε ειέεζνλ. Ώκήλ. Βπιφγεζέ καο, ειέεζέ καο, ζπγρψξεζέ
καο, δψζε καο ηελ επινγία νπ».

ΗΔΡΔΑ: Ο Εεζνχο Υξηζηφο, ν αιεζηλφο Θεφο καο, πνπ δέρζεθε εθνπζίσο ηα
Πάζε θαη ζηαπξψζεθε επάλσ ζηνλ ζηαπξφ γηα ράξε καο, αο καο επινγήζεη κε θάζε
πλεπκαηηθή επινγία, αο καο βνεζήζεη, αο καο νδεγήζεη ζην άγην Πάζρα θαη αο καο
δείρλεη ηε ραξά ηεο Ώλαζηάζεψο Σνπ επί πνιιά έηε, κε ηηο πξεζβείεο ηεο Θενηφθνπ.
Ώο έρνπκε ηελ επινγία ηνπ αγίνπ Πάζρα, ηελ επινγία ηνπ αγαζνχ σηήξα καο.
ΕΒΡΒΏ: Ο Υξηζηφο ν Θεφο καο…
ΛΏΟ: Ώκήλ, γέλνηην.
Δ Κπξηαθή Πξνζεπρή: Πάηεξ εκψλ ....
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Σα αλαγλώζκαηα ηνπ Αγίνπ Πάζρα
Σελ Κπξηαθή εηζήιζε ν Κχξηνο ζηελ Εεξνπζαιήκ σο ληθεηήο βαζηιεχο,
θαζψο ην πιήζνο ηνλ ππνδέρζεθε θξάδνληαο: Χζαλλά, ιχηξσζέ καο!
Ζ έλαηε ώξα από ηελ Κπξηαθή ησλ Βΐσλ
Οη πξνθεηείεο:
Θξήλνη 1:1-4
Πσο θάζεζε κφλε ε πφιε, πνπ ήηαλ γεκάηε απφ ιανχο! Έγηλε ζαλ ρήξα, απηή
πνπ ήηαλ γεκάηε απφ έζλε! Ώπηή πνπ εγεκφλεπε ζηηο επαξρίεο έγηλε ππνηειήο! Κιαίεη
αθαηάπαπζηα ηε λχρηα, θαη ηα δάθξπά ηεο θαηεβαίλνπλ επάλσ ζηα ζαγφληα ηεο απ'
φινπο εθείλνπο πνπ ηελ αγαπνχλ, δελ ππάξρεη απηφο πνπ λα ηελ παξεγνξεί φινη νη
θίινη ηεο θέξζεθαλ ζ' απηήλ άπηζηα έγηλαλ ζ' απηήλ ερζξνί. Ώηρκαισηίζηεθε ν Ενχδαο
απφ ζιίςε θαη βαξηά δνπιεία θάζεηαη κέζα ζηα έζλε δελ βξίζθεη αλάπαπζε φινη νη
δηψθηεο ηνπ ηνλ έπηαζαλ κέζα ζηα ζηελά. Πελζνχλ νη δξφκνη ηήο ηψλ, επεηδή δελ
έξρεηαη θαλέλαο ζηηο γηνξηέο φιεο νη πχιεο ηεο είλαη έξεκεο νη ηεξείο ηεο αλαζηελάδνπλ,
νη παξζέλεο ηεο είλαη πεξίιππεο, θη απηή γεκάηε πηθξία. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
νθνλίαο 3:11-20
Καηά ηελ εκέξα εθείλε δελ ζα ληξέπεζαη γηα φιεο ηηο πξάμεηο ζνπ, κε ηηο
νπνίεο αλφκεζεο ελαληίνλ κνπ επεηδή, ηφηε ζα αθαηξέζσ απφ αλάκεζά ζνπ εθείλνπο
πνπ θαπρψληαη ζηε κεγαινπξέπεηά ζνπ, θαη ζην εμήο δελ ζα θνκπάδεηο ελάληηα ζην
βνπλφ κνπ ην άγην. Καη ζα αθήζσ αλάκεζά ζνπ έλαλ ιαφ ζιηκκέλνλ θαη θησρφ, θη
απηνί ζα ειπίδνπλ ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Σν ππφινηπν ηνπ Εζξαήι δελ ζα πξάμεη
αλνκία νχηε ζα κηιήζεη ςέκαηα νχηε ζα βξεζεί ζην ζηφκα ηνπο δφιηα γιψζζα επεηδή,
απηνί ζα βφζθνπλ θαη ζα πιαγηάδνπλ, θαη δελ ζα ππάξρεη απηφο πνπ εθθνβίδεη. Φάιιε,
ζπγαηέξα ηψλ αιαιάμηε, Εζξαήι απνιάκβαλε ηέξςε θαη επθξαίλνπ απφ φιε ζνπ ηελ
θαξδηά, ζπγαηέξα Εεξνπζαιήκ. Ο Κχξηνο αθαίξεζε ηηο θξίζεηο ζνπ, απέζηξεςε ηνλ
ερζξφ ζνπ ν Κχξηνο είλαη βαζηιηάο ηνχ Εζξαήι αλάκεζά ζνπ ζην εμήο δελ ζα δεηο θαθφ.
Καηά ηελ εκέξα εθείλε ζα εηπσζεί ζηελ Εεξνπζαιήκ: Με θνβάζαη ηψλ, αο κε
παξαιχνπλ ηα ρέξηα ζνπ. Ο Κχξηνο ν Θεφο ζνπ, πνπ είλαη ζην κέζνλ ζνπ, ν δπλαηφο,
ζα ζε ζψζεη, ζα επθξαλζεί ζε ζέλα κε ραξά, ζα αλαπαχεηαη ζηελ αγάπε ηνπ, ζα
επθξαίλεηαη ζε ζέλα κε άζκαηα. Θα ζπγθεληξψζσ ηνχο ιππεκέλνπο γηα ηηο επίζεκεο
γηνξηέο, απηνχο πνπ είλαη απφ ζέλα, ζηνπο νπνίνπο ν νλεηδηζκφο ήηαλ βάξνο. Αέζηε,
θαηά ηνλ θαηξφ εθείλν ζα αθαλίζσ φινπο απηνχο πνπ ζε θαηαζιίβνπλ θαη ζα ζψζσ
απηή πνπ ρσιαίλεη, θαη ζα ζπλάμσ απηή πνπ έρεη εθβιεζεί έμσ θαη ζα ηνπο θάλσ
έπαηλν θαη δφμα ζε θάζε ηφπν ηήο ληξνπήο ηνπο. Καηά ηνλ θαηξφ εθείλν ζα ζαο θέξσ,
θαη θαηά ηνλ θαηξφ εθείλν ζα ζαο ζπλάμσ επεηδή, ζα ζαο θάλσ νλνκαζηνχο θαη
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επαηλεηνχο αλάκεζα ζε φινπο ηνχο ιανχο ηήο γεο, φηαλ εγψ ζα απνζηξέςσ ηελ
αηρκαισζία ζαο κπξνζηά απφ ηα κάηηα ζαο, ιέεη ν Κχξηνο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
Φαικόο 8:2,3
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ζηφκα λεπίσλ θαη ζειαδφλησλ εηνίκαζεο αίλεζε, έλεθα ησλ ερζξψλ ζνπ,
γηα λα θαηαξγήζεηο ηνλ ερζξφ θαη ηνλ εθδηθεηή. ηαλ ζσξψ ηνπο νπξαλνχο ζνπ, ην
έξγν ησλ δαθηχισλ ζνπ, ην θεγγάξη θαη ηα αζηέξηα, πνπ εζχ ζεκειίσζεο.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 21:10-17
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη φηαλ κπήθε κέζα ζηα Εεξνζφιπκα ζείζηεθε νιφθιεξε ε πφιε, ιέγνληαο:
Πνηνο είλ' απηφο; Καη ηα πιήζε έιεγαλ: Ώπηφο είλαη ν Εεζνχο, ν πξνθήηεο, απηφο απφ
ηε Ναδαξέη ηήο Γαιηιαίαο. Καη ν Εεζνχο κπήθε κέζα ζην ηεξφ ηνχ Θενχ, θαη έβγαιε
έμσ φινπο απηνχο πνπ πνπινχζαλ θαη αγφξαδαλ κέζα ζην ηεξφ, θαη αλαπνδνγχξηζε ηα
ηξαπέδηα ησλ αξγπξακνηβψλ, θαη ηα θαζίζκαηα απηψλ πνπ πνπινχζαλ ηα πεξηζηέξηα
θαη ηνπο ιέεη: Βίλαη γξακκέλν: «Ο νίθνο κνπ, ζα νλνκάδεηαη νίθνο πξνζεπρήο» εζείο,
φκσο, ηνλ θάλαηε «ζπήιαην ιεζηψλ». Καη ήξζαλ θνληά ηνπ κέζα ζην ηεξφ ηπθινί θαη
ρσινί θαη ηνπο ζεξάπεπζε. Καη φηαλ νη ηεξείο θαη νη γξακκαηείο είδαλ ηα ζαπκαζηά
πξάγκαηα πνπ έθαλε, θαη ηα παηδηά πνπ έθξαδαλ κέζα ζην ηεξφ θαη έιεγαλ: Χζαλλά
ζηνλ γην ηνχ Ααβίδ, αγαλάθηεζαλ, θαη ηνπ είπαλ: Ώθνχο απηνί ηη ιέλε; Καη ν Εεζνχο
ιέεη ζ' απηνχο: Ναη πνηέ δελ δηαβάζαηε φηη: «Ώπφ ζηφκα λεπίσλ θαη απφ ζειαδφλησλ
εηνίκαζεο αίλεζε»; Καη αθνχ ηνπο άθεζε, βγήθε έμσ απφ ηελ πφιε, ζηε ΐεζαλία, θαη
δηαλπρηέξεπζε εθεί.
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Ζ ελδέθαηε ώξα από ηελ Κπξηαθή ησλ Βΐσλ
Πξνθεηείεο
Ζζαΐαο 48:12-22
Άθνπζέ κε, Εαθψβ, θαη Εζξαήι, ηνλ νπνίν εγψ θάιεζα εγψ είκαη ν ίδηνο εγψ
είκαη ν πξψηνο θαη ν έζραηνο. Καη ην ρέξη κνπ ζεκειίσζε ηε γε θαη ην δεμί κνπ ρέξη
κέηξεζε ηνπο νπξαλνχο κε ζπηζακή φηαλ ηνπο θαιψ, παξαζηέθνληαη καδί. ινη εζείο,
ζπγθεληξσζείηε, θαη αθνχζηε πνηνο απ' απηνχο ηα αλήγγεηιε απηά; Ο Κχξηνο ηνλ
αγάπεζε γη' απηφ, ζα εθπιεξψζεη ην ζέιεκά ηνπ επάλσ ζηε ΐαβπιψλα, θαη ν
βξαρίνλάο ηνπ ζα είλαη ελάληηα ζηνπο Υαιδαίνπο. Βγψ, εγψ κίιεζα· λαη, ηνλ θάιεζα
ηνλ έθεξα, θαη εγψ ζα επνδψζσ ηνλ δξφκν ηνπ. Πιεζηάζηε ζε κέλα, αθνχζηε απηφ
εμαξρήο δελ κίιεζα ζε θξπθφ ηφπν αθφηνπ έγηλε απηφ, εγψ ήκνπλ εθεί θαη ηψξα κε
απέζηεηιε ν Κχξηνο ν Θεφο, θαη ην πλεχκα ηνπ. Έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν Λπηξσηήο ζνπ, ν
Άγηνο ηνπ Εζξαήι: Βγψ είκαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ, πνπ ζε δηδάζθσ γηα ηελ σθέιεηά
ζνπ, ζε νδεγψ δηακέζνπ ηνπ δξφκνπ απφ ηνλ νπνίν έπξεπε λα παο. Βίζε λα άθνπγεο ηα
πξνζηάγκαηά κνπ! Σφηε, ε εηξήλε ζνπ ζα ήηαλ ζαλ πνηακφο, θαη ε δηθαηνζχλε ζνπ ζαλ
θχκαηα ζάιαζζαο θαη ην ζπέξκα ζνπ ζα ήηαλ ζαλ ηελ άκκν, θαη ηα εγγφληα ηεο θνηιηάο
ζνπ ζαλ ηηο πέηξεο ηεο ην φλνκά ηνπ δελ ζα απνθνβφηαλ νχηε ζα εμαιεηθφηαλ απφ
κπξνζηά κνπ. ΐγείηε έμσ απφ ηε ΐαβπιψλα, θεχγεηε απφ ηνπο Υαιδαίνπο, κε θσλή
αιαιαγκνχ αλαγγείιαηε, δηαθεξχμηε ηνχην, θσλάμηε ην κέρξη εζράηνπ ηεο γεο, λα
πείηε: Ο Κχξηνο ιχηξσζε ηνλ δνχιν ηνπ ηνλ Εαθψβ. Καη δελ δίςαζαλ, φηαλ ηνπο
νδεγνχζε δηακέζνπ ηεο εξήκνπ έθαλε γη' απηνχο λα ξεχζνπλ λεξά απφ ηελ πέηξα θαη
έζρηζε ηελ πέηξα, θαη ηα λεξά έξξεπζαλ. Βηξήλε δελ ππάξρεη ζηνπο αζεβείο, ιέεη ν
Κχξηνο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Νανύκ 1:2-8
Ο Θεφο είλαη δειφηππνο, θαη ν Κχξηνο θάλεη εθδίθεζε ν Κχξηνο θάλεη
εθδίθεζε, θαη νξγίδεηαη ν Κχξηνο ζα εθδηθεζεί ηνπο ελαληίνπο ηνπ, θαη θπιάηηεη νξγή
ελάληηα ζηνπο ερζξνχο ηνπ. Ο Κχξηνο είλαη καθξφζπκνο, θαη κεγάινο ζε δχλακε, θαη
θαηά θαλέλαλ ηξφπν δελ ζα αζσψζεη ηνλ αζεβή ν δξφκνο ηνχ Κπξίνπ είλαη καδί κε
αλεκνζηξφβηιν θαη ζχειια, θαη ε ζθφλε ησλ πνδηψλ ηνπ είλαη ζχλλεθα. Βπηηηκάεη ηε
ζάιαζζα, θαη ηελ μεξαίλεη, θαη μεξαίλεη νινθιεξσηηθά φινπο ηνχο πνηακνχο
καξαίλεηαη ε ΐαζάλ θαη ν Κάξκεινο, θαη ην άλζνο ηνχ Ληβάλνπ καξαίλεηαη. Σα βνπλά
ζείνληαη απ' απηφλ, θαη νη ιφθνη δηαιχνληαη θαη ε γε ηξέκεη απφ ηελ παξνπζία ηνπ, λαη,
ε νηθνπκέλε, θαη φινη εθείλνη πνπ θαηνηθνχλ ζ' απηή. Πνηνο κπνξεί λα αληέμεη κπξνζηά
ζηελ αγαλάθηεζή ηνπ; Καη πνηνο κπνξεί λα ζηαζεί ζηελ έμαςε ηεο νξγήο ηνπ; Ο ζπκφο
ηνπ μερχλεηαη ζαλ θσηηά, θαη νη βξάρνη ζπληξίβνληαη κπξνζηά ηνπ. Ο Κχξηνο είλαη
αγαζφο, νρχξσκα ζε εκέξα ζιίςεο· θαη γλσξίδεη εθείλνπο πνπ ειπίδνπλ ζ' απηφλ.
κσο, κε πιεκκχξα πνπ θαηαθιχδεη ζα θάλεη ζπληέιεηα ηνπ ηφπνπ ηεο, θαη ζθνηάδη ζα
θαηαδηψμεη ηνπο ερζξνχο ηνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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Φαικόο 21:22,23
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα δηεγνχκαη ην φλνκά ζνπ πξνο ηνπο αδειθνχο κνπ κέζα ζε ζχλαμε ζα ζε
επαηλψ. Οη θνβνχκελνη ηνλ Κχξην, δνμνινγείηε ηνλ νιφθιεξν ην ζπέξκα ηνχ Εαθψβ,
δνμάζηε ηνλ· θαη θνβεζείηε ηνλ, νιφθιεξν ην ζπέξκα ηνχ Εζξαήι.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 20:20-28
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σφηε, ήξζε θνληά ηνπ ε κεηέξα ησλ γησλ ηνχ Γεβεδαίνπ καδί κε ηνπο γηνπο ηεο,
πξνζθπλψληαο, θαη δεηψληαο απ' απηφλ θάηη. Καη εθείλνο ηήο είπε: Ση ζέιεηο; Σνπ ιέεη:
Πεο λα θαζήζνπλ απηνί νη δχν γηνη κνπ, έλαο απφ ηα δεμηά ζνπ, θαη έλαο απφ ηα
αξηζηεξά ζνπ, ζηε βαζηιεία ζνπ. Καη απαληψληαο ν Εεζνχο, είπε: Αελ μέξεηε ηη δεηάηε
κπνξείηε λα πηείηε ην πνηήξη, πνπ εγψ πξφθεηηαη λα πησ, θαη λα βαπηηζηείηε ην
βάπηηζκα, πνπ εγψ βαπηίδνκαη; Σνπ ιέλε: Μπνξνχκε. Καη ηνπο ιέεη: Σν κελ πνηήξη κνπ
ζα πηείηε, θαη ην βάπηηζκα, πνπ εγψ βαπηίδνκαη, ζα βαπηηζηείηε ην λα θαζήζεηε, φκσο,
απφ ηα δεμηά κνπ θαη απφ ηα αξηζηεξά κνπ, δελ είλαη δηθφ κνπ λα δψζσ, παξά ζε φζνπο
είλαη εηνηκαζκέλν απφ ηνλ Παηέξα κνπ. Καη φηαλ ην άθνπζαλ νη δέθα, αγαλάθηεζαλ
ελάληηα ζηνπο δχν αδειθνχο. Καη ν Εεζνχο, αθνχ ηνπο θάιεζε θνληά ηνπ, είπε: Ξέξεηε
φηη νη άξρνληεο ησλ εζλψλ ηα θαηαθπξηεχνπλ, θαη νη κεγάινη ηα θαηεμνπζηάδνπλ φκσο,
δελ ζα είλαη έηζη αλάκεζά ζαο αιιά, φπνηνο ζέιεη λα γίλεη κεγάινο αλάκεζά ζαο, αο
είλαη ππεξέηεο ζαο θαη φπνηνο ζέιεη λα είλαη πξψηνο αλάκεζά ζαο, αο είλαη δνχινο ζαο
φπσο ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ δελ ήξζε γηα λα ππεξεηεζεί, αιιά γηα λα ππεξεηήζεη, θαη λα
δψζεη ηε δσή ηνπ ιχηξν γηα ράξε πνιιψλ.

Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ
ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖΖ ΣΧΝ ΒΑΊΧΝ
Οη παξάλνκνη Ενπδαίνη ζεσξνχζαλ φηη ν σηήξαο καο θαη ΐαζηιεχο
καο Υξηζηφο είλαη επίγεηνο βαζηιεχο θαη φηη νη ζηξαηηψηεο ηνλ θπιάηηνπλ
φπσο θπιάηηνπλ ηνπο βαζηιείο. Σν ίδην ζεσξνχζε θαη ε κεηέξα ηνπ Εσάλλνπ
θαη ηνπ Εαθψβνπ, ησλ πηψλ Γεβεδαίνπ, φηαλ πήγε λα πξνζθπλήζεη ηνλ
σηήξα καο κε ηα παηδηά ηεο, θαζψο ν Κχξηνο ήηαλ κε ηνλ φριν θαη ηνπο
καζεηέο, θαη ηνπ είπε: «Πεο λα θαζίζνπλ νη δχν γηνη κνπ ν έλαο ζηα δεμηά
ζνπ θαη ν άιινο ζηα αξηζηεξά ζνπ, ζηε ΐαζηιεία ζνπ».
Ώθνχζηε ηνλ νηθηίξκνλα θαη ειεήκνλα, πνπ πξνλνεί γηα ηε δσή φισλ,
λα ιέγεη: «Μπνξείηε λα δνθηκάζεηε ην πνηήξη ην νπνίν ήιζα λα πησ, ή λα
βαπηηζζείηε ην ίδην βάπηηζκα κ‟ εκέλα;». Καη ηφηε απνθξίζεθαλ ιέγνληαο:
«Μπνξνχκε λα ην θάλνπκε!».
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Καη απνθξίλεηαη ν Εεζνχο: «Μαθάξη λα κπνξνχζαηε! Σν λα θαζίζεηε,
φκσο, ζηα δεμηά κνπ ή ζηα αξηζηεξά κνπ, δελ είλαη δηθφ κνπ, αιιά ηνπ
Παηέξα κνπ, ν Οπνίνο βξίζθεηαη παληνχ θαη ζα νξίζεη ηνλ ρψξν γηα ηνπο
εθιεθηνχο ηνπ». ηαλ άθνπζαλ απηά ηα ιφγηα, ζηψπεζαλ θαη έθπγαλ.
Ο Υξηζηφο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε γηα εκάο, γηα λα καο ζψζεη κε ηα Πάζε
Σνπ.
Ώο ηνλ δνμάζνπκε θαη αο πςψζνπκε ην φλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεφο Σνπ.
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H πξώηε ώξα από ηελ παξακνλή ηεο Μεγάιεο Γεπηέξαο

Πξνθεηείεο
νθνλίαο 1:2-12
Θα αθαλίζσ απφ ην πξφζσπν ηεο γεο νινζρεξψο ηα πάληα, ιέεη ν Κχξηνο. Θα
αθαλίζσ άλζξσπνλ θαη θηήλνο ζα αθαλίζσ ηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ,θαη ηα ςάξηα ηήο
ζάιαζζαο, θαη ηα πξνζθφκκαηα καδί κε ηνπο αζεβείο θαη ζα εμνινζξεχζσ ηνλ άλζξσπν
απφ ην πξφζσπν ηεο γεο,ιέεη ν Κχξηνο. Καη ζα απιψζσ ην ρέξη κνπ ελάληηα ζηνλ
Ενχδα, θαη ελάληηα ζε φινπο ηνχο θαηνίθνπο ηήο Εεξνπζαιήκ θαη ζα εμνινζξεχζσ ην
ππφινηπν ηνπ ΐάαι απ' απηφλ ηνλ ηφπν, θαη ην φλνκα απηψλ πνπ ζπζηάδνπλ ζηα
είδσια, καδί κε ηνπο ηεξείο θη απηνχο πνπ,επάλσ ζηηο ηαξάηζεο, πξνζθπλνχλ ηε ζηξαηηά
ηνχ νπξαλνχ θη απηνχο πνπ πξνζθπλνχλ θαη νξθίδνληαη ζηνλ Κχξην, θη απηνχο πνπ
νξθίδνληαη ζηνλ Μαιρφκ θη απηνχο πνπ μεθιίλνπλ απφ πίζσ απφ ηνλ Κχξην, θη απηνχο
πνπ δελ δεηνχλ ηνλ Κχξην, θαη νχηε ξσηνχλ γη' απηφλ. ψπα κπξνζηά ζηνλ Κχξην ηνλ
Θεφ,επεηδή είλαη θνληά ε εκέξα ηνχ Κπξίνπ δεδνκέλνπ φηη, ν Κχξηνο εηνίκαζε ζπζία,
δηφξηζε ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηνπ. Καη θαηά ηελ εκέξα ηήο ζπζίαο ηνχ Κπξίνπ, ζα
εθδηθεζψ ηνπο άξρνληεο, θαη ηα παηδηά ηνχ βαζηιηά, θαη φινπο εθείλνπο πνπ είλαη
ληπκέλνη κε μέλα ελδχκαηα. Καηά ηελ εκέξα εθείλε ζα εθδηθεζψ θαη φινπο εθείλνπο
πνπ πεδνχλ επάλσ απφ ηα θαηψθιηα, απηνχο πνπ γεκίδνπλ ηα ζπίηηα ησλ θπξίσλ ηνπο
κε αξπαγή θαη δφιν. Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε, ιέεη ν Κχξηνο, ζα είλαη ζφξπβνο
θξαπγήο απφ ηελ ηρζπτθή πχιε,θαη νινιπγκφο απφ ηε δεχηεξε πχιε, θαη κεγάινο
ζπληξηκκφο απφ ηνπο ιφθνπο. Οινιχμηε,νη θάηνηθνη ηεο Μαθηέο, επεηδή νιφθιεξνο ν
εκπνξηθφο ιαφο εμνινζξεχηεθε φινη φζνη θέξλνπλ αζήκη θαηαθφπεθαλ. Καη θαηά ηνλ
θαηξφ εθείλν, ζα εξεπλήζσ ηελ Εεξνπζαιήκ κε ιπρλάξηα, θαη ζα εθδηθεζψ ηνχο άλδξεο
πνπ αλαπαχνληαη επάλσ ζηνλ ηξπγεηφ ηνπο απηνχο πνπ ιέλε ζηελ θαξδηά ηνπο: Ο
Κχξηνο δελ ζα αγαζνπνηήζεη νχηε ζα θαθνπνηήζεη. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 27:6-8
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα ςαικσδψ, ζηνλ Κχξην. Άθνπζε, Κχξηε, ηε θσλή κνπ, θξάδσ θαη ειέεζέ κε,
θαη εηζάθνπζέ κε,είπε ε θαξδηά κνπ γηα ζέλα.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 12:20-36
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Τπήξραλ θαη κεξηθνί Έιιελεο αλάκεζα ζ' εθείλνπο πνπ αλέβαηλαλ γηα λα
πξνζθπλήζνπλ θαηά ηελ ενξηή. Ώπηνί, ινηπφλ, ήξζαλ ζηνλ Φίιηππν, απηφλ απφ ηε
ΐεζζατδά ηήο Γαιηιαίαο, θαη ηνλ παξαθαινχζαλ, ιέγνληαο: Κχξηε, ζέινπκε λα δνχκε
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ηνλ Εεζνχ. Έξρεηαη ν Φίιηππνο θαη ην ιέεη ζηνλ Ώλδξέα θαη πάιη ν Ώλδξέαο θαη ν
Φίιηππνο ην ιέλε ζηνλ Εεζνχ. Καη ν Εεζνχο απνθξίζεθε ζ' απηνχο, ιέγνληαο: Ήξζε ε
ψξα γηα λα δνμαζηεί ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ. αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα: Ώλ ν θφθθνο
ηνπ ζηηαξηνχ δελ πέζεη ζηε γε θαη πεζάλεη, απηφο κνλάρνο κέλεη αλ, φκσο, πεζάλεη,
θέξλεη πνιχ θαξπφ. πνηνο αγαπάεη ηελ ςπρή ηνπ, ζα ηε ράζεη θαη φπνηνο κηζεί ηελ
ςπρή ηνπ ζε ηνχην ηνλ θφζκν, ζα ηε θπιάμεη ζε αηψληα δσή. Ώλ θάπνηνο εκέλα
ππεξεηεί, εκέλα αο αθνινπζεί θαη φπνπ είκαη εγψ, εθεί ζα είλαη θαη ν δηθφο κνπ
ππεξέηεο θαη αλ θάπνηνο ππεξεηεί εκέλα, ζα ηνλ ηηκήζεη ν Παηέξαο. Σψξα ε ςπρή κνπ
είλαη ηαξαγκέλε θαη ηη λα πσ; Παηέξα, ζψζε κε απφ ηνχηε ηελ ψξα. Ώιιά, γη' απηφ
ήξζα ζε ηνχηε ηελ ψξα. Παηέξα, δφμαζε ην δηθφ ζνπ φλνκα. Μηα θσλή, ινηπφλ, ήξζε
απφ ηνλ νπξαλφ: Καη δφμαζα, θαη ζα δνμάζσ μαλά. Σν πιήζνο, ινηπφλ, πνπ
παξαζηεθφηαλ θαη άθνπζε, έιεγε φηη έγηλε βξνληή. Άιινη έιεγαλ; Έλαο άγγεινο ηνπ
κίιεζε. Ο Εεζνχο απνθξίζεθε θαη είπε: Ώπηή ε θσλή δελ έγηλε γηα κέλα, αιιά γηα ζαο.
Σψξα είλαη ε θξίζε απηνχ ηνχ θφζκνπ ηψξα ν άξρνληαο απηνχ ηνχ θφζκνπ ζα ξηρηεί
έμσ θαη εγψ, φηαλ πςσζψ απφ ηε γε, ζα ηνπο ειθχζσ φινπο ζηνλ εαπηφ κνπ. (Κη απηφ
ην έιεγε, δείρλνληαο κε πνηνλ ζάλαην επξφθεηην λα πεζάλεη). Σν πιήζνο απνθξίζεθε ζ'
απηφλ: Βκείο αθνχζακε απφ ηνλ λφκν, φηη: Ο Υξηζηφο κέλεη ζηνλ αηψλα θαη πψο εζχ
ιεο, φηη: Πξέπεη λα πςσζεί ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ; Πνηνο είλαη απηφο ν Τηφο ηνχ
αλζξψπνπ; Ο Εεζνχο, ινηπφλ, είπε ζ' απηνχο: Λίγν θαηξφ αθφκα ην θσο είλαη καδί ζαο.
Πεξπαηάηε ελφζσ έρεηε ην θσο,γηα λα κε ζαο θαηαθηάζεη ην ζθνηάδη θαη φπνηνο
πεξπαηάεη κέζα ζην ζθνηάδη, δελ μέξεη πνχ πεγαίλεη. Βλφζσ έρεηε ην θσο, πηζηεχεηε
ζην θσο, γηα λα γίλεηε γηνη ηνχ θσηφο.

Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
ηαλ αλαηέιιεη ε ζειήλε θαηά ηηο αξρέο ηνπ κελφο θαη πέθηνπλ νη αθηίλεο ηεο
ζηε γε, νη άλζξσπνη ραίξνληαη θαη επηζπκνχλ λα δνπλ ηε θσηεηλφηεηά ηεο. Πνιχ
πεξηζζφηεξν επηζπκνχλ λα δνπλ ηνλ Εεζνχ, πνπ είλαη ν Ήιηνο ηεο Αηθαηνζχλεο, ν
νπνίνο πνξεχζεθε κε ηνπο αλζξψπνπο θαη έιαβε κνξθή δνχινπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ,
φηαλ ήιζαλ νη Έιιελεο γηα ηε κεγάιε ενξηή, είπαλ ζηνλ Φίιηππν, πνπ ήηαλ απφ ηε
ΐεζζατδά: «Κχξηε, ζέινπκε λα δνχκε ηνλ Εεζνχ». Ο Φίιηππνο πήγε ζηνλ Ώλδξέα, θαη
εθείλνο κεηέθεξε ην αίηεκα ησλ Βιιήλσλ ζηνλ Εεζνχ. Σφηε ν Κχξηνο Εεζνχο είπε πσο
ήδε είρε έιζεη ε ψξα λα δνμαζζεί ν Τηφο ηνπ αλζξψπνπ, θαη άξρηζε λα νκηηιεί γηα ηνλ
δσνπνηφ Σνπ ζάλαην.
Ώθνχ φιν ην πιήζνο άθνπζε ηα ζετθά ιφγηα Σνπ, ν σηήξαο ηνχο απάληεζε θαη
ηνπο δίδαμε κε παξνηκίεο, ιέγνληάο ηνπο: «Πηζηέςηε ζην θσο, φζν είλαη καδί ζαο, γηα
λα γίλεηε ηέθλα θσηφο». Πηζηεχνπκε φηη Βθείλνο είλαη αιεζψο ην θσο ηνπ Παηέξα, ν
Οπνίνο ην έζηεηιε ζηνλ θφζκν, θαη θσηηζζήθακε κε ηε ζετθή Σνπ δφμα εκείο πνπ
θαζφκαζηαλ ζην ζθνηάδη θαη ηε ζθηά ηνπ ζαλάηνπ θαη καο αλέβαζε ζηελ πξψηε ηάμε
ηεο ΐαζηιείαο απφ ηνλ Άδε ηεο αλνκίαο καο.
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Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

Ζ ηξίηε ώξα από ηελ παξακνλή ηεο Γεπηέξαο

Πξνθεηείεο
νθνλίαο 1:14-18 , 2:1-2
Δ κεγάιε εκέξα ηνχ Κπξίνπ είλαη θνληά, είλαη θνληά, θαη ζπεχδεη ππεξβνιηθά
ε θσλή ηήο εκέξαο ηνχ Κπξίνπ εθεί ν ηζρπξφο ζα θσλάμεη πηθξά. Δκέξα νξγήο ζα είλαη
ε εκέξα εθείλε, εκέξα ζιίςεο θαη ζηελνρψξηαο, εκέξα εξήκσζεο θαη αθαληζκνχ,
εκέξα κε ζθνηάδη θαη ππθλφ ζθνηάδη, εκέξα κε ζχλλεθν θαη νκίριε εκέξα ζάιπηγγαο
θαη αιαιαγκνχ ελάληηα ζηηο νρπξέο πφιεηο, θαη ελάληηα ζηνπο ςεινχο πχξγνπο. Καη ζα
θαηαζιίςσ ηνπο αλζξψπνπο,θαη ζα πεξπαηνχλ ζαλ ηπθινί, επεηδή ακάξηεζαλ ζηνλ
Κχξην θαη ην αίκα ηνπο ζα δηαρπζεί ζαλ ζθφλε, θαη νη ζάξθεο ηνπο ζαλ θνπξηά. Ώιιά
νχηε ην αζήκη ηνπο νχηε ην ρξπζάθη ηνπο ζα κπνξέζεη λα ηνπο ιπηξψζεη θαηά ηελ
εκέξα ηήο νξγήο ηνχ Κπξίνπ θαη νιφθιεξε ε γε ζα θαηαλαισζεί απφ ηε θσηηά ηνχ
δήινπ ηνπ επεηδή, ζα θάλεη ζπληέιεηα, κάιηζηα γξήγνξε, επάλσ ζε φινπο εθείλνπο πνπ
θαηνηθνχλ ηε γε. πγθεληξσζείηε, ζπλαζξνηζηείηε, ην έζλνο ην κε επηζπκεηφ πξηλ ην
ςήθηζκα γελλήζεη ην απνηέιεζκά ηνπ, θαη ε εκέξα παξέιζεη ζαλ ρλνχδη πξηλ έξζεη
επάλσ ζαο ε έμαςε ηεο νξγήο ηνχ Κπξίνπ πξηλ έξζεη επάλσ ζαο ε εκέξα ηνχ ζπκνχ ηνχ
Κπξίνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 28:9,2
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηεε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
ψζε ηνλ ιαφ ζνπ, θαη επιφγεζε ηελ θιεξνλνκηά ζνπ θαη πνίκαηλέ ηνπο, θαη
χςσζέ ηνπο κέρξη ηνλ αηψλα. Άθνπζε ηε θσλή ησλ δεήζεψλ κνπ, φηαλ θξάδσ ζε ζέλα.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 9:18-22
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζέ καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ελψ απηφο πξνζεπρφηαλ θαη' ηδίαλ, ήζαλ καδί ηνπ θαη νη καζεηέο θαη ηνπο
ξψηεζε, ιέγνληαο: Γηα πνηνλ κε ιέλε ηα πιήζε φηη είκαη; Καη εθείλνη, απαληψληαο,
είπαλ: Γηα ηνλ ΐαπηηζηή Εσάλλε άιινη γηα ηνλ Διία θαη άιινη, φηη αλαζηήζεθε θάπνηνο
απφ ηνπο αξραίνπο πξνθήηεο. Καη ηνπο είπε: Βζείο, φκσο, γηα πνηνλ κε ιέηε φηη είκαη;
Καη απαληψληαο ν Πέηξνο είπε: Γηα ηνλ Υξηζηφ ηνχ Θενχ. Καη ηνπο πξφζηαμε κε
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απζηεξφηεηα, θαη παξήγγεηιε λα κε ην πνπλ ζε θαλέλαλ, ιέγνληαο φηη: Ο Τηφο ηνχ
αλζξψπνπ πξέπεη πνιιά λα πάζεη, θαη λα θαηαθξνλεζεί απφ ηνπο πξεζβχηεξνπο θαη
αξρηεξείο θαη γξακκαηείο, θαη λα ζαλαησζεί, θαη θαηά ηελ ηξίηε εκέξα λα αλαζηεζεί.

Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
Ο σηήξαο καο πξνζεπρήζεθε γηα λα καο δηδάμεη λα αγξππλνχκε πάληα ζηελ
πξνζεπρή, θαη, φηαλ ηειείσζε, ξψηεζε ηνπο καζεηέο Σνπ: «Ση ιέλε ηα πιήζε γηα
εκέλα;». Βθείλνη Σνπ απάληεζαλ ιέγνληαο: «Άιινη ιέλε φηη είζαη ν Εσάλλεο ν
ΐαπηηζηήο· άιινη, φηη είζαη ν Διίαο, θαη άιινη, φηη είζαη έλαο απφ ηνπο πξψηνπο
πξνθήηεο». Ο Εεζνχο, πνπ γλσξίδεη ηα πάληα πξηλ απηά ζπληειεζζνχλ, αθνχ ηνπο
δνθίκαζε, ηνπο είπε: «Βζείο πνηνο ιέηε φηη είκαη;». Καη απαληψληαο ν Πέηξνο, είπε: «π
είζαη ν Υξηζηφο ν Τηφο ηνπ Θενχ, θαη ήιζεο ζηνλ θφζκν γηα λα καο ζψζεηο».
«Μαθάξηνο είζαη, Πέηξν, επεηδή απηφ δελ ζνπ ην απνθάιπςε ζάξθα θαη αίκα,
αιιά ν Παηέξαο κνπ, πνπ είλαη ζηνπο νπξαλνχο, γηα λα ην επαγγειηζζείο απηφ ζε
νιφθιεξε ηελ Οηθνπκέλε, ελψ νη επηθαηάξαηνη Ενπδαίνη ζα κε βιαθεκήζνπλ, ιφγσ ηνπ
δήινπ ηνπο, θαη ζα κε παξαδψζνπλ ζηνλ ζάλαην. κσο, εγψ ζα ηνπο θαηαληξνπηάζσ
αηψληα θαη ζα ηνπο αληαπνδψζσ φλεηδνο θαη αηζρχλε αησλίσο.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

Ζ έθηε ώξα από ηελ παξακνλή ηεο Μεγάιεο Γεπηέξαο
Πξνθεηείεο
Ηώει 1:5-15
πλέιζεηε, νη κέζπζνη, θαη θιάςηε θαη νινιχμηε, φινη νη θξαζνπφηεο, γηα ην
λέν θξαζί δεδνκέλνπ φηη, αθαηξέζεθε απφ ην ζηφκα ζαο. Βπεηδή, έζλνο αλέβεθε
ελάληηα ζηε γε κνπ, ηζρπξφ θαη αλαξίζκεην, πνπ ηα δφληηα ηνπ είλαη δφληηα ιηνληαξηνχ,
θαη έρεη κπιφδνληεο ζθχκλνπ. Έβαιε ηελ άκπειφ κνπ ζε αθαληζκφ, θαη ηηο ζπθηέο κνπ
ζε ζξαχζε ηελ μεθινχδηζε νινθιεξσηηθά, θαη ηελ απέξξηςε ηα θιήκαηά ηεο έκεηλαλ
ιεπθά. Θξήλεζε ζαλ λχθε πεξηδσζκέλε κε ζάθν γηα ηνλ άλδξα ηήο ληφηεο ηεο. Δ
πξνζθνξά θαη ε ζπνλδή αθαηξέζεθε απφ ηνλ νίθν ηνχ Κπξίνπ πελζνχλ νη ηεξείο, νη
ιεηηνπξγνί ηνχ Κπξίνπ. Βξεκψζεθε ε πεδηάδα, πελζεί ε γε επεηδή, αθαλίζηεθε ην
ζηηάξη, μεξάζεθε ην λέν θξαζί, έιεηςε ην ιάδη. Νηξαπείηε, γεσξγνί νινιχμηε,
ακπεινπξγνί, γηα ην ζηηάξη θαη γηα ην θξηζάξη επεηδή, ν ζεξηζκφο ηνχ ρσξαθηνχ ράζεθε.
Δ άκπεινο μεξάζεθε, θαη ε ζπθηά καξάδσζε ε ξνδηά, θαη ν θνίληθαο, θαη ε κειηά, φια
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ηα δέληξα ηνχ ρσξαθηνχ μεξάζεθαλ ψζηε έθπγε ε ραξά απφ ηνπο γηνπο ησλ αλζξψπσλ.
Πεξηδσζηείηε, ζξελείηε, ηεξείο νινιχδεηε, ιεηηνπξγνί ηνχ ζπζηαζηεξίνπ ειάηε,
δηαλπρηεξεχζηε κε ζάθν, ιεηηνπξγνί ηνχ Θενχ κνπ επεηδή, παχζεθε ε πξνζθνξά θαη ε
ζπνλδή απφ ηνλ νίθν ηνχ Θενχ ζαο. Ώγηάζηε λεζηεία, θεξχμηε επίζεκε ζχλαμε,
ζπγθεληξψζηε ηνχο πξεζβχηεξνπο, φινπο ηνχο θαηνίθνπο ηνχ ηφπνπ, ζηνλ νίθν ηνχ
Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζαο θαη βνήζηε πξνο ηνλ Κχξην: Ώιινίκνλν γηα ηελ εκέξα εθείλε!
Βπεηδή, ε εκέξα ηνπ Κπξίνπ πιεζίαζε, θαη ζα έξζεη φιεζξνο απφ ηνλ Παληνδχλακν.

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Φαικόο 29:1,2
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηεε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπνδψζηε ζηνλ Κχξην, γηνη ησλ δπλαηψλ, απνδψζηε ζηνλ Κχξην δφμα θαη
δχλακε. Ώπνδψζεηε ζηνλ Κχξην ηε δφμα ηνχ νλφκαηφο ηνπ πξνζθπλήζηε ηφλ Κχξην
κέζα ζην κεγαινπξεπέο αγηαζηήξηφ ηνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 10:32-34
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ήζαλ ζηνλ δξφκν αλεβαίλνληαο ζηα Εεξνζφιπκα θαη ν Εεζνχο
πξνπνξεπφηαλ απ' απηνχο, θαη ζαχκαδαλ, θαη αθνινπζψληαο θνβφληαλ. Καη παίξλνληαο
πάιη ηνχο δψδεθα, άξρηζε λα ηνπο ιέεη ηα φζα επξφθεηην λα ηνπ ζπκβνχλ φηη, δέζηε,
αλεβαίλνπκε ζηα Εεξνζφιπκα, θαη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ ζα παξαδνζεί ζηνπο αξρηεξείο
θαη ζηνπο γξακκαηείο, θαη ζα ηνλ θαηαδηθάζνπλ ζε ζάλαην, θαη ζα ηνλ παξαδψζνπλ
ζηα έζλε θαη ζα ηνλ εκπαίμνπλ, θαη ζα ηνλ καζηηγψζνπλ, θαη ζα θηχζνπλ επάλσ ηνπ,
θαη ζα ηνλ ζαλαηψζνπλ θαη ηελ ηξίηε εκέξα ζα αλαζηεζεί. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.

Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΚΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
Καζψο ν Υξηζηφο ν Θεφο καο αλέβαηλε κε ηνπο καζεηέο ηνπ πξνο ηα Εεξνζφιπκα,
άξρηζε λα ηνπο ιέεη ηα φζα επξφθεηην λα Σνπ ζπκβνχλ θαη φζα επξφθεηην λα πάζεη:
«Να γλσξίδεηε, εθιεθηνί κνπ, φηη, θαζψο εκείο αλεβαίλνπκε ηψξα πξνο ηα Εεξνζφιπκα,
νη αξρηεξείο, νη πξεζβχηεξνη θαη νη γξακκαηείο ζα μεζεθσζνχλ γηα λα θαηαδηθάζνπλ
ηνλ Τηφ ηνπ αλζξψπνπ ζηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ· ζα ηνλ παξαδψζνπλ ζηα έζλε, ζα ηνλ
εκπαίμνπλ, ζα ηνλ θνξντδέςνπλ, ζα ηνλ θηχζνπλ, ζα ηνλ ζηαπξψζνπλ επί ηνπ μχινπ
ηνπ ζηαπξνχ, ζα ηνλ ζαλαηψζνπλ, θαη ηελ ηξίηε εκέξα ζα αλαζηεζεί».
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Πψο ηφικεζεο, ηαιαίπσξε Εζξαήι, λα πξάμεηο ηέηνην πξάγκα απφ ηελ άγλνηά ζνπ;
ηαχξσζεο ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ, πνπ ζε έζσζε απφ ηε δνπιεία!6 Πψο αληαπέδσζεο ηελ
αγαζφηεηα κε ηελ χβξη; Βμαηηίαο φισλ απηψλ, ε ακαξηία ζνπ κέλεη εηο ηνλ αηψλα.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

Ζ έλαηε ώξα από ηελ παξακνλή ηεο Μεγάιεο Γεπηέξαο
Πξνθεηείεο
Μηραίαο 2:3-10
Γη' απηφ, έηζη ιέεη ν Κχξηνο: Αέζηε, ελάληηα ζ' απηφ ην γέλνο εγψ βνπιεχνκαη
θαθφ, απφ ην νπνίν δελ ζα ειεπζεξψζεηε ηνπο ιαηκνχο ζαο νχηε ζα πεξπαηάηε
ππεξήθαλα επεηδή, ν θαηξφο απηφο είλαη θαθφο.Καηά ηελ εκέξα εθείλε ζα αλαιάβνπλ
παξνηκία ελαληίνλ ζαο, θαη εθείλνο πνπ ζξελεί κε ζξήλν, ζα ζξελήζεη, θαη ζα πεη:
Ώθαληζηήθακε νινθιεξσηηθά έρεη αιινηψζεη ηε κεξίδα ηνχ ιανχ κνπ πψο ηελ
απνκάθξπλε απφ κέλα! Ώληί λα απνδψζεη, δηακνίξαζε ηα ρσξάθηα καο. Γη' απηφ, εζχ
δελ ζάρεηο θάπνηνλ πνπ λα βάδεη ζρνηλί γηα θιήξν, ζηε ζχλαμε ηνπ Κπξίνπ. Με
πξνθεηεχεηε, εζείο πνπ πξνθεηεχεηε δελ ζα πξνθεηεχζνπλ ζ' απηνχο ε ληξνπή ηνπο
δελ ζα απνκαθξπλζεί. Χ, εζχ, πνπ απνθαιείζαη Οίθνο Εαθψβ, κίθξπλε ην πλεχκα ηνχ
Κπξίνπ; Βίλαη ηέηνηα ηα επηηεδεχκαηά ηνπ; Σα ιφγηα κνπ δελ θάλνπλ θαιφ ζ' απηνχο
πνπ πεξπαηνχλ νξζά; Καη άιινηε ν ιαφο κνπ είρε επαλαζηαηήζεη ζαλ ερζξφο αξπάδεηε
ην επαλσθφξη καδί κε ηνλ ρηηψλα απφ εθείλνπο πνπ δηαβαίλνπλ άθνβα, απ' απηνχο πνπ
επηζηξέθνπλ απφ ηνλ πφιεκν. Βμψζαηε ηηο γπλαίθεο ηνχ ιανχ κνπ απφ ηα επράξηζηα
ζπίηηα ηνπο απφ ηα παηδηά ηνπο αθαηξέζαηε γηα πάληα ηε δφμα κνπ. εθσζείηε, θαη
αλαρσξήζηε επεηδή, απηή δελ είλαη ε αλάπαπζή ζαο δεδνκέλνπ φηη, κνιχλζεθε, ζα ζαο
αθαλίζεη, κάιηζηα κέζα ζε ζθιεξφλ αθαληζκφ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 17:6,1
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηεε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βγψ, Θεέ, ζε επηθαιέζηεθα, επεηδή ζα κε εηζαθνχζεηο ζηξέςε ην απηί ζνπ ζε
κέλα, άθνπζε ηα ιφγηα κνπ. Άθνπζε Κχξηε, ην δίθαην πξφζεμε ζηε δέεζή κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 8:27-33
6

Σεο Ώηγχπηνπ.
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Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη βγήθε έμσ ν Εεζνχο θαη νη καζεηέο ηνπ ζηηο θσκνπφιεηο ηήο Καηζάξεηαο
ηνπ Φηιίππνπ θαη ζηνλ δξφκν ξσηνχζε ηνχο καζεηέο ηνπ, ιέγνληάο ηνπο: Γηα πνηνλ κε
ιέλε νη άλζξσπνη φηη είκαη; Καη εθείλνη απνθξίζεθαλ: Γηα ηνλ Εσάλλε ηνλ ΐαπηηζηή θαη
άιινη, γηα ηνλ Διία· άιινη δε γηα έλαλ απφ ηνπο πξνθήηεο. Κη απηφο ηνχο ιέεη: Βζείο,
φκσο, γηα πνηνλ κε ιέηε φηη είκαη; Καη απαληψληαο ν Πέηξνο, ηνπ ιέεη: Βζχ είζαη ν
Υξηζηφο. Καη ηνπο παξήγγεηιε κε απζηεξφηεηα λα κε ιέλε ζε θαλέλαλ γη' απηφλ. Καη
άξρηζε λα ηνπο δηδάζθεη φηη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ πξέπεη λα πάζεη πνιιά, θαη λα
θαηαθξνλεζεί απφ ηνπο πξεζβχηεξνπο θαη ηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο γξακκαηείο, θαη λα
ζαλαησζεί, θαη κεηά απφ ηξεηο εκέξεο λα αλαζηεζεί. Καη κηινχζε ηνλ ιφγν θαλεξά. Καη
ν Πέηξνο παίξλνληάο ηνλ ηδηαηηέξσο, άξρηζε λα ηνλ επηηηκάεη. Καη εθείλνο, αθνχ
ζηξάθεθε πξνο ηα πίζσ, θαη είδε ηνπο καζεηέο ηνπ, επηηίκεζε ηνλ Πέηξν, ιέγνληαο:
Πήγαηλε πίζσ κνπ, ζαηαλά επεηδή, δελ θξνλείο ηα πξάγκαηα ηνπ Θενχ, αιιά ηα
πξάγκαηα ησλ αλζξψπσλ.

Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
Ώθνχ νινθιήξσζε ν Κχξηνο ηε ζπλνκηιία Σνπ κε ηνπο καζεηέο Σνπ, ζηνλ δξφκν γηα
ηελ Καηζάξεηα ηνπ Φηιίππνπ, άξρηζε λα ηνπο κηιάεη θαλεξά γηα ηα φζα επξφθεηην λα
ζπκβνχλ ζ‟ Ώπηφλ ζηα Εεξνζφιπκα, φηη δειαδή επξφθεηην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φζα
είραλ γξαθεί γηα Βθείλνλ ζηα βηβιία ησλ Πξνθεηψλ, θαη φηη ν Τηφο ηνπ αλζξψπνπ
πξέπεη λα ππνζηεί πνιιά πάζε θαη λα θαηαθξνλεζεί απφ ηνπο πξεζβπηέξνπο, ηνπο
αξρηεξείο θαη ηνπο γξακκαηείο, λα ζαλαησζεί, θαη κεηά απφ ηξεηο εκέξεο λα αλαζηεζεί.
Ο ιίζνο ηνλ νπνίν απνδνθίκαζαλ νη νηθνδφκνη έγηλε θεθαιή γσλίαο, φπσο είπε ε
Γξαθή. Έηζη ζα ηνπο πεξηθπθιψζεη ν κεγάινο Σνπ ζπκφο, ζα ηνπο αγγίμεη ε νξγή Σνπ,
ζα μερεηιίζεη ην φλεηδνο ζηα πξφζσπά ηνπο, δηφηη αληαπέδσζαλ ζηελ αγαζφηεηα ηελ
θαθία. ‟ εθείλνπο φκσο πνπ Σνλ αθνχλ θαη πνπ πηζηεχνπλ ζ‟ Ώπηφλ ζα δψζεη ραξά
αηειεχηεηε εηο ηνπο αηψλεο.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.
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Ζ ελδέθαηε ώξα από ηελ παξακνλή ηεο Μεγάιεο Γεπηέξαο

Πξνθεηείεο
Μηραίαο 3:1-4
Καη είπα: Ώθνχζηε, ηψξα, αξρεγνί ηνχ Εαθψβ, θαη άξρνληεο ηνπ νίθνπ Εζξαήι:
Αελ αλήθεη ζε ζαο λα γλσξίδεηε ηελ θξίζε; Βζείο πνπ κηζείηε ην θαιφ, θαη αγαπάηε ην
θαθφ, πνπ απνζπάηε ην δέξκα ηνπο απφ πάλσ ηνπο, θαη ηε ζάξθα ηνπο απφ ηα θφθαιά
ηνπο, θαηαηξψηε, αθφκα, ηε ζάξθα ηνχ ιανχ κνπ, θαη γδέξλεηε ην δέξκα ηνπο απφ πάλσ
ηνπο, θαη ζπληξίβεηε ηα θφθαιά ηνπο, θαη ηα θαηαθφβεηε ζαλ γηα ρχηξα, θαη ζαλ θξέαο
κέζα ζε θαδάλη. Σφηε, ζα βνήζνπλ πξνο ηνλ Κχξην φκσο, δελ ζα ηνπο εηζαθνχζεη
κάιηζηα, ζα θξχςεη απ' απηνχο ην πξφζσπφ ηνπ θαηά ηελ επνρή εθείλε, επεηδή
θέξζεθαλ άζρεκα ζηηο πξάμεηο ηνπο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 18:17,18
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Με ειεπζέξσζε απφ ηνλ δπλαηφ ερζξφ κνπ, θαη απφ εθείλνπο πνπ κε κηζνχζαλ,
επεηδή ήζαλ πην δπλαηνί απφ κέλα. Με πξφθηαζαλ ηελ εκέξα ηήο ζιίςεο κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 17:19-23
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σφηε, θαζψο νη καζεηέο πιεζίαζαλ ηδηαηηέξσο ηνλ Εεζνχ, είπαλ: Γηαηί εκείο δελ
κπνξέζακε λα ην βγάινπκε; Καη ν Εεζνχο είπε ζ' απηνχο: Βμαηηίαο ηεο απηζηίαο ζαο
επεηδή, ζαο δηαβεβαηψλσ: Ώλ έρεηε πίζηε ζαλ θφθθνλ ζηλαπηνχ, ζα πείηε ζ' απηφ ην
βνπλφ: Πήγαηλε απφ εδψ εθεί, θαη ζα πάεη, θαη δελ ζα είλαη ζε ζαο ηίπνηε αδχλαην
ηνχην, κάιηζηα, ην γέλνο δελ βγαίλεη, παξά κνλάρα κε πξνζεπρή θαη λεζηεία. Καη ελψ
δηέκελαλ ζηε Γαιηιαία, ν Εεζνχο είπε ζ' απηνχο: Ο Τηφο ηνπ αλζξψπνπ πξφθεηηαη λα
παξαδνζεί ζε ρέξηα αλζξψπσλ θαη ζα ηνλ ζαλαηψζνπλ, θαη ηελ ηξίηε εκέξα ζα
αλαζηεζεί. Καη ιππήζεθαλ ππεξβνιηθά.
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Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ.
Ώθνχζηε ηνλ Βιεήκνλα θαη Βπεξγέηε λα εγθσκηάδεη ηελ πξνζεπρή, ζεκέιην φισλ ησλ
αξεηψλ. ηαλ νη καζεηέο Σνπ ηνλ ξψηεζαλ: «Γηαηί δελ θαηαθέξακε λα βγάινπκε έμσ
ηνλ αηαλά», ηνπο απνθξίζεθε: «Λφγσ ηεο απηζηίαο ζαο αξλήζεθε ν αηαλάο λα βγεη».
Καη ζπλέρηζε ν Κχξηνο: «αο ιέσ φηη, εάλ είραηε ειάρηζηε πίζηε, ζα ιέγαηε ζε ηνχην ην
βνπλφ λα κεηαθηλεζεί θαη ζα ζαο ππάθνπε· δηφηη φια είλαη δπλαηά ζηνλ πηζηφ, θαη
ηίπνηε δελ ζα είλαη γηα ζαο αδχλαην».
Ώο απνθηήζνπκε κεγάιε ειπίδα, αιεζηλή πίζηε ρσξίο δηζηαγκφ, θαη αο επηδεηνχκε
ηελ αγάπε, πνπ ππεξβαίλεη ζε αμία ηα πάληα. πνηνο αγαπάεη, φια ηα κπνξεί. Ώο
αγξππλνχκε ζηελ πξνζεπρή θαη αο αγαπνχκε ηε λεζηεία, γηα λα θεξδίζνπκε ηηο
επαγγειίεο ηνπ Κπξίνπ καο.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

Ζ ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
Πξνθεηείεο
Γέλεζηο 1:1-31 , 2:1-3
ηελ αξρή δεκηνχξγεζε ν Θεφο ηνλ νπξαλφ θαη ηε γε. Καη ε γε ήηαλ άκνξθε
θαη έξεκε θαη ζθνηάδη ππήξρε επάλσ ζην πξφζσπν ηεο αβχζζνπ. Καη Πλεχκα Θενχ
θεξφηαλ επάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ λεξψλ. Καη είπε ν Θεφο: Ώο γίλεη θσο θαη έγηλε
θσο θαη είδε ν Θεφο ην θσο φηη ήηαλ θαιφ θαη δηαρψξηζε ν Θεφο ην θσο απφ ην ζθνηάδη
θαη νλφκαζε ν Θεφο ην θσο Δκέξα θαη ην ζθνηάδη ην νλφκαζε Νχρηα. Καη έγηλε
εζπέξα, θαη έγηλε πξσί, εκέξα πξψηε. Καη είπε ν Θεφο: Ώο γίλεη ζηεξέσκα αλάκεζα
ζηα λεξά, θαη αο δηαρσξίδεη ηα λεξά απφ ηα λεξά. Καη δεκηνχξγεζε ν Θεφο ην
ζηεξέσκα, θαη δηαρψξηζε ηα λεξά πνπ ήζαλ θάησ απφ ην ζηεξέσκα απφ ηα λεξά πνπ
ήζαλ επάλσ απφ ην ζηεξέσκα. Καη έγηλε έηζη. Καη νλφκαζε ν Θεφο ην ζηεξέσκα
νπξαλφ. Καη έγηλε εζπέξα, θαη έγηλε πξσί, εκέξα δεχηεξε. Καη είπε ν Θεφο: Ώο
καδεπηνχλ ηα λεξά πνπ είλαη θάησ απφ ηνλ νπξαλφ ζε έλαλ ηφπν, θαη αο θαλεί ε μεξά.
Καη έγηλε έηζη. Καη νλφκαζε ν Θεφο ηελ μεξά Γε θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ λεξψλ
νλφκαζε Θάιαζζεο θαη είδε ν Θεφο φηη ήηαλ θαιφ. Καη είπε ν Θεφο: Ώο βιαζηήζεη ε γε
ρισξφ ρνξηάξη, πνπ θάλεη ζπφξν, θαη θαξπνθφξν δέληξν πνπ θάλεη θαξπφ ζχκθσλα κε
ην είδνο ηνπ, ηνπ νπνίνπ ην ζπέξκα λα είλαη κέζα ηνπ επάλσ ζηε γε. Καη έγηλε έηζη.
Καη ε γε βιάζηεζε ρισξφ ρνξηάξη, ρνξηάξη πνπ θάλεη ζπφξν ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπ,
θαη δέληξν θαξπνθφξν, ηνπ νπνίνπ ην ζπέξκα είλαη κέζα ηνπ, ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπ
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θαη είδε ν Θεφο φηη ήηαλ θαιφ. Καη έγηλε εζπέξα, θαη έγηλε πξσί, εκέξα ηξίηε. Καη είπε
ν Θεφο: Ώο γίλνπλ θσζηήξεο ζην ζηεξέσκα ηνπ νπξαλνχ, γηα λα δηαρσξίδνπλ ηελ
εκέξα απφ ηε λχρηα θη αο είλαη γηα ζεκεία, θαη θαηξνχο, θαη εκέξεο, θαη ρξφλνπο θαη αο
είλαη γηα θσζηήξεο ζην ζηεξέσκα ηνπ νπξαλνχ, γηα λα θέγγνπλ επάλσ ζηε γε. Καη
έγηλε έηζη. Καη έθαλε ν Θεφο ηνχο δχν θσζηήξεο ηνπο κεγάινπο, ηνλ θσζηήξα ηνλ
κεγάιν γηα λα εμνπζηάδεη επάλσ ζηελ εκέξα, θαη ηνλ θσζηήξα ηνλ κηθξφηεξν γηα λα
εμνπζηάδεη επάλσ ζηε λχρηα θαη ηα αζηέξηα θαη ηα έβαιε ν Θεφο ζην ζηεξέσκα ηνπ
νπξαλνχ, γηα λα θέγγνπλ επάλσ ζηε γε, θαη λα εμνπζηάδνπλ επάλσ ζηελ εκέξα, θαη
επάλσ ζηε λχρηα, θαη λα δηαρσξίδνπλ ην θσο απφ ην ζθνηάδη. Καη είδε ν Θεφο φηη ήηαλ
θαιφ. Καη έγηλε εζπέξα, θαη έγηλε πξσί, εκέξα ηέηαξηε. Καη είπε ν Θεφο: Ώο
γελλήζνπλ ηα λεξά ζαιάζζηα δψα ζε αθζνλία θαη πνπιηά πνπ πεηνχλ επάλσ απφ ηε γε
πξνο ην ζηεξέσκα ηνπ νπξαλνχ. Καη δεκηνχξγεζε ν Θεφο ηα κεγάια θήηε, θαη θάζε
έκςπρν πνπ θηλείηαη, ηα νπνία γέλλεζαλ κε αθζνλία ηα λεξά ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο,
θαη θάζε πνπιί θηεξσηφ ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπ. Καη ν Θεφο είδε φηη ήηαλ θαιφ. Καη
ν Θεφο ηα επιφγεζε, ιέγνληαο: Ώπμάλεζηε θαη πιεζχλεζηε , θαη γεκίζηε ηα λεξά κέζα
ζηηο ζάιαζζεο θαη ηα πνπιηά αο πιεζχλνληαη επάλσ ζηε γε. Καη έγηλε εζπέξα, θαη έγηλε
πξσί, εκέξα πέκπηε. Καη είπε ν Θεφο: Ώο γελλήζεη ε γε έκςπρα δψα ζχκθσλα κε ην
είδνο ηνπο, θηήλε, θαη εξπεηά θαη δψα ηεο γεο ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο. Καη έγηλε
έηζη. Καη έθαλε ν Θεφο ηα δψα ηεο γεο ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο, θαη ηα θηήλε
ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο, θαη θάζε εξπεηφ ηεο γεο ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπ. Καη είδε
ν Θεφο φηη ήηαλ θαιφ. Καη είπε ν Θεφο: Ώο θάλνπκε άλζξσπν ζχκθσλα κε ηε δηθή καο
εηθφλα, ζχκθσλα κε ηε δηθή καο νκνίσζε θαη αο εμνπζηάδεη επάλσ ζηα ςάξηα ηήο
ζάιαζζαο, θη επάλσ ζηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ, θη επάλσ ζηα θηήλε, θη επάλσ ζε
νιφθιεξε ηε γε, θη επάλσ ζε θάζε εξπεηφ, πνπ ζέξλεηαη επάλσ ζηε γε. Καη ν Θεφο
δεκηνχξγεζε ηνλ άλζξσπν ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ εηθφλα ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα ηνχ
Θενχ ηνλ δεκηνχξγεζε αξζεληθφ θαη ζειπθφ ηνχο δεκηνχξγεζε θαη ηνπο επιφγεζε ν
Θεφο θαη είπε ζ' απηνχο ν Θεφο: Ώπμάλεζηε θαη πιεζχλεζηε θαη γεκίζηε ηε γε, θαη
θπξηεχζηε ηελ, θαη εμνπζηάδεηε επάλσ ζηα ςάξηα ηήο ζάιαζζαο, θη επάλσ ζηα πνπιηά
ηνχ νπξαλνχ θη επάλσ ζε θάζε δψν πνπ θηλείηαη επάλσ ζηε γε. Καη είπε ν Θεφο:
Αέζηε, ζαο έδσζα θάζε ρνξηάξη πνπ θάλεη ζπφξν, πνπ είλαη επάλσ ζην πξφζσπν
νιφθιεξεο ηεο γεο, θαη θάζε δέληξν, πνπ έρεη κέζα ηνπ θαξπφ, δέληξν πνπ θάλεη ζπφξν
απηά ζα είλαη ζε ζαο γηα ηξνθή θαη ζε φια ηα δψα ηήο γεο, θαη ζε φια ηα πνπιηά ηνχ
νπξαλνχ, θαη ζε θάζε εξπεηφ πνπ ζέξλεηαη επάλσ ζηε γε, θαη έρεη κέζα ηνπ ςπρή πνπ
δεη, έδσζα θάζε ρισξφ ρνξηάξη γηα ηξνθή. Καη έγηλε έηζη. Καη είδε ν Θεφο φια φζα
δεκηνχξγεζε θαη λα, ήζαλ πνιχ θαιά. Καη έγηλε εζπέξα, θαη έγηλε πξσί, εκέξα έθηε
.Καη ζπληειέζηεθαλ ν νπξαλφο θαη ε γε, θαη νιφθιεξε ε ζηξαηηά ηνπο. Καη ν Θεφο είρε
ζπληειεζκέλα θαηά ηελ έβδνκε εκέξα ηα έξγα ηνπ, πνπ έθαλε θαη αλαπαχζεθε ηελ
έβδνκε εκέξα απφ φια ηα έξγα ηνπ, πνπ έθαλε. Καη ν Θεφο επιφγεζε ηελ έβδνκε
εκέξα, θαη ηελ αγίαζε επεηδή, ζ' απηήλ αλαπαχζεθε απφ φια ηα έξγα ηνπ, πνπ έθηηζε
θαη έθαλε ν Θεφο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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Ζζαΐαο 5:1-9
Σψξα ζα ςάισ ζηνλ αγαπεκέλν κνπ έλα ηξαγνχδη ηνχ αγαπεηνχ κνπ γηα ηνλ
ακπειψλα ηνπ. Ο αγαπεκέλνο κνπ είρε έλαλ ακπειψλα επάλσ ζε παρχηαην ιφθν. Καη
ηνλ έθξαμε νιφγπξα, θαη ζπγθέληξσζε απ' απηφλ ηηο πέηξεο, θαη ηνλ θχηεςε κε ηα
πιένλ εθιεθηά θιήκαηα, θαη έθηηζε ζην κέζνλ ηνπ έλαλ πχξγν, θη αθφκα θαηαζθεχαζε
κέζα ζ' απηφλ έλα παηεηήξη θαη πεξίκελε λα θάλεη ζηαθχιηα, αιιά έθαλε
αγξηνζηάθπια. Καη ηψξα, θάηνηθνη ηεο Εεξνπζαιήκ, θαη άλδξεο ηνχ Ενχδα, θξίλεηε,
παξαθαιψ, αλάκεζα ζε κέλα θαη ζηνλ ακπειψλα κνπ. Ση ήηαλ δπλαηφλ λα θάλσ αθφκα
ζηνλ ακπειψλα κνπ, θαη δελ ηνπ ην έθαλα ζ' απηφλ; Γηαηί, ινηπφλ, ελψ πεξίκελα λα
θάλεη ζηαθχιηα, έθαλε αγξηνζηάθπια; Σψξα, ινηπφλ, ζα ζαο αλαγγείισ ηη ζα θάλσ εγψ
ζηνλ ακπειψλα κνπ ζα αθαηξέζσ ηνλ θξαγκφ ηνπ, θαη ζα θαηαθαγσζεί ζα ραιάζσ ηνλ
ηνίρν ηνπ, θαη ζα θαηαπαηεζεί θαη ζα ηνλ θάλσ έξεκν δελ ζα θιαδεπηεί νχηε ζα
ζθαθηεί,αιιά εθεί ζα βιαζηήζνπλ ηξηβφιηα θαη αγθάζηα ζα πξνζηάμσ αθφκα ηα
ζχλλεθα λα κε βξέμνπλ επάλσ ηνπ βξνρή. Ώιιά, ν ακπειψλαο ηνχ Κπξίνπ ησλ
δπλάκεσλ είλαη ν νίθνο Εζξαήι, θαη νη άλδξεο ηνχ Ενχδα, ην αγαπεηφ ηνπ θπηφ θαη
πεξίκελε θξίζε, εληνχηνηο, δέζηε, θαηαδπλάζηεπζε δηθαηνζχλε, εληνχηνηο, δέζηε,
θξαπγή. Ώιινίκνλν ζ' εθείλνπο, πνπ ελψλνπλ ζπίηη κε ζπίηη, θαη ζπλδένπλ ρσξάθη κε
ρσξάθη, κέρξηο φηνπ κε κείλεη ηφπνο, ψζηε λα θαηνηθνχλ κφλνη ηνπο ζην κέζνλ ηήο γεο!
ηα απηηά κνπ,ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ ηα είπε απηά. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

νθία εηξάρ 1:1-19
Καζε ζνθία έρεη πεγή θαη πξνέιεπζε ηεο ηνλ Κχξην θαη ζε απηφλ θαη κε απηφλ
ππάξρεη αησλίσο. Πνηφο κπνξεί λα κεηξήζεη ηνπο θφθθνπο ηεο άκκνπ ησλ ζαιαζζψλ,ηηο
ζηαγφλεο ηεο βξνρήο,ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ,πνπ έρεη ήδε παξέιζεη; Πνηφο κπνξεί λα
εμηρληάζε ην χςνο ηνπ νπξαλνχ,ην πιάηνο ηεο γεο,ηα βάζε ησλ ζαιαζζψλ θαη ηε ζνθία
ζε φιε απηή ηελ έθηαζε; Δ ζνθία δεκηνπξγήζεθε παξά ηνπ Θενχ πξηλ απφ φια ηα άιια
δεκηνπξγήκαηα,ε ζχλεζε ηεο θξνλήζεσο ππάξρεη απφ ηεο αησληφηεηνο. Πεγή ζνθίαο
είλαη ν ιφγνο ηνπ Θενχ ηνπ Τςίζηνπ θαη νη δξφκνη απηήο είλαη αηψληνη θαη
αλαιινίσηνη. Δ ξίδα ηεο ζνθίαο ζε πνηνλ έρεη απνθαιπθζεί εμ νινθιήξνπ; Καη πνηφο
έσο ηψξα γλψξηζε ηα ζνθά ηεο ζρέδηα θαη έξγα; Δ επίγλσζε ηεο ζνθίαο ζε πνηνλ
απεθαιχθζεη; Πνηφο ηελ γλψξηζε ζε βάζνο θαη ην πνιχπιεπξν ηεο γλψζεψο ηεο πνηφο
ην θαηελφεζε; Έλαο είλαη ν απνιχησο ζνθφο,ν πνιχ θνβεξφο,εθείλνο ν νπνίνο θάζεηαη
επί ηνπ ζξφλνπ ηνπ. Ο Κχξηνο,απηφο ν ίδηνο δεκηνχξγεζε ηελ ζνθία. Σελ είδε, ηελ
εμεξεχλεζε ιεπηνκεξψο θαη ηελ ζθφξπηζε ζε φια ηα έξγα ηνπ. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
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ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΔΝΟΤΝΣΑ
ΣΟΤ ΑΡΥΗΜΑΝΓΡΗΣΟΤ
Ώδειθνί, εάλ ζέινπκε λα απνθχγνπκε ηελ ηηκσξία ηνπ Θενχ θαη λα βξνχκε ράξε
θαη έιενο ελψπηφλ Σνπ, αο κέλνπκε κφλνη καο θαζεκεξηλά ζην ηέινο ηεο εκέξαο θαη αο
ειέγρνπκε ηνλ εαπηφ καο γηα φζα άζρεκα πξνζθέξακε ζηνλ θχιαθα άγγειφ καο, ψζηε
λα ηα πςψζεη ζηνλ Κχξην. Βπίζεο, φηαλ πεξάζεη ε λχθηα, θαη έιζεη ε απγή, θαη ιάκςεη
ην θσο ηεο εκέξαο, αο ειέγρνπκε ηνλ εαπηφ καο γηα λα βιέπνπκε ηη πξνζθέξακε ζηνλ
νηθνλφκν άγγειν καο, ψζηε λα ην πςψζεη ζηνλ Θεφ. Ώο κελ ακθηβάιινπκε πνηέ γηα ηε
ζσηεξία καο, δηφηη ζε θάζε άλζξσπν, είηε απηφο είλαη άλδξαο είηε γπλαίθα, είηε
κεγάινο είηε κηθξφο, εθφζνλ βαπηίζζεθε εηο ην φλνκα ηνπ Παηξφο θαη ηνπ Τηνχ θαη ηνπ
Ώγίνπ Πλεχκαηνο, ν Θεφο έδσζε έλαλ άγγειν, πνπ ζα είλαη καδί ηνπ κέρξη ηνλ ζάλαηφ
ηνπ, γηα λα πςψλεη ζηνλ Θεφ θάζε εκέξα ηηο λπθηεξηλέο θαη ηηο εκεξήζηεο πξάμεηο ηνπ.
Ώιινίκνλν, βέβαηα, ν Θεφο γλσξίδεη ηα πάληα, φπσο έρεη γξαθεί: «Οη νθζαικνί ηνπ
Θενχ είλαη ζηξακκέλνη παληνχ θαη βιέπνπλ αγαζνχο θαη θαθνχο». κσο, νη άγγεινη
είλαη ιεηηνπξγνί ηνπ Αεκηνπξγνχ ηνπ παληφο γηα φζνπο ζέινπλ λα θιεξνλνκήζνπλ ηε
ζσηεξία.
Αο θαηαθιείζνπκε εδώ ηελ νκηιία ηνπ αγίνπ παηέξα καο αββά ελνύληα, ν
νπνίνο θώηηζε ηνλ λνπ καο θαη ηνπο νθζαικνύο ηεο θαξδίαο καο, εηο ην όλνκα ηνπ
Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ηνπ ελόο Θεόο. Ακήλ.

Φαικόο 72:18,19
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Άμηνο επινγίαο είλαη ν Κχξηνο ν Θεφο, ν Θεφο ηνχ Εζξαήι, πνπ απηφο κφλνο
θάλεη ζαπκάζηα θαη επινγεκέλν ην έλδνμφ ηνπ φλνκα ζηνλ αηψλα.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 11:12-24
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ηελ επφκελε εκέξα, αθνχ βγήθαλ απφ ηε ΐεζαλία, πείλαζε. Καη βιέπνληαο
απφ καθξηά κηα ζπθηά λα έρεη θχιια, ήξζε κε ηπρφλ βξεη ζ' απηή θάηη θαη κφιηο ήξζε
θνληά ηεο, δελ βξήθε ηίπνηε, παξά κνλάρα θχιια επεηδή, δελ ήηαλ θαηξφο ησλ ζχθσλ.
Καη ν Εεζνχο, απνθξηλφκελνο, είπε ζ' απηή: Καλέλαο πιένλ, ζηνλ αηψλα, λα κε θάεη
θαξπφ απφ ζέλα. Καη ην άθνπγαλ απηφ νη καζεηέο ηνπ. Καη έξρνληαη ζηα Εεξνζφιπκα·
θαη ν Εεζνχο κπαίλνληαο κέζα ζην ηεξφ, άξρηζε λα βγάδεη έμσ απηνχο πνπ πνπινχζαλ
θη απηνχο πνπ αγφξαδαλ κέζα ζην ηεξφ θαη αλαπνδνγχξηζε ηα ηξαπέδηα ησλ
αξγπξακνηβψλ, θαη ηα θαζίζκαηα απηψλ πνπ πνπινχζαλ ηα πεξηζηέξηα θαη δελ άθελε
λα πεξάζεη θάπνηνο κε ζθεχνο δηακέζνπ ηνχ ηεξνχ. Καη δίδαζθε, ιέγνληάο ηνπο: Αελ
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είλαη γξακκέλν φηη: «Ο νίθνο κνπ ζα νλνκάδεηαη νίθνο πξνζεπρήο γηα φια ηα έζλε»;
Βζείο, φκσο, ηνλ θάλαηε «ζπήιαην ιεζηψλ». Καη νη γξακκαηείο θαη νη αξρηεξείο
άθνπζαλ, θαη δεηνχζαλ πψο λα ηνλ εμνληψζνπλ επεηδή, ηνλ θνβφληαλ, γηα ηνλ ιφγν φηη
νιφθιεξν ην πιήζνο έκελε έθπιεθην απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ. Καη φηαλ έγηλε βξάδπ,
έβγαηλε έμσ απφ ηελ πφιε. Καη ην πξσί, θαζψο δηάβαηλαλ, είδαλ ηε ζπθηά μεξακέλε
απφ ηε ξίδα. Κη ν Πέηξνο, θαζψο ην ζπκήζεθε, ηνπ είπε: Ραββί, δεο, ε ζπθηά, πνπ
θαηαξάζηεθεο, μεξάζεθε. Καη ν Εεζνχο, απαληψληαο, ιέεη ζ' απηνχο: Έρεηε πίζηε
Θενχ. Βπεηδή, ζαο δηαβεβαηψλσ, φηη φπνηνο πεη ζ' απηφ ην βνπλφ: ήθσ θαη πέζε κέζα
ζηε ζάιαζζα, θαη δελ δηζηάζεη ζηελ θαξδηά ηνπ, αιιά πηζηέςεη φηη εθείλα πνπ ιέεη
γίλνληαη, ζα γίλεη ζ' απηφλ φ,ηη θαη αλ πεη. Γη' απηφ, ζαο ιέσ: ια φζα δεηάηε, θαζψο
πξνζεχρεζηε, πηζηεχεηε φηη ηα παίξλεηε, θαη ζα γίλεη ζε ζαο.

Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
ηελ αξρή δεκηνχξγεζε ν Θεφο ηνλ νπξαλφ θαη ηε γε, θαη ηα ζηφιηζε κε ην
Πλεχκα Σνπ. Άπισζε ην ζθφηνο, δεκηνχξγεζε ην θσο, θαη δηαρψξηζε ην θσο απφ ην
ζθφηνο δίλνληάο ηνπο θαηλνχξγηα νλφκαηα, θαη νλφκαζε ν Θεφο ην θσο εκέξα θαη ην
ζθφηνο λχθηα. Σελ πξψηε απηή εκέξα ηα δεκηνχξγεζε φια απηά ν Θεφο κε άπεηξε
ζνθία θαη κέγηζηε ζχλεζε.
Σε δεχηεξε εκέξα δεκηνχξγεζε ν Θεφο ην ζηεξέσκα, δηαρψξηζε ηα χδαηα,
ζηεξέσζε ηα άλσ χδαηα θαη ηα νλφκαζε νπξαλφ.
Σελ ηξίηε εκέξα ζπγθέληξσζε ν Θεφο ηα χδαηα, θαη ζηεξέσζε ηε γε επί ησλ
πδάησλ.
Σελ ηέηαξηε εκέξα δεκηνχξγεζε ν Θεφο ηνλ ήιην, ηε ζειήλε θαη φια ηα άζηξα.
Σελ πέκπηε εκέξα δεκηνχξγεζε ν Θεφο ηα πηελά, ηα κεγάια θήηε θαη ηα δψα ηεο
θαιιηεξγεκέλεο γεο.
Σελ έθηε εκέξα δεκηνχξγεζε ν Θεφο ην κέγα νλ, ηνλ Ώδάκ, ηνλ πξψην άλζξσπν,
κε βνεζφ κέζα απφ ηε ζάξθα ηνπ· ηνπο δεκηνχξγεζε αξζεληθφ θαη ζειπθφ, θαηά ηελ
νηθνλνκία, θαη ηνπο έθαλε λα πξνΎζηαληαη ζε φια ηα έξγα Σνπ.
Ώπηή είλαη ε νηθνλνκία ηνπ Αεκηνπξγνχ θαη Βθείλνο είλαη ν ζεκειησηήο φισλ
ησλ φλησλ.
Ώο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςψζνπκε ην φλνκά Σνπ, δηφηη καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεφο Σνπ.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.
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ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ

Πξνθεηείεο
Ζζαΐαο 5:20-30
Οπαί ζ' εθείλνπο πνπ ιέλε ην θαθφ θαιφ, θαη ην θαιφ θαθφ απηνί πνπ βάδνπλ ην
ζθνηάδη γηα θσο, θαη ην θσο γηα ζθνηάδη απηνί πνπ βάδνπλ ην πηθξφ γηα γιπθφ, θαη ην
γιπθφ γηα πηθξφ! Οπαί ζε φζνπο είλαη ζνθνί ζηα κάηηα ηνπο, θαη θξφληκνη ζηνλ εαπηφ
ηνπο! Οπαί ζε φζνπο είλαη δπλαηνί γηα λα πίλνπλ θξαζί, θαη ηζρπξνί ζην λα
αλαθαηεχνπλ ζίθεξα νη νπνίνη δηθαηψλνπλ ηνλ παξάλνκν γηα δψξα, θαη ην δίθην ηνχ
δηθαίνπ ην αθαηξνχλ απ' απηφλ! Γη' απηφ, φπσο ε γιψζζα ηήο θσηηάο θαηαηξψεη ην
θαιάκη, θαη ην άρπξν αθαλίδεηαη ζηε θιφγα, έηζη θαη ε ξίδα ηνπο ζα γίλεη ζαλ ζαπίια,
θαη ην άλζνο ηνπο ζα αλέβεη ζαλ ζθφλε επεηδή, απέξξηςαλ ηνλ λφκν ηνχ Κπξίνπ ησλ
δπλάκεσλ, θαη θαηαθξφλεζαλ ηνλ ιφγν ηνχ Ώγίνπ ηνχ Εζξαήι. Γη' απηφ, ν ζπκφο ηνχ
Κπξίνπ άλαςε ελάληηα ζηνλ ιαφ ηνπ, θαη απιψλνληαο ην ρέξη ηνπ ελαληίνλ ηνπο, ηνπο
πάηαμε θαη ηα βνπλά έηξεκαλ, θαη ηα πηψκαηά ηνπο έγηλαλ ζαλ θνπξηά ζην κέζνλ ησλ
δξφκσλ. ε φια απηά ν ζπκφο ηνπ δελ απνζηξάθεθε, αιιά ην ρέξη ηνπ είλαη αθφκα
απισκέλν. Καη ζα πςψζεη έλα ζεκείν ζηα έζλε, απφ καθξηά, θαη ζα ζπξίμεη πξνο απηά
απφ ηελ άθξε ηήο γεο θαη δέζηε, ζάξζνπλ γξήγνξα, κε βηαζχλε θαλέλαο αλάκεζά ηνπο
δελ ζα απνθάκεη νχηε ζα πξνζθξνχζεη· θαλέλαο δελ ζα λπζηάμεη νχηε ζα θνηκεζεί νχηε
ε δψλε ηήο νζθχνο ηνπο ζα ιπζεί νχηε ην ινπξί ησλ ππνδεκάησλ ηνπο ζα θνπεί ηα βέιε
ησλ νπνίσλ είλαη νμέα, θαη φια ηα ηφμα ηνπο ηελησκέλα ηα λχρηα ησλ αιφγσλ ηνπο ζα
λνκηζηνχλ ζαλ ζπηλζεξνβφια πέηξα, θαη νη ηξνρνί ησλ ακαμψλ ηνπο ζαλ
αλεκνζηξφβηινο νη βξπρεζκνί ηνπο ζα είλαη ζαλ ιηνληαξηνχ ζα βξπράδνπλ ζαλ ζθχκλνη
ιηνληαξηνχ· λαη, ζα βξπράδνπλ, θαη ζα αξπάμνπλ καδί ην ζήξακα, θαη ζα θχγνπλ θαη δελ
ζα ππάξρεη θαλέλαο πνπ λα ειεπζεξψλεη. Καη φηαλ θαηά ηελ εκέξα εθείλε βνήζνπλ
ελαληίνλ ηνπο ζαλ βνή ζάιαζζαο, ζα θνηηάμνπλ ζηε γε, θαη δέζηε, ζθνηάδη, ιχπε, θαη
ην θσο ζθνηίζηεθε ζηνλ νπξαλφ ηεο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηεξεκίαο 9:12-19
Πνηνο είλαη ν άλζξσπνο ν ζνθφο πνπ κπνξεί λα ην ελλνήζεη; Καη ζηνλ νπνίν ην
ζηφκα ηνχ Κπξίνπ κίιεζε γηα λα ην αλαγγείιεη, γηα πνηνλ ιφγν ράζεθε ε γε,
αθαλίζηεθε ζαλ έξεκνο, ψζηε λα κε ππάξρεη απηφο πνπ δηαβαίλεη; Καη ν Κχξηνο είπε:
Βπεηδή εγθαηέιεηςαλ ηνλ λφκν κνπ, πνπ είρα βάιεη κπξνζηά ηνπο, θαη δελ ππάθνπζαλ
ζηε θσλή κνπ, θαη δελ πεξπάηεζαλ ζ' απηφλ αιιά, πεξπάηεζαλ πίζσ απφ ηελ φξεμε ηεο
θαξδηάο ηνπο, θαη πίζσ απφ ηνπο ΐααιείκ, πνπ νη παηέξεο ηνπο ηνχο δίδαμαλ γη' απηφ,
έηζη ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ, ν Θεφο ηνχ Εζξαήι: Αέζηε, εγψ ζα ηνπο ζξέςσ κε
αςίλζη, απηφ ηνλ ιαφ, θαη ζα ηνπο πνηίζσ λεξφ ρνιήο θαη ζα ηνπο δηαζθνξπίζσ ζηα
έζλε, πνπ απηνί θαη νη παηέξεο ηνπο δελ είραλ γλσξίζεη θαη ζα ζηείισ απφ πίζσ ηνπο ηε
κάραηξα, κέρξηο φηνπ ηνπο αλαιψζσ. Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ: πιινγηζηείηε,
θαη θαιέζηε λάξζνπλ νη γπλαίθεο πνπ ζξελνχλ θαη ζηείιηε λάξζνπλ νη ζνθέο γπλαίθεο
θαη αο ζπεχζνπλ, θαη αο αλαιάβνπλ νδπξκφ γηα ζαο, θαη αο θαηεβάζνπλ ηα κάηηα καο
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δάθξπα, θαη ηα βιέθαξά καο αο ξεχζνπλ λεξά. Βπεηδή, αθνχζηεθε θσλή ζξήλνπ απφ ηε
ηψλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 122:1,2
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπθξάλζεθα φηαλ κνπ είπαλ: Ώο πάκε ζηνλ νίθν ηνχ Κπξίνπ. Σα πφδηα καο ζα
ζηέθνληαη ζηηο πχιεο ζνπ, Εεξνπζαιήκ.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 11:11-19
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη κπήθε κέζα ζηα Εεξνζφιπκα θαη ζην ηεξφ θαη αθνχ ηα θνίηαμε νιφγπξα
φια, επεηδή ε ψξα ήηαλ ήδε θνληά ζην δεηιηλφ, βγήθε έμσ ζηε ΐεζαλία καδί κε ηνπο
δψδεθα. Καη ηελ επφκελε εκέξα, αθνχ βγήθαλ απφ ηε ΐεζαλία, πείλαζε. Καη
βιέπνληαο απφ καθξηά κηα ζπθηά λα έρεη θχιια, ήξζε κε ηπρφλ βξεη ζ' απηή θάηη θαη
κφιηο ήξζε θνληά ηεο, δελ βξήθε ηίπνηε, παξά κνλάρα θχιια επεηδή, δελ ήηαλ θαηξφο
ησλ ζχθσλ. Καη ν Εεζνχο, απνθξηλφκελνο, είπε ζ' απηή: Καλέλαο πιένλ, ζηνλ αηψλα, λα
κε θάεη θαξπφ απφ ζέλα. Καη ην άθνπγαλ απηφ νη καζεηέο ηνπ. Καη έξρνληαη ζηα
Εεξνζφιπκα θαη ν Εεζνχο κπαίλνληαο κέζα ζην ηεξφ, άξρηζε λα βγάδεη έμσ απηνχο πνπ
πνπινχζαλ θη απηνχο πνπ αγφξαδαλ κέζα ζην ηεξφ θαη αλαπνδνγχξηζε ηα ηξαπέδηα ησλ
αξγπξακνηβψλ, θαη ηα θαζίζκαηα απηψλ πνπ πνπινχζαλ ηα πεξηζηέξηα θαη δελ άθελε
λα πεξάζεη θάπνηνο κε ζθεχνο δηακέζνπ ηνχ ηεξνχ. Καη δίδαζθε, ιέγνληάο ηνπο: Αελ
είλαη γξακκέλν φηη: «Ο νίθνο κνπ ζα νλνκάδεηαη νίθνο πξνζεπρήο γηα φια ηα έζλε»;
Βζείο, φκσο, ηνλ θάλαηε «ζπήιαην ιεζηψλ». Καη νη γξακκαηείο θαη νη αξρηεξείο
άθνπζαλ, θαη δεηνχζαλ πψο λα ηνλ εμνληψζνπλ επεηδή, ηνλ θνβφληαλ, γηα ηνλ ιφγν φηη
νιφθιεξν ην πιήζνο έκελε έθπιεθην απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ. Καη φηαλ έγηλε βξάδπ,
έβγαηλε έμσ απφ ηελ πφιε.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
Σν βξάδπ ηεο εκέξαο ησλ ΐαΎσλ ν Υξηζηφο ν Θεφο καο, ν Εεζνχο ν σηήξαο
καο, εμήιζε απφ ηελ πφιε κε ηνπο καζεηέο Σνπ, θαη, αθνχ πείλαζε, δήηεζε θαγεηφ.
Καη βιέπνληαο απφ καθξηά κηα ζπθηά πνπ είρε θχιια, πήγε κήπσο ηπρφλ βξεη ζ‟ απηή
θάηη. ηαλ ηελ πιεζίαζε, δελ βξήθε ηίπνηε, παξά κφλν θχιια, επεηδή δελ ήηαλ ν
θαηξφο ησλ ζχθσλ. Έηζη, ηελ θαηαξάζζεθε, θαη εθείλε μεξάζεθε απφ ηε ξίδα. ινη νη
καζεηέο Σνπ εμεπιάγεζαλ θαη Σνπ είπαλ: «Κχξηε, ε ζπθηά μεξάζεθε».
ΐάιηε ηελ πίζηε ζηηο θαξδηέο ζαο θαη θάζε ηη ζα ζαο ππαθνχζεη. Μελ απνξείηε
πνπ κε κία ιέμε μεξάζεθε ε ζπθηά απφ ηε ξίδα. Βάλ είραηε ζηηο θαξδηέο πίζηε, ζα
κεηαθηλνχζαηε απηφ ην βνπλφ απφ ηε ζέζε ηνπ.
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Βιάηε λα δείηε, αλφεηνη άλζξσπνη, ηε ζπθηά απηή, θαη θάλεηε θαξπφ θαιφ γηα
ηνλ Θεφ, γηα λα ζσζείηε απφ ηνλ πνλεξφ. Μεηαλνείζηε, άθξνλεο, γηα λα δερζείηε ηε
ζπγρψξεζε, θαη πιχλεηε ηα πξφζσπά ζαο κε άθζνλα δάθξπα, δηφηη ηα δάθξπα
εμαθαλίδνπλ ηελ ακαξηία. Φσηίζηε ηα ιπρλάξηα ζαο κε αγαζέο πξάμεηο, γηα λα ζαο
θσηίζνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο Κξίζεσο. πκπφλεζε ηνλ αδειθφ ζνπ θαη δεο πφζν
ππέθεξε ν Κχξηνο γηα ράξε καο κέρξη λα καο ζψζεη.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΔΚΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
Πξνθεηείεο
Έμνδνο 32:7-15
Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Πήγαηλε, θαηέβα επεηδή, ν ιαφο ζνπ, πνπ
έβγαιεο απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, αλφκεζε εθηξάπεαλ γξήγνξα απφ ηνλ δξφκν, πνπ
πξφζηαμα ζ' απηνχο· έθαλαλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο έλα κνζράξη ρσλεπηφ, θαη ην
πξνζθχλεζαλ, θαη ζπζίαζαλ ζ' απηφ, θαη είπαλ: Ώπηνί είλαη νη ζενί ζνπ, Εζξαήι, πνπ ζε
αλέβαζαλ απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Βίδα απηφλ ηνλ
ιαφ, θαη δεο, είλαη ιαφο ζθιεξνηξάρεινο ηψξα, ινηπφλ, άθεζέ κε, θαη ζα εμαθζεί ε
νξγή κνπ ελαληίνλ ηνπο, θαη ζα ηνπο εμνινζξεχζσ θαη ζα ζε θαηαζηήζσ έλα κεγάιν
έζλνο. Καη ν Μσπζήο ηθέηεπζε ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ηνπ, θαη είπε: Γηαηί, Κχξηε,
εμάπηεηαη ε νξγή ζνπ ελάληηα ζηνλ ιαφ ζνπ, ηνλ νπνίν έβγαιεο απφ ηε γε ηήο
Ώηγχπηνπ, κε κεγάιε δχλακε, θαη κε θξαηαηφ ρέξη; Γηαηί λα πνπλ νη Ώηγχπηηνη,
ιέγνληαο: Με πνλεξία ηνχο έβγαιε, γηα λα ηνπο ζαλαηψζεη ζηα βνπλά, θαη λα ηνπο
εμνινζξεχζεη απφ ην πξφζσπν ηεο γεο; Βπίζηξεςε απφ ηελ έμαςε ηεο νξγήο ζνπ, θαη
κεηακειήζνπ γηα ην θαθφ απηφ πξνο ηνλ ιαφ ζνπ. ζπκήζνπ ηνλ Ώβξαάκ, ηνλ Εζαάθ, θαη
ηνλ Εζξαήι, ηνπο δνχινπο ζνπ, πξνο ηνπο νπνίνπο νξθίζηεθεο ζηνλ εαπηφ ζνπ, θαη ηνπο
είπεο: Θα πιεζχλσ ην ζπέξκα ζαο ζαλ ηα αζηέξηα ηνχ νπξαλνχ θαη φιε απηή ηε γε, γηα
ηελ νπνία κίιεζα, ζα ηε δψζσ ζην ζπέξκα ζαο, θαη ζα ηελ θιεξνλνκήζνπλ παληνηηλά.
Καη ν Κχξηνο κεηακειήζεθε γηα ην θαθφ, πνπ είπε λα θάλεη ελάληηα ζηνλ ιαφ ηνπ. Καη
ν Μσπζήο, αθνχ ζηξάθεθε, θαηέβεθε απφ ην βνπλφ, θαη νη δχν πιάθεο ηνχ καξηπξίνπ
ήζαλ ζηα ρέξηα ηνπ πιάθεο γξακκέλεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπο απφ ηε κία πιεπξά
θαη απφ ηελ άιιε ήζαλ γξακκέλεο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

νθία νινκώληα 1:1-9
Βζείο νη άξρνληεο θαη θξηηέο ησλ ιαψλ ηεο γεο αγαπήζηε ηελ δηθαηνζχλε, ππφ
ηελ ζηελή θαη ηελ επξεία ζεκαζία ηεο ιέμεσο. θεθζήηε νξζά πεξί ηνπ Κπξίνπ, κε
εηιηθξηλή θαη αγαζή δηάζεζε κε απιφηεηα θαη άδνιε θαξδηά αλαδεηήζηε απηφλ. Αηφηη ν
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Κχξηνο βξίζθεηαη ελ κέζσ ησλ αλζξψπσλ, πνπ δελ αλζίζηαληαη ζην ζέιεκά ηνπ.
Βκθαλίδεηαη ζε εθείλνπο, νη νπνίνη δελ απηζηνχλ πξνο απηφλ. Αηφηη ηα δηεζηξακκέλα
θξνλήκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα ηεο θαξδηάο ρσξίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηνλ Θεφ. Καη
ε θαηαθξνλνπκέλε ζεία ηνπ δχλακε ηηκσξεί ζηνλ θαηάιιειν θαηξφ ηνπο άθξνλεο ηεο.
ε θαθφηξνπε ςπρή, πνπ κεραλεχεηαη πάληνηε ην πνλεξφ, δελ ζα εηζέιζεη ε ζνθία ηνπ
Θενχ θαη ζε ζψκα θαηαρξεσκέλν κε πνιιέο ακαξηίεο δελ ζα θαηνηθήζεη ε ζεία ζνθία.
Αηφηη ην Άγην Πλεχκα, ην νπνίν παηδαγσγεί θαη κνξθψλεη ηνπο αλζξψπνπο, απνθεχγεη
ηηο δφιηεο ςπρέο, θεχγεη θαη ίζηαηαη καθξάλ απφ αζπλέηνπο αλζξψπνπο, πνπ
ζθέπηνληαη ην πνλεξφ θαη νη νπνίνη ζα ηηκσξεζνχλ, φηαλ έιζεη ε ψξα λα θξηζνχλ νη
άδηθνη. Δ ζεία ζνθία είλαη πλεχκα πιήξεο αγάπεο πξνο ηνπο αλζξψπνπο αιιά απηφ δελ
ζεκαίλεη φηη ζα αθήζεη αηηκψξεην θαη ζα αλαγλσξίζεη σο αζψν ηνλ βιάζθεκνλ, ν
νπνίνο κε ηα ιφγηα ηνπ θαηεθέξεην θαηά ηνπ Θενχ. Αηφηη ν Θεφο είλαη ν αθξηβήο
κάξηπξαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, ν παξαηεξεηήο ησλ ζθέςεσλ ηνπ πνλεξνχ
αλζξψπνπ, θαη αθνχεη ηα ιφγηα, πνπ βγαίλνπλ απφ ηελ γιψζζα ηνπ. Σα πάληα βιέπεη ν
Θεφο, δηφηη ην Πλεχκα ηνπ Κπξίνπ πιεξνί κε ηελ ζεία παξνπζία ηνπ φιε ηελ
νηθνπκέλελ. πγθξαηεί θαη θπβεξλά ηα ζχκπαληα θαη γλσξίδεη φια, φζα ιέγνληαη απφ
ηνπο αλζξψπνπο. Γηα ηνχην θαη θαλείο απφ εθείλνπο, πνπ νκινχλ θαη πξάηηνπλ άδηθα,
δελ ζα δηαθχγε ηελ πξνζνρή θαη ηελ γλψζε ηνπ Κπξίνπ. Ώπηφλ δελ ζα ηνλ
πξνζπεξάζεη αηηκψξεην ε ηα πάληα ειέγρνπζα θαη ην δίθαην απνδίδνπζα ζεία δίθε.
Αηφηη θαη απηά ηα πιένλ κπζηηθά θαη απφθξπθα δηαβνχιηα ησλ αζεβψλ αλζξψπσλ ζα
εμεηαζζνχλ θαη ζα θξηζνχλ. Καη φζα απηνί νη αζεβείο εθζηνκίδνπλ, θζάλνπλ πξνο ηνλ
Κχξηνλ, γηα λα ππνβιεζνχλ ζε ειέγρν θαη λα ηηκσξεζνχλ νη παξάλνκεο πξάμεηο ηνπ.

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Φαικόο 122:4
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βθεί αλεβαίλνπλ νη θπιέο, νη θπιέο ηνχ Κπξίνπ, ζχκθσλα κε ην δηαηαγκέλν
ζηνλ Εζξαήι, γηα λα δνμνινγήζνπλ ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 2:13-17
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη πιεζίαδε ην Πάζρα ησλ Ενπδαίσλ, θαη ν Εεζνχο αλέβεθε ζηα Εεξνζφιπκα.
Καη κέζα ζην ηεξφ βξήθε απηνχο πνπ πνπινχζαλ βφδηα θαη πξφβαηα θαη πεξηζηέξηα,
θαη ηνπο αξγπξακνηβνχο, λα θάζνληαη. Καη αθνχ έθηηαμε έλα καζηίγην απφ ζρνηληά,
ηνπο έδησμε φινπο απφ ην ηεξφ, θαη ηα πξφβαηα θαη ηα βφδηα θαη ηα λνκίζκαηα ησλ
αξγπξακνηβψλ ηα ζθφξπηζε, θαη αλαπνδνγχξηζε ηα ηξαπέδη θαη είπε ζ' απηνχο πνπ
πνπινχζαλ ηα πεξηζηέξηα: εθψζηε ηα απφ εδψ· κε θάλεηε ηνλ νίθν ηνχ Παηέξα κνπ
νίθνλ εκπνξίνπ. Σφηε, νη καζεηέο ηνπ ζπκήζεθαλ φηη είλαη γξακκέλν: «Ο δήινο ηνχ
νίθνπ ζνπ κε θαηέθαγε».
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Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΚΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
Δ ζθιεξφηεηά ζνπ, ιαέ ηνπ Εζξαήι, πξσηφηνθε ηνπ Θενχ, θαη ε αθξνζχλε ησλ
ηεξέσλ ζνπ ήηαλ ηέηνηεο, ψζηε ν ηφπνο ηεο ζπγρψξεζεο λα γίλεη ηφπνο ηεο ακαξηίαο, ν
νίθνο ηεο πξνζεπρήο θαη ηεο δεήζεσο λα γίλεη ηφπνο ακαξηηψλ, νίθνο ιεζηψλ θαη
ζπλαγσγή γηα ηα βφδηα, ηα πξφβαηα, ηα πεξηζηέξηα θαη ηνπο αξγπξακνηβνχο. Ση ακνηβή
είλαη απηή πνπ γέκεη ακαξηίαο, θαη ηη ζθφηνο είλαη απηφ πνπ δεκηνπξγήζαηε;
ηαλ ν Τηφο ηνπ Θενχ είδε ηνλ νίθν ηνπ Παηξφο Σνπ, θαη φια φζα ιάκβαλαλ
ρψξα ζ‟ απηφλ, φηη δειαδή είρε γίλεη νίθνο ιεζηψλ θαη ζθφηνπο θαη νίθνο εκπνξίνπ,
ηνπο έδησμε φινπο απφ ην ηεξφ, ζθφξπηζε ηα βφδηα, ηα πξφβαηα θαη ηα λνκίζκαηα ησλ
αξγπξακνηβψλ, θαη αλαπνδνγχξηζε ηα ηξαπέδηα. ηαλ νη καζεηέο Σνπ ηα είδαλ απηά,
ζπκήζεθαλ φηη είρε γξαθεί: «Ο δήινο ηνπ νίθνπ ζνπ κε θαηέθαγε». Δ ΐαζηιεία νπ
είλαη παληνηηλή ζηνπο νπξαλνχο θαη ηε γε, θαη ηα βνπλά ε ηξέκνπλ· φκσο, ν Εζξαήι
είλαη αζχλεηνο, θαη έηζη απέζπξεο απφ απηφλ ηε βνήζεηά νπ.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
Πξνθεηείεο
Γέλεζηο 2:15-25 , 3:1-24
Καη ν Κχξηνο ν Θεφο πήξε ηνλ άλζξσπν, θαη ηνλ έβαιε ζηνλ παξάδεηζν ηεο
Βδέκ γηα λα ηνλ εξγάδεηαη, θαη λα ηνλ θπιάηηεη. Καη ν Κχξηνο ν Θεφο έδσζε πξνζηαγή
ζηνλ Ώδάκ, ιέγνληαο: Ώπφ θάζε δέληξν ηνπ παξαδείζνπ ζα ηξσο ειεχζεξα,απφ ην
δέληξν ηήο γλψζεο ηνχ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, φκσο, δελ ζα θαο απ' απηφ επεηδή, ηελ
ίδηα εκέξα πνπ ζα θαο απ' απηφ, ζα πεζάλεηο νπσζδήπνηε. Καη ν Κχξηνο ν Θεφο είπε:
Αελ είλαη θαιφ ν άλζξσπνο λα είλαη κφλνο ζα θάλσ ζ' απηφλ βνεζφλ φκνηνλ κ' απηφλ.
Καη ν Κχξηνο ν Θεφο έπιαζε απφ ηε γε φια ηα δψα ηνχ αγξνχ, θαη φια ηα πνπιηά ηνχ
νπξαλνχ, θαη ηα έθεξε πξνο ηνλ Ώδάκ, γηα λα δεη πψο ζα ηα νλνκάζεη θαη φ,ηη φλνκα ζα
έδηλε ν Ώδάκ ζε θάζε έκςπρν, απηφ θαη λα είλαη ην φλνκά ηνπ. Καη ν Ώδάκ έδσζε
νλφκαηα ζε φια ηα θηήλε, θαη ζε φια ηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ θαη ζε φια ηα δψα ηνχ
ρσξαθηνχ ζηνλ Ώδάκ, φκσο, δελ βξηζθφηαλ βνεζφο φκνηνο κ' απηφλ. Καη ν Κχξηνο ν
Θεφο επέβαιε έθζηαζε ζηνλ Ώδάκ, θαη θνηκήζεθε θαη πήξε κία απφ ηηο πιεπξέο ηνπ θαη
έθιεηζε κε ζάξθα ηνλ ηφπν ηεο. Καη θαηαζθεχαζε ν Κχξηνο ν Θεφο ηελ πιεπξά, πνπ
πήξε απφ ηνλ Ώδάκ, ζε γπλαίθα, θαη ηελ έθεξε ζηνλ Ώδάκ. Καη ν Ώδάκ είπε: Σνχην
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είλαη ηψξα θφθαιν απφ ηα θφθαιά κνπ, θαη ζάξθα απφ ηε ζάξθα κνπ· απηή ζα
νλνκαζηεί Ώλδξίδα, επεηδή πάξζεθε απφ ηνλ άλδξα. Γη' απηφ, ν άλζξσπνο ζα αθήζεη
ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηε κεηέξα ηνπ, θαη ζα πξνζθνιιεζεί ζηε γπλαίθα ηνπ θαη ζα είλαη
νη δχν ζε κία ζάξθα. Καη ήζαλ θαη νη δχν γπκλνί, ν Ώδάκ θαη ε γπλαίθα ηνπ, θαη δελ
ληξέπνληαλ. ΣΟ θίδη, κάιηζηα, ήηαλ ην θξνληκφηεξν απφ φια ηα δψα ηνχ ρσξαθηνχ,
πνπ έθαλε ν Κχξηνο ν Θεφο θαη ην θίδη είπε ζηε γπλαίθα: η' αιήζεηα, είπε ν Θεφο: Με
θάηε απφ θάζε δέληξν ηνχ παξαδείζνπ; Καη ε γπλαίθα είπε ζην θίδη: Ώπφ ηνλ θαξπφ
ησλ δέληξσλ ηνχ παξαδείζνπ κπνξνχκε λα θάκε απφ ηνλ θαξπφ, φκσο, ηνπ δέληξνπ,
πνπ είλαη ζην κέζνλ ηνπ παξαδείζνπ, ν Θεφο είπε: Με θάηε απ' απηφλ, κήηε λα ηνλ
αγγίμεηε, γηα λα κε πεζάλεηε. Καη ην θίδη είπε ζηε γπλαίθα: ίγνπξα δελ ζα πεζάλεηε,
αιι' ν Θεφο μέξεη φηη ηελ ίδηα εκέξα πνπ ζα θάηε απ' απηφλ, ηα κάηηα ζαο ζα αλνηρηνχλ,
θαη ζα είζηε ζαλ ζενί, γλσξίδνληαο ην θαιφ θαη ην θαθφ. Καη ε γπλαίθα είδε φηη ην
δέληξν ήηαλ θαιφ γηα ηξνθή, θαη φηη ήηαλ αξεζηφ ζηα κάηηα, θαη ην δέληξν ήηαλ
επηζπκεηφ ζην λα δίλεη γλψζε θαη αθνχ πήξε απφ ηνλ θαξπφ ηνπ, έθαγε θαη έδσζε θαη
ζηνλ άλδξα ηεο καδί ηεο, θη απηφο έθαγε. Κη αλνίρηεθαλ ηα κάηηα θαη ησλ δχν θαη
γλψξηζαλ φηη ήζαλ γπκλνί θαη αθνχ έξξαςαλ θχιια ζπθηάο, έθηηαμαλ γηα ηνλ εαπηφ
ηνπο πεξηδψκαηα. Καη άθνπζαλ ηε θσλή ηνχ Κπξίνπ ηνχ Θενχ, λα πεξπαηάεη ζηνλ
παξάδεηζν πξνο ην δεηιηλφ θαη ν Ώδάκ θαη ε γπλαίθα ηνπ θξχθηεθαλ απφ ην πξφζσπν
ηνπ Κπξίνπ ηνχ Θενχ, αλάκεζα ζηα δέληξα ηνχ παξαδείζνπ. Καη ν Κχξηνο ν Θεφο
θάιεζε ηνλ Ώδάκ, θαη ηνπ είπε: Πνχ είζαη; Κη εθείλνο είπε: Άθνπζα ηε θσλή ζνπ ζηνλ
παξάδεηζν, θαη θνβήζεθα, επεηδή είκαη γπκλφο θαη θξχθηεθα. Καη ν Θεφο ηνχ είπε:
Πνηνο ζνπ θαλέξσζε φηη είζαη γπκλφο; Μήπσο έθαγεο απφ ην δέληξν, απφ ην νπνίν ζε
πξφζηαμα λα κε θαο; Καη ν Ώδάκ είπε: Δ γπλαίθα πνπ κνπ έδσζεο γηα λα είλαη καδί
κνπ, απηή κνπ έδσζε απφ ην δέληξν θαη έθαγα. Καη ν Κχξηνο ν Θεφο είπε ζηε γπλαίθα:
Ση είλαη ηνχην πνπ έθαλεο; Καη ε γπλαίθα είπε: Σν θίδη κε εμαπάηεζε, θαη έθαγα. Καη ν
Κχξηνο ν Θεφο είπε ζην θίδη: Βπεηδή έθαλεο ηνχην, επηθαηάξαην λα είζαη αλάκεζα ζε
φια ηα θηήλε, θαη φια ηα δψα ηνχ ρσξαθηνχ· επάλσ ζηελ θνηιηά ζνπ ζα πεξπαηάο, θαη
ζα ηξσο ρψκα, φιεο ηηο εκέξεο ηήο δσήο ζνπ θαη ζα ζηήζσ έρζξα αλάκεζα ζε ζέλα θαη
ζηε γπλαίθα, θη αλάκεζα ζην ζπέξκα ζνπ θαη ζην ζπέξκα ηεο· απηφ ζα ζνπ ζπληξίςεη
ην θεθάιη, θη εζχ ζα ηνπ ινγρίζεηο ηε θηέξλα ηνπ. Καη ζηε γπλαίθα είπε: Θα
ππεξπιεζχλσ ηηο ιχπεο ζνπ θαη ηνπο πφλνπο ηεο θπνθνξίαο ζνπ κε ιχπεο ζα γελλάο
παηδηά θαη ζηνλ άλδξα ζνπ ζα είλαη ε επηζπκία ζνπ, θη απηφο ζα ζε εμνπζηάδεη. Καη
ζηνλ Ώδάκ είπε: Βπεηδή ππάθνπζεο ζηνλ ιφγν ηήο γπλαίθαο ζνπ, θαη έθαγεο απφ ην
δέληξν, απφ ην νπνίν ζε είρα πξνζηάμεη ιέγνληαο: Με θαο απ' απηφ, θαηαξακέλε λα
είλαη ε γε εμαηηίαο ζνπ· κε ιχπεο ζα ηξσο ηνπο θαξπνχο ηεο φιεο ηηο εκέξεο ηήο δσήο
ζνπ αγθάζηα δε θαη ηξηβφιηα ζα βιαζηάλεη ζε ζέλα θαη ζα ηξσο ην ρνξηάξη ηνχ
ρσξαθηνχ κε ηνλ ηδξψηα ηνπ πξνζψπνπ ζνπ ζα ηξσο ην ςσκί ζνπ, κέρξηο φηνπ
επηζηξέςεηο ζηε γε, απφ ηελ νπνία πάξζεθεο επεηδή, γε είζαη θαη ζε γε ζα επηζηξέςεηο.
Καη ν Ώδάκ απνθάιεζε ην φλνκα ηεο γπλαίθαο ηνπ Βχα επεηδή, απηή ήηαλ ε κεηέξα
φισλ ησλ δσληαλψλ αλζξψπσλ. Καη ν Κχξηνο ν Θεφο έθαλε ζηνλ Ώδάκ θαη ζηε
γπλαίθα ηνπ δεξκάηηλνπο ρηηψλεο, θαη ηνπο έληπζε. Καη ν Κχξηνο ν Θεφο είπε: Αέζηε, ν
Ώδάκ έγηλε ζαλ έλαο απφ καο, ζην λα γλσξίδεη ην θαιφ θαη ην θαθφ θαη ηψξα κήπσο
απιψζεη ην ρέξη ηνπ θαη πάξεη απφ ην δέληξν ηήο δσήο θαη θάεη, θαη δήζεη αηψληα γη'
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απηφ, ν Κχξηνο ν Θεφο ηνλ έβγαιε έμσ απφ ηνλ παξάδεηζν ηεο Βδέκ, γηα λα εξγάδεηαη
ηε γε απφ ηελ νπνία πάξζεθε. Καη έδησμε ηνλ Ώδάκ θαη ζηα αλαηνιηθά ηνχ παξαδείζνπ
ηεο Βδέκ έβαιε ηα Υεξνπβείκ, θαη ηε ξνκθαία ηε θιφγηλε, ηελ πεξηζηξεθφκελε, γηα λα
θπιάηηνπλ ηνλ δξφκν ηνχ δέληξνπ ηήο δσήο. Αφμα ζηελ αγία ηξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 40:1-5
Παξεγνξείηε, παξεγνξείηε ηνλ ιαφ κνπ, ιέεη ν Θεφο ζαο. Μηιήζηε
παξεγνξεηηθά πξνο ηελ Εεξνπζαιήκ, θαη θσλάμηε πξνο απηήλ φηη, ν θαηξφο ηήο
ηαπείλσζήο ηεο νινθιεξψζεθε, φηη ε αλνκία ηεο ζπγρσξήζεθε επεηδή, πήξε απφ ην
ρέξη ηνχ Κπξίνπ δηπιάζην γηα φιεο ηηο ακαξηίεο ηεο. Μηα θσλή θάπνηνπ πνπ βνά κέζα
ζηελ έξεκν: Βηνηκάζηε ηνλ δξφκν ηνχ Κπξίνπ θάληε ίζηα ηα κνλνπάηηα ηνχ Θενχ καο
ζηελ έξεκν. Κάζε θάξαγγα ζα πςσζεί, θαη θάζε βνπλφ θαη ιφθνο ζα ηαπεηλσζεί θαη ηα
ζηξεβιά ζα γίλνπλ ίζηα θαη νη ηξαρείο ηφπνη, νκαινί θαη ε δφμα ηνχ Κπξίνπ ζα
θαλεξσζεί, θαη θάζε ζάξθα ηαπηφρξνλα ζα δεη επεηδή, ην ζηφκα ηνχ Κπξίνπ κίιεζε.

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Παξνηκία 1:1-9
Οη Παξνηκίεο ηνχ νινκψληα, ηνπ γηνπ ηνχ Ααβίδ, βαζηιηά ηνχ Εζξαήι,γηα λα
γλσξίζεη θάπνηνο ζνθία θαη παηδεία, θαη λα ελλνήζεη ιφγηα θξφλεζεο, γηα λα ιάβεη
δηδαζθαιία ζχλεζεο, δηθαηνζχλεο, θαη θξίζεο, θαη επζχηεηαο, γηα λα δψζεη λφεζε
ζηνπο απινχο, θαη ζηνλ λέν κάζεζε θαη δηάγλσζε. Ο ζνθφο, αθνχγνληαο, ζα γίλεη
ζνθφηεξνο, θαη ν λνήκνλαο ζα απνθηήζεη επηζηήκε δηαθπβέξλεζεο ψζηε, λα ελλνεί
παξνηκία, θαη ζθνηεηλφλ ιφγν, ιφγηα ησλ ζνθψλ, θαη ηα αηλίγκαηά ηνπο. Ώξρή ζνθίαο
είλαη ν θφβνο ηνχ Κπξίνπ νη άθξνλεο θαηαθξνλνχλ ηε ζνθία θαη ηε δηδαζθαιία. Γηε
κνπ, άθνπ ηε δηδαζθαιία ηνχ παηέξα ζνπ, θαη κε απνξξίςεηο ηνλ λφκν ηήο κεηέξαο
ζνπ. Βπεηδή, απηά ζα είλαη ζηεθάλη απφ αξεηέο επάλσ ζην θεθάιη ζνπ, θαη πεξηδέξαην
γχξσ απφ ηνλ ιαηκφ ζνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 65:5,4
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Με ηξνκεξά πξάγκαηα, καδί κε δηθαηνζχλε, ζα απαληάο ζε καο, Θεέ ηήο
ζσηεξίαο καο, ε ειπίδα φισλ ησλ πεξάησλ ηήο γεο, θαη φζσλ βξίζθνληαη καθξηά ζηε
ζάιαζζα
Μαθάξηνο εθείλνο ηνλ νπνίν έθιεμεο, θαη ηνλ πήξεο θνληά ζνπ γηα λα θαηνηθεί
ζηηο απιέο ζνπ ζα ρνξηάζνπκε απφ ηα αγαζά ηνχ νίθνπ ζνπ, ηνπ άγηνπ λανχ ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 21:23-27
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Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη φηαλ ήξζε ζην ηεξφ, θαζψο δίδαζθε, ήξζαλ θνληά ηνπ νη αξρηεξείο θαη νη
πξεζβχηεξνη ηνπ ιανχ, ιέγνληαο: Με πνηα εμνπζία ηα θάλεηο απηά; Καη πνηνο ζνπ
έδσζε απηή ηελ εμνπζία; Καη ν Εεζνχο, απαληψληαο, ηνπο είπε: Θα ζαο ξσηήζσ θαη
εγψ έλαλ ιφγν, πνπ αλ κνπ πείηε, ζα ζαο πσ θαη εγψ κε πνηα εμνπζία ηα θάλσ απηά ην
βάπηηζκα ηνπ Εσάλλε απφ πνχ ήηαλ; Ώπφ ηνλ νπξαλφ ή απφ ηνπο αλζξψπνπο; Καη
εθείλνη ζθέπηνληαλ κέζα ηνπο, ιέγνληαο: Ώλ πνχκε: Ώπφ ηνλ νπξαλφ, ζα καο πεη: Γηαηί,
ινηπφλ, δελ πηζηέςαηε ζ' απηφλ; Ώλ, φκσο, πνχκε: Ώπφ ηνπο αλζξψπνπο, θνβφκαζηε ην
πιήζνο επεηδή, φινη έρνπλ ηνλ Εσάλλε σο πξνθήηε.Καη απαληψληαο ζηνλ Εεζνχ, είπαλ:
Αελ μέξνπκε. Κη απηφο είπε ζ' απηνχο: Οχηε εγψ ζαο ιέσ κε πνηα εμνπζία ηα θάλσ
απηά.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
Με ηα άκεκπηα ρέξηα νπ κε δεκηνχξγεζεο, κε ζηφιηζεο ζαλ ιακπξφ έλδπκα, κε
θψηηζεο, κνπ ράξηζεο ηνλ Παξάδεηζν ηεο ηξπθήο, κνπ ράξηζεο ηελ εμνπζία ηεο δφμαο
νπ επάλσ ζε φιε ηελ θηίζε νπ, ε νπνία είλαη θάησ απφ ηνπο νπξαλνχο. Αελ κνπ
ζηέξεζεο ηίπνηε απφ ηελ ηηκή ζνπ θαη έθαλεο ην θάζε ηη λα κε ππαθνχεη· κνπ έδσζεο
ηελ εληνιή, ηελ νπνία παξαβίαζα, Κχξηε Θεέ κνπ.
ε παξαθαιώ, Αγαζέ κνπ, ειέεζόλ κε θαηά ην κέγα έιεόο νπ.
ε είδα, Ώδάκ, λα είζαη κφλνο ζνπ, ελψ ηίπνηε δελ είλαη κφλν ηνπ. Γη‟ απηφ, ζνπ
δεκηνχξγεζα γπλαίθα απφ ηελ πιεπξά ζνπ θαη‟ εηθφλα ζνπ, θαη είπα: «Καιχηεξα λα
κελ είζαη κφλνο ζνπ». Βλδηαθέξζεθα γηα ζέλα θαη ζνπ έπιαζα απηήλ, θαη ζνπ έδσζα
εμνπζία γη‟ απηήλ θαη γηα φιε ηελ νηθνπκέλε, ψζηε λα είλαη θάησ απφ ηελ εμνπζία ζνπ.
κσο, εζχ ππάθνπζεο ζ‟ απηήλ, εγθαηέιεηςεο ηηο εληνιέο κνπ, απέξξηςεο ηνλ ιφγν κνπ
θαη ηηο εληνιέο κνπ.
ε παξαθαιώ, Αγαζέ κνπ, ειέεζόλ κε θαηά ην κέγα έιεόο νπ.
Μλήζζεηί κνπ, Κχξηε, ρψκα είκαη, θαη κνηάδσ κε ην ρνξηάξη ζηε γε. Μνπ
έδσζεο, Θεέ, ηε δφμα ηεο δπλάκεψο νπ, θαη έηζη κεηψζεθε ε ηαπεηλφηεηά κνπ.
Ώπφ έλα δέλδξν ζνχ είπα λα κε θαο, θαη ζπ έγηλεο παξαβάηεο ηεο εληνιήο κνπ.
Ώδίθεζεο ηε γπλαίθα, ζηελ νπνία δελ έδσζα εληνιή, φπσο έδσζα ζε ζέλα. Έηζη, ηελ
ππάθνπζεο θαη απαξλήζεθεο ηνπο ιφγνπο κνπ, θαη θξχθηεθεο πίζσ απφ ηα δέλδξα, γηα
λα κε ζε δσ!
ε παξαθαιώ, Αγαζέ κνπ, ειέεζόλ κε θαηά ην κέγα έιεόο νπ.
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θέθζεθεο, Ώδάκ, ηα χςηζηα, (ηε ζεφηεηα ελλνψ), θαη ζέιεζεο λα γίλεηο
δεκηνπξγφο, φπσο ν Κχξηφο ζνπ. Με ηνλ θαξπφ ηνπ δέλδξνπ λφκηδεο φηη ζα κάζεηο ην
θαιφ θαη ην θαθφ, γηα λα γίλεηο Θεφο. Ώδάκ, πνχ είλαη ε δφμα ζνπ; Γπκλψζεθεο απφ
ηελ ελδπκαζία πνπ θνξνχζεο, πήξεο ηα θχιια απφ ην δέλδξν θαη έθξπςεο ηε
γπκλφηεηα ζνπ απφ ην πξφζσπφ κνπ. νπ είπα φηη ζε δεκηνχξγεζα θαη ζε γλψξηζα πξηλ
ππάξμεηο.
ε παξαθαιώ, Αγαζέ κνπ, ειέεζόλ κε θαηά ην κέγα έιεόο νπ.
ε πξνεηδνπνίεζα εμαξρήο· ζνπ έδσζα ηηο εληνιέο κνπ. νπ είπα γηα ην δέλδξν
ηνπ νπνίνπ ν θαξπφο, ζε αληίζεζε κε φια ηα δέλδξα ηνπ Παξαδείζνπ, έρεη ηελ πίθξα
ηνπ ζαλάηνπ, θαη φηη, αλ θαο απφ απηφ, ζα πεζάλεηο. Μα εγψ δελ ζε άθεζα έηζη, αιιά
ζε ελεκέξσζα πξνηνχ γίλνπλ απηά. π φκσο δελ κε άθνπζεο, θαη ππάθνπζεο ηε
γπλαίθα· γη‟ απηφ, ζα ζε ηηκσξήζσ.
ε παξαθαιώ, Αγαζέ κνπ, ειέεζόλ κε θαηά ην κέγα έιεόο νπ.
Ώδάκ, είζαη ρψκα, θαη ζην ρψκα ζα ζε θάλσ λα επηζηξέςεηο, ιφγσ ηνλ ακαξηηψλ
ζνπ. Καη ζπ, Βχα, γηαηί ηα έθαλεο απηά θαη παξέβεο ηελ εληνιή; Αελ ζνπ κίιεζε
άγγεινο, νχηε πηελφ απφ ηνλ νπξαλφ, αιιά δψν, θίδη απφ ηε θχζε ηνπ, ζηνπ νπνίνπ ηηο
πξνηξνπέο ππάθνπζεο. Γη‟ απηφ, ζα ππεξπιεζχλσ ηηο ιχπεο, ηνπο ζηελαγκνχο θαη ηνπο
ζξήλνπο ζνπ, θαη ζα ζηήζσ έρζξα αλάκεζα ζε ζέλα θαη ζην θίδη, θαη αλάκεζα ζην
ζπέξκα ηνπ θαη ζην ζπέξκα ζνπ. Σν ζπέξκα ζνπ ζα ζπληξίςεη ηελ θεθαιή ηνπ θηδηνχ,
θη εθείλν ζα ινγρίζεη ηε θηέξλα ηνπ.
ε παξαθαιώ, Αγαζέ κνπ, ειέεζόλ κε θαηά ην κέγα έιεόο νπ.
Ο σηήξαο θάιεζε ην θίδη θαη θαηαξάζζεθε ην ίδην θαη φιε ηνπ ηε θχζε, θαη
ηνπ είπε: «Βπεηδή έθαλεο ηνχην, λα είζαη επηθαηάξαην αλάκεζα ζε φια ηα θηήλε, θαη
φια ηα δψα ηεο θαιιηεξγεκέλεο γεο. Βπάλσ ζηελ θνηιηά ζνπ ζα ζέξλεζαη, θαη ζα ηξσο
ρψκα, ιφγσ ηνπ φηη έγηλεο αηηία ακθηβνιίαο. Ο ερζξφο θαηνίθεζε ζε ζέλα, θαη έηζη
έγηλεο νίθνο ηνπ θαθνχ. Καζψο ν άλδξαο ζε ππάθνπζε, φιε ε γε ζα είλαη θαηαξακέλε
καδί ηνπ».
ε παξαθαιώ, Αγαζέ κνπ, ειέεζόλ κε θαηά ην κέγα έιεόο νπ.
Ο άλδξαο, ν Ώδάκ, ήηαλ ν πξψηνο θάηνηθνο ηνπ Παξαδείζνπ, θαη ηνπ είπε ν
Θεφο: «Βπεηδή ππάθνπζεο ζηνλ ιφγν ηεο γπλαίθαο ζνπ, θαηαξακέλε λα είλαη ε γε
εμαηηίαο ζνπ· κε ιχπεο ζα ηξσο ηνπο θαξπνχο ηεο». Όζηεξα είπε ζηελ Βχα: «Με ιχπεο
θαη ζηελαγκνχο ζα γελλάο ηα ηέθλα ζνπ· ζηνλ άλδξα ζνπ ζα είλαη ε επηζπκία ζνπ, θαη
απηφο ζα ζε εμνπζηάδεη».
ε παξαθαιώ, Αγαζέ κνπ, ειέεζόλ κε θαηά ην κέγα έιεόο νπ.
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Καη κεηά είπε ν Θεφο: «Εδνχ, ν Ώδάκ έγηλε ζαλ έλαο απφ καο ζην λα γλσξίδεη ην
θαιφ θαη ην θαθφ. Καη ηψξα, κήπσο απιψζεη ην ρέξη ηνπ θαη πάξεη απφ ην δέλδξν ηεο
δσήο θαη θάεη;». Γη‟ απηφ, ν Κχξηνο ν Θεφο ηνλ έβγαιε απφ ηνλ Παξάδεηζν ηεο Βδέκ.
Καη έδησμε ηνλ Ώδάκ κε ηε γπλαίθα ηνπ, θαη ζηα αλαηνιηθά ηνπ Παξαδείζνπ ηεο Βδέκ
έβαιε ηα Υεξνπβείκ, γηα λα θπιάηηνπλ ηελ πχιε ηνπ Παξαδείζνπ.
ε παξαθαιώ, Αγαζέ κνπ, ειέεζόλ κε θαηά ην κέγα έιεόο νπ.
Πνχ λα πνξεπζψ καθξηά απφ ην Πλεχκα νπ, θαη πνχ λα θαηαθχγσ καθξηά απφ
ην πξφζσπφ νπ; Βάλ αλεβψ ζηνπο νπξαλνχο, ή εάλ θαηεβψ ζηνλ Άδε, ζα ζε βξσ εθεί.
Έηζη, θαηέθπγε ν Ώδάκ ζηνλ ρακειφηεξν ηφπν, κπξνζηά ζηελ πχιε ηνπ Παξαδείζνπ,
γηα λα θαιιηεξγεί ηε γε θαη λα ηξψεη απφ ηνπο θαξπνχο ηεο, θαζψο ήηαλ παγηδεπκέλνο
ζηελ πιάλε. Καη γξάθηεθε γηα ηνλ Ώδάκ θαη ηελ Βχα ην βηβιίν ηεο δνπιείαο, δηφηη
αθνινχζεζε ην πάζνο ηνπ κε ηα ηέθλα ηνπ εηο ηνπο αηψλεο.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.
\

ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
Πξνθεηείεο
Ζζαΐαο 50:1-3
Έηζη ιέεη ν Κχξηνο: Πνχ είλαη ην έγγξαθν ηνπ δηαδπγίνπ ηήο κεηέξαο ζαο, κε ην
νπνίν ηελ απέβαια; Ή, πνηνο είλαη απφ ηνπο δαλεηζηέο κνπ ζηνλ νπνίν ζαο πνχιεζα;
Αέζηε, γηα ηηο αλνκίεο ζαο πνπιεζήθαηε, θαη γηα ηηο παξαβάζεηο ζαο απνβιήζεθε ε
κεηέξα ζαο. Γηαηί, φηαλ ήξζα, δελ ππήξρε θαλέλαο; Καη φηαλ θάιεζα, δελ ππήξρε
εθείλνο πνπ απαληάεη; Μίθξπλε θαηά ηίπνηε ην ρέξη κνπ, ψζηε λα κε κπνξεί λα
ιπηξψζεη; Ή, δελ έρσ δχλακε λα ειεπζεξψζσ; Αέζηε, εγψ, κε ηελ επηηίκεζή κνπ,
μέξαλα ηε ζάιαζζα, έθαλα έξεκν ηνπο πνηακνχο ηα ςάξηα ηνπο μεξάζεθαλ απφ
έιιεηςε λεξνχ, θαη πέζαλαλ απφ ηε δίςα. Βγψ ληχλσ νιφγπξα ηνπο νπξαλνχο κε
ζθνηάδη, θαη γηα ην πεξηθάιπκκά ηνπο βάδσ έλαλ ζάθν. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
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νθία εηξάρ 1:20,22,24-30
Ο ζεβαζκφο ζηνλ Κχξηνλ,ε ξίδα είλαη ηεο νθίαο θαη ηα θιαδηά ηεο είλαη
ρξφληα δσήο πνιιά. Δ αλαίηηα νξγή δελ ζα κπνξέζεη δηθαίσζε λα βξεη,γηαηί ε ζπλήζεηα
ηνπ αλζξψπνπ λα νξγίδεηαη είλαη ε θαηαζηξνθή ηνπ. Ο άλζξσπνο ηεο ππνκνλήο ζα
αληέμεη σο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη ηα ρείιε ησλ πηζηψλ γηα ηε δηθή ηνπ ζσθξνζχλε
ζα κηινχλ. ηνπο ζεζαπξνχο ηεο ζνθίαο ππάξρνπλ ηα ζνθά απνθζέγκαηα. Βλψ ν
ακαξησιφο πξνο ην Θεφ ε επζέβεηα είλαη πνιχ κηζεηή. Ώλ επηζπκείο λα απνθηήζεηο
ζνθία. Φχιαμε ηηο εληνιέο ηνπ Θενχ θαη ν Κχξηνο ζα ζνπ ρνξεγήζεη απηή. Αηφηη ε
ζνθία θαη ε κφξθσζε πεγάδνπλ άηην ηνλ ζεβαζκφ πξνο ηνλ Κχξην,ε πίζηη θαη ε
πξαφηεηα είλαη ραξίζκαηα ηεο δηθήο ηνπ θαισζχλεο. Με γίλεζαη απεηζήο ζηνλ θφβν
ηνπ Κπξίνπ θαη κε πξνζέξρεζαη πξνο απηφλ κε παιίκβνπιν θαη δηπξφζσπε θαξδηά. Με
ππνθξίλεζαη ελψπηνλ ησλ αλζξψπσλ θαη πξφζερε ζηνπο ιφγνπο ζνπ. Με
αιαδνλεχεζαη,γηα λα κε πέζεηο θαη πξνζάςεο ζηε δσή ζνπ ληξνπή. Ο Κχξηνο ζα
απνθαιχςεη ηα θξπθά ζνπ έξγα θαη ζα ζε ηαπεηλψζεη ελ κέζσ ζπλαζξνίζεσο ηνπ ιανχ.
Γηαηί δελ ηνλ πιεζίαζεο κε ζεβαζκφ θη είλαη ε θαξδηά ζνπ πνλεξηά γεκάηε. Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΔΝΟΤΝΣΑ
ΣΟΤ ΑΡΥΗΜΑΝΓΡΗΣΟΤ
Τπάξρνπλ έξγα πνπ λνκίδνπκε πσο είλαη αγαζά, θη φκσο είλαη κηζεηά ζηνλ Θεφ.
Αηφηη εκείο αδηαθνξνχκε ν έλαο γηα ηνλ άιινλ, θη έηζη ακαξηάλνπκε ζηνπο αγίνπο
ηφπνπο. Ο Θεφο δελ θχηεπζε ζηνλ Παξάδεηζν θαιά θαη πνλεξά δέλδξα, αιιά κφλν
θαιά. Αελ έβαιε δέλδξα άθαξπα, νχηε δέλδξα κε πνλεξνχο θαξπνχο. ρη κφλν απηφ,
αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, πνπ ήηαλ εθεί, φηαλ παξέβε ηελ εληνιή Σνπ, ηνλ έδησμε
απφ ηνλ Παξάδεηζν. Ώπφ απηφ γλσξίδνπκε, αγαπεηνί κνπ αδειθνί, φηη δελ πξέπεη λα
ππάξρνπλ ζηνπο αγίνπο νίθνπο ηνπ Θενχ αγαζνί θαη πνλεξνί άλζξσπνη, φπσο ζηνλ
θφζκν, πνπ είλαη γεκάηνο απφ ακαξησινχο, αδίθνπο, αθαζάξηνπο θαη αγίνπο. Έηζη,
φζνη ακαξηάλνπλ δελ πξέπεη λα αθήλνληαη, αλ κέλνπλ ακεηαλφεηνη, αιιά λα
απνκαθξχλνληαη.
Γλσξίδσ φηη φιε ε γε είλαη ηνπ Κπξίνπ· γη‟ απηφ, αλ θάλνπκε ηνλ νίθν Σνπ φπσο
ηνπο άιινπο νίθνπο, πνηα ζα είλαη ε δηαθνξά ηνπ απφ ηνπο άιινπο νίθνπο; Ώθφκε, αλ
πξάηησ ην θαθφ φπσο φινη νη άλζξσπνη, ελψ είκαη ηεξέαο, δελ είκαη άμηνο λα
νλνκάδνκαη ηεξέαο. Αηφηη πνιιέο θνξέο ακαξηάλνπκε, θαη δελ μέξνπκε πψο λα
θξίλνπκε ηνλ εαπηφ καο, επεηδή θαλείο δελ ηνικά λα γεκίζεη ην ζπίηη ζνπ ζθνππίδηα εάλ
δελ δεη ζε ζέλα ραιαξφηεηα. Οκνίσο, ην πξνζσπηθφ ησλ βαζηιηθψλ αλαθηφξσλ δελ
ηνικά λα αθήζεη λα εηζέιζνπλ ζηα αλάθηνξα άγλσζηνη, είηε απηνί είλαη
πξνζθεθιεκέλνη είηε φρη, εάλ πξψηα δελ δψζεη εληνιή ν βαζηιέαο· εάλ παξαβνχλ ηελ
εληνιή απηή, ηηκσξνχληαη.
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Αο θαηαθιείζνπκε εδώ ηελ νκηιία ηνπ αγίνπ παηέξα καο αββά ελνύληα, ν
νπνίνο θώηηζε ηνλ λνπ καο θαη ηνπο νθζαικνύο ηεο θαξδίαο καο, εηο ην όλνκα ηνπ
Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ηνπ ελόο Θεόο. Ακήλ.

Φαικόο 13:3,4
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπίβιεςε εηζάθνπζέ κε, Κχξηε, Θεέ κνπ θψηηζε ηα κάηηα κνπ, κήπσο θνηκεζψ
ηνλ χπλν ηνχ ζαλάηνπ,κήπσο θαη ν ερζξφο κνπ πεη: Τπεξίζρπζα ελαληίνλ ηνπ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 8:51-59
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα: Ώλ θάπνηνο θπιάμεη ηνλ ιφγν κνπ, δελ ζα δεη
ζάλαην ζηνλ αηψλα. Οη Ενπδαίνη, ινηπφλ, είπαλ ζ' απηφλ: Σψξα θαηαιάβακε φηη έρεηο
δαηκφλην. Ο Ώβξαάκ πέζαλε θαη νη πξνθήηεο, θη εζχ ιεο: Ώλ θάπνηνο θπιάμεη ηνλ ιφγν
κνπ, δελ ζα γεπζεί ζάλαην ζηνλ αηψλα. Μήπσο εζχ είζαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ παηέξα
καο ηνλ Ώβξαάκ, πνπ πέζαλε; Καη νη πξνθήηεο πέζαλαλ εζχ γηα πνηνλ θάλεηο ηνλ εαπηφ
ζνπ; Ο Εεζνχο απνθξίζεθε θαη είπε: Ώλ εγψ δνμάδσ ηνλ εαπηφ κνπ, ε δφμα κνπ δελ
είλαη ηίπνηε· ν Παηέξαο κνπ είλαη απηφο πνπ κε δνμάδεη, ηνλ νπνίν εζείο ιέηε φηη είλαη
Θεφο ζαο θαη δελ ηνλ γλσξίζαηε, εγψ φκσο ηνλ γλσξίδσ θαη αλ πσ φηη δελ ηνλ γλσξίδσ,
ζα είκαη φκνηνο κε ζαο, ςεχηεο· αιιά, ηνλ γλσξίδσ, θαη ηεξψ ηνλ ιφγν ηνπ. Ο Ώβξαάκ,
ν παηέξαο ζαο, είρε αγαιιίαζε λα δεη ηε δηθή κνπ εκέξα· θαη είδε, θαη ράξεθε. Οη
Ενπδαίνη, ινηπφλ, είπαλ ζ' απηφλ: Ώθφκα 50 ρξφληα δελ έρεηο, θαη είδεο ηνλ Ώβξαάκ; Ο
Εεζνχο είπε ζ' απηνχο: αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα: Πξηλ γίλεη ν Ώβξαάκ εγψ είκαη.
ήθσζαλ, ινηπφλ, πέηξεο γηα λα ξίμνπλ ελαληίνλ ηνπ· ν δε Εεζνχο θξχθηεθε, θαη βγήθε
απφ ην ηεξφ, πεξλψληαο απφ αλάκεζά ηνπο· θαη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν αλαρψξεζε.

Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
Σν αιεζηλφ θσο πνπ θσηίδεη θαη γεκίδεη φιε ηελ νηθνπκέλε, ν Εεζνχο Υξηζηφο,
είλαη ην αιεζηλφ θσο πνπ θσηίδεη φια ηα έζλε. Οη Ενπδαίνη απνδνθίκαζαλ απηφ ην θσο
θαη δελ πιεζίαζαλ ζ‟ απηφ γηα λα ην κειεηήζνπλ.
Βθείλνο ηνπο είπε φηη φπνηνο πηζηεχεη ζ‟ Ώπηφλ δελ ζα πεζάλεη, εηο ηνπο αηψλεο.
Ώθνχζηε: Οη αλφεηνη θαη παξαβάηεο ηεο Αηαζήθεο είπαλ φηη ν Εεζνχο βγάδεη κε
δαίκνλα ηνπο δαίκνλεο! Ώθνχ ν Ώβξαάκ θαη νη πξνθήηεο πέζαλαλ, πψο δελ πεζαίλεη
απηφο πνπ πηζηεχεη ζε έλα;
Ώλ εγψ δνμάδσ ηνλ εαπηφ κνπ, ε δφμα κνπ δελ είλαη ηίπνηε. Έρσ Βθείλνλ πνπ ζα
κε δνμάζεη.
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Μήπσο εζχ είζαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ παηέξα καο Ώβξαάκ θαη απφ ηε γελεά
ηνπ, πνπ δνθίκαζε ηνλ ζάλαην; Ώθφκα δελ έρεηο πελήληα έηε δσήο, θαη είδεο ηνλ
Ώβξαάκ; Πνηνο ζα πηζηέςεη ζε ζέλα;
Ο Εεζνχο είπε ζ‟ απηνχο: «αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα: Πξηλ γίλεη ν Ώβξαάκ,
ππάξρσ εγψ». Βκείο, νη θαηλνχξγηνη ιανί, πηζηεχνπκε θαη έρνπκε ηηο εληνιέο Σνπ ζην
ζηφκα καο, θαη εμνκνινγνχκαζηε απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο καο κε ηνλ αιεζηλφ Λφγν,
πνπ είλαη ηνπ Παηέξα θαη Παληνθξάηνξα.
Ο Ώγαζφο ππάξρεη απφ ηελ αξρή κε ην Άγην Πλεχκα, ηνλ Παξάθιεην. Τπάξρεη
αθφκε θαη γηα ηνπο αλνήηνπο, πνπ γέκνπλ αλνκίαο, νη παξαβάηεο ηνπ Νφκνπ, ηα
πιαλεζέληα ηέθλα, πνπ θαηαξάζζεθαλ ηε κεγάιε απηή ράξε θαη ηα ζαχκαηα πνπ
παξνπζηάζζεθαλ ζε απηά, θαη δελ έβιεπαλ φηη ν Εεζνχο ήηαλ ν σηήξαο ηνπο, φπσο
είπαλ νη πξνθήηεο. Σνλ θαηαξάζζεθαλ, δελ Σνλ δέρζεθαλ θαη έγηλαλ άζενη.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΣΡΗΣΖ
Πξνθεηείεο
Εαραξίαο 1:1-6
Καηά ηνλ φγδνν κήλα, ηνλ δεχηεξν ρξφλν ηνχ Ααξείνπ, έγηλε ιφγνο ηνχ Κπξίνπ
ζηνλ Γαραξία, ηνλ πξνθήηε, ηνλ γην ηνχ ΐαξαρία, γηνπ ηνχ Εδδψ, ιέγνληαο: Ο Κχξηνο
νξγίζηεθε ππεξβνιηθά ελάληηα ζηνπο παηέξεο ζαο. Γη' απηφ, πεο ηνπο: Έηζη ιέεη ν
Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ: Να επηζηξέςεηε ζε κέλα, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ, θαη ζα
επηζηξέςσ ζε ζαο, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Να κε γίλεζηε ζαλ ηνπο παηέξεο ζαο,
ζηνπο νπνίνπο είραλ θξάμεη νη πξνεγνχκελνη πξνθήηεο, ιέγνληαο: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο
ησλ δπλάκεσλ: Βπηζηξέςηε ηψξα απφ ηνπο πνλεξνχο ζαο δξφκνπο, θαη απφ ηηο πνλεξέο
ζαο πξάμεηο θαη δελ ππάθνπζαλ, θαη δελ έδσζαλ πξνζνρή ζε κέλα, ιέεη ν Κχξηνο. Οη
παηέξεο ζαο, πνχ είλαη; Καη νη πξνθήηεο, κήπσο ζα δήζνπλ παληνηηλά; Ώιιά, ηα ιφγηα
κνπ, θαη ηα δηαηάγκαηά κνπ, πνπ είρα πξνζηάμεη ζηνπο δνχινπο κνπ ηνπο πξνθήηεο, δελ
είραλ θηάζεη ζηνπο παηέξεο ζαο; Κη απηνί ζηξάθεθαλ, θαη είπαλ: πσο ζθέθζεθε λα
θάλεη ζε καο ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο δξφκνπο καο, θαη ζχκθσλα κε
ηηο πξάμεηο καο, έηζη έθαλε ζε καο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 62:7,6
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
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ηνλ Θεφ είλαη ε ζσηεξία κνπ θαη ε δφμα κνπ ε πέηξα ηήο δχλακήο κνπ, ην
θαηαθχγηφ κνπ, είλαη ζηνλ Θεφ. Ώπηφο, κνλάρα, είλαη πέηξα κνπ, θαη ζσηεξία κνπ
πξνπχξγηφ κνπ δελ ζα ζαιεπηψ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 13:23-30
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη θάπνηνο είπε ζ' απηφλ: Κχξηε, άξαγε, είλαη ιίγνη απηνί πνπ ζψδνληαη; Καη
εθείλνο ηνχο είπε: Ώγσλίδεζηε λα κπείηε κέζα απφ ηε ζηελή πχιε επεηδή, ζαο ιέσ,
πνιινί ζα δεηήζνπλ λα κπνπλ κέζα θαη δελ ζα κπνξέζνπλ. ηαλ ν νηθνδεζπφηεο
ζεθσζεί θαη θιείζεη ηε ζχξα, θαη αξρίζεηε λα ζηέθεζηε έμσ, θαη λα θξνχεηε ηε ζχξα,
ιέγνληαο: Κχξηε, Κχξηε, άλνημε ζε καο θαη εθείλνο απαληψληαο ζάο πεη: Αελ ζαο μέξσ
απφ πνχ είζηε ηφηε, ζα αξρίζεηε λα ιέηε: Φάγακε κπξνζηά ζνπ θαη ήπηακε, θαη δίδαμεο
ζηηο πιαηείεο καο. Καη ζα πεη: αο ιέσ, δελ ζαο μέξσ απφ πνχ είζηε θχγεηε απφ κέλα,
φινη νη εξγάηεο ηήο αδηθίαο. Βθεί ζα είλαη ην θιάκα θαη ην ηξίμηκν ησλ δνληηψλ, φηαλ
δείηε ηνλ Ώβξαάκ, θαη ηνλ Εζαάθ, θαη ηνλ Εαθψβ, θαη φινπο ηνχο πξνθήηεο, κέζα ζηε
βαζηιεία ηνχ Θενχ, ηνλ εαπηφ ζαο, φκσο, λα ζαο βγάδνπλ έμσ. Καη ζάξζνπλ απφ
αλαηνιή θαη δχζε, θαη απφ βνξξά θαη λφην, θαη ζα θαζήζνπλ κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ
Θενχ. Καη πξνζέμηε, ππάξρνπλ ηειεπηαίνη, πνπ ζα είλαη πξψηνη, θαη ππάξρνπλ πξψηνη,
πνπ ζα είλαη ηειεπηαίνη. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
Καζψο ν αγαζφο σηήξαο καο πνξεπφηαλ πξνο ηελ Εεξνπζαιήκ κε ηνπο καζεηέο
Σνπ, έλαο απφ ην πιήζνο Σνχ είπε: «Θεέ, είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ ζα ζσζνχλ;». Ο
σηήξαο ηνχ απάληεζε ιέγνληαο: «Φξνληίζηε λα εηζέιζεηε απφ ηε ζηελή πχιε, γηα λα
κελ έιζεηε λα κνπ θηππήζεηε ηελ πφξηα ιέγνληαο: “Κχξηε άλνημέ καο”. Σφηε ζα
απαληήζσ: “αο ιέσ πξαγκαηηθά φηη δελ ζαο γλσξίδσ. Φχγεηε καθξηά απφ εκέλα φινη
νη εξγάηεο ηεο αδηθίαο”. Βθεί ζα είλαη ην θιάκα θαη ην ηξίμηκν ησλ δνληηψλ. Καη ζα
έιζνπλ απφ Ώλαηνιή θαη Αχζε, απφ ΐνξξά θαη Νφην, θαη ζα θαζήζνπλ ζηνλ θφιπν ηνπ
Ώβξαάκ, ηνπ Εζαάθ θαη ηνπ Εαθψβ, ζηε ΐαζηιεία ησλ Οπξαλψλ. ζν γηα ζαο, ζα ζαο
βγάινπλ έμσ, θαζψο ζα θπξηαξρήζνπλ επάλσ ζαο νη αλνκίεο ζαο. Γη‟ απηφ, κεηαλνείζηε
θαη εγθαηαιείςηε ηηο θαθέο νδνχο ζαο, γηα λα ζαο ζπγρσξεζνχλ νη ακαξηίεο ζαο».
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.
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ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΣΡΗΣΖ
Πξνθεηείεο
Μαιαρίαο 1:1-9
Σν Φνξηίν ηνπ ιφγνπ ηνπ Κπξίνπ δηάκεζνπ ηνπ Μαιαρία πξνο ηνλ Εζξαήι. Βγψ
ζαο αγάπεζα, ιέεη ν Κχξηνο θη εζείο είπαηε: ε ηη καο αγάπεζεο; Αελ ήηαλ ν Δζαχ
αδειθφο ηνχ Εαθψβ; ιέεη ν Κχξηνο φκσο, αγάπεζα ηνλ Εαθψβ, ελψ κίζεζα ηνλ Δζαχ,
θαη έθαλα ηα βνπλά ηνπ εξήκσζε, θαη ηελ θιεξνλνκία ηνπ θαηνηθίεο εξήκνπ. Κη αλ ν
Βδψκ πεη: Βκείο ηαιαηπσξεζήθακε, φκσο ζα θηίζνπκε μαλά ηνπο ηαιαηπσξεκέλνπο
ηφπνπο, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ: Ώπηνί ζα θηίζνπλ, αιιά εγψ ζα θαηαζηξέςσ
θαη ζα νλνκαζηνχλ: ξην αλνκίαο, θαη: Ο ιαφο ελάληηα ζηνλ νπνίν ν Κχξηνο
αγαλάθηεζε γηα πάληα. Καη ηα κάηηα ζαο ζα δνπλ, θη εζείο ζα πείηε: Μεγαιχλζεθε ν
Κχξηνο πέξα απφ ην φξην ηνπ Εζξαήι. Ο γηνο ηηκάεη ηνλ παηέξα, θαη ν δνχινο ηνλ θχξηφ
ηνπ αλ, ινηπφλ, εγψ είκαη παηέξαο, πνχ είλαη ε ηηκή κνπ; Καη αλ εγψ είκαη ν θχξηνο, πνχ
είλαη ν θφβνο κνπ; ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ ζε ζαο, ηεξείο, πνπ θαηαθξνλείηε ην
φλνκά κνπ θαη ιέηε: ε ηη θαηαθξνλήζακε ην φλνκά ζνπ; Πξνζθέξαηε ςσκί
κνιπζκέλν επάλσ ζην ζπζηαζηήξηφ κνπ θαη είπαηε: ε ηη ζε κνιχλακε; ην φηη ιέηε: Σν
ηξαπέδη ηνπ Κπξίνπ είλαη αμηνθαηαθξφλεην. Καη αλ πξνζθέξεηε δψν ηπθιφ γηα ζπζία,
δελ είλαη θαθφ; Καη αλ πξνζθέξεηε δψν ρσιφ ή άξξσζην, δελ είλαη θαθφ; Πξφζθεξε
ηψξα απηφ ζηνλ αξρεγφ ζνπ άξαγε, ζα επαξεζηεζεί ζε ζέλα ή ζα ππνδερζεί ην
πξφζσπφ ζνπ; ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Καη ηψξα, ινηπφλ, λα δεεζείηε ζηνλ Θεφ
γηα λα καο ειεήζεη εμαηηίαο ζαο έγηλε απηφ ζα ππνδερζεί άξαγε ηα πξφζσπά ζαο; ιέεη ν
Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 13:3,5
Ώπφ ηνπ ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπίβιεςε εηζάθνπζέ κε, Κχξηε, Θεέ κνπ θψηηζε ηα κάηηα κνπ, κήπσο θνηκεζψ
ηνλ χπλν ηνχ ζαλάηνπ. Βγψ,φκσο, ήιπηζα ζην έιεφο ζνπ ε θαξδηά κνπ ζα αγάιιεηαη
ζηε ζσηεξία ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 13:31-35
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καηά ηελ εκέξα εθείλε ηνλ πιεζίαζαλ κεξηθνί Φαξηζαίνη, ιέγνληάο ηνπ: ΐγεο
έμσ, θαη αλαρψξεζε απφ εδψ, επεηδή ν Δξψδεο ζέιεη λα ζε ζαλαηψζεη. Καη ηνπο είπε:
Πεγαίλεηε θαη πείηε ζ' απηή ηελ αιεπνχ: Αεο, βγάδσ δαηκφληα, θαη θάλσ ζεξαπείεο
ζήκεξα θαη αχξην, θαη ηελ ηξίηε εκέξα θηάλσ ζην ηέινο κνπ. Πιελ, εγψ πξέπεη ζήκεξα
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θαη αχξην, θαη ηελ επφκελε εκέξα λα πάσ επεηδή, δελ είλαη δπλαηφλ πξνθήηεο λα
απνιεζηεί έμσ απφ ηελ Εεξνπζαιήκ. Εεξνπζαιήκ, Εεξνπζαιήκ, απηή πνπ θνλεχεη ηνχο
πξνθήηεο, θαη πνπ ιηζνβνιεί εθείλνπο πνπ απνζηέιινληαη ζ' απηή, πφζεο θνξέο ζέιεζα
λα ζπλάμσ ηα παηδηά ζνπ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε θφηα καδεχεη ηα θισζζφπνπια θάησ
απφ ηηο θηεξνχγεο ηεο, θαη δελ ζειήζαηε; Αέζηε, αθήλεηαη ζε ζαο ν νίθνο ζαο έξεκνο.
αο δηαβεβαηψλσ φηη, δελ ζα κε δείηε κέρξηο φηνπ έξζεη ν θαηξφο, φηαλ ζα πείηε:
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ.

Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
Σνλ θαηξφ εθείλν, Σνλ πιεζίαζαλ κεξηθνί θαη Σνπ είπαλ: «Φχγε, αλαρψξεζε απφ
εδψ, δηφηη ν Δξψδεο ζέιεη λα ζε ζαλαηψζεη». Καη ηνπο απάληεζε: «Πεγαίλεηε θαη πείηε
ζ‟ απηή ηελ αιεπνχ: “Εδνχ, βγάδσ δαηκφληα θαη θάλσ ζεξαπείεο ζήκεξα θαη αχξην, θαη
ηελ ηξίηε εκέξα θζάλσ ζην ηέινο κνπ”. κσο, εγψ πξέπεη ζήκεξα θαη αχξην θαη ηελ
επφκελε εκέξα λα θεχγσ, επεηδή δελ είλαη δπλαηφλ πξνθήηεο λα απνιεζζεί έμσ απφ
ηελ Εεξνπζαιήκ. Εεξνπζαιήκ, Εεξνπζαιήκ, πνπ θνλεχεηο ηνπο πξνθήηεο θαη ιηζνβνιείο
εθείλνπο πνπ απνζηέιινληαη ζε ζέλα! Πφζεο θνξέο ζέιεζα λα ζπλάμσ ηα παηδηά ζνπ,
θαη δελ ζειήζαηε; Εδνχ, αθήλεηαη ζε ζαο ν νίθνο ζαο έξεκνο. αο βεβαηψλσ φηη δελ ζα
κε δείηε έσο φηνπ έιζεη ν θαηξφο πνπ ζα πείηε: “Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ελ νλφκαηη
Κπξίνπ”».
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΔΚΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΣΡΗΣΖ
Πξνθεηείεο
Χζεέ 4:15-19 , 5:1-7
Ώλ εζχ, Εζξαήι, πνξλεχεηο, ηνπιάρηζηνλ αο κε αλνκήζεη ν Ενχδαο κε πεγαίλεηε,
ινηπφλ, ζηα Γάιγαια νχηε λα αλεβαίλεηε ζηε ΐαηζ-απέλ νχηε λα νξθίδεζηε: Γεη ν
Κχξηνο. Βπεηδή, ν Εζξαήι απνζθίξηεζε ζαλ δακάιη πνπ απνζθηξηάεη ηψξα, ζα ηνπο
πνηκάλεη ν Κχξηνο, ζαλ αξληά ζε πιαηχ ηφπν. Ο Βθξατκ πξνζθνιιήζεθε ζηα είδσια
αθήζηε ηνλ. Σν πνηφ ηνπο μίληζε δφζεθαλ νινθιεξσηηθά ζηελ πνξλεία νη ππεξαζπηζηέο
ηεο (σ, ηη ληξνπή!) αγαπνχλ ην: Αψζηε. Ο άλεκνο ζα ηε ζθίμεη καδί κέζα ζηηο
θηεξνχγεο ηνπ, θαη ζα θαηαληξνπηαζηνχλ γηα ηηο ζπζίεο ηνπο. Ώθνχζηε ηνχην, ηεξείο,
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θαη πξνζέμηε, νίθνο Εζξαήι, θαη δψζηε αθξφαζε, ην παιάηη ηνχ βαζηιηά γηα ηνλ ιφγν
φηη, πξνο εζάο είλαη ε θξίζε επεηδή, ζηαζήθαηε παγίδα ζηε Μηζπά, θαη απισκέλν δίρηπ
ζην Θαβψξ. Κη εθείλνη πνπ αγξεχνπλ, έθαλαλ βαζηά ζθαγή εγψ, φκσο, φινπο απηνχο ζα
ηνπο παηδεχζσ. Βγψ γλψξηζα ηνλ Βθξατκ, θαη ν Εζξαήι δελ είλαη θξπκκέλνο απφ κέλα
επεηδή, ηψξα πνξλεχεηο, Βθξατκ, θαη ν Εζξαήι κηάλζεθε. Οη πξάμεηο ηνπο δελ ηνπο
αθήλνπλ λα επηζηξέςνπλ ζηνλ Θεφ ηνπο επεηδή, ην πλεχκα ηεο πνξλείαο είλαη αλάκεζά
ηνπο, θαη δελ γλψξηζαλ ηνλ Κχξην. Καη ε ππεξεθάλεηα ηνπ Εζξαήι καξηπξεί κπξνζηά
ηνπ· γη' απηφ, ν Εζξαήι θαη ν Βθξατκ ζα πέζνπλ κέζα ζηελ αλνκία ηνπο θαη ν Ενχδαο,
αθφκα, ζα πέζεη καδί ηνπο. Μαδί κε ηα θνπάδηα ηνπο θαη καδί κε ηηο αγέιεο ηνπο ζα
πάλε γηα λα δεηήζνπλ ηνλ Κχξην αιιά, δελ ζα ηνλ βξνπλ απνκαθξχλζεθε απ' απηνχο.
Φέξζεθαλ άπηζηα πξνο ηνλ Κχξην επεηδή, γέλλεζαλ μέλα παηδηά· ηψξα, κάιηζηα, έλαο
κήλαο ζα θαηαθάεη απηνχο θαη ηηο θιεξνλνκηέο ηνπο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 91:2,3
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε θαη, ε επινγία
ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βζχ είζαη θαηαθπγή κνπ, θαη θξνχξηφ κνπ Θεφο κνπ ζ' απηφλ ζα ειπίδσ.
Βπεηδή, απηφο ζα ζε ιπηξψλεη απφ ηελ παγίδα ησλ θπλεγψλ, θαη απφ ζαλαηεθφξν
ινηκφ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 21:34-38
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Πξνζέρεηε, κάιηζηα, ζηνλ εαπηφ ζαο, κήπσο θαη βαξχλνπλ νη θαξδηέο ζαο κέζα
ζε θξαηπάιε θαη κεζχζη θαη βηνηηθέο κέξηκλεο, θαη έξζεη επάλσ ζαο μαθληθά εθείλε ε
εκέξα επεηδή, ζα έξζεη ζαλ παγίδα επάλσ ζε φινπο εθείλνπο πνπ θάζνληαη επάλσ ζην
πξφζσπν νιφθιεξεο ηεο γεο. Ώγξππλείηε, ινηπφλ, δεφκελνη ζε θάζε θαηξφ, γηα λα
θαηαμησζείηε λα μεθχγεηε φια ηνχηα πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ, θαη λα ζηαζείηε κπξνζηά
ζηνλ Τηφ ηνχ αλζξψπνπ. Καη ηηο κελ εκέξεο δίδαζθε ζην ηεξφ ηηο λχρηεο, φκσο,
βγαίλνληαο έμσ δηαλπρηέξεπε ζην βνπλφ πνπ νλνκάδεηαη Βιαηψλ. Καη φινο ν ιαφο
ζπλαζξνηδφηαλ θνληά ηνπ απφ πνιχ πξσί ζην ηεξφ γηα λα ηνλ αθνχεη.
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Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΚΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
πσο ν ζεξαπεπηήο ηαηξφο, έηζη ήηαλ θαη ν Υξηζηφο ν Θεφο καο, πνπ ζεξάπεπε
δσξεάλ ιέγνληαο φηη ε ππεξβνιηθή ηξνθή βαξαίλεη ηηο θαξδηέο θαη απνδπλακψλεη ηε
ζάξθα. Βπίζεο, ε θνζκηθή θξνληίδα νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζε πνιιέο θαθίεο θαη ηνλ
απνκαθξχλεη απφ ηνλ θφβν ηνπ Θενχ, κε απνηέιεζκα λα ηνλ ζθίγγεη γεξά ν πνλεξφο
θαη λα ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηνλ δξφκν ηεο ζσηεξίαο θαη απφ ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο
ηνπ, θαη ηνλ ξίρλεη ζηελ εμνπζία ηνπ ζαλάηνπ, φπσο ε παγίδα πνπ ζπιιακβάλεη ην
ζήξακά ηεο. Ώγξππλείηε, θαη θέξεηε θαξπφ άμην ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηε κεηαλνίαο, γηα
λα ζηαζείηε ελψπηνλ ηνπ σηήξνο Εεζνχ.
Ο Εεζνχο δίδαζθε ηελ εκέξα ζηνλ λαφ, θαη ην βξάδπ αλαπαπφηαλ ζην ξνο ησλ
Βιαηψλ. Σν κεζεκέξη φιν ην πιήζνο ησλ Εεξνζνιχκσλ ζπγθεληξσλφηαλ απφ λσξίο γηα
λα αθνχζεη ηηο γεκάηεο αγαζφηεηα δηδαρέο Σνπ. Έιεγε φηη ην Βπαγγέιην είλαη ε
άθζαξηε ηξνθή, πνπ ηξέθεη φινπο φζνπο πηζηεχνπλ ζε Ώπηφλ.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΣΡΗΣΖ
Πξνθεηείεο
Χζεέ 10:12-15 , 11:1-2
πείξεηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο κε δηθαηνζχλε, ζεξίζηε κε έιενο αλνίμηε ηελ
αθεκέλε γε ζαο επεηδή, είλαη θαηξφο εθ δεηήζηε ηνλ Κχξην, κέρξηο φηνπ έξζεη λα
ζηαιάμεη επάλσ ζαο δηθαηνζχλε. Έρεηε αξνηξηάζεη αζέβεηα, ζεξίζαηε αλνκία, θάγαηε
θαξπφ ςέκαηνο επεηδή, έιπηζεο ζηνλ δξφκν ζνπ, ζην πιήζνο ησλ ηζρπξψλ ζνπ. Γη'
απηφ, απψιεηα ζα ζεθσζεί αλάκεζα ζηνπο ιανχο ζνπ, θαη φια ηα θξνχξηά ζνπ ζα
θπξηεπζνχλ, φπσο ν αικάλ θπξίεπζε ηε ΐαηζ-αξβέι θαηά ηελ εκέξα ηήο κάρεο ε
κεηέξα θαηαζπληξίθηεθε επάλσ ζηα παηδηά. Έηζη ζα θάλεη ζε ζαο ε ΐαηζήι, έλεθα ηεο
έζραηεο αλνκίαο ζαο πξσί ζα αθαληζηεί νινθιεξσηηθά ν βαζηιηάο ηνχ Εζξαήι. ηαλ ν
Εζξαήι ήηαλ λήπην, ηφηε εγψ ηνλ αγάπεζα, θαη απφ ηελ Ώίγππην θάιεζα ηνλ γην κνπ.
ζν ηνπο θαινχζαλ, ηφζν απηνί αλαρσξνχζαλ απφ κπξνζηά ηνπο ζπζίαδαλ ζηνπο
ΐααιείκ, θαη ζπκίαδαλ ζηα γιππηά. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 33:10,11
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε θαη, ε επινγία
ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Ο Κχξηνο καηαηψλεη ηε βνπιή ησλ εζλψλ, αλαηξέπεη ηνπο ζπιινγηζκνχο ησλ
ιαψλ. Δ βνπιή ηνχ Κπξίνπ κέλεη ζηνλ αηψλα νη ινγηζκνί ηήο θαξδηάο ηνπ απφ γελεά ζε
γελεά.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 11:37-52
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη αθνχ κίιεζε απηά, έλαο Φαξηζαίνο ηνλ παξαθαινχζε λα γεπκαηίζεη ζην
ζπίηη ηνπ θαη θαζψο κπήθε κέζα, θάζεζε ζην ηξαπέδη. Καη ν Φαξηζαίνο ζαχκαζε
βιέπνληαο, φηη δελ πιχζεθε πξηλ απφ ην γεχκα. Καη ν Κχξηνο ηνπ είπε: Σψξα, εζείο νη
Φαξηζαίνη θαζαξίδεηε ην απέμσ κέξνο ηνχ πνηεξηνχ θαη ηνπ πηάηνπ ην εζσηεξηθφ ζαο,
φκσο, είλαη γεκάην απφ αξπαγή θαη πνλεξία. Άθξνλεο, εθείλνο πνπ έθαλε ην απέμσ,
δελ έθαλε θαη ην απφ κέζα; Πιελ, δψζηε ειεεκνζχλε ηα ππάξρνληά ζαο, θαη πξνζέμηε,
ηα πάληα είλαη θαζαξά ζε ζαο. κσο, αιινίκνλν ζε ζαο ηνπο Φαξηζαίνπο, επεηδή
απνδεθαηίδεηε ηνλ δπφζκν θαη ην απήγαλν θαη θάζε ιάραλν, θαη παξαβιέπεηε ηελ
θξίζε θαη ηελ αγάπε ηνχ Θενχ. Ώπηά έπξεπε λα θάλεηε, θαη εθείλα λα κε ηα αθήζεηε.
Ώιινίκνλν ζε ζαο ηνπο Φαξηζαίνπο, επεηδή αγαπάηε ηελ πξσηνθαζεδξία ζηηο
ζπλαγσγέο, θαη ηνπο ραηξεηηζκνχο ζηηο αγνξέο. Ώιινίκνλν ζε ζαο, γξακκαηείο θαη
Φαξηζαίνη, ππνθξηηέο, επεηδή είζηε ζαλ ηα κλήκαηα, πνπ δελ θαίλνληαη, θαη νη
άλζξσπνη πνπ πεξπαηνχλ επάλσ ηνπο, δελ γλσξίδνπλ. Καη απαληψληαο έλαο απφ ηνπο
λνκηθνχο, ιέεη ζ' απηφλ: Αάζθαιε, ιέγνληαο απηά πξνζβάιιεηο θη εκάο. Καη εθείλνο
είπε: Καη ζε ζαο ηνπο λνκηθνχο αιινίκνλν, επεηδή θνξηψλεηε ηνπο αλζξψπνπο κε
δπζβάζηαθηα θνξηία, θη εζείο δελ αγγίδεηε ηα θνξηία κε έλα απφ ηα δάρηπιά ζαο.
Ώιινίκνλν ζε ζαο, επεηδή θηίδεηε ηα κλήκαηα ησλ πξνθεηψλ, ελψ νη παηέξεο ζαο ηνπο
θφλεπζαλ. Βπνκέλσο, γίλεζηε κάξηπξεο θαη ζπκθσλείηε ζηα έξγα ησλ παηέξσλ ζαο
δεδνκέλνπ φηη, απηνί κελ ηνπο θφλεπζαλ, εζείο φκσο θηίδεηε ηα κλήκαηά ηνπο. Γη' απηφ
θαη ε ζνθία ηνχ Θενχ είπε: Θα ηνπο ζηείισ πξνθήηεο θαη απνζηφινπο, θαη απ' απηνχο
ζα θνλεχζνπλ θαη ζα θαηαδηψμνπλ. Γηα λα εθδεηεζεί ην αίκα φισλ ησλ πξνθεηψλ,
απηφ πνπ ρχλεηαη απφ ηελ αξρή ηνχ θφζκνπ, απφ ηνχηε ηε γελεά, απφ ην αίκα ηνχ
Άβει, κέρξη ην αίκα ηνχ Γαραξία, εθείλνπ πνπ θνλεχζεθε αλάκεζα ζην ζπζηαζηήξην
θαη ζηνλ λαφ λαη, ζαο ιέσ, ζα εθδεηεζεί απ' απηή ηε γελεά. Ώιινίκνλν ζε ζαο ηνπο
λνκηθνχο, επεηδή αθαηξέζαηε ην θιεηδί ηήο γλψζεο· εζείο δελ κπήθαηε κέζα, θαη ηνπο
εηζεξρφκελνπο ηνπο εκπνδίζαηε.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
Ώθνχζηε ηνλ νηθηίξκνλα, ηνλ γεκάην έιενο, ηνλ καθξφζπκν, ν Οπνίνο καο ιέεη
λα είκαζηε αγλνί, φρη κφλν ζην ζψκα αιιά θαη ζηηο θαξδηέο καο.
ηαλ πξνζήιζε ζηνλ νίθν ηνπ Φαξηζαίνπ πνπ ηνλ θάιεζε ζε γεχκα, εθείλνο
απφξεζε πνπ Σνλ είδε λα κελ πιέλεηαη πξηλ απφ ην γεχκα. Σφηε ν παληνγλψζηεο
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Αηδάζθαινο ηνπ είπε: Βζείο νη Φαξηζαίνη θαζαξίδεηε ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ πνηεξηνχ
θαη ηνπ πηάηνπ, ελψ ην εζσηεξηθφ ζαο είλαη γεκάην απφ κνηρεία, αξπαγή θαη πνλεξία.
κσο, δψζηε σο ειεεκνζχλε ηα ππάξρνληά ζαο, θαη πξνζέμηε λα είλαη ηα πάληα
θαζαξά ζε ζαο». Ώο ειεήζνπκε θάζε άλζξσπν, αθνχ ηνλ δεκηνχξγεζε ν Θεφο, θαη αο
θαζαξίζνπκε ηελ ςπρή θαη ην ζψκα καο απφ θάζε θαθφ θαη ακαξηία.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΣΡΗΣΖ
Πξνθεηείεο
Ακώο 5:6-14
Γεηήζηε ηνλ Κχξην, θαη ζα δήζεηε κήπσο θαη νξκήζεη ζαλ θσηηά επάλσ ζηνλ
νίθν Εσζήθ, θαη ηνλ θαηαθάεη, θαη δελ ππάξρεη εθείλνο πνπ λα ζβήλεη ηε ΐαηζήι. Βζείο,
πνπ κεηαηξέπεηε ηελ θξίζε ζε αςίλζη, θαη πνπ απνξξίπηεηε θαηαγήο ηε δηθαηνζχλε
δεηήζηε απηφλ πνπ θηηάρλεη ηελ Πιεηάδα θαη ηνλ Χξίσλα, θαη κεηαηξέπεη ηε ζθηά ηνχ
ζαλάηνπ ζε απγή, θαη ζθνηεηληάδεη ηελ εκέξα ζε λχρηα απηφλ πνπ πξνζθαιεί ηα λεξά
ηήο ζάιαζζαο, θαη ηα μερχλεη επάλσ ζην πξφζσπν ηεο γεο ην φλνκά ηνπ είλαη Κχξηνο·
απηφλ πνπ μεζεθψλεη αθαληζκφ ελάληηα ζηνλ ηζρπξφ, θαη θέξλεη αθαληζκφ επάλσ ζηα
νρπξψκαηα. Μηζνχλ απηφλ πνπ ειέγρεη ζηελ πχιε, θαη αεδηάδνπλ απηφλ πνπ κηιάεη κε
επζχηεηα. Γη' απηφ, επεηδή θαηαζιίβεηε ηνλ θησρφ, θαη παίξλεηε απ' απηφλ θφξν
ζηηαξηνχ, αλ θαη νηθνδνκήζαηε ιαμεπηά ζπίηηα, φκσο δελ ζα θαηνηθήζεηε ζ' απηά αλ
θαη θπηέςαηε επηζπκεηνχο ακπειψλεο, φκσο δελ ζα πηείηε ην θξαζί ηνπο. Βπεηδή,
γλσξίδσ ηηο πνιιέο ζαο αζέβεηεο, θαη ηηο ηζρπξέο ζαο ακαξηίεο εζείο πνπ θαηαζιίβεηε
ηνλ δίθαην, δσξνδνθείζηε, θαη θαηαδπλαζηεχεηε ηνπο θησρνχο ζηελ πχιε. Γη' απηφ, ν
ζπλεηφο ζα ζησπά θαηά ηνλ θαηξφ εθείλν επεηδή, είλαη θαηξφο θαθφο. Βθδεηήζηε ην
θαιφ, θαη φρη ην θαθφ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 122:4
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βθεί αλεβαίλνπλ νη θπιέο, νη θπιέο ηνχ Κπξίνπ, ζχκθσλα κε ην δηαηαγκέλν
ζηνλ Εζξαήι, γηα λα δνμνινγήζνπλ ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ.
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Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 13:32-37 , 14:1-2
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ζν γηα ηελ εκέξα εθείλε θαη ηελ ψξα δελ γλσξίδεη θαλέλαο νχηε νη άγγεινη, πνπ
είλαη ζηνλ νπξαλφ, νχηε ν Τηφο, παξά κνλάρα ν Παηέξαο. Πξνζέρεηε, αγξππλείηε, θαη
πξνζεχρεζηε γηα ηνλ ιφγν φηη, δελ μέξεηε πφηε είλαη ν θαηξφο. Βπεηδή, απηφ ζα είλαη
ζαλ έλαλ άλζξσπν πνπ βξίζθεηαη ζε άιιε ρψξα, ν νπνίνο άθεζε ην ζπίηη ηνπ, θαη
έδσζε ζηνπο δνχινπο ηνπ ηελ εμνπζία, θαη ζε θάζε έλαλ ην έξγν ηνπ, θαη ζηνλ ζπξσξφ
πξφζηαμε λα αγξππλεί. Ώγξππλείηε, ινηπφλ (επεηδή, δελ μέξεηε πφηε έξρεηαη ν θχξηνο
ηνπ ζπηηηνχ: Σν δεηιηλφ ή ηα κεζάλπρηα ή φηαλ ιαιεί ν πεηεηλφο ή ην πξσί) κήπσο θαη,
φηαλ έξζεη μαθληθά, ζαο βξεη λα θνηκάζηε. Καη φζα ιέσ πξνο εζάο, ηα ιέσ πξνο φινπο:
Ώγξππλείηε. Καη χζηεξα απφ δχν εκέξεο ήηαλ ην Πάζρα θαη ηα άδπκα· θαη νη αξρηεξείο
θαη νη γξακκαηείο δεηνχζαλ πψο λα ηνλ ζπιιάβνπλ κε δφιν, θαη λα ηνλ ζαλαηψζνπλ.
Καη έιεγαλ: ρη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο, κήπσο θαη γίλεη ζφξπβνο απφ ηνλ ιαφ.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
π, νηθνλφκε ηνπ θφζκνπ, πνπ είρεο φιε ηελ Κηίζε ζηνλ Ννπ νπ πξηλ απηή
έιζεη ζηελ χπαξμε, π γλσξίδεηο ηνπο θαηξνχο, ηνπο ρξφλνπο, ηηο ψξεο θαη ηηο γελεέο
πνπ πξνεγήζεθαλ.
Ώθνχζηε ηνλ σηήξα καο λα ιέεη δεκφζηα κε ην ζετθφ ηνπ ζηφκα γηα ηελ εκέξα
εθείλε θαη ηελ ψξα θαηά ηελ νπνία ζα έιζεη ν Τηφο ηνπ αλζξψπνπ, ηελ νπνία θαλείο
απ‟ φινπο ηνπο αλζξψπνπο, νχηε θαη νη άγγεινη, γλσξίδνπλ. Ώθφκε, νχηε ν Τηφο δελ
γλσξίδεη, κφλνλ ν παληνγλψζηεο Παηέξαο. Γηα ηνχην, αγξππλείηε θαη πξνζεχρεζζε,
δηφηη δελ γλσξίδεηε ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα, κήπσο, φηαλ απηή έιζεη μαθληθά, ζαο βξεη
λα θνηκάζηε.
Πξνζέρεηε θαη θπιάμηε ηνλ εαπηφ ζαο, γηα λα ζσζείηε απφ ηηο παγίδεο πνπ έρνπλ
ζηεζεί.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.
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ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
Πξνθεηείεο
Έμνδνο 19:1-9
Καηά ηνλ ηξίην κήλα ηήο εμφδνπ ησλ γησλ Εζξαήι απφ ηελ Ώίγππην, απηή ηελ
εκέξα, ήξζαλ ζηελ έξεκν ηλά. Καη ζεθψζεθαλ απφ ηε Ραθηδείλ, θαη ήξζαλ ζηελ
έξεκν ηλά θαη ζηξαηνπέδεπζαλ ζηελ έξεκν θαη εθεί ν Εζξαήι θαηαζθήλσζε απέλαληη
ζην βνπλφ. Καη ν Μσπζήο αλέβεθε ζηνλ Θεφ θαη ηνλ θάιεζε ν Κχξηνο απφ ην βνπλφ,
ιέγνληαο: Έηζη ζα πεηο ζηνλ νίθν Εαθψβ, θαη ζα αλαγγείιεηο ζηνπο γηνπο Εζξαήι εζείο
είδαηε φζα έθαλα ζηνπο Ώηγππηίνπο, θαη ζαο ζήθσζα ζαλ επάλσ ζε θηεξνχγεο αεηνχ,
θαη ζαο έθεξα πξνο ηνλ εαπηφ κνπ ηψξα, ινηπφλ, αλ πξαγκαηηθά ππαθνχζεηε ζηε θσλή
κνπ, θαη θπιάμεηε ηε δηαζήθε κνπ, ζα είζηε ζε κέλα ν εθιεθηφο ιαφο απφ φινπο ηνπο
ιανχο επεηδή, δηθή κνπ είλαη νιφθιεξε ε γε θη εζείο ζα είζηε ζε κέλα βαζίιεην
ηεξάηεπκα, θαη έζλνο άγην. Ώπηά είλαη ηα ιφγηα, πνπ ζα πεηο ζηνπο γηνπο Εζξαήι. Καη ν
Μσπζήο ήξζε, θαη θάιεζε ηνπο πξεζβχηεξνπο ηνπ ιανχ, θαη έβαιε κπξνζηά ηνπο, φια
εθείλα ηα ιφγηα, πνπ ν Κχξηνο ηνλ πξφζηαμε. Καη νιφθιεξνο ν ιαφο απνθξίζεθε
νκφθσλα, ιέγνληαο: ια φζα είπε ν Κχξηνο, ζα ηα πξάμνπκε. Καη ν Μσπζήο αλέθεξε
ζηνλ Κχξην ηα ιφγηα ηνχ ιανχ. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Να, εγψ έξρνκαη ζε
ζέλα κέζα ζε ππθλή λεθέιε, γηα λα αθνχζεη ν ιαφο φηαλ κηιήζσ ζε ζέλα, θη αθφκα λα
πηζηεχεη ζε ζέλα πάληνηε. Καη ν Μσπζήο αλήγγεηιε ζηνλ Κχξην ηα ιφγηα ηνχ ιανχ.

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Ηώβ 23:2-17 , 24:1-25
Καη ηε ζεκεξηλή εκέξα είλαη πηθξφ ην παξάπνλφ κνπ ε πιεγή κνπ είλαη
βαξχηεξε απφ ηνλ ζηελαγκφ κνπ. Βίζε λα ήμεξα πνχ λα ηνλ βξσ! Θα πήγαηλα κέρξη ηνλ
ζξφλν ηνπ ζα εμέζεηα κπξνζηά ηνπ θξίζε, θαη ζα γέκηδα ην ζηφκα κνπ κε απνδείμεηο ζα
γλψξηδα ηα ιφγηα, πνπ ζα κνπ απνθξηλφηαλ, θαη ζα θαηαιάβαηλα ηη ζα κνπ έιεγε.
Μήπσο ζα δηακάρεηαη καδί κνπ κε πιήζνο δχλακεο; ρη αιιά, ζα έβαδε ζε κέλα ηελ
πξνζνρή ηνπ. Σφηε, ν δίθαηνο κπνξνχζε λα ζπδεηήζεη καδί ηνπ θαη ζα ειεπζεξσλφκνπλ
απφ ηνλ θξηηή κνπ γηα πάληα. Αέζηε, πεγαίλσ κπξνζηά, αιιά δελ είλαη θαη πίζσ, αιιά
δελ ηνλ βιέπσ ζηα αξηζηεξά, φηαλ εξγάδεηαη, αιιά δελ κπνξψ λα ηνλ δσ θξχβεηαη ζηα
δεμηά, θαη δελ ηνλ βιέπσ. Γλσξίδεη, φκσο, ηνλ δξφκν κνπ κε δνθίκαζε ζα βγσ ζαλ
ρξπζάθη. Σν πφδη κνπ ελέκεηλε ζηα βήκαηά ηνπ θχιαμα ηνλ δξφκν ηνπ, θαη δελ μέθιηλα
ηελ εληνιή ησλ ρεηιέσλ ηνπ, θαη δελ νπηζζνδξφκεζα δηαηήξεζα ηα ιφγηα ηνχ ζηφκαηφο
ηνπ, πεξηζζφηεξν παξά ηελ αλαγθαία ηξνθή κνπ. Βπεηδή, απηφο είλαη κε κηα βνπιή θαη
πνηνο κπνξεί λα ηνλ απνηξέςεη; Καη φ,ηη επηζπκεί ε ςπρή ηνπ, ην θάλεη. Αεδνκέλνπ φηη,
εθηειεί απηφ πνπ νξίζηεθε ζε κέλα θαη πνιιά ηέηνηα ππάξρνπλ καδί ηνπ. Γη' απηφ,
θαηαπιήζζνκαη κπξνζηά ζην πξφζσπφ ηνπ ζπιινγίδνκαη, θαη θξίηησ κπξνζηά ηνπ.
Βπεηδή, ν Θεφο καιάθσζε ηελ θαξδηά κνπ, θαη ν Παληνδχλακνο κε θαηέπιεμε γηα ηνλ
ιφγν φηη, δελ απνθφπεθα κπξνζηά ζην ζθνηάδη, θαη δελ έθξπςε ην ππθλφ ζθνηάδη απφ
ην πξφζσπφ κνπ Βπεηδή, νη θαηξνί δελ είλαη θξπκκέλνη απφ ηνλ Παληνδχλακν γηαηί δελ
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βιέπνπλ ηηο εκέξεο ηνπ απηνί πνπ ηνλ γλσξίδνπλ; Μεηαθηλνχλ φξηα, αξπάδνπλ πνίκληα,
θαη πνηκαίλνπλ αθαηξνχλ ην γατδνχξη ησλ νξθαλψλ, παίξλνπλ ην βφδη ηήο ρήξαο γηα
ελέρπξν απσζνχλ ηνπο άπνξνπο απφ ηνλ δξφκν νη θησρνί ηήο γεο θξχβνληαη καδί.
Αέζηε, ζαλ άγξηα γατδνχξηα ζηελ έξεκν, βγαίλνπλ ζηα έξγα ηνπο, θαζψο ζεθψλνληαη
ην πξσί γηα αξπαγή ε έξεκνο δίλεη γη' απηνχο ηξνθή, θαη γηα ηα παηδηά ηνπο. Θεξίδνπλ
ρσξάθη, πνπ δελ είλαη δηθφ ηνπο, θαη ηξπγνχλ άκπειν αδηθίαο. Κάλνπλ ηνπο γπκλνχο λα
πεξλνχλ ηε λχρηα ρσξίο ηκάηην, θαη δελ έρνπλ ζθέπαζκα ζην ςχρνο απφ ηηο βξνρέο ησλ
βνπλψλ πγξαίλνληαη, θαη αγθαιηάδνπλ ηνλ βξάρν, κε έρνληαο θαηαθχγην. εθείλνη
αξπάδνπλ ηνλ νξθαλφ απφ ηνλ καζηφ, θαη απφ ηνλ θησρφ παίξλνπλ ελέρπξν ηνλ θάλνπλ
λα αλαρσξήζεη γπκλφο, ρσξίο ηκάηην, θη απηνί πνπ βαζηάδνπλ ηα ρεηξφβνια κέλνπλ
πεηλαζκέλνη. Ώπηνί πνπ βγάδνπλ ην ιάδη κε πίεζε κέζα ζηνπο ηνίρνπο ηνπο, θαη παηνχλ
ηνπο ιηλνχο ηνπο, δηςνχλ. Άλζξσπνη απφ ηελ πφιε ζηελάδνπλ, θαη ε ςπρή ησλ
πιεγσκέλσλ βνά ν Θεφο, φκσο, δελ βάδεη επάλσ ηνπο αθξνζχλε. Ώπηνί είλαη απφ
εθείλνπο πνπ αληηζηέθνληαη ζην θσο δελ γλσξίδνπλ ηνχο δξφκνπο ηνπ, θαη δελ κέλνπλ
ζηα κνλνπάηηα ηνπ. Ο θνληάο, θαζψο ζεθψλεηαη ηελ απγή, θνλεχεη ηνλ θησρφ θαη ηνλ
άπνξν, ελψ ηε λχρηα γίλεηαη ζαλ θιέθηεο. Σα κάηηα ηνχ κνηρνχ, παξφκνηα,
παξαθπιάηηνπλ ην λχρησκα, ιέγνληαο: Μάηη δελ ζα κε δεη θαη ζθεπάδεη ην πξφζσπφ
ηνπ. ην ζθνηάδη δηαηξππνχλ ηα ζπίηηα, πνπ ηελ εκέξα είραλ ζεκεηψζεη γηα ηνλ εαπηφ
ηνπο. Φσο δελ γλσξίδνπλ επεηδή, ε απγή είλαη ζε φινπο απηνχο ζθηά ζαλάηνπ αλ
θάπνηνο ηνχο γλσξίζεη, είλαη ηξφκνη ζθηάο ζαλάηνπ. Βίλαη ειαθξνί επάλσ ζηελ
επηθάλεηα ησλ λεξψλ ε κεξίδα ηνπο επάλσ ζηε γε είλαη θαηαξακέλε δελ βιέπνπλ ηνλ
δξφκν ησλ ακπέισλ. Δ μεξαζία θαη ε ζεξκφηεηα αξπάδνπλ ηα λεξά ηνχ ρηνληνχ, θαη ν
ηάθνο ηνχο ακαξησινχο. Δ κήηξα ζα ηνπο ιεζκνλήζεη ην ζθνπιήθη ζα βφζθεη επάλσ
ηνπο δελ ζάξζνπλ πιένλ ζε ζχκεζε θαη ε αδηθία ζα ζπληξηθηεί ζαλ μχιν. Καθνπνηνχλ
ηε ζηείξα, ηελ άηεθλε θαη δελ αγαζνπνηνχλ ηε ρήξα θαη θαηαθξαηνχλ ηνχο δπλαηνχο κε
ηε δχλακή ηνπο ζεθψλνληαη, θαη θαλέλαο δελ είλαη αζθαιήο ζηε δσή ηνπ. Ο Θεφο ηνχο
έδσζε κελ αζθάιεηα, θαη αλαπαχνληαη φκσο, ηα κάηηα ηνπ είλαη επάλσ ζηνπο δξφκνπο
ηνπο. Τςψλνληαη γηα ιίγν θαηξφ, θαη δελ ππάξρνπλ, θαη θαηαβάιινληαη φπσο φινη νη
άιινη ζεθψλνληαη απφ ην κέζνλ, θαη θφβνληαη φπσο ε θνξθή απφ ηα ζηάρπα. Κη αλ
ηψξα δελ είλαη έηζη, πνηνο ζα κε δηαςεχζεη, θαη ζα εμνπζελήζεη ηα ιφγηα κνπ; Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Χζεέ 4:1-8
Ώθνχζνπκε ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ, γηνη Εζξαήι επεηδή, ν Κχξηνο έρεη θξίζε κε
ηνπο θαηνίθνπο ηήο γεο, επεηδή δελ ππάξρεη αιήζεηα νχηε έιενο νχηε γλψζε ηνχ Θενχ
επάλσ ζηε γε. Βπηνξθία, θαη ςέκα, θαη θφλνο, θαη θινπή, θαη κνηρεία πιεκκχξηζαλ, θαη
αίκαηα αγγίδνπλ επάλσ ζε αίκαηα. Γη' απηφ, ε γε ζα πελζήζεη, θαη θάζε έλαο πνπ
θαηνηθεί ζ' απηή ζα ιηπνςπρήζεη, καδί κε ηα ζεξία ηνχ ρσξαθηνχ, θαη καδί κε ηα
πνπιηά ηνχ νπξαλνχ αθφκα θαη ηα ςάξηα ηήο ζάιαζζαο ζα εθιείςνπλ. κσο, αο κε
αληηιέγεη θαλέλαο νχηε αο ειέγρεη ηνλ άιινλ επεηδή, ν ιαφο ζνπ είλαη φπσο απηνί πνπ
αληηιέγνπλ ζηνλ ηεξέα. Γη' απηφ, ζα γιηζηξήζεηο ηελ εκέξα, θαη καδί ζνπ ζα γιηζηξήζεη
θαη ν πξνθήηεο ηε λχρηα, θαη ζα αθαλίζσ ηε κεηέξα ζνπ. Ο ιαφο κνπ αθαλίζηεθε γηα
έιιεηςε γλψζεο επεηδή, εζχ απέξξηςεο ηε γλψζε, θαη εγψ απέξξηςα εζέλα, απφ ην λα
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ηεξαηεχεηο ζε κέλα· επεηδή, ιεζκφλεζεο ηνλ λφκν ηνχ Θενχ ζνπ, θαη εγψ ζα
ιεζκνλήζσ ηα παηδηά ζνπ. πσο πιήζπλαλ, έηζη ακάξηεζαλ ζε κέλα ζα κεηαβάισ ηε
δφμα ηνπο ζε αηηκία. Σξψλε ηηο ακαξηίεο ηνχ ιανχ κνπ, θαη έρνπλ ηελ ςπρή ηνπο
πξνζεισκέλε ζηελ αλνκία ηνπο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΔΝΟΤΝΣΑ
ΣΟΤ ΑΡΥΗΜΑΝΓΡΗΣΟΤ
αο ιέσ φηη φινη εθείλνη γηα ηνπο νπνίνπο ράξεθαλ νη Οπξαλνί ιφγσ ηεο
κεηαλνίαο ηνπο ζηε γε, δελ ζα ζηελάδνπλ θαη δελ ζα ππνθέξνπλ ζηνλ ηφπν πνπ ζα
θιεξνλνκήζνπλ. Γηα φζνπο φκσο δελ ράξεθαλ νη Οπξαλνί, ιφγσ ηνχ φηη δελ
επέζηξεςαλ απφ ηελ ακαξηία θαη δελ κεηελφεζαλ γηα ηηο ακαξηίεο ηνπο ζηε γε, απηνί
δελ ζα ραξνχλ νχηε ζα αλαπαπζνχλ ζηνλ Οπξαλφ. Ώθνχζηε ηα ιφγηα Σνπ: «Μαθάξηνη
νη πελζνχληεο, δηφηη απηνί ζα παξεγνξεζνχλ». Αελ ζα ραξνχλ ζηε γε, αιιά ζηνλ
Οπξαλφ. Ώθνχζηε ηα ιφγηα Σνπ: «Ώιινίκνλν ζε ζαο πνπ γειάηε ηψξα, δηφηη ζα
θιάςεηε θαη ζα ζηελάμεηε». Ώπηφο είλαη ν θαηξφο θαηά ηνλ νπνίν νη αδχλακνη απνθηνχλ
δχλακε. Ο αδχλακνο αλαδεηθλχεηαη ληθεηήο φηαλ δψζεη ηελ θαξδηά ηνπ ζηνπο ιφγνπο
ηεο Ώγίαο Γξαθήο.
Βίπε ν πξνθήηεο: «Σα ζψκαηά ηνπο αζζέλεζαλ ιφγσ ηεο πνξλείαο». κσο, γηα
ηνπο αγσληζηέο εηπψζεθε φηη ζα γίλνπλ εθιεθηνί ηνπ Θενχ θαη ζα νξζνηνκνχλ ηνλ ιφγν
ηεο αιεζείαο.
Αο θαηαθιείζνπκε εδώ ηελ νκηιία ηνπ αγίνπ παηέξα καο αββά ελνύληα, ν
νπνίνο θώηηζε ηνλ λνπ καο θαη ηνπο νθζαικνύο ηεο θαξδίαο καο, εηο ην όλνκα ηνπ
Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ηνπ ελόο Θεόο. Ακήλ.

Φαικόο 120:2,6,7
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί ακήλ.
Κχξηε, ιχηξσζε ηελ ςπρή κνπ απφ αλαιεζή ρείιε, απφ δφιηα γιψζζα. Πνιχ
θαηξφ θαηνίθεζε ε ςπρή κνπ καδί κ' εθείλνπο πνπ κηζνχλ ηελ εηξήλε. Βγψ αγαπψ ηελ
εηξήλε αιιά, φηαλ κηιάσ, απηνί εηνηκάδνληαη γηα πφιεκν.
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Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 8:21-29
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Εεζνχο, ινηπφλ, είπε πάιη πξνο απηνχο: Βγψ πεγαίλσ, θαη ζα κε δεηήζεηε, θαη
ζα πεζάλεηε κέζα ζηελ ακαξηία ζαο. πνπ εγψ πεγαίλσ, εζείο δελ κπνξείηε λάξζεηε.
Έιεγαλ, ινηπφλ, νη Ενπδαίνη: Μήπσο ζέιεη λα ζαλαηψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη γη' απηφ
ιέεη: πνπ εγψ πεγαίλσ, εζείο δελ κπνξείηε λάξζεηε; Καη ηνπο είπε: Βζείο είζηε εθ ησλ
θάησ, εγψ είκαη εθ ησλ άλσ. Βζείο είζηε απφ ηνχην ηνλ θφζκν, εγψ δελ είκαη απφ ηνχην
ηνλ θφζκν. αο είπα, ινηπφλ, φηη ζα πεζάλεηε κέζα ζηηο ακαξηίεο ζαο επεηδή, αλ δελ
πηζηέςεηε φηη εγψ είκαη, ζα πεζάλεηε κέζα ζηηο ακαξηίεο ζαο. Σνπ έιεγαλ, ινηπφλ: Βζχ
πνηνο είζαη; Καη ν Εεζνχο είπε ζ' απηνχο: ,ηη ζαο ιέσ εμαξρήο. Πνιιά έρσ λα ιέσ θαη
λα θξίλσ γηα ζαο αιιά, απηφο πνπ κε απέζηεηιε είλαη αιεζήο θαη εγψ, φζα άθνπζα απ'
απηφλ, απηά ιέσ ζηνλ θφζκν. Αελ θαηάιαβαλ φηη ηνπο έιεγε γηα ηνλ Παηέξα. Ο Εεζνχο,
ινηπφλ, είπε πξνο απηνχο: ηαλ πςψζεηε ηνλ Τηφ ηνχ αλζξψπνπ, ηφηε ζα γλσξίζεηε φηη
εγψ είκαη, θαη απφ ηνλ εαπηφ κνπ δελ θάλσ ηίπνηε, αιιά θαζψο κε δίδαμε ν Παηέξαο
κνπ, απηά κηιάσ. Καη εθείλνο πνπ κε απέζηεηιε είλαη καδί κνπ ν Παηέξαο δελ κε άθεζε
κφλνλ επεηδή, εγψ θάλσ πάληνηε ηα αξεζηά ζ' απηφλ.

Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
Ο Εζξαήι πήγε ζην φξνο Ραθηδείλ, κεηά απφ ηξεηο κήλεο θαηά ηνπο νπνίνπο έκελε
ζηελ έξεκν. Άθεζαλ δειαδή νη πηνί Εζξαήι ηελ Ώίγππην θαη ην φξνο ηλά, γηα λα
θζάζνπλ ζηνλ ηφπν απηφ. Ο Μσπζήο είρε αλέιζεη ζηνλ Θεφ θαη ηνλ είρε θαιέζεη ν
Κχξηνο απφ ην φξνο, ιέγνληαο: «Ώπηά ζα πεηο ζηνλ νίθν Εαθψβ, θαη ζα αλαγγείιεηο
ζηνπο πηνχο Εζξαήι: “Eίδαηε φζα έθαλα ζηνπο Ώηγππηίνπο, θαη π;vο ζαο ζήθσζα επάλσ
ζε θηεξνχγεο αεηνχ, θαη ζαο έθεξα πξνο εκέλα· ηψξα, ινηπφλ, θπιάμηε ηε Αηαζήθε θαη
ηηο εληνιέο κνπ, ππαθνχζηε ζηε θσλή κνπ, γηαηί εγψ ζαο εμέιεμα ιαφ απφ φινπο ηνπο
ιανχο, επεηδή δηθή κνπ είλαη νιφθιεξε ε γε, θαη ζείο ζα είζηε γηα εκέλα βαζίιεην
ηεξάηεπκα θαη έζλνο άγην”». Έηζη, θαηήιζε ν Μσπζήο θαη αλαθνίλσζε ζηνλ ιαφ φια
φζα ηνλ είρε πξνζηάμεη ν Κχξηνο. Καη φινο ν ιαφο απνθξίζεθε νκφθσλα: «ια φζα
είπε ν Κχξηνο ζα ηα πξάμνπκε». Καη, θαηφπηλ, ν Μσπζήο αλέθεξε ζηνλ Κχξην ηελ
ππφζρεζε ηνπ ιανχ. Όζηεξα επέζηξεςε ν Εζξαήι, θαη ν Εάθσβνο μέθπγε απφ ην δξφκν,
θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν νη εληνιέο έγηλαλ κάηαηεο.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.
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ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
Πξνθεηείεο
Γεπηεξνλόκηνλ 8:11-20
Πξφζερε ζηνλ εαπηφ ζνπ, κήπσο ιεζκνλήζεηο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ,
αζεηψληαο ηηο εληνιέο ηνπ, θαη ηηο θξίζεηο ηνπ, θαη ηα δηαηάγκαηά ηνπ, πνπ εγψ ζε
πξνζηάδσ ζήκεξα κήπσο, αθνχ θαο θαη ρνξηάζεηο, θαη νηθνδνκήζεηο θαιά ζπίηηα, θαη
θαηνηθήζεηο, θαη ηα βφδηα ζνπ θαη ηα πξφβαηά ζνπ απμεζνχλ, θαη ην αζήκη ζνπ θαη ην
ρξπζάθη ζνπ πνιιαπιαζηαζηεί, θαη φια φζα έρεηο απμεζνχλ, κήπσο ε θαξδηά ζνπ ηφηε
πςσζεί θαη ιεζκνλήζεηο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ, πνπ ζε έβγαιε απφ ηε γε ηήο
Ώηγχπηνπ, απφ νίθν δνπιείαο ν νπνίνο ζε νδήγεζε κέζα απφ ηε κεγάιε θαη ηξνκεξή
απηή έξεκν, φπνπ ππήξραλ θινγεξά θίδηα, θαη ζθνξπηνί, θαη μεξαζία, φπνπ δελ ππήξρε
λεξφ ν νπνίνο αλέβιπζε ζε ζέλα λεξφ απφ ηε ζθιεξή πέηξα ν νπνίνο ζε έζξεςε ζηελ
έξεκν κε ην κάλλα, πνπ δελ γλψξηδαλ νη παηέξεο ζνπ, γηα λα ζε ηαπεηλψζεη, θαη γηα λα
ζε δνθηκάζεη, γηα λα ζε αγαζνπνηήζεη ζηα έζραηά ζνπ θαη πεηο ζηελ θαξδηά ζνπ: Δ
δχλακή κνπ, θαη ε ηζρχο ηνχ ρεξηνχ κνπ, απέθηεζαλ ζε κέλα απηφλ ηνλ πινχην. Ώιιά,
ζα ζπκάζαη ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ· επεηδή, απηφο είλαη πνπ ζνπ δίλεη δχλακε λα
απνθηάο πινχηε, γηα λα ζηεξεψζεη ηε δηαζήθε ηνπ, πνπ νξθίζηεθε ζηνπο παηέξεο ζνπ,
φπσο είλαη ηε ζεκεξηλή εκέξα. Ώλ, φκσο, ιεζκνλήζεηο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ, θαη παο
πίζσ απφ άιινπο ζενχο, θαη ηνπο ιαηξεχζεηο, θαη ηνπο πξνζθπλήζεηο, δηακαξηχξνκαη
ζήκεξα ζε ζαο, φηη νπσζδήπνηε ζα αθαληζηείηε φπσο ηα έζλε πνπ ν Κχξηνο
εμνινζξεχεη απφ κπξνζηά ζαο, έηζη ζα αθαληζηείηε επεηδή, δελ ππαθνχζαηε ζηε θσλή
ηνχ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζαο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

νθία εηξάρ 2:1-9
Παηδί κνπ, εάλ πξνζέξρεζαη λα ππεξεηήζεηο ηνλ Κχξην, εηνίκαζε ηνλ εαπηφ ζνπ
γηα δηαθφξνπο δνθηκαζίαο. Να έρεηο επζεία θαη εηιηθξηλή ηελ θαξδία ζνπ. πιηζε ηνλ
εαπηφ ζνπ κε ππνκνλή θαη ζάξξνο θαη λα κε παξαζπξζείο καθξηά απφ ηνλ Κχξην ζε
πεξίνδν δπζθνιηψλ. Μέλε πξνζθνιιεκέλνο ζην Θεφ, κελ απνκαθξπλζείο απφ απηφλ,
γηα λα δνμαζζείο θαη κεγαιπλζείο θαηφπηλ. Κάζε πεηξαζκφ θαη δχζθνιε πεξίζηαζε, πνπ
ζα εθζπάζεη επάλσ ζνπ, δέμνπ ηα κε ππνκνλή. ηηο κεηαπηψζεηο θαη ηηο ελαιιαγέο ησλ
ζιίςεψλ ζνπ δείμε καθξνζπκία δηφηη,φπσο κε ηελ θσηηά θαζαξίδεηαη θαη γίλεηαη
ιακπξφηεξνο ν ρξπζφο,έηζη θαη νη άλζξσπνη γίλνληαη δεθηνί ελψπηνλ ηνπ Κπξίνπ δηα
κέζνπ ηεο θακίλνπ ησλ ζιίςεσλ. Πξνζηαηεχζε. Φξφληηζε λα είλαη εηιηθξηλείο θαη
επζείο νη νδνί θαη νη ηξφπνη ηεο δσήο ζνπ θαη ζηήξημε ζε Βθείλνλ ηηο ειπίδεο ζνπ. ζνη
θνβάζζε ηνλ Κχξην,αλακείλεηε ηελ έθβαζη,πνπ Βθείλνο ζα δψζεη,θαη κε παξεθθιίλεηε
απφ ηνλ δξφκν ηνπ Κπξίνπ,γηα λα κε πέζεηε θαη λα ζπληξηθηείηε. ινη φζνη θνβνχληαη
ηνλ Κχξην αο εκπηζηεπζνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε Βθείλνλ θαη ε ακνηβή ηεο ππνκνλήο ηνπο

92

δελ ζα ραζεί. Βζείο, πνπ θνβάζζε ηνλ Κχξην,λα έρεηε ηελ ειπίδα,φηη ζα απνιαχζεηε ην
έιεφο ηνπ,ηα αγαζά θαη ηελ αησλία ραξά. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ 27:1-23 , 28:1-2
Ο Θεφο δεη, απηφο πνπ απέβαιε ηελ θξίζε κνπ, θαη ν Παληνδχλακνο, απηφο φηη,
νιφθιεξν ηνλ θαηξφ, ελφζσ ε πλνή κνπ είλαη κέζα κνπ, θαη ην πλεχκα ηνχ Θενχ ζηνπο
κπθηήξεο κνπ,ηα ρείιε κνπ δελ ζα κηιήζνπλ αδηθία, θαη ε γιψζζα κνπ δελ ζα
κειεηήζεη δφιν. Με γέλνηην ζε κέλα λα ζαο δηθαηψζσ κέρξη λα εθπλεχζσ, δελ ζα
απνκαθξχλσ απφ κέλα ηελ αθεξαηφηεηά κνπ. Θα θξαηψ ηε δηθαηνζχλε κνπ, θαη δελ ζα
ηελ αθήζσ· ε θαξδηά κνπ δελ ζα κε ειέγμεη ελφζσ δσ. Ο ερζξφο κνπ λα είλαη ζαλ ηνλ
αζεβή, θη απηφο πνπ ζεθψλεηαη ελαληίνλ κνπ ζαλ ηνλ παξάλνκν. Βπεηδή, πνηα ε ειπίδα
ηνχ ππνθξηηή, αλ θαη πιενλέθηεζε, φηαλ ν Θεφο απνζπάεη ηελ ςπρή ηνπ; Άξαγε, ν Θεφο
ζα αθνχζεη ηελ θξαπγή ηνπ, φηαλ ζάξζεη επάλσ ηνπ ζπκθνξά; Θα επθξαίλεηαη ζηνλ
Παληνδχλακν; Θα επηθαιείηαη ηνλ Θεφ ζε θάζε θαηξφ; Θα ζαο δηδάμσ ηη είλαη ζην ρέξη
ηνπ Θενχ φ,ηη είλαη απφ ηνλ Παληνδχλακν, δελ ζα ην θξχςσ. Αέζηε, εζείο φινη έρεηε
δεη γηαηί, ινηπφλ, είζηε νινθιεξσηηθά ηφζν κάηαηνη; Ώπηφ είλαη απφ ηνλ Θεφ ε κεξίδα
ηνχ αζεβή αλζξψπνπ, θαη ε θιεξνλνκηά ησλ δπλαζηψλ, πνπ ζα πάξνπλ απφ ηνλ
Παληνδχλακν. Ώλ νη γηνη ηνπ πνιιαπιαζηαζηνχλ, πξννξίδνληαη γηα ηε ξνκθαία θαη νη
έγγνλνί ηνπ δελ ζα ρνξηάζνπλ ςσκί. Βθείλνη πνπ ηνπ ελαπέκεηλαλ, ζα ηαθνχλ κέζα ζε
ζάλαην θαη νη ρήξεο ηνπ δελ ζα θιάςνπλ. Καη αλ επηζσξεχζεη αζήκη ζαλ ην ρψκα, θαη
εηνηκάζεη ηκάηηα ζαλ ηνλ πειφ κπνξεί κελ λα εηνηκάζεη, εληνχηνηο ζα ηα ληπζεί ν
δίθαηνο θαη ν αζψνο ζα κνηξαζηεί ην αζήκη. Υηίδεη ην ζπίηη ηνπ ζαλ ην ζαξάθη, θαη ζαλ
θαιχβα πνπ θάλεη ν αγξνθχιαθαο. Πιαγηάδεη πινχζηνο, φκσο, δελ ζα ζπλαρζεί αλνίγεη
ηα κάηηα ηνπ, θαη δελ ππάξρεη. Σνλ πηάλνπλ ηξφκνη ζαλ λεξά, ηνλ αξπάδεη
αλεκνζηξφβηινο ηε λχρηα. Σνλ ζεθψλεη αλαηνιηθφο άλεκνο, θαη πάεη· θαη ηνλ απνζπάεη
απφ ηνλ ηφπν ηνπ. Βπεηδή, ν Θεφο ζα ξίμεη ελαληίνλ ηνπ ζπκθνξέο, θαη δελ ζα ιππεζεί
ζπεχδεη λα θχγεη απφ ην ρέξη ηνπ. Θα ρηππήζεη επάλσ ηνπ ηα ρέξηα, θαη ζα ηνλ θπζήμεη
κε ζπξηγκφ απφ ηνλ ηφπν ηνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Βαζηιέσλ Α’ 19:9-14
Ο ιφγνο ηνχ Κπξίνπ ήξζε ζ' απηφλ, θαη ηνπ είπε: Ση θάλεηο εδψ, Διία; Κη
εθείλνο είπε: ηάζεθα ζην έπαθξνλ δεισηήο ηνχ Κπξίνπ, ηνπ Θενχ ησλ δπλάκεσλ
επεηδή, νη γηνη Εζξαήι εγθαηέιεηςαλ ηε δηαζήθε ζνπ, θαηέζηξεςαλ ηα ζπζηαζηήξηά ζνπ,
θαη ζαλάησζαλ ηνπο πξνθήηεο ζνπ κε ξνκθαία θη εγψ ελαπέκεηλα κφλνο θαη δεηνχλ ηε
δσή κνπ, γηα λα ηελ αθαηξέζνπλ. Καη είπε: ΐγεο έμσ, θαη ζηάζνπ επάλσ ζην βνπλφ,
κπξνζηά ζηνλ Κχξην. Καη λα, ν Κχξηνο δηάβαηλε, θαη δπλαηφο άλεκνο έζρηδε ηα βνπλά,
θαη έζπαδε ηνπο βξάρνπο κπξνζηά απφ ηνλ Κχξην ν Κχξηνο δελ ήηαλ κέζα ζηνλ άλεκν
θαη χζηεξα απφ ηνλ άλεκν, ζεηζκφο ν Κχξηνο δελ ήηαλ κέζα ζηνλ ζεηζκφ θαη χζηεξα
απφ ηνλ ζεηζκφ, θσηηά ν Κχξηνο δελ ήηαλ κέζα ζηε θσηηά θαη κεηά ηε θσηηά, ήρνο
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ιεπηνχ αέξα. Καη θαζψο ν Διίαο ηνλ άθνπζε, ζθέπαζε ην πξφζσπφ ηνπ κε ηε κεισηή
ηνπ, θαη βγήθε έμσ, θαη ζηάζεθε ζηελ είζνδν ηεο ζπειηάο. Καη λα, αθνχζηεθε ζ' απηφλ
κηα θσλή, πνπ έιεγε: Ση θάλεηο εδψ, Διία; Καη είπε: ηάζεθα ζην έπαθξνλ δεισηήο
ηνχ Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ επεηδή, νη γηνη Εζξαήι εγθαηέιεηςαλ ηε δηαζήθε ζνπ,
θαηέζηξεςαλ ηα ζπζηαζηήξηά ζνπ, θαη ζαλάησζαλ ηνπο πξνθήηεο ζνπ κε ξνκθαία θαη
εγψ ελαπέκεηλα κφλνο θαη δεηνχλ ηε δσή κνπ, γηα λα ηελ αθαηξέζνπλ. Αφμα ζηελ

αγία Σξηάδα ακήλ.
Φαικόο 119:154,155
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Αίθαζε ηε δίθε κνπ, θαη ιχηξσζέ κε δσνπνίεζέ κε ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν ζνπ.
Μαθξηά απφ ηνπο αζεβείο ε ζσηεξία επεηδή, δελ δεηνχλ ηα δηαηάγκαηά ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 23:37-39 , 24:1-2
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Εεξνπζαιήκ, Εεξνπζαιήκ, εζχ πνπ θνλεχεηο ηνχο πξνθήηεο, θη εζχ πνπ
ιηζνβνιείο ηνχο απεζηαικέλνπο ζε ζέλα, πφζεο θνξέο ζέιεζα λα ζπγθεληξψζσ ηα
παηδηά ζνπ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε θφηα ζπγθεληξψλεη ηα κηθξά ηεο θάησ απφ ηηο
θηεξνχγεο ηεο, αιιά δελ ζειήζαηε; Αέζηε, ν νίθνο ζαο αθήλεηαη ζε ζαο έξεκνο.
Βπεηδή, ζαο ιέσ: ην εμήο, δελ ζα κε δείηε, κέρξηο φηνπ πείηε: Βπινγεκέλνο ν
εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Καη φηαλ ν Εεζνχο βγήθε έμσ, αλαρσξνχζε απφ ην
ηεξφ θαη ήξζαλ θνληά ηνπ νη καζεηέο ηνπ γηα λα ηνπ επηδείμνπλ ηηο νηθνδνκέο ηνχ ηεξνχ.
Καη ν Εεζνχο είπε ζ' απηνχο: Αελ βιέπεηε φια απηά; αο δηαβεβαηψλσ, δελ ζα αθεζεί
εδψ πέηξα επάλσ ζε πέηξα, πνπ δελ ζα θαηαγθξεκηζηεί.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
Βίπε ν Κχξηνο: «Πφζεο θνξέο ζέιεζα λα ζπγθεληξψζσ ηα ηέθλα ζνπ, φπσο ε
φξληζα ζπγθεληξψλεη ηα κηθξά ηεο θάησ απφ ηηο θηεξνχγεο ηεο, αιιά δελ ην
ζειήζαηε;». «Εδνχ, ν νίθνο ζαο αθήλεηαη ζε ζαο έξεκνο κέρξη ηα έζραηα», είπε ν
Κχξηνο. ηαλ νη καζεηέο άθνπζαλ ηελ πξνθεηεία ηνπ σηήξα πξνθήηε, ζέιεζαλ λα
ηνπ δείμνπλ ηελ νηθνδνκή ηνχ ηεξνχ. Σφηε, ν Εεζνχο ηνχο είπε: «Σα βιέπεηε φια απηά;
αο βεβαηψλσ φηη δελ ζα αθεζεί εδψ πέηξα επάλσ ζε πέηξα πνπ δελ ζα
θαηαθξεκληζζεί». Ώπηφ, αιεζηλά, πξαγκαηνπνηήζεθε ζαξάληα έηε κεηά ηελ αλάιεςε
ηνπ Κπξίνπ, θαζψο ήιζαλ νη Ρσκαίνη, ηζνπέδσζαλ ηελ πφιε θαη θαηέζηξεςαλ ηνλ Ναφ,
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ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα είλαη θαηεζηξακκέλνο κέρξη ζήκεξα, θαη θφλεπζαλ κε ζπαζηά
εθαηφλ είθνζη ρηιηάδεο Ενπδαίνπο. Καη εκπεδψζεθε ν ζπκφο ηνπ Θενχ, θαη ε θαηάξα
ζθέπαζε ηα πξφζσπά ηνπο.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΔΚΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
Πξνθεηείεο
Ηεδεθηήι 21:3-13
Έηζη ιέεη ν Κχξηνο. Αεο, εγψ είκαη ελαληίνλ ζνπ, θαη ζα ζχξσ ηε κάραηξά κνπ
απφ ηε ζήθε ηεο, θαη ζα απνθφςσ απφ ζέλα ηνλ δίθαην θαη ηνλ αζεβή. Καη επεηδή ζα
απνθφςσ απφ ζέλα ηνλ δίθαην θαη ηνλ αζεβή, γη' απηφ ζα βγεη ε κάραηξά κνπ απφ ηε
ζήθε ηεο ελάληηα ζε θάζε ζάξθα, απφ ηνλ λφην κέρξη ηνλ βνξξά θαη ζα γλσξίζνπλ,
θάζε ζάξθα, φηη εγψ ν Κχξηνο έζπξα ηε κάραηξά κνπ απφ ηε ζήθε ηεο δελ ζα
επηζηξέςεη πιένλ. Γη' απηφ, εζχ, γηε αλζξψπνπ, ζηέλαμε καδί κε ζπληξηκκφ ηήο νζθχνο
ζνπ θαη κε πηθξία ζηέλαμε κπξνζηά ηνπο. Καη φηαλ ζνπ πνπλ: Γηαηί ζηελάδεηο εζχ; Θα
απαληήζεηο: Γηα ηελ αγγειία, φηη έξρεηαη θαη θάζε θαξδηά ζα ιηψζεη, θαη φια ηα ρέξηα
ζα παξαιχζνπλ, θαη θάζε πλεχκα ζα ιηπνζπκήζεη, θαη φια ηα γφλαηα ζα ξεχζνπλ ζαλ
λεξφ δέζηε, έξρεηαη, θαη ζα γίλεη, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο. Καη έγηλε ζε κέλα ιφγνο ηνχ
Κπξίνπ, ιέγνληαο: Γηε αλζξψπνπ, πξνθήηεπζε, θαη πεο: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο. Πεο:
Ρνκθαία, ξνκθαία αθνλίδεηαη, θαη κάιηζηα ζηηιβψλεηαη αθνλίδεηαη γηα λα θάλεη ζθαγή
ζηηιβψλεηαη, γηα λα αζηξάθηεη. Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα είκαζηε εχζπκνη; Ώπηή είλαη ε
ξάβδνο ηνχ γηνπ κνπ, πνπ θαηαθξνλεί θάζε μχιν. Καη ηελ έδσζε λα ζηηιβσζεί, γηα λα
θξαηηέηαη ζην ρέξη απηή ε ξνκθαία είλαη αθνληζκέλε θαη ζηηιβσκέλε, γηα λα δνζεί ζην
ρέξη ηνχ ζθαγέα. ΐφεζε θαη νιφιπμε, γηε αλζξψπνπ επεηδή, απηή είλαη ελάληηα ζηνλ
ιαφ κνπ, είλαη ελάληηα ζε φινπο ηνπο άξρνληεο ηνπ Εζξαήι ηξφκνο ζα πέζεη επάλσ ζηνλ
ιαφ κνπ εμαηηίαο ηήο ξνκθαίαο γη' απηφ ρηχπα επάλσ ζηνλ κεξφ ζνπ. Βπεηδή, είλαη
εμέηαζε θαη ηη; ΐέβαηα, θαη ε ξάβδνο πνπ θαηαθξνλεί δελ ζα ππάξρεη, ιέεη ν Κχξηνο ν
Θεφο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

νθία εηξάρ 4:23-31 , 5:1-2
Μελ ηα θξαηάο ηα ιφγηα φηαλ κπνξνχλ λα ζψζνπλ θαη κελ ηελ θξχβεηο ηε
ζνθία ζνπ,γηαηί κέζα απφ ηελ νκηιία ζα θαλεξσζεί ε ζνθία θη ε γλψκε κέζα απφ ηα
ιφγηα πνπ ζα πεηο. Ώληίινγν κε θέξεηο ζηελ αιήζεηα,κα γηα ηελ άγλνηα ζνπ λα
ληξαπείο.Με ληξέπεζαη λα πκνινγήζεηο ηα ζθάικαηά ζνπ θαη κε αληηηίζεζαη ζηε
θπζηθή ξνή ησλ πξαγκάησλ. Μελ ππνηαρζείο ζε άλζξσπν άκπαιν θαη αζεβή θαη κελ
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επεξεαζζείο πνηέ απφ πξφζσπα, πνπ θαηέρνπλ αμηψκαηα, ψζηε λα παξεθθιίλεηο απφ
ηελ αιήζεηα. Μέρξη ηελ ηειεπηαία ζνπ αλαπλνή λα αγσλίδεζαη γηα ηελ αιήζεηα θαη ν
Κπξηνο ζα πνιεκήζεη κεηά ζνπ θαη ππέξ ζνπ. Με γίλεζαη ηαρχο ζε ιφγνπο,ζε
ππνζρέζεηο θαη ζρέδηα σξαία, ακειήο δε θαη αξγνθίλεηνο ζε έξγα θαιά. Με γίλεζαη
ζαλ ιηνληάξη κέζα ζην ζπίηη ζνπ,νχηε κε ηνπο ππεξέηεο ζνπ θαρχπνπηνο. Ώο κε είλαη
ην ρέξη ζνπ απισκέλν, γηα λα ιακβάλεη,νχηε φηαλ πξφθεηηαη λα δίλεη. Με ζηεξίδεζαη
ζηα ρξήκαηά ζνπ θαη κε ιεο: “έρσ αξθεηά ρξήκαηα”. Με αθνινπζείο ηνπο ακαξησινχο
πφζνπο ηεο ςπρήο ζνπ θαη κε ζηεξίδεζαη, ζηελ δχλακή ζνπ,ψζηε λα πνξεχεζαη
ζχκθσλα κε ηηο θαθέο επηζπκίεο ηεο θαξδίαο ζνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 1:1-9
Δ φξαζε ηνπ Δζατα,γηνπ ηνπ Ώκψο,πνπ είδε γηα ηνλ Ενχδα θαη ηελ
Εεξνπζαιήκ,ζηηο εκέξεο ηνπ Οδηά,ηνπ Εσάζακ,ηνπ Ώράδ,θαη ηνπ Βδεθία,βαζηιηάδσλ ηνπ
Ενχδα. Ώθνχζηε, νπξαλνί, θαη αθξνάζνπ γε· επεηδή, ν Κχξηνο κίιεζε. Γηνπο έζξεςα θαη
χςσζα, απηνί, φκσο, απνζηάηεζαλ απφ κέλα. Σν βφδη γλσξίδεη ην αθεληηθφ ηνπ, θαη ην
γατδνχξη ηε θάηλε ηνχ θπξίνπ ηνπ ν Εζξαήι, φκσο, δελ γλσξίδεη, ν ιαφο κνπ δελ ελλνεί.
Ώιινίκνλν, έζλνο ακαξησιφ, ιαέ θνξησκέλε αλνκία, ζπέξκα θαθνπνηψλ, γηνη
δηεθζαξκέλνη εγθαηέιεηςαλ ηνλ Κχξην, θαηαθξφλεζαλ ηνλ Άγην ηνπ Εζξαήι,
ζηξάθεθαλ πξνο ηα πίζσ. Γηαηί, ελψ πεξλάηε απφ παηδεία, ζα επηπξνζζέηεηε
ζηαζηαζκφ; Οιφθιεξν ην θεθάιη είλαη άξξσζην, θαη φιε ε θαξδηά εμαληιεκέλε απφ ην
πέικα ηνχ πνδηνχ κέρξη ην θεθάιη δελ ππάξρεη ζ' απηφλ αθεξαηφηεηα, αιιά ηξαχκαηα,
θαη κειαληέο, θαη ζάπηα έιθε δελ πηέζηεθαλ νχηε δέζεθαλ νχηε καιαθψζεθαλ κε
αινηθή ε γε ζαο είλαη έξεκε, νη πφιεηο ζαο ππξνθακέλεο ηε γε ζαο, ηελ θαηαηξψλε
κπξνζηά ζαο μέλνη θαη είλαη έξεκε, ζαλ πνξζεκέλε απφ αιιφθπινπο θαη ε ζπγαηέξα
ηψλ εγθαηαιεηκκέλε ζαλ θαιχβα κέζα ζε ακπειψλα, ζαλ νπσξνθπιάθην ζε θήπν
αγγνπξηψλ· ζαλ πφιε πνπ πνιηνξθείηαη. Ώλ ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ δελ άθελε ζε καο
έλα κηθξφ ππφινηπν, ζαλ ηα φδνκα ζα είρακε γίλεη, θαη κε ηα Γφκνξξα ζα είρακε
εμνκνησζεί. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 18:48,17
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε θαη, ε επινγία
ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο νπνίνο κε ειεπζεξψλεη απφ ηνπο ερζξνχο κνπ. Ναη, κε πςψλεηο επάλσ απφ
εθείλνπο πνπ επαλαζηαηνχλ ελάληηα ζε κέλα κε ειεπζέξσζεο απφ άδηθν άλδξα. Με
ειεπζέξσζε απφ ηνλ δπλαηφ ερζξφ κνπ, θαη απφ εθείλνπο πνπ κε κηζνχζαλ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 8:12-20
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε , ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Ο Εεζνχο, ινηπφλ, κίιεζε πάιη πξνο απηνχο, ιέγνληαο: Βγψ είκαη ην θσο ηνχ
θφζκνπ φπνηνο αθνινπζεί εκέλα, δελ ζα πεξπαηήζεη ζην ζθνηάδη, αιιά ζα έρεη ην θσο
ηήο δσήο. Σνπ είπαλ, ινηπφλ, νη Φαξηζαίνη: Βζχ δίλεηο καξηπξία γηα ηνλ εαπηφ ζνπ ε
καξηπξία ζνπ δελ είλαη αιεζηλή. Ο Εεζνχο απνθξίζεθε θαη ηνπο είπε: Καη αλ εγψ δίλσ
καξηπξία γηα ηνλ εαπηφ κνπ, ε καξηπξία κνπ είλαη αιεζηλή επεηδή, μέξσ απφ πνχ ήξζα,
θαη πνχ πεγαίλσ εζείο, φκσο, δελ μέξεηε απφ πνχ έξρνκαη θαη πνχ πεγαίλσ. Βζείο
θξίλεηε θαηά ζάξθα εγψ δελ θξίλσ θαλέλαλ. Ώιιά, θαη αλ εγψ θξίλσ, ε δηθή κνπ θξίζε
είλαη αιεζηλή επεηδή, δελ είκαη κφλνο, αιιά εγψ θαη ν Παηέξαο, πνπ κε απέζηεηιε.
Ώιιά θαη κέζα ζηνλ λφκν ζαο είλαη γξακκέλν, φηη: Δ καξηπξία δχν αλζξψπσλ είλαη
αιεζηλή. Βγψ είκαη πνπ δίλσ καξηπξία γηα ηνλ εαπηφ κνπ, θαη ν Παηέξαο, πνπ κε
απέζηεηιε, δίλεη καξηπξία γηα κέλα. Σνπ έιεγαλ, ινηπφλ: Πνχ είλαη ν Παηέξαο ζνπ; Ο
Εεζνχο απνθξίζεθε: Οχηε εκέλα μέξεηε νχηε ηνλ Παηέξα κνπ αλ μέξαηε εκέλα, ζα
μέξαηε θαη ηνλ Παηέξα κνπ. Ώπηά ηα ιφγηα ηα κίιεζε ν Εεζνχο ζην ζεζαπξνθπιάθην,
δηδάζθνληαο κέζα ζην ηεξφ θαη θαλέλαο δελ ηνλ έπηαζε, επεηδή δελ είρε έξζεη αθφκα ε
ψξα ηνπ.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΚΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
Ο αιεζηλφο Θεφο, πνπ ήιζε ζηνλ θφζκν, ιέεη κε ην αδηάςεπζην ζηφκα Σνπ θαη
κε ηνλ αιεζηλφ Σνπ ιφγν: «Βγψ είκαη ην θσο ηνχ θφζκνπ. πνηνο κε αθνινπζεί δελ ζα
πεξπαηήζεη ζην ζθφηνο, αιιά ζα έρεη ην θσο ηεο δσήο, πνπ ζα ηνλ νδεγεί ζηελ νδφ ηεο
αιεζείαο».
Ώιεζηλά, π είζαη ην θσο ηνπ Παηξφο θαη ππφζηαζε εθ ηεο νπζίαο Σνπ, θαη
αλαηέιιεηο ηε δφμα Σνπ κε κεγάιε ιάκςε ζε φιε ηελ νηθνπκέλε, εηο ηνπο αηψλεο. Μαο
πξνζέιθπζεο εκάο, ηα πιήζε ησλ μέλσλ, ψζηε λα γλσξίζνπκε ηελ αιήζεηα ζην φλνκά
Σνπ, θαη καο θψηηζε κε ην θσο ηεο ζεφηεηάο Σνπ εκάο, πνπ θαζφκαζηαλ ζην ζθφηνο
θαη ζηε ζθηά ηνπ ζαλάηνπ. κσο, ηνπο παξαβάηεο Ενπδαίνπο, νη νπνίνη ήηαλ δηθνί Σνπ,
ηνπο έξξημε ζηελ αηψληα θφιαζε, δηφηη αξλήζεθαλ ηνπο ιφγνπο Σνπ, δελ Σνλ δέρζεθαλ,
θαη Σνλ θαηαδίθαζαλ ζε ζαλαηηθή πνηλή. Ώο πκλήζνπκε ην άγην φλνκά Σνπ θαη αο Σνλ
δνμάδνπκε αθαηάπαπζηα.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.
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ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
Πξνθεηείεο
Γέλεζηο 6:5-22, 7 νιόθιεξν, 8 νιόθιεξν, 9:1-7
Καη ν Κχξηνο είδε φηη ε θαθία ηνχ αλζξψπνπ πιεζπλφηαλ επάλσ ζηε γε, θαη
φινη νη ζθνπνί ησλ δηαινγηζκψλ ηεο θαξδηάο ηνπ ήζαλ κφλνλ θαθία φιεο ηηο εκέξεο.
Καη ν Κχξηνο κεηακειήζεθε φηη δεκηνχξγεζε ηνλ άλζξσπν επάλσ ζηε γε θαη ιππήζεθε
ζηελ θαξδηά ηνπ. Καη ν Κχξηνο είπε: Θα εμαιείςσ ηνλ άλζξσπν πνπ δεκηνχξγεζα απφ
ην πξφζσπν ηεο γεο απφ άλζξσπνλ κέρξη θηήλνο, κέρξη εξπεηφ θαη κέρξη πνπιί ηνχ
νπξαλνχ επεηδή, κεηακειήζεθα φηη ηνπο δεκηνχξγεζα. Ο Νψε, φκσο, βξήθε ράξε
κπξνζηά ζηνλ Κχξην. Ώπηή είλαη ε γελεαινγία ηνπ Νψε. Ο Νψε ήηαλ δίθαηνο
άλζξσπνο, ηέιεηνο αλάκεζα ζηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ ν Νψε πεξπάηεζε καδί κε ηνλ Θεφ.
Καη ν Νψε γέλλεζε ηξεηο γηνπο, ηνλ εκ, ηνλ Υακ, θαη ηνλ Εάθεζ. Καη ε γε δηαθζάξεθε
κπξνζηά ζηνλ Θεφ, θαη ε γε γέκηζε νινθιεξσηηθά απφ αδηθία. Καη ν Θεφο είδε ηε γε,
θαη λα, ήηαλ δηεθζαξκέλε επεηδή, θάζε ζάξθα είρε δηαθζείξεη ηνλ δξφκν ηεο επάλσ ζηε
γε. Καη ν Θεφο είπε ζηνλ Νψε: Σν ηέινο θάζε ζάξθαο ήξζε κπξνζηά κνπ, επεηδή ε γε
γέκηζε νινθιεξσηηθά αδηθία απ' απηνχο θαη δεο, ζα εμνινζξεχζσ απηνχο θαη ηε γε.
Φηηάμε γηα ηνλ εαπηφ ζνπ κηα θηβσηφ απφ μχια Γφθεξ ζε δσκάηηα ζα θηηάμεηο ηελ
θηβσηφ, θαη ζα ηελ αιείςεηο απφ κέζα θη απέμσ κε πίζζα. Καη ζα ηελ θάλεηο σο εμήο ην
κελ κήθνο ηήο θηβσηνχ ζα είλαη 300 πήρεο ην δε πιάηνο ηεο, 50 πήρεο θαη ην χςνο ηεο,
30 πήρεο. Θα θηηάμεηο κηα ζηέγε ζηελ θηβσηφ, θαη ζα ηελ ηειεηψζεηο απφ επάλσ ζε κία
πήρε θαη ηελ πφξηα ηεο θηβσηνχ ζα ηε βάιεηο απφ ηα πιάγηα ζα ηε θηηάμεηο θαηψγεηα,
δηψξνθα θαη ηξηψξνθα θη εγψ, πξφζεμε, εγψ επηθέξσ θαηαθιπζκφ ησλ λεξψλ επάλσ
ζηε γε, γηα λα εμνινζξεχζσ θάζε ζάξθα, πνπ έρεη κέζα ηεο πλεχκα δσήο θάησ απφ ηνλ
νπξαλφ θάζε ηη πνπ βξίζθεηαη επάλσ ζηε γε, ζα πεζάλεη. Καη ζα ζηήζσ ηε δηαζήθε κνπ
ζε ζέλα θαη ζα κπεηο κέζα ζηελ θηβσηφ, εζχ θαη νη γηνη ζνπ, θαη ε γπλαίθα ζνπ, θαη νη
γπλαίθεο ησλ γησλ ζνπ καδί ζνπ. Καη απφ θάζε δψν θάζε είδνπο ζάξθαο, αλά δχν απφ
φια, ζα βάιεηο κέζα ζηελ θηβσηφ, γηα λα θπιάμεηο ηε δσή ηνπο καδί ζνπ αξζεληθφ θαη
ζειπθφ ζα είλαη. Ώπφ ηα πνπιηά, ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο, θαη απφ ηα θηήλε,
ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο, απφ φια ηα εξπεηά ηήο γεο, ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο, αλά
δχν απφ φια ζα κπνπλ κέζα καδί ζνπ, γηα λα θπιάμεηο ηε δσή ηνπο. Κη εζχ, πάξε γηα
ηνλ εαπηφ ζνπ απφ θάζε θαγεηφ, πνπ ηξψγεηαη, θαη ζπγθέληξσζέ ην θνληά ζνπ θαη ζα
είλαη ζε ζέλα, θαη ζ' απηά, γηα ηξνθή. Καη ν Νψε έθαλε ζχκθσλα κε φια φζα ηνλ
πξφζηαμε ν Θεφο έηζη έθαλε. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Νψε: Μπεο κέζα ζηελ θηβσηφ
εζχ, θαη νιφθιεξε ε νηθνγέλεηά ζνπ επεηδή, ζε είδα δίθαην κπξνζηά κνπ ζ' απηή ηε
γελεά απφ φια ηα θηήλε ηα θαζαξά πάξε καδί ζνπ αλά επηά, ην αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ
ηνπ θαη απφ ηα θηήλε ηα κε θαζαξά αλά δχν, ην αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ ηνπ θαη απφ ηα
πνπιηά ηνχ νπξαλνχ αλά επηά, αξζεληθφ θαη ζειπθφ γηα λα δηαηεξήζεηο ζπέξκα επάλσ
ζην πξφζσπν νιφθιεξεο ηεο γεο επεηδή, κεηά απφ αθφκα επηά εκέξεο εγψ θέξλσ
βξνρή επάλσ ζηε γε 40 εκέξεο θαη 40 λχρηεο θαη ζα εμαιείςσ απφ ην πξφζσπν ηεο γεο
θάζε ηη πνπ ππάξρεη, ην νπνίν δεκηνχξγεζα. Καη ν Νψε έθαλε ζχκθσλα κε φια φζα
πξφζηαμε ζ' απηφλ ν Κχξηνο. Καη ν Νψε ήηαλ 600 ρξφλσλ, φηαλ έγηλε ν θαηαθιπζκφο
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ησλ λεξψλ επάλσ ζηε γε. Καη ν Νψε κπήθε κέζα ζηελ θηβσηφ, θαη νη γηνη ηνπ, θαη ε
γπλαίθα ηνπ, θαη νη γπλαίθεο ησλ γησλ ηνπ καδί ηνπ, εμαηηίαο ησλ λεξψλ ηνπ
θαηαθιπζκνχ. Ώπφ ηα θηήλε ηα θαζαξά, θαη απφ ηα θηήλε ηα κε θαζαξά, θαη απφ ηα
πνπιηά, θαη απφ φια εθείλα πνπ ζέξλνληαη επάλσ ζηε γε, αλά δχν κπήθαλ καδί κέζα
πξνο ηνλ Νψε ζηελ θηβσηφ, αξζεληθφ θαη ζειπθφ, θαζψο ν Κχξηνο πξφζηαμε ζηνλ Νψε.
Καη χζηεξα απφ επηά εκέξεο, ηα λεξά ηνχ θαηαθιπζκνχ έπεζαλ επάλσ ζηε γε. Σνλ
600φ ρξφλν ηήο δσήο ηνχ Νψε, ηνλ δεχηεξν κήλα, ηε 17ε εκέξα ηνχ κήλα, απηή ηελ
ίδηα εκέξα ζρίζηεθαλ φιεο νη πεγέο ηήο κεγάιεο αβχζζνπ, θαη νη θαηαξξάθηεο ησλ
νπξαλψλ αλνίρηεθαλ. Καη έγηλε ξαγδαία βξνρή επάλσ ζηε γε γηα 40 εκέξεο θαη 40
λχρηεο. Καη θαηά ηελ ίδηα εθείλε εκέξα κπήθε κέζα ζηελ θηβσηφ ν Νψε, θαη νη γηνη ηνχ
Νψε, ν εκ, θαη ν Υακ, θαη ν Εάθεζ, θαη ε γπλαίθα ηνχ Νψε, θαη νη ηξεηο γπλαίθεο ησλ
γησλ ηνπ καδί ηνπο απηνί, θαη φια ηα δψα ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο, θαη φια ηα θηήλε
ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο, θαη φια ηα εξπεηά πνπ ζέξλνληαη επάλσ ζηε γε ζχκθσλα κε
ην είδνο ηνπο, θαη φια ηα πνπιηά ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο, θαη θάζε θηεξσηφ απφ
θάζε είδνο. Καη κπήθαλ κέζα ζηελ θηβσηφ πξνο ηνλ Νψε, αλά δχν απφ θάζε ζάξθα πνπ
έρεη πλεχκα δσήο. Καη εθείλα πνπ έκπαηλαλ κέζα, κπήθαλ κέζα αξζεληθφ θαη ζειπθφ
απφ θάζε ζάξθα, θαζψο ηνλ πξφζηαμε ν Θεφο, θαη ν Κχξηνο έθιεηζε ηελ θηβσηφ απφ
επάλσ ηνπ. Καη ν θαηαθιπζκφο έγηλε γηα 40 εκέξεο επάλσ ζηε γε θαη ηα λεξά
πιήζπλαλ, θαη ζήθσζαλ ηελ θηβσηφ, θαη ζεθψζεθε ςειά απφ ηε γε. Καη δπλάκσλαλ ηα
λεξά, θαη πιεζχλνληαλ ππεξβνιηθά επάλσ ζηε γε θαη ε θηβσηφο θεξφηαλ επάλσ ζηελ
επηθάλεηα ησλ λεξψλ. Καη ηα λεξά ππεξδπλάκσλαλ ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ επάλσ ζηε γε
θαη ζθεπάζηεθαλ φια ηα ςειά βνπλά, πνπ είλαη θάησ απφ νιφθιεξν ηνλ νπξαλφ. 15
πήρεο πην ςειά πςψζεθαλ ηα λεξά, θαη ζθεπάζηεθαλ ηα βνπλά. Καη πέζαλε θάζε
θηλνχκελε ζάξθα επάλσ ζηε γε, απφ ηα πνπιηά, θαη απφ ηα θηήλε, θαη απφ ηα δψα, θαη
απφ φια ηα εξπεηά πνπ ζέξλνληαη επάλσ ζηε γε, θαη θάζε άλζξσπνο. Ώπφ φια ηα φληα
επάλσ ζηελ μεξά, φια φζα είραλ πλνή δσήο ζηνπο κπθηήξεο ηνπο, πέζαλαλ. Καη
εμαιείθζεθε θάζε ηη πνπ ππήξρε επάλσ ζην πξφζσπν ηεο γεο, απφ άλζξσπν κέρξη
θηήλνο, κέρξη εξπεηφ, θαη κέρξη πνπιί ηνχ νπξαλνχ, θαη εμαιείθζεθαλ απφ ηε γε έκελε
δε κφλνλ ν Νψε, θαη φζα ήζαλ καδί ηνπ κέζα ζηελ θηβσηφ. Καη δπλάκσλαλ ηα λεξά
επάλσ ζηε γε γηα 150 εκέξεο. Καη ν Θεφο ζπκήζεθε ηνλ Νψε, θαη φια ηα δψα, θαη φια
ηα θηήλε, πνπ ήζαλ καδί ηνπ κέζα ζηελ θηβσηφ θαη ν Θεφο έζηεηιε άλεκν επάλσ ζηε
γε, θαη ζηάζεθαλ ηα λεξά. Καη θιείζηεθαλ νη πεγέο ηήο αβχζζνπ, θαη νη θαηαξξάθηεο
ηνχ νπξαλνχ θαη θξαηήζεθε ε ξαγδαία βξνρή απφ ηνπο νπξαλνχο. Καη απνζχξνληαλ ηα
λεξά απφ ηε γε ζπλερψο θαη ιηγφζηεπαλ ηα λεξά χζηεξα απφ ηηο 150 εκέξεο. Καη ε
θηβσηφο θάζεζε ηε 17ε εκέξα ηνχ έβδνκνπ κήλα επάλσ ζηα βνπλά Ώξαξάη. Καη ηα
λεξά ιηγφζηεπαλ ζπλερψο κέρξη ηνλ δέθαην κήλα ηελ πξψηε εκέξα ηνχ δέθαηνπ κήλα
θάλεθαλ νη θνξπθέο ησλ βνπλψλ. Καη κεηά 40 εκέξεο ν Νψε άλνημε ηε ζπξίδα ηήο
θηβσηνχ, πνπ είρε θάλεη θαη έζηεηιε ηνλ θφξαθα, ν νπνίνο βγαίλνληαο πήγαηλε θη
εξρφηαλ, κέρξηο φηνπ μεξάζεθαλ ηα λεξά απφ ηε γε. Καη έζηεηιε ην πεξηζηέξη έπεηηα απ'
απηφλ, γηα λα δεη αλ ζηακάηεζαλ ηα λεξά απφ ην πξφζσπν ηεο γεο θαη ην πεξηζηέξη κε
βξίζθνληαο αλάπαπζε ζηα πφδηα ηνπ, μαλαγχξηζε ζ' απηφλ ζηελ θηβσηφ, επεηδή ηα λεξά
ήζαλ επάλσ ζην πξφζσπν νιφθιεξεο ηεο γεο. Κη απιψλνληαο ην ρέξη ηνπ, ην έπηαζε
θαη ην έθεξε κέζα ζηελ θηβσηφ θνληά ηνπ. Καη πεξίκελε αθφκα άιιεο επηά εκέξεο, θαη
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έζηεηιε μαλά ην πεξηζηέξη απφ ηελ θηβσηφ θαη ην πεξηζηέξη μαλαγχξηζε ζ' απηφλ πξνο
ην δεηιηλφ, θαη λα, ζην ζηφκα ηνπ ππήξρε έλα θχιιν ειηάο, απνθνκκέλν θαη ν Νψε
γλψξηζε φηη ηα λεξά ζηακάηεζαλ απφ ηε γε. Καη πεξίκελε αθφκα άιιεο επηά εκέξεο,
θαη έζηεηιε ην πεξηζηέξη θαη δελ μαλαγχξηζε πιένλ ζ' απηφλ. Καη ζηνλ 601ν ρξφλν ηνχ
Νψε, ηελ πξψηε εκέξα ηνχ πξψηνπ κήλα, εμέιηπαλ ηα λεξά απφ ηε γε θαη ν Νψε
ζήθσζε ηε ζηέγε ηήο θηβσηνχ, θαη είδε, θαη λα, εμέιηπε ην λεξφ απφ ην πξφζσπν ηεο
γεο. Καη ηελ 27ε εκέξα ηνπ δεχηεξνπ κήλα ε γε ζηέγλσζε. Καη ν Θεφο κίιεζε ζηνλ
Νψε, ιέγνληαο: ΐγεο έμσ απφ ηελ θηβσηφ, εζχ, θαη ε γπλαίθα ζνπ, θαη νη γηνη ζνπ, θαη
νη γπλαίθεο ησλ γησλ ζνπ καδί ζνπ φια ηα δψα πνπ είλαη καδί ζνπ, απφ θάζε ζάξθα, θαη
ηα πνπιηά θαη ηα θηήλε, θαη θάζε εξπεηφ πνπ ζέξλεηαη επάλσ ζηε γε, λα ηα βγάιεηο έμσ
καδί ζνπ, θαη αο πνιιαπιαζηαζηνχλ επάλσ ζηε γε, θαη αο απμεζνχλ, θαη αο πιεζχλνπλ
επάλσ ζηε γε. Καη βγήθε έμσ ν Νψε, θαη νη γηνη ηνπ, θαη ε γπλαίθα ηνπ, θαη νη γπλαίθεο
ησλ γησλ ηνπ καδί ηνπ φια ηα δψα, φια ηα εξπεηά, θαη φια ηα πνπιηά, θάζε ηη πνπ
θηλείηαη επάλσ ζηε γε, ζχκθσλα κε ηα είδε ηνπο, βγήθαλ έμσ απφ ηελ θηβσηφ. Καη ν
Νψε έθηηζε έλα ζπζηαζηήξην ζηνλ Κχξην θαη πήξε απφ θάζε θαζαξφ θηήλνο, θαη απφ
θάζε θαζαξφ πνπιί, θαη πξφζθεξε νινθαπηψκαηα επάλσ ζην ζπζηαζηήξην. Καη ν
Κχξηνο νζθξάλζεθε νζκή επσδίαο θαη ν Κχξηνο είπε ζηελ θαξδηά ηνπ: Αελ ζα
θαηαξαζηψ ζην εμήο ηε γε εμαηηίαο ηνπ αλζξψπνπ επεηδή, ν ινγηζκφο ηεο θαξδηάο ηνχ
αλζξψπνπ είλαη θαθφο απφ ηε λεπηφηεηά ηνπ νχηε ζα παηάμσ ζην εμήο φια φζα δνπλ,
θαζψο έθαλα φζνλ θαηξφ ε γε κέλεη, ζπνξά θαη ζεξηζκφο, θαη ςχρνο θαη θαχκα, θαη
θαινθαίξη θαη ρεηκψλαο, θαη εκέξα θαη λχρηα, δελ ζα παχζνπλ λα ππάξρνπλ. Καη ν
Θεφο επιφγεζε ηνλ Νψε, θαη ηνπο γηνπο ηνπ θαη ηνπο είπε: Ώπμάλεζηε θαη πιεζχλεζηε,
θαη γεκίζηε ηε γε θαη ν θφβνο ζαο, θαη ν ηξφκνο ζαο, ζα είλαη επάλσ ζε φια ηα δψα ηήο
γεο, θη επάλσ ζε φια ηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ, επάλσ ζε θάζε ηη πνπ ζέξλεηαη επάλσ
ζηε γε, θη επάλσ ζε φια ηα ςάξηα ηήο ζάιαζζαο ζηα ρέξηα ζαο δφζεθαλ θάζε ηη πνπ
θηλείηαη, ην νπνίν δεη, ζα είλαη ζε ζαο γηα ηξνθή κέρξη ην ρισξφ ρνξηάξη, ζαο έδσζα ηα
πάληα θξέαο, φκσο, κε ηε δσή ηνπ, κε ην αίκα ηνπ, δελ ζα θάηε θαη ζα εθδεηήζσ
εμάπαληνο ην αίκα ζαο, ην αίκα ηεο δσήο ζαο απφ ην ρέξη θάζε δψνπ ζα ην εθδεηήζσ,
θαη απφ ην ρέξη ηνχ αλζξψπνπ απφ ην ρέξη ηνχ θάζε αδειθνχ ζα εθδεηήζσ ηε δσή ηνχ
αλζξψπνπ φπνηνο ρχζεη αίκα αλζξψπνπ, απφ άλζξσπν ζα ρπζεί ην αίκα ηνπ επεηδή,
ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα ηνχ Θενχ ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηνλ άλζξσπν. θη εζείο
απμάλεζηε θαη πιεζχλεζηε, πνιιαπιαζηάδεζηε επάλσ ζηε γε, θαη πιεζχλεζηε επάλσ ζ'
απηή. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Παξνηκίαη 9:1-11
Δ νθία νηθνδφκεζε ην ζπίηη ηεο, ιαηφκεζε ηνπο ζηχινπο ηεο επηά θνξέο
έζθαμε ηα ζθάγηά ηεο, θέξαζε ην θξαζί ηεο, θαη εηνίκαζε ην ηξαπέδη ηεο έζηεηιε ηηο
ππεξέηξηέο ηεο, θεξχηηεη επάλσ ζηνπο ςεινχο ηφπνπο ηήο πφιεο: «πνηνο είλαη
άθξνλαο, αο ζηξαθεί εδψ» θαη, ζ' απηνχο πνπ είλαη ρσξίο κπαιφ, ηνπο ιέεη: «Βιάηε,
θάηε απφ ην ςσκί κνπ, θαη πηείηε απφ ην θξαζί κνπ, ην νπνίν θέξαζα αθήζηε ηελ
αθξνζχλε, θαη δήζηε θαηεπζπλζείηε ζηνλ δξφκν ηήο ζχλεζεο». Βθείλνο πνπ λνπζεηεί
έλαλ ριεπαζηή παίξλεη επάλσ ηνπ αηηκία θαη εθείλνο πνπ ειέγρεη ηνλ αζεβή, παίξλεη
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επάλσ ηνπ κψκν. Με ειέγρεηο ηνλ ριεπαζηή, γηα λα κε ζε κηζήζεη έιεγρε ηνλ ζνθφ, θαη
ζα ζε αγαπήζεη. Αίλε αθνξκή ζηνλ ζνθφ, θαη ζα γίλεη ζνθφηεξνο δίδαζθε ηνλ δίθαην,
θαη ζα απμεζεί ζε κάζεζε. Ώξρή ζνθίαο είλαη ν θφβνο ηνχ Κπξίνπ θαη επίγλσζε ησλ
αγίσλ, ε θξφλεζε. Βπεηδή, δηακέζνπ εκνχ νη εκέξεο ζνπ ζα πνιιαπιαζηαζηνχλ, θαη
ρξφληα δσήο ζα πξνζηεζνχλ ζε ζέλα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 40:9-31
Βζχ, πνπ θέξλεηο ζηε ηψλ αγαζέο αγγειίεο, αλέβα ζην ςειφ βνπλφ εζχ, πνπ
θέξλεηο αγαζέο αγγειίεο ζηελ Εεξνπζαιήκ, χςσζε δπλαηά ηε θσλή ζνπ χςσζε κε
θνβεζείο πεο ζηηο πφιεηο ηνχ Ενχδα: Αέζηε, ν Θεφο ζαο! Αέζηε, ν Κχξηνο ν Θεφο ζάξζεη
κε δχλακε, θαη ν βξαρίνλάο ηνπ ζα εμνπζηάδεη γη' απηφλ δέζηε, ν κηζζφο ηνπ είλαη καδί
ηνπ, θαη ε ακνηβή ηνπ κπξνζηά ηνπ. Θα βνζθήζεη ην θνπάδη ηνπ ζαλ βνζθφο ζα
καδέςεη ηα αξληά κε ηνλ βξαρίνλά ηνπ, θαη ζα ηα βαζηάμεη ζηνλ θφιπν ηνπ θαη ζα
νδεγεί απηά πνπ ζειάδνπλ. Πνηνο κέηξεζε ηα λεξά ζην θνίισκα ηνπ ρεξηνχ ηνπ, θαη
ζηάζκηζε ηνπο νπξαλνχο κε ηε ζπηζακή, θαη ζπκπεξηέιαβε κε κέηξν ην ρψκα ηήο γεο,
θαη δχγηζε κε ζηαηήξα ηα βνπλά θαη κε πιάζηηγγα ηνπο ιφθνπο; Πνηνο ζηάζκηζε ην
πλεχκα ηνχ Κπξίνπ ή έγηλε ζχκβνπιφο ηνπ, θαη ηνλ δίδαμε; Με πνηνλ έθαλε ζπκβνχιην,
πνηνο ηνλ έθαλε ζπλεηφλ, θαη ηνπ δίδαμε ηνλ δξφκν ηήο θξίζεο, θαη ηνπ παξέδσζε
επηζηήκε, θαη ηνπ έδεημε ηνλ δξφκν ηήο ζχλεζεο; Αέζηε, ηα έζλε είλαη ζαλ ζηαγφλα απφ
θάδν, θαη ζεσξνχληαη ζαλ ηε ιεπηή ζθφλε ηήο πιάζηηγγαο δέζηε, κεηαηνπίδεη ηα λεζηά
ζαλ ζθφλε. Καη ν Λίβαλνο δελ είλαη ηθαλφο γηα θαχζε νχηε ηα δψα ηνπ ηθαλά γηα
νινθαχησκα. ια ηα έζλε, κπξνζηά ηνπ, είλαη ζαλ ην κεδέλ ζεσξνχληαη γη' απηφλ
ιηγφηεξν απφ ην κεδέλ θαη ηε καηαηφηεηα. Με πνηνλ, ινηπφλ, ζα εμνκνηψζεηε ηνλ Θεφ;
Ή, ηη νκνίσκα ζα πξνζαξκφζεηε ζ' απηφλ; Ο ηερλίηεο ρσλεχεη κηα γιππηή εηθφλα, θαη ν
ρξπζνρφνο απιψλεη επάλσ ηεο ρξπζάθη, θαη ρχλεη αζεκέληεο αιπζίδεο. Ο θησρφο,
θάλνληαο πξνζθνξά, δηαιέγεη άζεπην μχιν θαη αλαδεηάεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ έλαλ
επηδέμην ηερλίηε, γηα λα θαηαζθεπάζεη κηα γιππηή εηθφλα, πνπ δελ ζαιεχεη. Αελ
γλσξίζαηε; Αελ αθνχζαηε; Αελ ζαο αλαγγέιζεθε απφ ηελ αξρή; Αελ ελλνήζαηε απφ ηελ
επνρή ηήο δεκηνπξγίαο ηήο γεο; Ώπηφο είλαη πνπ θάζεηαη επάλσ ζηνλ γχξν ηήο γεο, θαη
νη θάηνηθνί ηεο είλαη ζαλ αθξίδεο απηφο απιψλεη ηνπο νπξαλνχο ζαλ παξαπέηαζκα, θαη
ηνπο απιψλεη ζαλ ζθελή γηα θαηνίθεζε απηφο θέξλεη ηνπο εγεκφλεο ζην κεδέλ, θαη
θάλεη ηνπο θξηηέο ηήο γεο ζαλ καηαηφηεηα. Ώιι' νχηε ζα θπηεπηνχλ θαη νχηε ζα
ζπαξνχλ αιι' νχηε ζα ξηδσζεί κέζα ζηε γε ην ζηέιερφο ηνπο κφλνλ λα πλεχζεη επάλσ
ηνπο, θη ακέζσο ζα μεξαζνχλ, θαη ν αλεκνζηξφβηινο ζα ηνπο αξπάμεη ζαλ άρπξν. Με
πνηνλ, ινηπφλ, ζα κε εμνκνηψζεηε, θαη ζα εμηζσζψ; ιέεη ν Άγηνο. εθψζηε ςειά ηα
κάηηα ζαο, θαη δείηε, πνηνο ηα δεκηνχξγεζε απηά; Ώπηφο πνπ βγάδεη ην ζηξάηεπκά ηνπο
θαηά αξηζκφ απηφο πνπ θαιεί φια απηά κε ην φλνκά ηνπο ζηε κεγαιεηφηεηα ηεο
δχλακήο ηνπ, επεηδή, είλαη ηζρπξφο ζε εμνπζία δελ ηνπ ιείπεη ηίπνηε. Γηαηί ιεο, Εαθψβ,
θαη γηαηί κηιάο, Εζξαήι: Ο δξφκνο κνπ είλαη θξπκκέλνο απφ ηνλ Κχξην, θαη ε θξίζε κνπ
παξακειείηαη απφ ηνλ Θεφ κνπ; Αελ γλψξηζεο; Αελ άθνπζεο, φηη ν αηψληνο Θεφο, ν
Κχξηνο, ν Αεκηνπξγφο ησλ άθξσλ ηήο γεο, δελ αηνλεί, θαη δελ απνθάκεη; Δ θξφλεζή
ηνπ δελ εμηρληάδεηαη. Αίλεη ηζρχ ζηνπο εμαζζελεκέλνπο, θαη απμάλεη ηε δχλακε ζηνπο
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αδχλαηνπο. Οη λένη, φκσο, ζα αηνλήζνπλ θαη ζα απνθάκνπλ, θαη νη εθιεθηνί λένη ζα
εμαζζελήζνπλ νινθιεξσηηθά αιι' απηνί πνπ πξνζκέλνπλ ηνλ Κχξην ζα αλαλεψζνπλ ηε
δχλακή ηνπο ζα αλέβνπλ κε θηεξνχγεο ζαλ αεηνί ζα ηξέμνπλ, θαη δελ ζα απνθάκνπλ ζα
πεξπαηήζνπλ, θαη δελ ζα αηνλήζνπλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Γαληήι 7:9-15
Βγψ, ν Ααληήι, φηαλ είδα ην φξακα, ζθεθηφκνπλ θαη πξνζπαζνχζα λα
θαηαλνήζσ ηελ ζεκαζία απηνχ,ηφηε ζηάζεθε θνληά κνπ θάπνηνο, ν νπνίνο είρε
εκθάληζε ελφο άλδξα. Καη άθνπζα ηε θσλή ηνπ,φπνπ ζηεθφηαλ ζην πνηακφ Οπβάι,
θαη έιεγε:“Γαβξηήι, εμήγεζε ζε απηφλ ην φξακα εθείλν”. Ώπηφο ήιζε θαη ζηάζεθε πνιχ
θνληά κνπ. ηαλ κε πιεζίαζε, εγψ ηξφκαμα θαη έπεζα κε ην πξφζσπφ κνπ ζηε γε.
Βθείλνο κνπ είπε: “Τηέ αλζξψπνπ, θαηαλφεζε απηφ φηη ε φξαζε απνθαιχπηεη ην ηέινο
ηνπ θαηξνχ, ηνπ θαηξνχ ηεο βαζηιείαο ησλ ζεξίσλ”. ηαλ εθείλνο κνπ κηινχζε, εγψ
είρα πέζεη κε ην πξφζσπν κνπ ζην έδαθνο, κε άγγημε, κε ζήθσζε ζηα πφδηα κνπ θαη
κνπ είπε: “ εγψ ζα θαηαζηήζσ γλσζηά απηά, ηα νπνία ζα ζπκβνχλ, φηαλ ζα ιάβε ηέινο
ε ζεία νξγή. Ο θξηφο,πνπ είδεο είλαη ν βαζηιηάο ησλ Μήδσλ θαη ησλ Πεξζψλ. Ο ηξάγνο
ησλ αηγψλ είλαη ν βαζηιηάο ησλ Βιιήλσλ. Σν κεγάιν θέξαην, πνπ ήηαλ αλάκεζα ζηνπο
νθζαικνχο ηνπ, απηφο είλαη ν πξψηνο θαη κέγαινο βαζηιηάο ησλ Βιιήλσλ. Δ ζπληξηβή
ηνπ κεγάινπ απηνχ θέξαηνο θαη ηα ηέζζεξα άιια, ηα νπνία αλη' απηνχ θχηξσζαλ,
ππνδειψλνπλ ηέζζεξα βαζίιεηα απφ ην έζλνο απηφ, νη νπνίνη ζα εγεξζνχλ, ρσξίο φκσο
λα έρνπλ θαη ηελ δχλακε ηνπ πξψηνπ. Καηά ην ηέινο ηεο βαζηιείαο απηψλ, φηαλ πιένλ
ζα έρνπλ θζάζεη ζηελ πιεξφηεηά ηνπο νη ακαξηίεο ησλ απνζηαηψλ Ενπδαίσλ, ζα
εκθαληζζεί έλαο αδηάληξνπνο βαζηιηάο, παλνχξγνο θαη πνιπκήραλνο. Θα έρεη κεγάιε
δχλακε, ζα επηθέξεη θαηαζηξνθέο. Καη ζα θαηνξζψλεη ηα πάληα. Θα πξάηηεη φ,ηη ζέιεη
θαη ζα θαηαζηξέςεη ηζρπξνχο ιανχο θαη απηφλ αθφκε ηνλ άγην ιαφ ηνπ Θενχ. Ο δπγφο
ηεο ηπξαληθήο ππνηαγήο ζα, επεθηαζεί επηηπρψο ζε ιανχο. Μέζα ζηελ αιιαδνλεία ηνπ
ζα εμαθαλίζεη αηθληδηαζηηθά πνιινχο. Βπάλσ ζηα εξείπηα πνιιψλ ζα ζηαζεί απηφο
ππεξήθαλνο. Θα ζπληξίβεη ηνπο άιινπο, κε φζε επθνιία ζπάδεη θαλείο έλα απγφ. Σν
φξακα ησλ δπν ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ εκεξνλπθηίσλ έρεη θαη απηφ ην λφεκά ηνπ, είλαη
αιεζέο. Βζχ θξάηεζε κπζηηθφ ην φξακα,δηφηη αλαθέξεηαη ζε έλα απηνκαθξπζκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα”. Έπεηηα απφ ηα νξάκαηα απηά εγψ,ν Ααληήι,έπεζα ζε ηεηαξαγκέλν
χπλν. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Παξνηκίαη 8:1-12
Αελ θξάδεη ε ζνθία; Καη δελ εθπέκπεη ηε θσλή ηεο ε ζχλεζε; ηέθεηαη επάλσ
ζηελ θνξπθή ησλ ςειψλ ηφπσλ, ςειφηεξα απφ ηνλ δξφκν, ζην κέζνλ ησλ ηξίζηξαησλ.
Κξάδεη θνληά ζηηο πχιεο, ζηελ είζνδν ηεο πφιεο, ζηελ είζνδν ησλ ζπξψλ: Άλζξσπνη,
ζε ζαο θξάδσ θαη ε θσλή κνπ απεπζχλεηαη ζηνπο γηνπο ησλ αλζξψπσλ. Ώπινί,
θαηαιάβεηε θξφλεζε· θη εζείο, άθξνλεο, απνθηήζηε θαξδηά πνπ λα θαηαιαβαίλεη.
Ώθνχζηε επεηδή, ζα κηιήζσ έμνρα πξάγκαηα, θαη ηα ρείιε κνπ ζα πξνθέξνπλ νξζά.
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Βπεηδή, αιήζεηα ζα κηιήζεη ην ιαξχγγη κνπ θαη ηα ρείιε κνπ βδειχζζνληαη ηελ
αζέβεηα. ια ηα ιφγηα ηνχ ζηφκαηφο κνπ είλαη κε δηθαηνζχλε· κέζα ζ' απηά δελ
ππάξρεη θάηη δφιην ή δηεζηξακκέλν φια είλαη ζαθή ζ' εθείλνλ πνπ θαηαιαβαίλεη, θαη
νξζά ζ' εθείλνπο πνπ βξίζθνπλ γλψζε. Πάξηε ηελ παηδεία κνπ, θαη φρη αζήκη θαη
γλψζε, κάιινλ, παξά εθιεθηφ ρξπζάθη. Βπεηδή, ε ζνθία είλαη θαιχηεξε απφ πνιχηηκεο
πέηξεο θαη φια ηα επηζπκεηά πξάγκαηα δελ είλαη αληάμηα γη' απηή. Βγψ, ε ζνθία,
θαηνηθψ καδί κε ηε θξφλεζε, θαη εθεπξίζθσ γλψζε ζπλεηψλ απνθάζεσλ. Αφμα ζηελ

αγία Σξηάδα ακήλ.
ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΔΝΟΤΝΣΑ
ΣΟΤ ΑΡΥΗΜΑΝΓΡΗΣΟΤ
Ζ επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο.
Ώδειθνί κνπ, αο εθαξκφδνπκε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ φζν καο δίλεηαη ρξφλνο λα
πξάηηνπκε ηα έξγα ηνπ Κπξίνπ. Μελ μερλάηε φηη ν ζάλαηνο δελ αξγεί θαη φηη είλαη
θαζνξηζκέλν απφ πξηλ λα εγθαηαιείςνπκε ηνλ θφζκν ηνχην. Πνχ είλαη φινη εθείλνη πνπ
πξνεγήζεθαλ απφ εκάο; ινη ηνπο ηψξα είλαη ζηνπο ηάθνπο. Ώο θάλνπκε θαξπνχο
θαηάιιεινπο γηα ηε ράξε ηνπ Θενχ. Βπίζεο, έδσζε ζ‟ εκάο ηνπο ρξηζηηαλνχο ηε ράξε
λα νκνηάδνπκε κε ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ, ν Οπνίνο είλαη ην αιεζηλφ θσο. Ώπηφο είλαη ν
Κχξηνο θαη εκείο είκαζηε νη δνχινη Σνπ. Ώπηφο είλαη ν πνηκέλαο θαη εκείο είκαζηε ηα
ππάθνπα πξφβαηά Σνπ. Ώπηφο είλαη γελεκκέλνο απφ ηνλ Παηέξα, θαη εκείο είκαζηε ε
δεκηνπξγία Σνπ. Πέζαλε γηα ράξε καο, εκάο ησλ ακξησιψλ, θαη παξέδσζε ηνλ εαπηφ
Σνπ ζην μχιν ηνπ ζηαπξνχ γηα λα καο ραξίζεη ηε ΐαζηιεία ηνπ. Οη δνχινη δελ ζέιεζαλ
λα πεζάλνπλ γηα ηνλ Κχξηφ ηνπο, ελψ ν Κχξηνο αγλφεζε ην φλεηδνο θαη πέζαλε γηα ηνπο
δνχινπο Σνπ, ψζηε, φπσο πέζαλε Ώπηφο, λα πεζάλνπλ εθείλνη καδί Σνπ, θαη, φπσο
Ώπηφο έρεη δσή, λα έρνπλ θαη εθείλνη δσή καδί Σνπ.
Αο θαηαθιείζνπκε εδώ ηελ νκηιία ηνπ αγίνπ παηέξα καο αββά ελνύληα, ν
νπνίνο θώηηζε ηνλ λνπ καο θαη ηνπο νθζαικνύο ηεο θαξδίαο καο, εηο ην όλνκα ηνπ
Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ηνπ ελόο Θεόο. Ακήλ.

Φαικόο 25:1-3
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε. Δ επινγία
ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ε ζέλα, Κχξηε, χςσζα ηελ ςπρή κνπ. Θεέ κνπ, ζε ζέλα ήιπηζα. Ώο κε
ληξνπηαζηψ,αο κε ραξνχλ επάλσ κνπ νη ερζξνί κνπ. ίγνπξα, φινη εθείλνη πνπ ζε
πξνζκέλνπλ δελ ζα ληξνπηαζηνχλ αο ληξνπηαζηνχλ νη κσξνί παξαβάηεο.
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Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 24:3-35
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ελψ θαζφηαλ επάλσ ζην βνπλφ ησλ ειαηψλ, ήξζαλ θνληά ηνπ, θαη' ηδίαλ, νη
καζεηέο, ιέγνληαο: Πεο καο, πφηε ζα γίλνπλ απηά; Καη πνην ζα είλαη ην ζεκείν ηήο
παξνπζίαο ζνπ, θαη ηεο ζπληέιεηαο ηνπ αηψλα; Καη απαληψληαο ν Εεζνχο, ηνπο είπε:
ΐιέπεηε κήπσο θάπνηνο ζάο πιαλήζεη επεηδή, ζάξζνπλ πνιινί ζην φλνκά κνπ,
ιέγνληαο: Βγψ είκαη ν Υξηζηφο θαη ζα πιαλήζνπλ πνιινχο. Καη ζα αθνχζεηε πνιέκνπο
θαη θήκεο πνιέκσλ πξνζέρεηε, κε ηαξαρηείηε επεηδή, φια απηά πξέπεη λα γίλνπλ αιιά,
δελ είλαη αθφκα ην ηέινο. Βπεηδή, ζα εγεξζεί έζλνο ελάληηα ζε έζλνο, θαη βαζηιεία
ελάληηα ζε βαζηιεία θαη ζα γίλνπλ πείλεο θαη κεηαδνηηθέο αξξψζηηεο, θαη ζεηζκνί θαηά
ηφπνπο. ια απηά είλαη αξρή σδίλσλ. Σφηε, ζα ζαο παξαδψζνπλ ζε ζιίςε, θαη ζα ζαο
ζαλαηψζνπλ θαη ζα είζηε κηζνχκελνη απφ φια ηα έζλε εμαηηίαο ηνχ νλφκαηφο κνπ. Καη
ηφηε, πνιινί ζα ζθαλδαιηζηνχλ θαη ζα παξαδψζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ, θαη ζα κηζήζνπλ
ν έλαο ηνλ άιινλ. Καη ζα ζεθσζνχλ πνιινί ςεπδνπξνθήηεο, θαη ζα πιαλήζνπλ
πνιινχο. Καη επεηδή ε αλνκία ζα πιεζχλεη, ε αγάπε ησλ πνιιψλ ζα ςπρξαλζεί.
Βθείλνο, φκσο, πνπ ζα έρεη ππνκείλεη κέρξη ηέινπο, ζα ζσζεί. Καη ηνχην ην επαγγέιην
ηεο βαζηιείαο ζα θεξπρζεί ζε νιφθιεξε ηελ νηθνπκέλε, γηα καξηπξία ζε φια ηα έζλε
θαη, ηφηε, ζάξζεη ην ηέινο. ηαλ, ινηπφλ, δείηε ην βδέιπγκα ηεο εξήκσζεο, γηα ην νπνίν
κίιεζε ν πξνθήηεο Ααληήι, λα ζηέθεηαη ζηνλ άγην ηφπν, (εθείλνο πνπ δηαβάδεη, αο
θαηαιαβαίλεη). Σφηε, απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ενπδαία αο θεχγνπλ πξνο ηα βνπλά
φπνηνο βξεζεί επάλσ ζηελ ηαξάηζα, αο κε θαηέβεη λα πάξεη θάηη απφ ην ζπίηη ηνπ θαη
φπνηνο βξεζεί ζην ρσξάθη, αο κε γπξίζεη πίζσ ζην ζπίηη γηα λα πάξεη ηα ηκάηηά ηνπ. Καη
αιινίκνλν ζηηο εγθπκνλνχζεο θαη ζ' απηέο πνπ ζειάδνπλ θαηά ηηο εκέξεο εθείλεο. Καη
πξνζεχρεζηε, ε θπγή ζαο λα κε γίλεη κέζα ζε ρεηκψλα νχηε ζε ζάββαην. Βπεηδή, ηφηε
ζα ππάξρεη κεγάιε ζιίςε, πνπ δελ έγηλε απφ ηελ αξρή ηνχ θφζκνπ κέρξη ζήκεξα, νχηε
ζα μαλαγίλεη. Καη αλ δελ ζπληνκεχνληαλ νη εκέξεο εθείλεο, δελ ζα ζσδφηαλ θακηά
ζάξθα εμαηηίαο, φκσο, ησλ εθιεθηψλ, ζα ζπληνκεπηνχλ εθείλεο νη εκέξεο. Σφηε, αλ
θάπνηνο ζαο πεη: Να! εδψ είλαη ν Υξηζηφο ή εδψ, λα κε πηζηέςεηε. Βπεηδή, ζα
ζεθσζνχλ ςεπδφρξηζηνη θαη ςεπδνπξνθήηεο, θαη ζα δείμνπλ κεγάια ζεκεία θαη
ηέξαηα, ψζηε λα πιαλήζνπλ, αλ είλαη δπλαηφλ, θαη ηνπο εθιεθηνχο. Αέζηε, ζαο ηα
πξνείπα. Ώλ, ινηπφλ, ζαο πνπλ: Να! είλαη ζηελ έξεκν, κε βγείηε: Να! ζηα εζσηεξηθά
δσκάηηα, κε πηζηέςεηε. Βπεηδή, φπσο ε αζηξαπή βγαίλεη απφ ηελ αλαηνιή, θαη θαίλεηαη
κέρξη ηε δχζε, έηζη ζα είλαη θαη ε παξνπζία ηνχ Τηνχ ηνχ αλζξψπνπ. Βπεηδή, φπνπ
είλαη ην πηψκα, εθεί ζα καδεπηνχλ νη αεηνί. Κη ακέζσο, χζηεξα απφ ηε ζιίςε εθείλσλ
ησλ εκεξψλ, ν ήιηνο ζα ζθνηεηληάζεη, θαη ην θεγγάξη δελ ζα δψζεη ην θσο ηνπ, θαη ηα
αζηέξηα ζα πέζνπλ απφ ηνλ νπξαλφ, θαη νη δπλάκεηο ησλ νπξαλψλ ζα ζαιεπηνχλ. Καη,
ηφηε, ζα θαλεί ην ζεκείν ηνχ Τηνχ ηνχ αλζξψπνπ ζηνλ νπξαλφ θαη, ηφηε, ζα ζξελήζνπλ
φιεο νη θπιέο ηήο γεο, θαη ζα δνπλ ηνλ Τηφ ηνχ αλζξψπνπ λα έξρεηαη επάλσ ζηα
ζχλλεθα ηνπ νπξαλνχ κε δχλακε θαη πνιιή δφμα. Καη ζα απνζηείιεη ηνχο αγγέινπο ηνπ
κε δπλαηή θσλή ζάιπηγγαο θαη ζα ζπγθεληξψζεη ηνχο εθιεθηνχο ηνπ απφ ηνπο ηέζζεξηο
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αλέκνπο, απφ ηηο άθξεο ησλ νπξαλψλ κέρξη ηηο άιιεο άθξεο ηνπο. Καη απφ ηε ζπθηά
κάζεηε ηελ παξαβνιή φηαλ ην θιαδί ηεο γίλεη ήδε απαιφ, θαη βγάδεη θχιια, γλσξίδεηε
φηη πιεζηάδεη ην ζέξνο. Έηζη θη εζείο, φηαλ δείηε φια απηά, λα μέξεηε φηη είλαη θνληά,
επί ζχξαηο. αο δηαβεβαηψλσ, δελ ζα παξέιζεη απηή ε γελεά, κέρξηο φηνπ γίλνπλ φια
απηά. Ο νπξαλφο θαη ε γε ζα παξέιζνπλ, ηα ιφγηα κνπ φκσο δελ ζα παξέιζνπλ.

Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
Κάηνηθνη ηεο Εεξνζαιήκ, ειάηε λα αλαβνχκε ζην ξνο ησλ Βιαηψλ γηα λα δνχκε
ηνλ Εεζνχ ηνλ Ναδσξαίν, ηνλ πηφ ηνπ ΑαπΎδ, ηνλ Λφγν ηνπ Θενχ, λα θάζεηαη εθεί, θαη
ηνπο καζεηέο Σνπ λα θάζνληαη γχξσ απ‟ Ώπηφλ θαη λα ηνλ ξσηνχλ. Μάζεηε πξψηα γηα
ηελ νηθνδφκεζε ηνπ Νανχ, θαη γηα ηελ ηειεηφηεηα ηεο δηαθφζκεζήο ηνπ. Ο Εεζνχο, ν
γεκάηνο έιενο, ν πλεπκαηηφο νδεγφο εθείλσλ πνπ Σνλ δεηνχλ, απάληεζε κε εξεκία, κε
ζθνπφ λα εληζρχζεη ηηο θαξδηέο ηνπο ελφςεη φζσλ επξφθεηην λα ζπκβνχλ: «Πξνζέρεηε
κήπσο θάπνηνο ζαο πιαλήζεη φηαλ ζα βξίζθεζζε ζε δνθηκαζία. Αηφηη ζα εγεξζεί έζλνο
ελάληηα ζε έζλνο, θαη βαζίιεην ελάληηα ζε βαζίιεην· ζα ππάξμνπλ επηδεκίεο, θαη
ζεηζκνί θαηά ηφπνπο. Σφηε, ζα ζαο παξαδψζνπλ ζε ζιίςε θαη ζα ζαο ζαλαηψζνπλ θαη
ζα είζηε κηζνχκελνη απφ φια ηα έζλε εμαηηίαο ηνπ νλφκαηφο κνπ. Βθείλνο, φκσο, πνπ
ζα ππνκείλεη κέρξη ηέινπο, ζα ζσζεί».
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
Πξνθεηείεο
Ζζαΐαο 30:25-30
Καη ζα είλαη επάλσ ζε θάζε ςειφ βνπλφ, θη επάλσ ζε θάζε ςειφ ιφθν, πνηάκηα
θαη ξεχκαηα λεξψλ, θαηά ηελ εκέξα ηήο κεγάιεο ζθαγήο, φηαλ θαηαπέθηνπλ νη πχξγνη.
Καη ην θσο ηνχ θεγγαξηνχ ζα είλαη ζαλ ην θσο ηνχ ήιηνπ, θαη ην θσο ηνχ ήιηνπ ζα
είλαη επηαπιάζην, ζαλ ην θσο επηά εκεξψλ, θαηά ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν Κχξηνο
επηδέλεη ην ζχληξηκκα ηνπ ιανχ ηνπ, θαη ζεξαπεχεη ηελ πιεγή ηνχ ηξαπκαηηζκνχ ηνπο.
Αέζηε, ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ έξρεηαη απφ καθξηά ν ζπκφο ηνπ είλαη θινγεξφο, θαη ην
θνξηίν ηνπ βαξχ ηα ρείιε ηνπ είλαη γεκάηα αγαλάθηεζε, θαη ε γιψζζα ηνπ ζαλ θσηηά
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πνπ θαηαηξψεη θαη ε πλνή ηνπ ζαλ ξεχκα πνπ πιεκκπξίδεη, πνπ θηάλεη κέρξη ην κέζνλ
ηνχ ηξαρήινπ, γηα λα θνζθηλίζεη ηα έζλε ζην θφζθηλν ηεο καηαίσζεο θαη ζα είλαη
ραιηλφο ζηηο ζηαγφλεο ησλ ιαψλ, πνπ ζα ηνπο θάλεη λα πεξηπιαληνχληαη. ε ζαο ζα
ππάξρεη ηξαγνχδη, φπσο ηε λχρηα κηαο γηνξηήο πνπ παλεγπξίδεηαη θαη επθξνζχλε
θαξδηάο, φπσο φηαλ πάλε κε θινγέξεο γηα λάξζνπλ ζην βνπλφ ηνχ Κπξίνπ, ζηνλ Εζρπξφ
ηνχ Εζξαήι. Καη ν Κχξηνο ζα θάλεη λα αθνπζηεί ε δφμα ηήο θσλήο ηνπ, θαη ζα δείμεη ην
θαηέβαζκα ηνπ βξαρίνλά ηνπ, καδί κε ηελ αγαλάθηεζε απφ ηνλ ζπκφ, θαη ηε θιφγα ηήο
θσηηάο πνπ θαηαηξψεη, ηνπο εθηηλαγκνχο, θαη ηελ αλεκνδάιε, θαη ηηο πέηξεο ηνχ
ραιαδηνχ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Παξνηκίαη 6:20-35 , 7:1-4
Γηε κνπ, θχιαγε ηελ εληνιή ηνχ παηέξα ζνπ, θαη κε απνξξίςεηο ηνλ λφκν ηήο
κεηέξαο ζνπ. Ράς' ηα νιφγπξα, γηα πάληα, επάλσ ζηελ θαξδηά ζνπ, δέζ' ηα νιφγπξα απ'
ηνλ ιαηκφ ζνπ. ηαλ πεξπαηάο, ζα ζε νδεγεί φηαλ θνηκάζαη ζα ζε θπιάηηεη θαη φηαλ
μππλήζεηο, ζα ζπλνκηιεί καδί ζνπ. Βπεηδή, ε εληνιή είλαη ιπρλάξη, θαη ν λφκνο θσο, θαη
δξφκνο δσήο νη έιεγρνη ηεο παηδείαο γηα λα ζε θπιάηηνπλ απφ θαθή γπλαίθα, απφ
θνιαθείεο γιψζζαο μέλεο γπλαίθαο. Με νξερζείο ην θάιινο ηεο ζηελ θαξδηά ζνπ θη αο
κε ζε ζεξεχζεη κε ηα βιέθαξά ηεο. Βπεηδή, εμαηηίαο κηαο πφξλεο γπλαίθαο θαηαληάεη
θαλείο κέρξη έλα θνκκάηη ςσκί, ελψ ε κνηραιίδα γπλαίθα ζεξεχεη ηελ πνιχηηκε ςπρή.
Μπνξεί θαλείο λα βάιεη θσηηά κέζα ζηνλ θφξθν ηνπ, θαη ηα ξνχρα ηνπ λα κε θανχλ;
Μπνξεί θαλείο λα πεξπαηήζεη επάλσ ζε θάξβνπλα θσηηάο, θαη ηα πφδηα ηνπ λα κε
θαηαθανχλ; Έηζη θη εθείλνο πνπ κπαίλεη ζηε γπλαίθα ηνχ δηπιαλνχ ηνπ φπνηνο ηελ
αγγίδεη, δελ ζα αζσσζεί. Σνλ θιέθηε δελ ηνλ απνζηξέθνληαη, αλ θιέβεη γηα λα ρνξηάζεη
ηελ ςπρή ηνπ, φηαλ πεηλάεη αιι' αλ πηαζηεί, ζα απνδψζεη επηαπιάζηα ζα δψζεη φια ηα
ππάξρνληα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. πνηνο, φκσο, κνηρεχεη κε γπλαίθα, είλαη ρσξίο κπαιφ
θέξλεη απψιεηα ζηελ ςπρή ηνπ, φπνηνο ην θάλεη απηφ. Θα ππνθέξεη πιεγέο θαη αηηκία
θαη ε ληξνπή ηνπ δελ ζα εμαιεηθζεί. Βπεηδή, ε δεινηππία είλαη καλία ηνχ άλδξα, θαη
δελ ζα δείμεη έιενο θαηά ηελ εκέξα ηήο εθδίθεζεο. Αελ ζα δερζεί θαλέλα ιχηξν νχηε ζα
εμηιεσζεί, αθφκα θαη αλ πνιιαπιαζηάζεηο ηα δψξα. Γηέ κνπ, θχιαγε ηα ιφγηα κνπ, θαη
απνηακίεπζε ηηο εληνιέο κνπ ζηνλ εαπηφ ζνπ. Φχιαγε ηηο εληνιέο κνπ, θαη ζα δήζεηο
θαη ηνλ λφκν κνπ, ζαλ ηελ θφξε ησλ καηηψλ ζνπ. Αέζ' ηα επάλσ ζηα δάρηπιά ζνπ,
ράξαμέ ηα επάλσ ζηελ πιάθα ηήο θαξδηάο ζνπ. Πεο ζηε ζνθία: Βζχ είζαη αδειθή κνπ
θαη απνθάιεζε ηε θξφλεζε ζπγγελή ζνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ
ΣΟΤ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ
Θέισ λα ζαο ππνκλήζσ, αδειθνί, ηα φζα ζαο είπα ήδε αξθεηέο θνξέο. Σελ ψξα
ηεο θνηλσλίαο καο απφ ηα άρξαληα κπζηήξηα ηνπ Εεζνχ, ζαο βιέπσ ραιαξνχο, ρσξίο
θφβν, ρσξίο πέλζνο, θαη θιαίσ θαη ιέσ απφ κέζα κνπ: «Μήπσο δελ έρνπλ
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ ηζρχ ηνπ κπζηεξίνπ;». Καη ηφηε, ρσξίο λα ην ζέισ, ζπκψλσ. Καη,
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αλ θαηάθεξλα λα θχγσ αλάκεζά ζαο απφ ηε ζιίςε κνπ, θαη αλ επέπιεηηα θάπνηνλ απφ
ζαο, δελ ζα κε άθνπγε, αιιά ζα δηακαξηπξφηαλ φηη ηνλ αδίθεζα.
Πεξηέξγσο, απηνχο πνπ ζαο αδηθνχλ θαη ζαο θιέβνπλ δελ ηνπο κέκθεζζε φπσο
κέκθεζζε εκέλα, πνπ επηδεηψ ηε ζσηεξία ζαο, πνπ θνβνχκαη κήπσο ζαο ηηκσξήζεη ν
Θεφο ιφγσ ηεο ραιαξφηεηάο ζαο γηα ην κέγα απηφ κπζηήξην. Γλσξίδεηε ηη ζέιεηε λα
θνηλσλήζεηε απφ απηφ; Βίλαη ην άγην ψκα ηνπ Θενχ Λφγνπ, θαη ην Ώίκα Σνπ πνπ
ρχζεθε γηα ηε ζσηεξία καο. Ώλ θνηλσλήζεη θάπνηνο αλάμηα απφ Ώπηά, ζα ηηκσξεζεί
θαη ζα θαηαζηξαθεί, φπσο ν Ενχδαο, πνπ πξφδσζε ηνλ Κχξην θαη θνηλψλεζε αλάμηα.
Αο θαηαθιείζνπκε εδώ ηελ νκηιία ηνπ αγίνπ παηέξα καο αββά Ησάλλνπ ηνπ
Υξπζνζηόκνπ, ν νπνίνο θώηηζε ηνλ λνπ καο θαη ηνπο νθζαικνύο ηεο θαξδίαο καο,
εηο ην όλνκα ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ηνπ ελόο Θεόο.
Ακήλ.

Φαικόο 45:6,41:1
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε θαη. Δ
επινγία αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο ζξφλνο ζνπ, Θεέ, παξακέλεη ζηνλ αηψλα ηνχ αηψλα ζθήπηξν επζχηεηαο είλαη
ην ζθήπηξν ηήο βαζηιείαο ζνπ. Μαθάξηνο εθείλνο πνπ επηβιέπεη ζηνλ θησρφ ζε εκέξα
ζιίςεο ζα ηνλ ειεπζεξψζεη ν Κχξηνο.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 25:14-26:2
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή, ζα έξζεη ζαλ έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα απνδεκήζεη,
θάιεζε ηνπο δνχινπο ηνπ, θαη ηνπο παξέδσζε ηα ππάξρνληά ηνπ θαη ζε έλαλ κελ έδσζε
πέληε ηάιαληα, ζε άιινλ δε δχν, θαη ζε άιινλ έλα ζε θάζε έλαλ ζχκθσλα κε ηε δηθή
ηνπ ηθαλφηεηα θη ακέζσο απνδήκεζε. Βθείλνο δε πνπ πήξε ηα πέληε ηάιαληα πήγε, θαη
δνπιεχνληαο κ' απηά, έθαλε άιια πέληε ηάιαληα. Σν ίδην θαη εθείλνο πνπ πήξε ηα δχν,
θέξδεζε θη απηφο άιια δχν. Βθείλνο δε πνπ πήξε ην έλα, πήγε θαη έζθαςε ζηε γε, θαη
έθξπςε ην αζήκη ηνχ θπξίνπ ηνπ. Καη κεηά απφ πνιχ θαηξφ έξρεηαη ν θχξηνο εθείλσλ
ησλ δνχισλ, θαη θάλεη ινγαξηαζκφ καδί ηνπο. Καη φηαλ ήξζε απηφο πνπ πήξε ηα πέληε
ηάιαληα, παξνπζίαζε άιια πέληε ηάιαληα, ιέγνληαο: Κχξηε, πέληε ηάιαληα κνπ
παξέδσζεο δεο, κε βάζε απηά θέξδεζα άιια πέληε ηάιαληα. Καη ν θχξηφο ηνπ είπε ζ'
απηφλ: Βχγε, δνχιε αγαζέ, θαη πηζηέ ζηα ιίγα θάλεθεο πηζηφο, επάλσ ζε πνιιά ζα ζε
θαηαζηήζσ κπεο κέζα ζηε ραξά ηνχ θπξίνπ ζνπ. Καη θαζψο ήξζε θνληά θαη εθείλνο
πνπ πήξε ηα δχν ηάιαληα, είπε: Κχξηε, δχν ηάιαληα κνπ παξέδσζεο δεο, κε βάζε απηά
θέξδεζα άιια δχν ηάιαληα. Καη ν θχξηφο ηνπ είπε ζ' απηφλ: Βχγε, δνχιε αγαζέ, θαη
πηζηέ ζηα ιίγα θάλεθεο πηζηφο, επάλσ ζε πνιιά ζα ζε θαηαζηήζσ κπεο κέζα ζηε ραξά
ηνχ θπξίνπ ζνπ. Καη θαζψο ήξζε θνληά θαη εθείλνο πνπ πήξε ην έλα ηάιαλην, είπε:
Κχξηε, ζε γλψξηζα φηη είζαη ζθιεξφο άλζξσπνο, ζεξίδνληαο φπνπ δελ έζπεηξεο, θαη
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καδεχνληαο απ' φπνπ δελ δηαζθφξπηζεο θαη επεηδή θνβήζεθα, πήγα θαη έθξπςα ην
ηάιαληφ ζνπ κέζα ζηε γε δεο, έρεηο ην δηθφ ζνπ. Καη ν θχξηφο ηνπ, απαληψληαο, είπε ζ'
απηφλ: Πνλεξέ δνχιε θαη νθλεξέ, ήμεξεο φηη ζεξίδσ φπνπ δελ έζπεηξα, θαη καδεχσ απ'
φπνπ δελ δηαζθφξπηζα έπξεπε, ινηπφλ, λα βάιεηο ην αζήκη κνπ ζηνπο ηξαπεδίηεο θαη
φηαλ εξρφκνπλ εγψ, ζα έπαηξλα ην δηθφ κνπ καδί κε ηφθν. Πάξηε, ινηπφλ, απ' απηφλ ην
ηάιαλην, θαη δψζηε ην ζ' απηφλ πνπ έρεη ηα δέθα ηάιαληα. Βπεηδή, ζε φπνηνλ έρεη, ζα
δνζεί, θαη ζα ηνπ πεξηζζεχζεη θαη απ' απηφλ πνπ δελ έρεη, θαη εθείλν πνπ έρεη, ζα
αθαηξεζεί απ' απηφλ. Καη ηνλ αρξείν δνχιν ξίμηε ηνλ ζην εμψηεξν ζθνηάδη εθεί ζα είλαη
ην θιάκα θαη ην ηξίμηκν ησλ δνληηψλ. Καη φηαλ έξζεη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ κέζα ζηε
δφμα ηνπ, θαη φινη νη άγηνη άγγεινη καδί ηνπ, ηφηε ζα θαζήζεη επάλσ ζηνλ ζξφλν ηήο
δφμαο ηνπ. Καη κπξνζηά ηνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ φια ηα έζλε θαη ζα ηνπο ρσξίζεη απφ
αλακεηαμχ ηνπο, φπσο ν πνηκέλαο ρσξίδεη ηα πξφβαηα απφ ηα εξίθηα. Καη ηα κελ
πξφβαηα ζα ηα ζηήζεη απφ ηα δεμηά ηνπ, ελψ ηα εξίθηα απφ ηα αξηζηεξά. Σφηε, ν
βαζηιηάο ζα πεη ζ' απηνχο πνπ ζα είλαη απφ ηα δεμηά ηνπ: Βιάηε, νη επινγεκέλνη ηνχ
Παηέξα κνπ, θιεξνλνκήζηε ηε βαζηιεία, πνπ είλαη εηνηκαζκέλε ζε ζαο απφ ηε
δεκηνπξγία ηνχ θφζκνπ επεηδή, πείλαζα, θαη κνπ δψζαηε λα θάσ δίςαζα θαη κνπ
δψζαηε λα πησ μέλνο ήκνπλ, θαη κε θηινμελήζαηε γπκλφο ήκνπλ, θαη κε ληχζαηε
αζζέλεζα, θαη κε επηζθεθζήθαηε ζε θπιαθή ήκνπλ, θαη ήξζαηε ζε κέλα. Σφηε, νη
δίθαηνη ζα ηνπ απαληήζνπλ, ιέγνληαο: Κχξηε, πφηε ζε είδακε λα πεηλάο, θαη ζε
ζξέςακε; Ή, λα δηςάο, θαη ζνπ δψζακε λα πηεηο; Καη πφηε ζε είδακε μέλνλ, θαη ζε
θηινμελήζακε; Ή, γπκλφλ, θαη ζε ληχζακε; Καη πφηε ζε είδακε αζζελή ή ζε θπιαθή,
θαη ήξζακε ζε ζέλα; Καη απαληψληαο ν βαζηιηάο, ζα ηνπο πεη: αο δηαβεβαηψλσ,
θαζφζνλ ην απηφ θάλαηε ζε έλαλ απφ ηνχηνπο ηνχο ειάρηζηνπο αδειθνχο κνπ, ην
θάλαηε ζε κέλα. Σφηε, ζα πεη θαη ζ' εθείλνπο πνπ ζα είλαη απφ ηα αξηζηεξά: Πεγαίλεηε
απφ κέλα, νη θαηαξακέλνη, ζηελ αηψληα θσηηά, πνπ είλαη εηνηκαζκέλε γηα ηνλ δηάβνιν
θαη γηα ηνπο αγγέινπο ηνπ. Βπεηδή, πείλαζα, θαη δελ κνπ δψζαηε λα θάσ δίςαζα θαη
δελ κνπ δψζαηε λα πησ μέλνο ήκνπλ, θαη δελ κε θηινμελήζαηε γπκλφο, θαη δελ κε
ληχζαηε αζζελήο θαη ζε θπιαθή, θαη δελ κε επηζθεθζήθαηε. Σφηε, ζα ηνπ απαληήζνπλ
θη απηνί, ιέγνληαο: Κχξηε, πφηε ζε είδακε λα πεηλάο ή λα δηςάο ή μέλνλ ή γπκλφλ ή
αζζελή ή ζε θπιαθή, θαη δελ ζε ππεξεηήζακε; Σφηε, ζα ηνπο απαληήζεη, ιέγνληαο: αο
δηαβεβαηψλσ, θαζφζνλ δελ ην θάλαηε απηφ ζε έλαλ απφ ηνχηνπο ηνχο ειάρηζηνπο, δελ
ην θάλαηε νχηε ζε κέλα. Καη ζα απνρσξήζνπλ, απηνί κελ ζε αηψληα θφιαζε ελψ νη
δίθαηνη ζε αηψληα δσή. Καη φηαλ ν Εεζνχο ηειείσζε φια απηά ηα ιφγηα, είπε ζηνπο
καζεηέο ηνπ: Ξέξεηε φηη χζηεξα απφ δχν εκέξεο γίλεηαη ην Πάζρα, θαη ν Τηφο ηνπ
αλζξψπνπ παξαδίλεηαη γηα λα ζηαπξσζεί.
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Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
ε έλα ακάξηεζα, Κχξηε Παληνθξάηνξ· ζπγρψξεζέ κε, Κχξηε Θεέ κνπ. Έπξαμα
κε ζξάζνο ηελ αδηθία θαη ακέιεζα, Κχξηε, ηελ εθαξκνγή ησλ εληνιψλ νπ.
ηαλ ζα έιζεηο κε ηε δχλακε ηεο δφμεο νπ, ζα ζε πεξηθπθιψλνπλ νη άγγεινί
νπ. Θα θάζεζαη, π, δίθαηε Κξηηά, ζηνλ ζξφλν ηεο ΐαζηιείαο νπ. Καη ζα
ζπγθεληξσζνχλ φια ηα έζλε απφ ηηο ηέζζεξηο γσληέο ηεο γεο, θαη ζα ρσξηζηνχλ νη κελ
ζηα δεμηά νπ θαη νη δε ζηα αξηζηεξά νπ, κε κία ιέμε απφ ην ζηφκα νπ. Καη ηα κελ
πξφβαηα ζα ηα ζηήζεηο απφ ηα δεμηά νπ, ελψ ηα εξίθηα απφ ηα αξηζηεξά. Καη ζα
επθξαίλνληαη καδί νπ φζνη ζα είλαη ζηα δεμηά νπ, νη δίθαηνη πνπ επαξέζηεζαλ ζηελ
επδνθία νπ θαη ε αθνινχζεζαλ θαη εθάξκνζαλ φιεο νπ ηηο εληνιέο, φζνη ζηελ
πείλα νπ νχ έδσζαλ λα θαο, φζνη ζηε δίςα νπ νχ έδσζαλ λα πηεηο, φζνη ζηε
μεληηία νπ ε θηινμέλεζαλ ζηνλ νίθν ηνπο, φζνη ζηε γπκλφηεηά νπ ε έληπζαλ, φζνη
ε επηζθεθζήθαλε ζηε θπιαθή νπ, φζνη ε ππεξέηεζαλ ζηελ αξξψζηηα νπ. Σφηε ε
αληακνηβή ζα πάεη ζηα πξφβαηα θαη φρη ζηα εξίθηα. Έηζη, νη δίθαηνη ζα πνξεπζνχλ ζηελ
αηψληα δσή θαη ηα εξίθηα ζηα αηψληα βάζαλν. Ώθνχζηε, αλφεηνη, θαη θαη θαηαλνείζηε,
άζσηνη: Σν έιενο έρεη παξξεζία θαηά ηελ θξίζε· γη‟ απηφ, ειεείζηε πξηλ επηπέζεη επάλσ
ζαο ε θξίζε ηνπ Αηθαίνπ.
ηαλ νινθιήξσζε ν σηήξαο ηνπο ιφγνπο Σνπ, είπε ζηνπο καζεηέο Σνπ φηη κεηά
απφ δχν εκέξεο ζα γίλεη ην Πάζρα. Ώθνχζηε, αδειθνί κνπ: Ο Τηφο ηνπ αλζξψπνπ ζα
εθπιεξψζεη φ,ηη εγξάθε απφ ηνπο πξνθήηεο, δειαδή φηη ζα είλαη ακλφο επί ζθαγήλ, θαη
ηέιεην Πάζρα ζηελ αλαθεθαιαίσζε ησλ αηψλσλ. Ώιήζεηα, έγηλεο, Υξηζηέ Θεέ καο,
άκσκνο ακλφο ππέξ ηεο δσήο ηνπ θφζκνπ, ν ακλφο ηνπ Θενχ Παηέξα ν αίξσλ ηελ
ακαξηίαλ νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.
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ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Πξνθεηείεο
Ηεδεθηήι 22:17-22
Καη έγηλε ζε κέλα ιφγνο ηνχ Κπξίνπ, ιέγνληαο: Γηε αλζξψπνπ, ν νίθνο Εζξαήι
έγηλε ζε κέλα ζαλ ζθνπξηά φινη είλαη ραιθφο, θαη θαζζίηεξνο, θαη ζίδεξν, θαη κνιχβη,
ζην κέζνλ ηνχ ρσλεπηεξίνπ είλαη ζθνπξηέο απφ αζήκη. Γη' απηφ, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν
Θεφο: Βπεηδή, φινη εζείο γίλαηε ζθνπξηά, δέζηε, γη' απηφ ζα ζαο ζπγθεληξψζσ ζην
κέζνλ ηήο Εεξνπζαιήκ φπσο ζπγθεληξψλνπλ ζην κέζνλ ηνχ ρσλεπηεξίνπ ην αζήκη, θαη
ηνλ ραιθφ, θαη ην ζίδεξν, θαη ην κνιχβη, θαη ηνλ θαζζίηεξν, γηα λα θπζήμνπλ επάλσ
ηνπο θσηηά, ψζηε λα ηα δηαιχζνπλ, έηζη κέζα ζηνλ ζπκφ κνπ θαη κέζα ζηελ νξγή κνπ
ζα ζαο ζπγθεληξψζσ, θαη ζα ζαο βάισ εθεί, θαη ζα ζαο δηαιχζσ. Θα ζαο
ζπγθεληξψζσ νπσζδήπνηε, θαη κέζα ζηε θσηηά ηήο νξγήο κνπ ζα θπζήμσ επάλσ ζαο,
θαη ζα δηαιπζείηε ζην κέζνλ ηήο θσηηάο. πσο δηαιχεηαη ην αζήκη ζην κέζνλ ηνχ
ρσλεπηεξίνπ, έηζη ζα δηαιπζείηε ζην κέζνλ ηήο θσηηάο ηήο νξγήο. Καη ζα γλσξίζεηε φηη
εγψ ν Κχξηνο μέρπλα επάλσ ζαο ηελ νξγή κνπ. Αφμα ζηε αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηεδεθηήι 22:23-29
Καη έγηλε ζε κέλα ιφγνο ηνχ Κπξίνπ, ιέγνληαο: Γηε αλζξψπνπ, πεο ζ' απηήλ:
Βζχ είζαη ε γε, πνπ δελ θαζαξίζηεθε, θαη δελ έγηλε βξνρή επάλσ ηεο θαηά ηελ εκέξα
ηήο νξγήο. ην κέζνλ ηεο ππάξρεη ζπλσκνζία ησλ πξνθεηψλ ηεο ζαλ ιηνληάξηα πνπ
σξχνληαη, πνπ αξπάδνπλ ην ζήξακα, θαηαηξψλε ςπρέο πήξαλ ζεζαπξνχο θαη πνιχηηκα
πξάγκαηα πιήζπλαλ ηηο ρήξεο ηεο αλάκεζά ηεο. Οη ηεξείο ηεο αζέηεζαλ ηνλ λφκν κνπ,
θαη βεβήισζαλ ηα άγηά κνπ αλάκεζα ζε άγην θαη βέβειν δελ έθαλαλ δηαθνξνπνίεζε,
θαη αλάκεζα ζε αθάζαξην θαη θαζαξφ δελ έθαλαλ δηάθξηζε, θαη έθξπβαλ ηα κάηηα ηνπο
απφ ηα ζάββαηά κνπ, θαη κε βεβήισλαλ αλάκεζά ηνπο. Οη άξρνληέο ηεο είλαη ζην
κέζνλ ηεο, ζαλ ιχθνη πνπ αξπάδνπλ ην ζήξακα, γηα λα μερχλνπλ αίκα, γηα λα
αθαλίδνπλ ςπρέο, γηα λα αηζρξνθεξδήζνπλ αηζρξνθέξδεηα. Καη νη πξνθήηεο ηεο ηνχο
πεξηάιεηθαλ κε ακάιαρην πειφ, βιέπνληαο κάηαηεο νξάζεηο, θαη καληεχνληαο ζ' απηνχο
ςέκαηα. Αφμα ζηε αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 59:16,17
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Έγηλεο πξνπχξγηφ κνπ, θαη θαηαθχγην ζηελ εκέξα ηήο ζιίςεο κνπ. Χ, δχλακή
κνπ, ζα ζε ςαικσδψ επεηδή, εζχ, Θεέ, είζαη ην πξνπχξγηφ κνπ, ν Θεφο ηνχ ειένπο κνπ.
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Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 22:1-14
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη απαληψληαο μαλά ν Εεζνχο, ηνπο είπε, κε παξαβνιέο, ιέγνληαο: Δ βαζηιεία
ησλ νπξαλψλ νκνηψζεθε κε έλαλ άλζξσπν βαζηιηά, πνπ έθαλε γάκνπο ζηνλ γην ηνπ θαη
έζηεηιε ηνπο δνχινπο ηνπ λα θαιέζνπλ ηνπο πξνζθαιεζκέλνπο ζηνπο γάκνπο θαη
εθείλνη δελ ήζειαλ λάξζνπλ. Έζηεηιε μαλά άιινπο δνχινπο, ιέγνληαο: Πείηε ζηνπο
πξνζθαιεζκέλνπο: Αέζηε, εηνίκαζα ην γεχκα κνπ νη ηαχξνη κνπ θαη ηα ζξεθηάξηα κνπ
είλαη ζθαγκέλα, θαη φια είλαη έηνηκα ειάηε ζηνπο γάκνπο. Βθείλνη, φκσο, δείρλνληαο
ακέιεηα, αλαρψξεζαλ, ν έλαο κελ ζην ρσξάθη ηνπ, ν άιινο δε ζην εκπφξηφ ηνπ θαη νη
ππφινηπνη, αθνχ έπηαζαλ ηνπο δνχινπο ηνπ, ηνπο θαθνπνίεζαλ θαη ηνπο θφλεπζαλ. Καη
αθνχγνληάο ην ν βαζηιηάο νξγίζηεθε θαη ζηέιλνληαο ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ, εμνιφζξεπζε
εθείλνπο ηνπο θνληάδεο, θαη θαηέθαςε ηελ πφιε ηνπο. Σφηε, ιέεη ζηνπο δνχινπο ηνπ: Ο
γάκνο κελ είλαη έηνηκνο, αιιά νη πξνζθαιεζκέλνη δελ ήζαλ άμηνη. Πεγαίλεηε, ινηπφλ,
ζηηο δηφδνπο ησλ δξφκσλ, θαη φζνπο αλ βξείηε, θαιέζηε ηνπο ζηνπο γάκνπο. Καη αθνχ
εθείλνη νη δνχινη βγήθαλ ζηνπο δξφκνπο, ζπγθέληξσζαλ φινπο φζνπο βξήθαλ, θαη
θαθνχο θαη θαινχο θαη ν γάκνο γέκηζε απφ θαζηζκέλνπο ζην ηξαπέδη. Κη φηαλ ν
βαζηιηάο κπήθε κέζα γηα λα ζεσξήζεη ηνπο θαζηζκέλνπο ζην ηξαπέδη, είδε εθεί έλαλ
άλζξσπν λα κε είλαη ληπκέλνο κε έλδπκα γάκνπ θαη ηνπ ιέεη: Φίιε, πψο κπήθεο εδψ,
κε έρνληαο έλδπκα γάκνπ; Κη εθείλνο απνζηνκψζεθε. Σφηε, ν βαζηιηάο είπε ζηνπο
ππεξέηεο: Ώθνχ ηνλ δέζεηε ρεηξνπφδαξα, ζεθψζηε ηνλ, θαη ξίμηε ηνλ ζην εμψηεξν
ζθνηάδη εθεί ζα είλαη ην θιάκα θαη ην ηξίμηκν ησλ δνληηψλ. Βπεηδή, πνιινί είλαη νη
θαιεζκέλνη, ιίγνη φκσο νη εθιεθηνί.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Ο άξρσλ πνπ έθαλε γάκν θαη θάιεζε ηνπο ζπλδαηηπκφλεο είλαη ν Θεφο Παηέξαο,
θαη ν πηφο είλαη ν Εεζνχο Υξηζηφο, ν σηήξαο καο. Βπίζεο, ν γάκνο είλαη ν θφζκνο,
ζηνλ νπνίν ν πηφο εκθαλίζζεθε φηαλ γελλήζεθε απφ ηε ζάξθα ηεο Θενηφθνπ θαη έγηλε
έλαο απφ απηνχο, θαη νη δνχινη πνπ έζηεηιε είλαη νη πξνθήηεο, νη νπνίνη θάιεζαλ ηα
πιήζε πξηλ απφ ηελ έιεπζή Σνπ ιέγνληαο: «Ο εξρφκελνο ζα έιζεη θαη δελ ζα αξγήζεη».
κσο, εθείλνη ακέιεζαλ θαη δελ δέρζεθαλ ηνπο ιφγνπο ησλ πξνθεηψλ, θαη έθπγαλ, ν
έλαο ζην ρσξάθη ηνπ, ν άιινο γηα λα αζρνιεζεί κε ην εκπφξηφ ηνπ, νη δε ππφινηπνη
έπηαζαλ ηνπο δνχινπο Σνπ θαη ηνπο θφλεπζαλ. Έηζη, ιππήζεθε πνιχ ν άξρσλ θαη
έζηεηιε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ γηα λα ηηκσξήζνπλ απηνχο ηνπο δνινθφλνπο θαη λα
θαηαζηξέςνπλ ηελ πφιε ηνπο.
Πνηνη ήηαλ απηνί νη θαιέζκέλνη ζηνλ αιεζηλφ δείπλν ηνπ Θενχ Λφγνπ, εθηφο απφ
ηνπο παξαβάηεο Ενπδαίνπο, ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα ζβήζζεθαλ απφ ην βηβιίν ηεο δσήο;
Όζηεξα, έζηεηιε άιινπο, θαη ηνπο είπε: «Πεγαίλεηε, ινηπφλ, ζηηο πιαηείεο θαη ηηο
νδνχο, θαη θαιέζηε φζνπο βξείηε». Καη αθνχ βγήθαλ ζηηο νδνχο, ζπγθέληξσζαλ φινπο
φζνπο βξήθαλ, αγαζνχο θαη πνλεξνχο, θαη γέκηζε ν νίθνο απφ ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο.
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Καη φηαλ ν άξρσλ κπήθε γηα λα ζεσξήζεη ηνπο ζπλδαηηπκφλεο ηνπ ζηνλ δείπλν, είδε
εθεί έλαλ άλζξσπν πνπ δελ θνξνχζε ην έλδπκα ηνπ γάκνπ, θαη ηνπ ιέεη: «Φίιε, πψο
κπήθεο εδψ ρσξίο λα θνξάο έλδπκα γάκνπ;». Κη εθείλνο ζηψπεζε, θαη θαηαληξάπεθε.
Όζηεξα, νη ππεξέηεο ηνλ ζήθσζαλ, θαη ηνλ πέηαμαλ ζην ζθφηνο ην εμψηεξν.
Πνηνο άιινο κπνξεί λα είλαη ν άλζξσπνο απηφο εθηφο απφ ηνλ Ενχδα, ν νπνίνο
γπκλψζεθε απφ ηελ νπξάληα ελδπκαζία, θαη ληχζεθε κε ηελ ελδπκαζία ηεο θαηάξαο,
πνπ κπήθε ζην ζηνκάρη ηνπ ζαλ ην λεξφ; Αηφηη απέξξηςε ηε ράξε ηνπ Κπξίνπ ηνπ θαη
ηφικεζε λα πξνδψζεη ηνλ Αηδάζθαιφ ηνπ. Γη‟ απηφ, ζεσξήζεθε μέλνο απφ ηε δφμα Σνπ,
θαη ηελ αξρηεξσζχλε ηνπ ηελ έιαβε άιινο.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Πξνθεηείεο
Ακώο 5:18-27
Ώιινίκνλν ζ' απηνχο πνπ επηζπκνχλ ηελ εκέξα ηνχ Κπξίνπ! Πξνο ηη ζα είλαη
απηή γηα ζαο; Δ εκέξα ηνχ Κπξίνπ είλαη ζθνηάδη, θαη φρη θσο. Βίλαη ζαλ λα έθεπγε
άλζξσπνο κπξνζηά απφ ιηνληάξη, θαη ηνλ ζπλαληνχζε αξθνχδα ή, ζαλ λα έκπαηλε κέζα
ζε ζπίηη, θαη ζηεξίδνληαο ην ρέξη ηνπ επάλσ ζηνλ ηνίρν, ηνλ δάγθσλε θίδη. Αελ ζα είλαη
ε εκέξα ηνχ Κπξίνπ ζθνηάδη θαη φρη θσο; Μάιηζηα ππθλφ ζθνηάδη, ρσξίο λα έρεη
θάπνηα ιάκςε; Μίζεζα, απνζηξάθεθα ηηο γηνξηέο ζαο, θαη δελ ζα νζθξαλζψ ζηα
παλεγχξηα ζαο. Ώλ κνπ πξνζθέξεηε ηα νινθαπηψκαηα θαη ηηο ζπζίεο ζαο, δελ ζα ηηο
δερζψ, θαη δελ ζα επηβιέςσ επάλσ ζηηο εηξεληθέο ζπζίεο ησλ ζηηεπηψλ ζαο. Ώθαίξεζε
απφ κέλα ηνλ ήρν ησλ ηξαγνπδηψλ ζνπ θαη δελ ζα αθνχζσ ην άζκα ησλ νξγάλσλ ζνπ.
Ώιιά, ε θξίζε αο θαηαξξέεη ζαλ λεξφ, θαη ε δηθαηνζχλε ζαλ αζηακάηεηνο ρείκαξξνο.
Μήπσο κνπ πξνζθέξαηε ζπζίεο θαη πξνζθνξέο, νίθνο Εζξαήι, 40 ρξφληα κέζα ζηελ
έξεκν; Μάιηζηα, είραηε αλαιάβεη ηε ζθελή ηνχ Μνιφρ ζαο θαη ηνλ Υηνπλ, ην αζηέξη
ηνχ ζενχ ζαο, ηα είδσιά ζαο, πνπ είραηε θάλεη γηα ηνλ εαπηφ ζαο. Γη' απηφ, ζα ζαο
κεηνηθίζσ πέξα απφ ηε Αακαζθφ, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο ησλ δπλάκεσλ είλαη ην φλνκά
ηνπ. Αφμα ζηε αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 65:1-4
Ώπφ ηνπ ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε θαη,ε επινγία
ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Μαθάξηνο εθείλνο ηνλ νπνίν έθιεμεο, θαη ηνλ πήξεο θνληά ζνπ γηα λα θαηνηθεί
ζηηο απιέο ζνπ ζα ρνξηάζνπκε απφ ηα αγαζά ηνχ νίθνπ ζνπ, ηνπ άγηνπ λανχ ζνπ.
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Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 24:36-51
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γηα ηελ εκέξα εθείλε, φκσο, θαη ηελ ψξα, δελ γλσξίδεη θαλέλαο, νχηε νη άγγεινη
ησλ νπξαλψλ, παξά ν Παηέξαο κνπ, κφλνο. Καη θαζψο ήζαλ νη εκέξεο ηνχ Νψε, έηζη ζα
είλαη θαη ε παξνπζία ηνχ Τηνχ ηνχ αλζξψπνπ. Βπεηδή, φπσο ζηηο εκέξεο πξηλ απφ ηνλ
θαηαθιπζκφ έηξσγαλ θαη έπηλαλ, λπκθεχνληαλ θαη λχκθεπαλ, σο ηελ εκέξα θαηά ηελ
νπνία ν Νψε κπήθε κέζα ζηελ θηβσηφ θαη δελ θαηάιαβαλ, κέρξηο φηνπ ήξζε ν
θαηαθιπζκφο, θαη ηνπο ζήθσζε φινπο έηζη ζα είλαη θαη ε παξνπζία ηνχ Τηνχ ηνχ
αλζξψπνπ ηφηε, δχν ζα είλαη ζην ρσξάθη ν έλαο παξαιακβάλεηαη, θαη ν άιινο
αθήλεηαη. Αχν γπλαίθεο ζα αιέζνπλ ζηνλ κχιν κία παξαιακβάλεηαη, θαη κία αθήλεηαη.
Ώγξππλείηε, ινηπφλ, επεηδή δελ μέξεηε πνηα ψξα έξρεηαη ν Κχξηφο ζαο. Να γλσξίδεηε,
φκσο, ηνχην, φηη, αλ ν νηθνδεζπφηεο ήμεξε ζε πνηα θπιαθή ηήο λχρηαο έξρεηαη ν
θιέθηεο, ζα αγξππλνχζε, θαη δελ ζα άθελε λα δηαξξερηεί ην ζπίηη ηνπ. Γη' απηφ, θη
εζείο γίλεζηε έηνηκνη επεηδή, θαηά ηελ ψξα πνπ δελ ζηνράδεζηε, έξρεηαη ν Τηφο ηνχ
αλζξψπνπ. Πνηνο είλαη, ινηπφλ, ν πηζηφο θαη θξφληκνο δνχινο, πνπ ν θχξηφο ηνπ ηνλ
θαηέζηεζε επηζηάηε ζηνπο ππεξέηεο ηνπ, γηα λα δίλεη ζ απηνχο ηελ ηξνθή ζηνλ θαηξφ
ηεο; Μαθάξηνο εθείλνο ν δνχινο, πνπ, φηαλ έξζεη ν θχξηφο ηνπ, ζα ηνλ βξεη λα θάλεη
έηζη. αο δηαβεβαηψλσ φηη, ζα ηνλ θάλεη επηζηάηε ζε φια ηα ππάξρνληά ηνπ. Ώλ, φκσο,
ν θαθφο εθείλνο δνχινο πεη ζηελ θαξδηά ηνπ: Ο θχξηφο κνπ θαζπζηεξεί λάξζεη θαη
αξρίζεη λα δέξλεη ηνχο ζπλδνχινπο ηνπ, κάιηζηα λα ηξψεη θαη λα πίλεη κ' απηνχο πνπ
κεζνχλ, ζάξζεη ν θχξηνο εθείλνπ ηνχ δνχινπ ζε εκέξα πνπ δελ πξνζκέλεη, θαη ζε ψξα
πνπ δελ μέξεη θαη ζα ηνλ απνρσξίζεη, θαη ζα βάιεη ην κέξνο ηνπ καδί κε ηνπο ππνθξηηέο
εθεί ζα είλαη ην θιάκα θαη ην ηξίμηκν ησλ δνληηψλ.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Μειεηήζηε, πξνζθπλεηέο ηνπ Θενχ, ην έιενο ηνπ Υξηζηνχ ηνπ Θενχ καο, πψο
θαιεί ηνπο εθιεθηνχο πνπ πξάηηνπλ ην ζέιεκά Σνπ σο ζπλεηνί θαη ηίκηνη δνχινη,
δειαδή απηνχο πνπ θπιάηηνπλ ηηο εληνιέο Σνπ, νη νπνίνη αλακέλνπλ αγαζή ακνηβή,
αγξππλνχλ θαη είλαη λεθάιηνη, ψζηε λα απνιακβάλνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
επαγγειηψλ, φπσο ιέγεηαη ζην Βπαγγέιην: «Μαθάξηνο είλαη ν δνχινο εθείλνο πνπ, φηαλ
έιζεη απξνεηδνπνίεηα ν θχξηφο ηνπ, ζα ηνλ βξεη λα πξάηηεη ηνλ ιφγν ηνπ. αο βεβαηψλσ
φηη ζα ηνλ θάλεη επηζηάηε ζε φια ηνπ ηα ππάξρνληα· ελψ ηνλ δνχιν πνπ ζα ηνλ βξεη λα
είλαη ακειήο κέξα κε ηε κέξα, ζα έιζεη ν θχξηφο ηνπ θάπνηα κέξα πνπ δελ πξνζκέλεη,
θαη ζε ψξα πνπ δελ γλσξίδεη, θαη ζα ηνλ μερσξίζεη, θαη ζα ηνλ βάιεη καδί κε ηνπο
ππνθξηηέο ζε ρψξν ζθφηνπο θαη βαζάλσλ. Ώο μππλήζνπκε απφ ηνλ ιήζαξγν ηεο
ακέιεηάο καο θαη αο πξνζθαξηεξνχκε ηελ εκέξα ηνπ Κπξίνπ, γηα λα ραξνχκε καδί Σνπ
ζηνλ νίθν Σνπ θαη λα θεξδίζνπκε ην κέγα έιεφο Σνπ.
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Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΔΚΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Πξνθεηείεο
Ηεξεκίαο 16:9-13
Βπεηδή, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ, ν Θεφο ηνπ Εζξαήι: Αέζηε, εγψ,
κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο, θαη ζηηο εκέξεο ζαο, ζα ζηακαηήζσ απ' απηφ ηνλ ηφπν ηε θσλή
ηήο ραξάο, θαη ηε θσλή ηήο επθξνζχλεο, ηε θσλή ηνχ λπκθίνπ, θαη ηε θσλή ηήο λχθεο.
Καη φηαλ αλαγγείιεηο ζ' απηφ ηνλ ιαφ φια απηά ηα ιφγηα, θαη ζνπ πνπλ: Γηαηί ν Κχξηνο
πξφθεξε φιν απηφ ην κεγάιν θαθφ ελαληίνλ καο; Καη πνηα είλαη ε αλνκία καο; Καη πνηα
είλαη ε ακαξηία καο, ηελ νπνία ακαξηήζακε ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ καο; Σφηε, ζα ηνπο
πεηο: Βπεηδή, κε εγθαηέιεηςαλ νη παηέξεο ζαο, ιέεη ν Κχξηνο, θαη πήγαλ πίζσ απφ
άιινπο ζενχο, θαη ηνπο ιάηξεπζαλ, θαη ηνπο πξνζθχλεζαλ, θαη εγθαηέιεηςαλ εκέλα,
θαη ηνλ λφκν κνπ δελ θχιαμαλ θαη επεηδή, εζείο πξάμαηε ρεηξφηεξα θαη απφ ηνπο
παηέξεο ζαο θαη δέζηε, πεξπαηάηε θάζε έλαο πίζσ απφ ηελ φξεμε ηεο δηθήο ηνπ
πνλεξήο θαξδηάο, ψζηε λα κε ππαθνχηε ζε κέλα γη' απηφ, ζα ζαο απνξξίςσ απ' απηή ηε
γε, ζηε γε πνπ δελ γλσξίζαηε, εζείο θαη νη παηέξεο ζαο θη εθεί ζα ιαηξεχζεηε άιινπο
ζενχο εκέξα θαη λχρηα επεηδή, δελ ζα θάλσ ζε ζαο έιενο. Αφμα ζηε αγία Σξηάδα

ακήλ.
Φαικόο 102:1,2
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί ακήλ.
Κχξηε, εηζάθνπζε ηελ πξνζεπρή κνπ, θαη ε θξαπγή κνπ αο έξζεη ζε ζέλα. Σελ
εκέξα πνπ ζε επηθαινχκαη, γξήγνξα λα κε εηζαθνχο.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 25:1-13
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σφηε, ε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ ζα είλαη φκνηα κε δέθα παξζέλεο, νη νπνίεο,
αθνχ πήξαλ ηα ιπρλάξηα ηνπο, βγήθαλ ζε ζπλάληεζε ηνπ λπκθίνπ. κσο, απ' απηέο
πέληε ήζαλ θξφληκεο, θαη πέληε κσξέο. Οη νπνίεο κσξέο, αθνχ πήξαλ ηα ιπρλάξηα ηνπο,
δελ πήξαλ καδί ηνπο ιάδη νη θξφληκεο, φκσο, πήξαλ ιάδη ζηα δνρεία ηνπο καδί κε ηα
ιπρλάξηα ηνπο. Καη επεηδή ν λπκθίνο θαζπζηεξνχζε, λχζηαμαλ φιεο θαη θνηκφληαλ. ην
κέζνλ, φκσο, ηεο λχρηαο έγηλε κηα θξαπγή: Να! ν λπκθίνο έξρεηαη βγείηε έμσ ζε
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ζπλάληεζή ηνπ. Σφηε, ζεθψζεθαλ φιεο εθείλεο νη παξζέλεο, θαη εηνίκαζαλ ηα ιπρλάξηα
ηνπο. Καη νη κσξέο είπαλ ζηηο θξφληκεο: Αψζηε καο απφ ην ιάδη ζαο επεηδή, ηα
ιπρλάξηα καο ζβήλνπλ. Καη νη θξφληκεο απάληεζαλ, ιέγνληαο: Μήπσο θαη δελ θηάζεη
γηα καο θαη γηα ζαο γη' απηφ, θαιχηεξα πεγαίλεηε ζ' απηνχο πνπ πνπιάλε, θη αγνξάζηε
γηα ηνλ εαπηφ ζαο. Καη ελψ έθεπγαλ γηα λα αγνξάζνπλ, ήξζε ν λπκθίνο θαη νη έηνηκεο
κπήθαλ καδί ηνπ κέζα ζηνπο γάκνπο, θαη ε ζχξα θιείζηεθε. Καη χζηεξα, έξρνληαη θαη
νη ππφινηπεο παξζέλεο, ιέγνληαο: Κχξηε, Κχξηε, άλνημέ καο. Καη εθείλνο απαληψληαο
είπε: αο δηαβεβαηψλσ, δελ ζαο γλσξίδσ. Ώγξππλείηε, ινηπφλ, επεηδή δελ μέξεηε ηελ
εκέξα νχηε ηελ ψξα, θαηά ηελ νπνία έξρεηαη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΚΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Χ! Πφζν φκνξθεο νη αξεηέο θαη πφζν σξαίεο νη παξαβνιέο πνπ είπε ν ΐαζηιεχο
ηεο δφμεο, ν Εεζνχο, ν ΐαζηιεχο ηεο ράξηηνο θαη ησλ αγαζψλ, ν εηξελνπνηφο, ν νπνίνο
ράξηζε ζην αλζξψπηλν γέλνο ηελ θνηλσλία ηεο ΐαζηιείαο Σνπ!
Ώθνχζηε, κειεηήζηε, θαηαλνείζηε θαη κάζεηε ηηο καθάξηεο παξαβνιέο Σνπ, πνπ
αλαθέξνληαη ζην Βπαγγέιην, θαη εηδηθφηεξα εθείλε γηα ηηο θξφληκεο παξζέλνπο, νη
νπνίεο έκνηαδαλ κε ηελ πιήξε επθξνζχλεο ΐαζηιεία Σνπ. Ώπφ ηηο δέθα παξζέλνπο γηα
ηηο νπνίεο κίιεζε ν Κχξηνο, νη πέληε ήηαλ θξφληκεο θαη νη πέληε κσξέο.
Καη νη δέθα ήηαλ παξζέλνη, φκσο ρσξίζζεθαλ εμαηηίαο ησλ πξάμεψλ ηνπο. Ο
Κχξηνο καθάξηζε ηηο θξφληκεο, δηφηη θέξζεθαλ ζπλεηά θαη γέκηζαλ ηα ιπρλάξηα ηνπο κε
έιαην, θαη ηα δνρεία ηνπο κε ην πεξίζζεπκα ηνπ ειαίνπ.
Ώληηζέησο, νη κσξέο παξζέλνη ακέιεζαλ θαη δελ ζπλέιαβαλ ηελ αμία ησλ
ιπρλαξηψλ. Έηζη, φηαλ ζεθψζεθαλ φιεο ηελ ίδηα ψξα γηα λα πξνυπαληήζνπλ ηνλ
γακπξφ, ηα ιπρλάξηα ησλ κσξψλ δελ άλαςαλ θαηά ηελ ψξα εθείλε, θαη έηζη δελ
εηζήιζαλ ζηνλ νίθν καδί κε ηνλ γακπξφ θαη πεξίκελαλ έμσ, ελψ νη θξφληκεο εηζήιζαλ
ζηνλ νίθν καδί ηνπ.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Πξνθεηείεο
Χζεέ 9:14-17 , 10:1-2
Αψζε ζ' απηνχο, Κχξηε ηη ζα δψζεηο; Αψζε ζ' απηνχο κήηξα πνπ απνβάιιεη, θαη
μεξνχο καζηνχο. ιε ε θαθία ηνπο είλαη ζηα Γάιγαια επεηδή, εθεί ηνπο κίζεζα
εμαηηίαο ηήο θαθίαο ησλ πξάμεψλ ηνπο ζα ηνπο εμψζσ απφ ηνλ νίθν κνπ δελ ζα ηνπο
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αγαπψ πιένλ φινη νη άξρνληέο ηνπο είλαη απνζηάηεο. Ο Βθξατκ παηάρηεθε ε ξίδα ηνπο
μεξάζεθε. θαξπφ δελ ζα θάλνπλ αθφκα θη αλ γελλήζνπλ, ζα ζαλαηψζσ ηα επηζπκεηά
ηήο κήηξαο ηνπο. Ο Θεφο κνπ ζα ηνπο απνξξίςεη, επεηδή δελ ηνλ άθνπζαλ θαη ζα είλαη
πιαλψκελνη αλάκεζα ζηα έζλε. Ο Εζξαήι είλαη κηα άκπεινο κε σξαία θιήκαηα
θαξπνθφξεζε άθζνλα ζχκθσλα κε ην πιήζνο ησλ θαξπψλ ηνπ πιήζπλε ηα ζπζηαζηήξηα
ζχκθσλα κε ηελ αγαζφηεηα ηεο γεο ηνπ ιάκπξπλε ηα αγάικαηα. Δ θαξδηά ηνπο είλαη
κνηξαζκέλε ηψξα, ζα ηηκσξεζνχλ απηφο ζα θαηαζθάςεη ηα ζπζηαζηήξηά ηνπο, ζα
θζείξεη ηα αγάικαηά ηνπο. Αφμα ζηε αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 22:20,21
Ώπφ ηνπ ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βιεπζέξσζε ηελ ςπρή κνπ απφ ξνκθαία, ηε κνλαδηθή κνπ ςπρή απφ δχλακε
ζθχινπ. ψζε κε απφ ζηφκα ιηνληαξηνχ, θαη εηζάθνπζέ κε, ειεπζέξσζέ κε απφ θέξαηα
κνλνθέξαησλ δψσλ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 23:29-36
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην
επαγγέιην. Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Ώιινίκνλν ζε ζαο, γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, ππνθξηηέο επεηδή, θηίδεηε ηνπο
ηάθνπο ησλ πξνθεηψλ, θαη ζηνιίδεηε ηα κλεκεία ησλ δηθαίσλ θαη ιέηε: Ώλ ήκαζηαλ
ζηηο εκέξεο ησλ παηέξσλ καο, δελ ζα είρακε ζπκκεηνρή καδί ηνπο ζην αίκα ησλ
πξνθεηψλ. ζηε, καξηπξείηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο φηη είζηε γηνη εθείλσλ πνπ θφλεπζαλ
ηνπο πξνθήηεο. πκπιεξψζαηε θη εζείο ην κέηξν ησλ παηέξσλ ζαο. Φίδηα, γελλήκαηα
απφ νρηέο, πψο ζα μεθχγεηε απφ ηελ θαηαδίθε ηήο γέελλαο; Γη' απηφ, δέζηε, εγψ ζηέιλσ
ζε ζαο πξνθήηεο θαη ζνθνχο θαη γξακκαηείο θαη απ' απηνχο ζα ζαλαηψζεηε θαη ζα
ζηαπξψζεηε, θαη απ' απηνχο ζα καζηηγψζεηε ζηηο ζπλαγσγέο ζαο, θαη ζα θαηαδηψμεηε
απφ πφιε ζε πφιε γηα λα έξζεη επάλσ ζαο θάζε δίθαην αίκα, πνπ ρχλεηαη επάλσ ζηε γε,
απφ ην αίκα ηνχ δηθαίνπ Άβει, κέρξη ην αίκα ηνχ Γαραξία, ηνπ γηνπ ηνχ ΐαξαρία, πνπ
ηνλ θνλεχζαηε αλάκεζα ζηνλ λαφ θαη ζην ζπζηαζηήξην. αο δηαβεβαηψλσ: ια απηά ζα
έξζνπλ επάλσ ζ' απηή ηε γελεά.

Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Χ! Πφζν ζιηβεξνί είλαη νη ραξαθηεξηζκνί πνπ απέδσζε ν Υξηζηφο ζηνπο
Φαξηζαίνπο! Σνπο απέδσζε ην «Οπαί» ρσξίο πξνθαηάιεςε, δηφηη έκνηαζαλ ζηνπο
παηέξεο ηνπο θαη κηκήζεθαλ ηηο πξάμεηο ηνπο. Οη παηέξεο ηνπο θφλεπζαλ ηνπο αγίνπο
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πξνθήηεο, θαη νη επφκελνη έθηηζαλ ηνπο ηάθνπο ηνπο. Βίλαη θίδηα, γελλήκαηα απφ νρηέο,
θαη δελ δηαθεχγνπλ ηελ θφιαζε, θαζψο ν Θεφο ζα εθδηθεζεί ην αίκα φισλ ησλ δηθαίσλ,
ην νπνίν ρχζεθε ζε φιε ηε γε: απφ ην αίκα ηνχ δηθαίνπ Άβει κέρξη ην αίκα ηνπ
Γαραξίνπ, πηνχ ηνπ ΐαξαρίνπ, πνπ ηνλ θφλεπζαλ κεηαμχ ηνπ Νανχ θαη ηνπ
ζπζηαζηεξίνπ. ιεο απηέο νη ζιίςεηο ζα επηπέζνπλ επάλσ ζ‟ απηή ηε γελεά, δηφηη φινη
καδί απφ θνηλνχ ζπλσκφηεζαλ θαηά ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ ψζηε λα Σνλ θνλεχζνπλ. Γηα
ηνχην ν Θεφο ηνχο ζθφξπηζε επί ηεο γεο, θαη αηρκαισηίζζεθαλ θαη ππνδνπιψζεθαλ
ζηνπο ερζξνχο ηνπο, θαη ηελ θιεξνλνκία ηνπο ηελ πήξαλ άιινη, θαη νη νίθνη ηνπο ζα
αθαληζζνχλ.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ

Πξνθεηείεο
νθία νινκώληνο 7:24-30
Δ ζνθία είλαη πην γξήγνξε απφ ν,ηηδήπνηε άιιν. Βηζρσξεί θαη δηέξρεηαη κέζα
απφ φια γηαηί είλαη θαζαξή. Αηφηη απηή είλαη ε πλνή ηνπ παληνδπλάκνπ Θενχ, θαη
ζαθήο αληαλάθιαζε ηεο δφμαο ηνπ παληνθξάηνξα. Γηα απηφ ηίπνηε ην κνιπζκέλν δελ
εηζέξρεηαη ζε απηή θαη δελ ηελ κνιχλεη. Ώπηή είλαη ην θσηεηλφ απαχγαζκα ηνπ ζείνπ,
ακεηαβιήηνπ, αησλίνπ θσηφο νινθάζαξν θαζξέθηεο ηεο δχλακεο ηνπ Θενχ, εηθφλα ηεο
αγαζφηεηαο ηνπ Θενχ. Καη ελψ είλαη κία κφλν,κπνξεί λα θάλεη ηα πάληα,ηα θάλεη φια
θαηλνχξηα θαη ε ίδηα κέλεη ακεηάβιεηε. Ώπφ γελεά ζε γελεά κεηαβαίλεη θαη βξίζθεη
αγλέο ςπρέο θαη δεκηνπξγεί ηνπο θίινπο ηνπ Θενχ θαη ηνπο πξνθήηεο. Καλέλα άιιν
ινγηθφ νλ δελ αγαπά ν Θεφο,παξά κφλν εθείλν πνπ ζπγθαηνηθεί κε ηελ ζεία ζνθίαλ.
Ώπηή είλαη πην θακπξή απφ ηνλ ήιην, θαη βξίζθεηαη πην ςειά απφ ηα
αζηέξηα,ζπγθξηλνκέλε κε ην θσο ππεξέρεη θαη πξνεγείηαη απφ απηφ. Αηφηη ην κελ πιηθφ
θσο ην δηαδέρεηαη ε λχθηα θαλέλα φκσο ζθφηνο θαη θακκία ζθηα θαθίαο δελ κπνξεί λα
θπξηαξρήζε ζηελ ζεία ζνθία. Αφμα ζηε αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 57:1
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βιέεζε κε, σ Θεέ, ειέεζέ κε επεηδή, ζε ζέλα ζηεξίρηεθε ε ςπρή κνπ. θαη ζηε
ζθηά ησλ πηεξχγσλ ζνπ ζα ειπίδσ, κέρξηο φηνπ πεξάζνπλ νη ζπκθνξέο.
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Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 11:55-57
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη πιεζίαδε ην Πάζρα ησλ Ενπδαίσλ θαη πνιινί αλέβεθαλ απφ εθείλν ηνλ
ηφπν ζηα Εεξνζφιπκα πξηλ απφ ην Πάζρα, γηα λα θαζαξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο.
Γεηνχζαλ, ινηπφλ, ηνλ Εεζνχ, θαη έιεγαλ αλακεηαμχ ηνπο, θαζψο ζηέθνληαλ κέζα ζην
ηεξφ: Ση ζαο θαίλεηαη; ηη δελ ζάξζεη ζηε γηνξηή; Καη είραλ δψζεη πξνζηαγή θαη νη
αξρηεξείο θαη νη Φαξηζαίνη, αλ θάπνηνο κάζεη πνχ είλαη, λα ην δηακελχζεη, γηα λα ηνλ
πηάζνπλ.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Οη Ενπδαίνη είραλ έλα έζηκν, φηαλ πιεζίαδε ην Πάζρα ηνπο. Πνιινί άλδξεο
αλέβαηλαλ ζηα Εεξνζφιπκα, γηα λα θαζαξηζζνχλ. ηαλ αλέβεθαλ, σο ζπλήζσο, δελ
είδαλ ηνλ Εεζνχ λα αλεβαίλεη. Έηζη, είπαλ ν έλαο ζηνλ άιιν θαζψο ήηαλ ζηνλ Ναφ:
Ώιήζεηα, κήπσο δελ έιζεη ζηελ ενξηή;». Οη ππνθξηηέο είραλ ινγηζκφ γεκάην πνλεξία
θαη ππνθξηζία. Αηφηη νη αξρηεξείο, νη Φαξηζαίνη θαη νη πξεζβχηεξνη είραλ δψζεη εληνιή,
αλ θάπνηνο κάζαηλε πνχ είλαη ν Εεζνχο, λα ην πεη, ψζηε λα Σνλ πηάζνπλ.
Χ! Πφζε είλαη ε ακάζεηα, ε άγλνηα θαη ε πλεπκαηηθή ξαζπκία ησλ πνλεξψλ!
Έζηεζαλ παγίδα ζηνλ Παληνδχλακν, δηφηη είλαη παξαβάηεο. Γηα ηνχην ζα ηνπο δέζεη κε
αιπζίδεο θαη ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ θφιαζε θαη ζηνλ ηφπν ησλ βαζάλσλ.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.
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ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Πξνθεηείεο
Έμνδνο 17:1-7
Καη νιφθιεξε ε ζπλαγσγή ησλ γησλ Εζξαήι ζεθψζεθε απφ ηελ έξεκν ηλ,
αθνινπζψληαο ηηο νδνηπνξίεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πξνζηαγή ηνχ Κπξίνπ, θαη
ζηξαηνπέδεπζαλ ζηε Ραθηδείλ φπνπ δελ ππήξρε λεξφ γηα λα πηεη ν ιαφο. Καη κηινχζαλ
πξνζβιεηηθά ελάληηα ζηνλ Μσπζή, ιέγνληαο: Αψζε καο λεξφ γηα λα πηνχκε. Καη ν
Μσπζήο είπε ζ' απηνχο: Γηαηί κηιάηε πξνζβιεηηθά ελαληίνλ κνπ; Γηαηί πεηξάδεηε ηνλ
Κχξην; Καη ν ιαφο δίςαζε εθεί γηα λεξφ θαη ν ιαφο γφγγπδε ελάληηα ζηνλ Μσπζή,
ιέγνληαο: Γηαηί γίλεηαη απηφ; Μαο αλέβαζεο απφ ηελ Ώίγππην, γηα λα ζαλαηψζεηο εκάο,
θαη ηα παηδηά καο, θαη ηα θηήλε καο κε ηε δίςα; Καη ν Μσπζήο βφεζε ζηνλ Κχξην,
ιέγνληαο: Ση λα θάλσ ζε ηνχην ηνλ ιαφ; Λίγν κέλεη λα κε ιηζνβνιήζνπλ. Καη ν Κχξηνο
είπε ζηνλ Μσπζή: Πέξαζε κπξνζηά απφ ηνλ ιαφ, θαη πάξε καδί ζνπ απφ ηνπο
πξεζβχηεξνπο ηνπ Εζξαήι θαη ηε ξάβδν ζνπ, κε ηελ νπνία ρηχπεζεο ηνλ πνηακφ, λα ην
πάξεηο ζην ρέξη ζνπ, θαη λα παο δεο, εγψ ζα ζηαζψ εθεί κπξνζηά ζνπ, επάλσ ζηελ
πέηξα ζην Υσξήβ, θαη ζα ρηππήζεηο ηελ πέηξα, θαη ζα βγεη απ' απηή λεξφ γηα λα πηεη ν
ιαφο. Έηζη θαη έθαλε ν Μσπζήο κπξνζηά ζηνπο πξεζβχηεξνπο ηνπ Εζξαήι. Καη
απνθάιεζε ην φλνκα ηνπ ηφπνπ Μαζζά, θαη Μεξηβά, γηα ηελ πξνζβνιή ησλ γησλ
Εζξαήι, θαη επεηδή πείξαμαλ ηνλ Κχξην, ιέγνληαο: Βίλαη ν Κχξηνο αλάκεζά καο ή φρη;
Αφμα ζηε αγία Σξηάδα ακήλ.

Παξνηκίαη 3:5-14
Έιπηδε ζηνλ Κχξην κε φιε ζνπ ηελ θαξδηά, θαη κε επηζηεξίδεζαη ζηε ζχλεζή ζνπ
ζε φινπο ηνπο δξφκνπο ζνπ γλψξηδε απηφλ, θη απηφο ζα δηεπζχλεη ηα βήκαηά ζνπ. Με
θαληάδεζαη ηνλ εαπηφ ζνπ ζνθφ λα θνβάζαη ηνλ Κχξην, θαη λα μεθιίλεηο απφ θαθφ.
Ώπηφ ζα είλαη γηαηξεηά ζηα λεχξα ζνπ, θαη αλαδσνγφλεζε ζηα θφθαιά ζνπ. Σίκα ηνλ
Κχξην απφ ηα ππάξρνληά ζνπ, θαη απφ ηηο απαξρέο φισλ ησλ γελλεκάησλ ζνπ θαη ζα
γεκίζνπλ νη ζηηαπνζήθεο ζνπ απφ αθζνλία, θαη νη ιελνί ζνπ ζα μερεηιίδνπλ απφ λέν
θξαζί. Γηε κνπ, κε θαηαθξνλείο ηελ παηδεία ηνχ Κπξίνπ, θαη κε αζπκείο φηαλ ειέγρεζαη
απ' απηφλ επεηδή, ν Κχξηνο ειέγρεη φπνηνλ αγαπάεη, φπσο ν παηέξαο ηνλ γην ηνπ, ζηνλ
νπνίν αξέζθεηαη. Μαθάξηνο ν άλζξσπνο πνπ βξήθε ζνθία, θαη ν άλζξσπνο πνπ
απέθηεζε ζχλεζε επεηδή, ην εκπφξηφ ηεο είλαη θαιχηεξν παξά ην εκπφξην κε ην αζήκη,
θαη ην θέξδνο ηεο πεξηζζφηεξν απφ θαζαξφ ρξπζάθη. Αφμα ζηε αγία Σξηάδα ακήλ.

Χζεέ 5:13-15 , 6:1-3
Καη ν Βθξατκ είδε ηε λφζν ηνπ, θαη ν Ενχδαο ην έιθνο ηνπ, θαη ν Βθξατκ πήγε
ζηνλ Ώζζχξην θαη έζηεηιε πξνο ηνλ βαζηιηά Εαξείβ απηφο, φκσο, δελ κπφξεζε λα ζαο
γηαηξέςεη νχηε λα ζαο απαιιάμεη απφ ην έιθνο ζαο. Βπεηδή, εγψ ζα είκαη ζηνλ Βθξατκ
ζαλ ιηνληάξη, θαη ζηνλ νίθν Ενχδα ζαλ ζθχκλνο ιηνληαξηνχ εγψ, εγψ ζα δηαζπαξάμσ,
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θαη ζα αλαρσξήζσ ζα πάξσ, θαη δελ ζα ππάξρεη θάπνηνο γηα λα ειεπζεξψζεη. Θα πάσ,
ζα επηζηξέςσ ζηνλ ηφπν κνπ, κέρξηο φηνπ γλσξίζνπλ ην έγθιεκά ηνπο, θαη δεηήζνπλ
ην πξφζσπφ κνπ κέζα ζηε ζιίςε ηνπο ζάξζνπλ ζε κέλα απφ ηα ραξάκαηα ηεο εκέξαο.
Βιάηε, θαη αο επηζηξέςνπκε ζηνλ Κχξην Βπεηδή, απηφο δηαζπάξαμε, θαη ζα γηαηξέςεη
Πάηαμε, θαη ζα πεξηδέζεη ηελ πιεγή καο. Θα καο αλαδσνπνηήζεη χζηεξα απφ δχν
εκέξεο Καηά ηελ ηξίηε εκέξα ζα καο αλαζηήζεη, θαη ζα δνχκε κπξνζηά ηνπ. Σφηε, ζα
γλσξίζνπκε θαη ζα εμαθνινπζνχκε λα γλσξίδνπκε ηνλ Κχξην Δ έμνδφο ηνπ είλαη
πξνδηαηαγκέλε ζαλ ηελ απγή Καη ζάξζεη ζε καο ζαλ δπλαηή βξνρή, ζαλ βξνρή φςηκε
θαη πξψηκε επάλσ ζηε γε. Αφμα ζηε αγία Σξηάδα ακήλ.

νθία εηξάρ (απνζπάζκαηα από 1:14-30 , 2:1-18, 3:1-30)
Δ βάζε ηεο ζνθίαο είλαη ν ζεβαζκφο ζηνλ Κχξην κε ηνπο πηζηνχο καδί κε εθείλεη
πιάζηεθε,φπνπ έδσζε ζαλ βξνρή ηε γλψζε θαη λφεζε θαη εμχςσζε ηελ δφμα απηψλ
πνπ ηελ θαηέρνπλ. Δ αλαίηηα νξγή δελ ζα κπνξέζεη δηθαίσζε λα βξεη,γηαηί ε ζπλήζεηα
ηνπ αλζξψπνπ λα νξγίδεηαη,είλαη ε θαηαζηξνθή ηνπ. Ο άλζξσπνο ηεο ππνκνλήο ζα
αληέμεη σο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή,φπνπ ζα ζπγθξαηεί ηα ιφγηα ηνπ θαη ησλ πηζηψλ ηα
ρείιε γηα ηε δηθή ηνπ ζσθξνζχλε ζα κηινχλ. Μεο ηεο ζνθίαο ηνπο ζεζαπξνχο ηα ιφγηα
είλαη ηεο γλψζεο,ελψ ν ακαξησιφο κηζεί ηε ζενζέβεηα. Ώλ ηε ζνθία πφζεζεο θξφληηζε
λα ηεξήζεηο ηηο εληνιέο θαη ν Κχξηνο ζα ζνπ ηε ραξίζεη. Βπίζεο, κελ πιεζηάζεηο ηνλ
Κχξην κε δίςπρε θαξδηά θαη πξφζερε ηα ιφγηα ζνπ. Σνλ εαπηφ ζνπ κε ηλ αλεβάδεηο γηα
λα κελ πέζεηο ρακειά θαη θαηαληξνπηαζηείο ηφηε ηα κπζηεθά ζνπ ζα ηα θαλεξψζεη ν
Κχξηνο. Παηδί κνπ,αλ ζηε δνχιεςε ζεο λα κπεηο ηνπ Κπξίνπ,γηα λα δνθηκαζίεο
θξφληηζε λα εηνηκαζηείο. Γηαηί ην κάιακα κεο ζηε θσηηά μειαγαξίδεηαη θαη νη εθιεθηνί
κεο ζηεο ηαπείλσζεο ηνπο ην θακίλη. ζνη ηνλ Κχξην ζέβεζηε,πξνζκέλεηε ην έιενο ηνπ
θαη κελ παξαζηαηείηε,λα κε ζαο βξεη ν φιεζξνο. Κνηηάμηε ηηο γεληέο πνπ πέξαζαλ θαη
ζηνραζηείηε: Πνηνο εκπηζηεχηεθε ηνλ Κχξην θαη ληξνπηάζηεθε? Ή πνηνο επέκεηλε
ζηαζεξά λα ηνλ ζέβεηαη θη εγθαηαιείθζεθε? Ή πνηνο ηνλ αλαδήηεζε θαη απηφο ηνλ
αγλφεζε? Ώιινίκνλν ζηηο άηνικεο θαξδηέο θαη ζηα παξαιπκέλα ρέξηα θαη ζηνλ
ακαξησιφ πνπ δπν βαδίδεη δξφκνπο. Ώιινίκνλν ζε εζάο πνπ ηελ ππνκνλή ηε ράζαηε
θαη ηη ζα θάλεηε φηαλ ν Κχξηνο έξζεη? ζνη ηνλ Κχξην ζέβνληαη ηα ιφγηα ηνπ δε ζα ηα
παξαβνχλ θαη εθείλνη πνπ ηνλ αγαπνχλ,ηηο εληνιέο ηνπ ζα ηεξήζνπλ. Παηδί κνπ,
θξφληηζε γηα ηνλ παηέξα ζνπ ζηε γεξαηεηά ηνπ. Ο ζθιεξφθαξδνο θαθνπαζαίλεη ζηα
ζηεξλά,ν ζθιεξνηξάρεινο κε ιίπε ζα θνξηψλεηαη,θαη ζα ζσξεχεη ν ακαξησιφο θξίκα
πάλσ ζην θξίκα. Γηα ηνπ πεξήθαλνπ ηα βάζαλα δελ βξίζθεηαη γηαηξεηά. Σνπ ζπλεηνχ
αλζξψπνπ ε θαξδηά ηελ παξνηκία ζα ζηνραζηεί. Έηζη φπσο ζβήλεη ην λεξφ πνπ
ιακπαδηάδεη,ην ίδην θαη ε ειεεκνζχλε πιήζνο ακαξηηψλ ηηο ζπγρσξεί. Αφμα ζηε αγία
Σξηάδα ακήλ.
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ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΔΝΟΤΝΣΑ
ΣΟΤ ΑΡΥΗΜΑΝΓΡΗΣΟΤ
Αελ ζα θνπξαζζψ, αδειθνί κνπ, λα ζαο επαλαιακβάλσ ηα ίδηα ιφγηα: Με
λνκίδεηε φηη, φηαλ ρσξηζζεί ην άρπξν απφ ην ζηηάξη, ζα βξνπλ αλάπαπζε νη ακαξησινί.
αο ιέσ απφ ηε καξηπξία ηεο Ώγίαο Γξαθήο φηη νη άγγεινη, νη αξράγγεινη, νη άγηνη ζα
ζσπάζνπλ θαη ν ιφγνο ηνπ Θενχ ζα έρεη ηελ απνθαζηζηηθή θαη ηειηθή θξίζε ηελ εκέξα
πνπ ζα ρσξίζεη ηνπο πνλεξνχο απφ ηνπο δηθαίνπο, πνπ ζα ξίμεη ηνπο ακαξησινχο ζηε
θιφγα ηνπ ππξφο.
Μήπσο λνκίδεηο φηη ν Θεφο είλαη ζαλ ηνπο αλζξψπνπο, πνπ έρνπλ ζπκβνχινπο
γηα λα ηνπο ξσηνχλ; Ση είλαη απηφ πνπ κπνξεί λα μεράζεη ν Θεφο, ψζηε λα ηνπ ην πεη
θάπνηνο; Ή ηη κπνξεί λα ξσηήζεη θάπνηνλ ν Θεφο θαη λα σθειεζεί απ‟ απηφλ; Αελ
κπνξνχκε λα πνχκε ηίπνηε άιιν παξά κφλν απηά ηα ιφγηα κε έλα ζηφκα: «Ώιεζηλέ
Κξηηά, νη απνθάζεηο νπ ζνπ είλαη δίθαηεο, δηφηη π δίλεηο ζηνλ θαζέλα θαηά ηα έξγα
ηνπ. Κχξηε, αδπλαηνχκε λα ζνπ ππελζπκίζνπκε νηηδήπνηε, δηφηη είζαη ε πεγή ηνπ
ειένπο».
Αο θαηαθιείζνπκε εδώ ηελ νκηιία ηνπ αγίνπ παηέξα καο αββά ελνύληα, ν
νπνίνο θώηηζε ηνλ λνπ καο θαη ηνπο νθζαικνύο ηεο θαξδίαο καο, εηο ην όλνκα ηνπ
Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ηνπ ελόο Θεόο. Ακήλ.

Φαικόο 51:4, 33:10
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γηα λα δηθαησζείο ζηα ιφγηα ζνπ, θαη λα είζαη άκεκπηνο ζηηο θξίζεηο ζνπ. Ο
Κχξηνο καηαηψλεη ηε βνπιή ησλ εζλψλ, αλαηξέπεη ηνπο ζπιινγηζκνχο ησλ ιαψλ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 11:46-57
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Μεξηθνί απ' απηνχο, φκσο, πήγαλ ζηνπο Φαξηζαίνπο, θαη είπαλ ζ' απηνχο φζα
έθαλε ν Εεζνχο. Οη αξρηεξείο θαη νη Φαξηζαίνη ζπγθξφηεζαλ, ινηπφλ, ζπλέδξην, θαη
έιεγαλ: Ση θάλνπκε; Βπεηδή, απηφο ν άλζξσπνο θάλεη πνιιά ζαχκαηα. Ώλ ηνλ
αθήζνπκε έηζη, φινη ζα πηζηέςνπλ ζ' απηφλ θαη ζα „ξζνπλ νη Ρσκαίνη θαη ζα αθαλίζνπλ
θαη ηνλ ηφπν καο θαη ην έζλνο. Έλαο, κάιηζηα, θάπνηνο απ' απηνχο, ν Κατάθαο, πνπ
ήηαλ αξρηεξέαο εθείλνπ ηνχ ρξφλνπ, ηνπο είπε: Βζείο δελ μέξεηε ηίπνηε νχηε
ζπιινγίδεζηε φηη, καο ζπκθέξεη λα πεζάλεη έλαο άλζξσπνο γηα ράξε ηνχ ιανχ, θαη λα
κε ραζεί νιφθιεξν ην έζλνο. Καη ηνχην δελ ην είπε απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά επεηδή
ήηαλ αξρηεξέαο εθείλνπ ηνχ ρξφλνπ, πξνθήηεπζε φηη ν Εεζνχο επξφθεηην λα πεζάλεη
ράξε ηνχ έζλνπο θαη φρη κνλάρα γηα ράξε ηνχ έζλνπο, αιιά θαη γηα λα ζπγθεληξψζεη ζε
έλα ηα δηαζθνξπηζκέλα παηδηά ηνχ Θενχ. Ώπφ ηελ εκέξα εθείλε, ινηπφλ, έθαλαλ
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ζπκβνχιην γηα λα ηνλ ζαλαηψζνπλ. Γη' απηφ, ν Εεζνχο δελ πεξπαηνχζε πιένλ θαλεξά
αλάκεζα ζηνπο Ενπδαίνπο, αιιά αλαρψξεζε απφ εθεί ζηνλ ηφπν θνληά ζηελ έξεκν,
ζηελ πφιε πνπ ιεγφηαλ Βθξατκ, θαη έκελε εθεί καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Καη πιεζίαδε
ην Πάζρα ησλ Ενπδαίσλ θαη πνιινί αλέβεθαλ απφ εθείλν ηνλ ηφπν ζηα Εεξνζφιπκα
πξηλ απφ ην Πάζρα, γηα λα θαζαξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Γεηνχζαλ, ινηπφλ, ηνλ Εεζνχ,
θαη έιεγαλ αλακεηαμχ ηνπο, θαζψο ζηέθνληαλ κέζα ζην ηεξφ: Ση ζαο θαίλεηαη; ηη δελ
ζα „ξζεη ζηε γηνξηή; Καη είραλ δψζεη πξνζηαγή θαη νη αξρηεξείο θαη νη Φαξηζαίνη, αλ
θάπνηνο κάζεη πνχ είλαη, λα ην δηακελχζεη, γηα λα ηνλ πηάζνπλ.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Έθαλαλ, ινηπφλ, νη Φαξηζαίνη ζπλέδξην, θαη έιεγαλ κεηαμχ ηνπο: «Ση πξέπεη λα
θάλνπκε κε απηφλ ηνλ άλζξσπν, πνπ θάλεη πνιιά ζαχκαηα; Ώλ ηνλ αθήζνπκε έηζη,
φινη ζα πηζηέςνπλ ζ‟ απηφλ θαη ζα έιζνπλ νη Ρσκαίνη γηα λα θπξηεχζνπλ ηνλ ηφπν
καο». Έλαο, κάιηζηα, απφ απηνχο, ν Κατάθαο, πνπ ήηαλ αξρηεξέαο εθείλνπ ηνχ ρξφλνπ,
ηνπο είπε: «Πξέπεη λα πεζάλεη θάπνηνο απφ ηνλ ιαφ ράξηλ φινπ ηνπ έζλνπο». Ώπφ ηελ
ψξα εθείλε, ινηπφλ, ζπλσκφηεζαλ γηα λα ηνλ θνλεχζνπλ. Γη‟ απηφ, ν Εεζνχο έθπγε, θαη
πήγε ζε έλαλ ηφπν ζηελ έξεκν, θαη έκελε εθεί καδί κε ηνπο καζεηέο Σνπ. Καη, θαζψο
πιεζίαδε ε ενξηή ησλ Ενπδαίσλ, Σνλ αλαδεηνχζαλ γηα λα Σνλ θνλεχζνπλ.
Ώιήζεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε απηφ πνπ είπε ν πξνθήηεο ΔζαΎαο: «Ώιινίκνλν,
έζλνο ακαξησιφ, ζπέξκα θζνξάο, ηέθλα αλνκίαο, Σν βφδη γλσξίδεη ην αθεληηθφ ηνπ,
θαη
ην
γατδνχξη
ηε
θάηλε
ηνχ
θπξίνπ
ηνπ·
ν Εζξαήι, φκσο, δελ κε γλσξίδεη, θαη δελ αλαγλσξίδεη φηη είκαη ν δεκηνπξγφο ηνπ». Γηα
ηνλ ιφγν απηφ, νη ίδηνη θαη ηα ηέθλα ηνπο ζα παξακέλνπλ αησλίσο ζηελ θφιαζε· απηή
ζα είλαη ε αηψληα θαηνηθία ηνπο.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.
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ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Πξνθεηείεο
Έμνδνο 13:17-22
Καη φηαλ ν Φαξαψ εμαπέζηεηιε ηνλ ιαφ, ν Θεφο δελ ηνπο νδήγεζε δηακέζνπ
ηνπ δξφκνπ ηήο γεο ησλ Φηιηζηαίσλ, αλ θαη ήηαλ ν ζπληνκφηεξνο επεηδή, ν Θεφο είπε:
Μήπσο ν ιαφο, βιέπνληαο ηνλ πφιεκν, κεηακειεζεί θαη επηζηξέςεη ζηελ Ώίγππην.
Ώιιά ν Θεφο πεξηέθεξε ηνλ ιαφ δηακέζνπ ηνπ δξφκνπ ηήο εξήκνπ πξνο ηελ Βξπζξά
Θάιαζζα θαη αλέβεθαλ νη γηνη Εζξαήι απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ εμνπιηζκέλνη. Καη ν
Μσπζήο πήξε καδί ηνπ ηα θφθαια ηνπ Εσζήθ επεηδή, είρε νξθίζεη ηνπο γηνπο Εζξαήι κε
φξθν, ιέγνληαο: Ο Θεφο, βέβαηα, ζα ζαο επηζθεθζεί θαη ζα αλεβάζεηε ηα θφθαιά κνπ
απφ εδψ καδί ζαο. Καη φηαλ αλαρψξεζαλ απφ ηε νθρψζ, ζηξαηνπέδεπζαλ ζηελ Βζάκ,
πξνο ηα άθξα ηήο εξήκνπ. Καη ν Κχξηνο πνξεπφηαλ κπξνζηά απ' απηνχο, ηελ εκέξα ζε
ζηχιν λεθέιεο, γηα λα ηνπο νδεγεί ζηνλ δξφκν θαη ηε λχρηα, ζε ζηχιν θσηηάο, γηα λα
ηνπο θέγγεη ψζηε λα νδνηπνξνχλ εκέξα θαη λχρηα δελ απνκάθξπλε κπξνζηά απφ ηνλ
ιαφ ηνλ ζηχιν ηήο λεθέιεο ηελ εκέξα νχηε ηνλ ζηχιν ηήο θσηηάο ηε λχρηα. Αφμα ζηε

αγία Σξηάδα ακήλ.
νθία εηξάρ 22:7-18
πνηνο δηδάζθεη αλφεην άλζξσπν,κνηάδεη κε εθείλνλ, πνπ πξνζπαζεί λα
ζπγθνιιήζε ηα ζξαχζκαηα ελφο πήιηλνπ δνρείνπ κνηάδεη επίζεο κε εθείλνλ, ν νπνίνο
πξνζπαζεί λα μππλήζεη θάπνηνλ πνπ θνηκάηαη χπλν βαζχ. Με άλζξσπν πνπ δηεγείηαη
ηζηνξίαο ζε θάπνηνλ λπζηάδνληα,κνηάδεη ν δηδάζθαινο πνπ δηδάζθεη αλφεην θαη, φηαλ
ηειεηψζεη ηελ δηδαζθαιία ηνπ, ν αλφεηνο ζα ηνπ πεη ηη ζπκβαίλεη; Κιάςε γηα έλα
λεθξφ,δηφηη εζβέζζε ην θσο ηεο δσήο θιάςε θαη γηα ηνλ αλφεην,δηφηη δελ ππάξρεη ζε
απηφλ ζχλεζε. Κιάςηε ιηγφηεξα ηνλ λεθξφλ,δηφηη επηηέινπο απηφο αλεπαχηεθε απφ ηηο
ηαιαηπσξίεο ηεο παξνχζαο δσήο. Δ δσή φκσο ηνπ αλφεηνπ είλαη ρεηξνηέξα θαη απφ
απηφλ ηνλ ζάλαηνλ. Σν πέλζνο γηα έλα λεθξφ δηαξθεί επηά εκέξαο, ην πέλζνο φκσο γηα
έλαλ αλφεην δηαξθεί φιεο ηηο εκέξεο ηεο δσήο ηνπ. Με αλφεην θαη αζχλεην κελ
θνπβεληηάδεηο θαη ζην ζπίηη απεξίζθεπηνπ αλζξψπνπ κε πνξεπζείο,θπιάμνπ απφ απηφλ
θαη ηελ ζπλαλαζηξνθήλ ηνπ, γηα λα κε θνπξαζζείο ςπρηθά θαη γηα λα κε κνιπλζείο,
απφ φζα εθηηλάζζνληαη απφ ην ζηφκα ηνπ. Παξακέξηζε θαη θχγε απφ απηφλ θαη έηζη ζα
βξεηο ηελ εζπρία ζνπ. Καη νη παξαινγηζκνί ηνπ δε ζα ζε θνπξάζνπλ. Ση ππάξρεη
βαξχηεξν απφ ηνλ κφιπβδν θαη πσο νλνκάδεηαη; Ολνκάδεηαη αλφεηνο. Άκκν θαη αιάηη
θαη φγθν ζηδήξνπ είλαη επθνιψηεξνλ λα ζεθψζεη θαλείο ζηνπο ψκνπο ηνπ θαη λα
κεηαθέξεη, παξά λα ππνθέξεη απφ έλαλ αζχλεην άλζξσπν. Γεξνδεκέλε ζθαισζηά
νηθνδνκή δελ πέθηεη,έηζη θαη φηαλ ζηεξίδεηαη ε θαξδηά πάλσ ζε απφθαζε χζηεξα απφ
ζθέε ζηε δχζθνιε ψξα δελ ζα θινληζηεί. Δ θαξδηά ε νπνία είλαη ζηεξεσκέλε επάλσ ζε
ζπλεηή δηάλνηα,κνηάδεη κε σξαίν γχςηλν ζηφιηζκα επάλσ ζε νκαιφ ηνίρν. Υαιίθηα
πάλσ ζε έλαλ ηνρν δελ ζα αληέμνπλ ζηνλ άλεκν έηζη θαη κηα δεηιή θαξδηά,ζε ινγηζκνχο
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αλφεηνπο πνπ ζηεξίδεηαη,ζηνλ νπνίν θφβν δελ ζα αληέμεη. Αφμα ζηε αγία Σξηάδα

ακήλ.
Ηώβ 27:16-20 , 28:1-2
Καη αλ επηζσξεχζεη αζήκη ζαλ ην ρψκα, θαη εηνηκάζεη ηκάηηα ζαλ ηνλ πειφ
κπνξεί κελ λα εηνηκάζεη, εληνχηνηο ζα ηα ληπζεί ν δίθαηνο θαη ν αζψνο ζα κνηξαζηεί ην
αζήκη. Υηίδεη ην ζπίηη ηνπ ζαλ ην ζαξάθη, θαη ζαλ θαιχβα πνπ θάλεη ν αγξνθχιαθαο.
Πιαγηάδεη πινχζηνο, φκσο, δελ ζα ζπλαρζεί αλνίγεη ηα κάηηα ηνπ, θαη δελ ππάξρεη. Σνλ
πηάλνπλ ηξφκνη ζαλ λεξά, ηνλ αξπάδεη αλεκνζηξφβηινο ηε λχρηα. ΐέβαηα, ππάξρεη
ηφπνο γηα ην αζήκη απ' φπνπ βγαίλεη, θαη ηφπνο γηα ην ρξπζάθη φπνπ θαζαξίδεηαη ην
ζίδεξν παίξλεηαη απφ ηε γε, θαη ν ραιθφο ρχλεηαη απφ ην πέηξσκα. Αφμα ζηε αγία

Σξηάδα ακήλ.
Παξνηκίαη 4:4-27 , 5:1-4
Καη κε δίδαζθε θαη κνπ έιεγε: Ώο θξαηάεη ε θαξδηά ζνπ ηα ιφγηα κνπ θχιαγε
ηηο εληνιέο κνπ, θαη ζα δήζεηο. Ώπφθηεζε ζνθία, απφθηεζε ζχλεζε κε ηε ιεζκνλήζεηο
νχηε λα μεθιίλεηο απφ ηα ιφγηα ηνχ ζηφκαηφο κνπ κε ηελ εγθαηαιείπεηο, θαη ζα ζε
θπιάηηεη νιφγπξα αγάπα ηελ, θαη ζα ζε δηαηεξεί. Δ ζνθία είλαη ην πξψηηζην απφθηεζε
ζνθία θαη πεξηζζφηεξν απφ θάζε απφθηεζή ζνπ, απφθηεζε ζχλεζε. Ώλάιαβέ ηελ, θαη
ζα ζε πςψζεη ζα ζε δνμάζεη, φηαλ ηελ αγθαιηάζεηο. ηεθάλη απφ ράξεο ζα βάιεη επάλσ
ζην θεθάιη ζνπ· ζα ζνπ δψζεη δηάδεκα δφμαο. Γηε κνπ, άθνπ θαη δέμνπ ηά ιφγηα κνπ·
θαη ηα ρξφληα ηήο δσήο ζνπ ζα πιεζχλνπλ. ε δηδάζθσ ηνλ δξφκν ηήο ζνθίαο ζε βάδσ
κέζα ζε ίζηα κνλνπάηηα. ηαλ πεξπαηάο, ηα βήκαηά ζνπ δελ ζάλαη ζηελνρσξεκέλα θαη
φηαλ ηξέρεηο, δελ ζα πξνζθφςεηο. Πηάζε γεξά ηελ παηδεία, κε ηελ αθήζεηο θχιαγέ ηελ,
επεηδή είλαη ε δσή ζνπ. Με κπεηο κέζα ζην κνλνπάηη ησλ αζεβψλ, θαη κε παο ζηνλ
δξφκν ησλ πνλεξψλ. Ώπφθεπγέ ηνλ, κε πεξάζεηο κέζα απ' απηφλ, μέθιηλε απ' απηφλ,
θαη πξνρψξα. Βπεηδή, απηνί δελ θνηκνχληαη, αλ δελ θαθνπνηήζνπλ θαη ν χπλνο ηνπο
αθαηξείηαη, αλ δελ ππνζθειίζνπλ γηα ηνλ ιφγν φηη, ηξψλε ςσκί αζέβεηαο, θαη πίλνπλ
θξαζί δπλαζηείαο. Ο δξφκνο, φκσο, ησλ δηθαίσλ είλαη ζαλ ην ιακπξφ θσο πνπ θέγγεη
πεξηζζφηεξν θαη πεξηζζφηεξν, κέρξηο φηνπ γίλεη ηέιεηα εκέξα. Ο δξφκνο ησλ αζεβψλ
είλαη ζαλ ην ζθνηάδη δελ μέξνπλ πνχ πξνζθφπηνπλ. Γηε κνπ, πξφζερε ζηηο ξήζεηο κνπ
ζηξέθε ην απηί ζνπ ζηα ιφγηα κνπ. Ώο κε απνκαθξπλζνχλ απφ ηα κάηηα ζνπ θχιαγέ ηα
κέζα ζηελ θαξδηά ζνπ επεηδή, είλαη δσή ζ' εθείλνπο πνπ ηα βξίζθνπλ απηά, θαη γηαηξεηά
ζε φιε ηνπο ηε ζάξθα. Με θάζε θχιαμε θχιαγε ηελ θαξδηά ζνπ επεηδή, απ' απηή
πξνέξρνληαη νη εθβάζεηο ηήο δσήο. Ώπφβαιε απφ ζέλα δηαζηξέβισζε ηνπ ζηφκαηνο,
θαη απνκάθξπλε απφ ζέλα δηαζηξνθή ησλ ρεηιέσλ. Σα κάηηα ζνπ αο βιέπνπλ νξζά, θαη
ηα βιέθαξά ζνπ αο θαηεπζχλνληαη κπξνζηά ζνπ. ηάζκηδε ην βάδηζκα ησλ πνδηψλ ζνπ,
θαη φινη νη δξφκνη ζνπ ζα θαηεπζπλζνχλ. Με μεθιίλεηο δεμηά ή αξηζηεξά απφζηξεςε ην
πφδη ζνπ απφ θαθφ. Γηέ κνπ, πξφζερε ζηε ζνθία κνπ, ζηξέθε ην απηί ζνπ ζηε ζχλεζή
κνπ γηα λα ηεξείο θξφλεζε, θαη ηα ρείιε ζνπ λα θπιάηηνπλ γλψζε. Βπεηδή, ηα ρείιε
ηήο μέλεο γπλαίθαο ζηάδνπλ ζαλ θεξήζξα απφ κέιη, θαη ν νπξαλίζθνο ηεο είλαη
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καιαθφηεξνο απφ ιάδη ην ηέινο ηεο, φκσο, είλαη πηθξφ ζαλ αςίλζη, νμχ ζαλ δίθνπν
καραίξη. Σξάβα ην δξφκν ζνπ καθξηά. Αφμα ζηε αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 41:6,1
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ. Δ επινγία ηνπ αο είλαη
καδί καο ακήλ.
Καη αλ θάπνηνο έξρεηαη λα κε δεη, κηιάεη καηαηφηεηα ε θαξδηά ηνπ
ζπγθεληξψλεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο αλνκία. Μαθάξηνο εθείλνο πνπ επηβιέπεη ζηνλ θησρφ
ζε εκέξα ζιίςεο ζα ηνλ ειεπζεξψζεη ν Κχξηνο.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 22:1-6
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά , ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη πιεζίαδε ε γηνξηή ησλ αδχκσλ, πνπ ιεγφηαλ Πάζρα. Καη νη αξρηεξείο θαη
νη γξακκαηείο δεηνχζαλ πψο λα ηνλ ζαλαηψζνπλ επεηδή, θνβφληαλ ηνλ ιαφ. Καη ν
ζαηαλάο κπήθε κέζα ζηνλ Ενχδα, πνπ νλνκαδφηαλ Εζθαξηψηεο, ν νπνίνο ήηαλ απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ δψδεθα θαη πήγε θαη κίιεζε καδί κε ηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο ζηξαηεγνχο
γηα ην πψο λα ηνλ παξαδψζεη ζ' απηνχο. Καη ράξεθαλ, θαη ζπκθψλεζαλ λα ηνπ δψζνπλ
αζήκη.Καη έδσζε ππφζρεζε· θαη δεηνχζε επθαηξία λα ηνλ παξαδψζεη ζ' απηνχο, ρσξίο
ζφξπβν.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Καζψο πιεζίαδε ε ενξηή ησλ αδχκσλ, ην Πάζρα ησλ Ενπδαίσλ, νη αξρηεξείο θαη
νη γξακκαηείο δεηνχζαλ πψο λα ζαλαηψζνπλ ηνλ Εεζνχ, επεηδή θνβνχληαλ ηνλ ιαφ.
Έηζη, ν αηαλάο βξήθε ηφπν ζηελ θαξδηά ηνπ θίινπ ηνπ, Ενχδα ηνπ Εζθαξηψηε, ν
νπνίνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο δψδεθα καζεηέο θαη αηαλάο, θαηά ηνλ ιφγν ηνπ Κπξίνπ. Ο
Ενχδαο, ινηπφλ, πήγε θαη κίιεζε ζηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο αδδνπθαίνπο γηα ην πψο ζα
ηνπο παξαδψζεη ηνλ Εεζνχ. Μίιεζε ν αζεβήο κε ηνπο θίινπο ηνπ, γηα λα ηνπο
παξαδψζεη ηνλ σηήξα ηνπ θφζκνπ. Οη αθάζαξηνη θαη πνλεξνί, ράξεθαλ θαη
απνθάζηζαλ λα ηνπ δψζνπλ αζήκη. Ώπηφο, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα ηνπο Σνλ παξέδηδε,
θξπθά απφ ηνλ θφζκν.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.
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ΔΚΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Πξνθεηείεο
Έμνδνο 14:13-31 , 15:1
Καη ν Μσπζήο είπε ζηνλ ιαφ: Με θνβάζηε ζηαζείηε, θαη βιέπεηε ηε ζσηεξία ηνχ
Κπξίνπ, πνπ ζα θάλεη ζε ζαο ζήκεξα επεηδή, ηνπο Ώηγππηίνπο, πνπ είδαηε ζήκεξα, δελ
ζα ηνπο δείηε πιένλ, πνηέ ν Κχξηνο ζα πνιεκήζεη γηα ζαο θη εζείο ζα κέλεηε ήζπρνη.
Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Ση βνάο ζε κέλα; Πεο ζηνπο γηνπο Εζξαήι λα
μεθηλήζνπλ θη εζχ χςσζε ηε ξάβδν ζνπ, θαη έθηεηλε ην ρέξη ζνπ πξνο ηε ζάιαζζα, θαη
ζρίζε ηε ζάιαζζα ζηα δχν, θαη αο πεξάζνπλ νη γηνη Εζξαήι δηακέζνπ μεξάο ζην κέζνλ
ηεο ζάιαζζαο θη εγψ, πξφζεμε, ζα ζθιεξχλσ ηελ θαξδηά ησλ Ώηγππηίσλ, θαη ζα κπνπλ
κέζα πίζσ απ' απηνχο θαη ζα δνμαζηψ επάλσ ζηνλ Φαξαψ, θη επάλσ ζε νιφθιεξν ην
ζηξάηεπκά ηνπ, επάλσ ζηηο άκαμέο ηνπ, θη επάλσ ζηνπο θαβαιάξεδέο ηνπ θαη ζα
γλσξίζνπλ νη Ώηγχπηηνη φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο, φηαλ δνμαζηψ επάλσ ζηνλ Φαξαψ,
επάλσ ζηηο άκαμέο ηνπ, θη επάλσ ηνπο θαβαιάξεδέο ηνπ. Σφηε, ν άγγεινο ηνπ Θενχ,
πνπ πξνπνξεπφηαλ απφ ην ζηξάηεπκα ηνπ Εζξαήι, ζεθψζεθε, θαη ήξζε πίζσ ηνπο θαη ν
ζηχινο ηήο λεθέιεο ζεθψζεθε απφ κπξνζηά ηνπο, θαη ζηάζεθε πίζσ ηνπο θαη ήξζε
αλάκεζα ζην ζηξάηεπκα ησλ Ώηγππηίσλ θαη ζην ζηξάηεπκα ηνπ Εζξαήι θαη ζ' εθείλνπο
κελ ήηαλ ζχλλεθν πνπ ζθνηείληαδε, ζε ηνχηνπο φκσο πνπ θψηηδε, ηε λχρηα ψζηε ην έλα
δελ πιεζίαζε ην άιιν, νιφθιεξε ηε λχρηα. Καη ν Μσπζήο εμέηεηλε ην ρέξη ηνπ πξνο ηε
ζάιαζζα θαη ν Κχξηνο έθαλε ηε ζάιαζζα λα ζπξζεί φιε εθείλε ηε λχρηα, απφ δπλαηφλ
αλαηνιηθφ άλεκν, θαη έθαλε ηε ζάιαζζα μεξά, θαη ηα λεξά δηαρσξίζηεθαλ. Καη κπήθαλ
κέζα νη γηνη Εζξαήι, ζην κέζνλ ηεο ζάιαζζαο, πξνο ην μεξφ κέξνο, θαη ηα λεξά ήζαλ ζ'
απηνχο ηείρνο απφ ηα δεμηά θαη απφ ηα αξηζηεξά ηνπο. Καη νη Ώηγχπηηνη θαηαδίσμαλ θαη
κπήθαλ θαηαπίζσ ηνπο, φια ηα άινγα ηνπ Φαξαψ, νη άκαμέο ηνπ, θαη νη θαβαιάξεδέο
ηνπ, ζην κέζνλ ηεο ζάιαζζαο. Καη θαηά ηελ πξσηλή θπιαθή, ν Κχξηνο θνίηαμε απφ
επάλσ απφ ηνλ ζηχιν ηήο θσηηάο θαη ηεο λεθέιεο πξνο ηνλ ζηξαηφ ησλ Ώηγππηίσλ, θαη
ζπληάξαμε ηνλ ζηξαηφ ησλ Ώηγππηίσλ θαη έβγαιε ηνπο ηξνρνχο ησλ ακαμψλ ηνπο, ψζηε
ζέξλνληαλ κε δπζθνιία θαη νη Ώηγχπηηνη είπαλ: Ώο θχγνπκε κπξνζηά απφ ηνλ Εζξαήι,
επεηδή ν Κχξηνο πνιεκάεη ηνπο Ώηγππηίνπο, γηα ράξε ηνπο. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ
Μσπζή: Έθηεηλε ην ρέξη ζνπ πξνο ηε ζάιαζζα, θαη αο μαλαγπξίζνπλ ηα λεξά επάλσ
ζηνπο Ώηγππηίνπο, επάλσ ζηηο άκαμέο ηνπο, θη επάλσ ζηνπο θαβαιάξεδέο ηνπο. Καη ν
Μσπζήο εμέηεηλε ην ρέξη ηνπ πξνο ηε ζάιαζζα θαη ε ζάιαζζα επαλέιαβε ηελ νξκή ηεο
γχξσ ζηα μεκεξψκαηα θαη νη Ώηγχπηηνη, θεχγνληαο, ηε ζπλάληεζαλ θαη ν Κχξηνο
θαηέζηξεςε ηνπο Ώηγππηίνπο ζην κέζνλ ηεο ζάιαζζαο επεηδή, ηα λεξά, θαζψο
μαλαγχξηζαλ, ζθέπαζαλ ηηο άκαμεο, θαη ηνπο θαβαιάξεδεο, νιφθιεξν ην ζηξάηεπκα
ηνπ Φαξαψ, πνπ είρε κπεη κέζα θαηά πίζσ ηνπο ζηε ζάιαζζα δελ έκεηλε απ' απηνχο
νχηε έλαο. Καη νη γηνη Εζξαήι πέξαζαλ δηακέζνπ μεξάο, ζην κέζνλ ηεο ζάιαζζαο. Καη
ηα λεξά ήζαλ ζ' απηνχο ηνίρνο απφ δεμηά ηνπο, θαη απφ αξηζηεξά ηνπο. Καη ν Κχξηνο
έζσζε θαηά ηελ εκέξα εθείλε ηνλ Εζξαήι απφ ην ρέξη ησλ Ώηγππηίσλ θαη ν Εζξαήι είδε
ηνπο Ώηγππηίνπο λεθξνχο ζηελ άθξε ηήο ζάιαζζαο. Καη ν Εζξαήι είδε ην κεγάιν εθείλν
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έξγν, πνπ ν Κχξηνο έθαλε επάλσ ζηνπο Ώηγππηίνπο θαη ν ιαφο θνβήζεθε ηνλ Κχξην, θαη
πίζηεςε ζηνλ Κχξην, θαη ζηνλ Μσπζή, ηνλ ππεξέηε ηνπ. Σφηε, έςαιε ν Μσπζήο θαη νη
γηνη Εζξαήι ηνχην ην ηξαγνχδη, πξνο ηνλ Κχξην, θαη είπαλ ηα ιφγηα: Ώο ςάιισ ζηνλ
Κχξην επεηδή, δνμάζηεθε κε δφμα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 48:1-6
Ώθνχζηε ηνχην, νίθνο Εαθψβ εζείο πνπ θιεζήθαηε κε ην φλνκα ηνπ Εζξαήι, θαη
βγήθαηε απφ ηελ πεγή ηνχ Ενχδα πνπ νξθίδεζηε ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ, θαη αλαθέξεηε
ηνλ Θεφ ηνχ Εζξαήι, φκσο, φρη κε αιήζεηα νχηε κε δηθαηνζχλε. Βπεηδή, παίξλνπλ ην
φλνκά ηνπο απφ ηελ άγηα πφιε, θαη ζηεξίδνληαη επάλσ ζηνλ Θεφ ηνχ Εζξαήι ην φλνκά
ηνπ είλαη: Ο Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Έθηνηε, αλήγγεηια ηα εμαξρήο θαη βγήθαλ απφ ην
ζηφκα κνπ θαη ηα δηαθήξπμα ηα έθαλα απηά μαθληθά, θαη έγηλαλ. Βπεηδή, γλσξίδσ φηη
είζαη ζθιεξφο, θαη ν ηξάρειφο ζνπ είλαη ζηδεξέλην λεχξν, θαη ην κέησπφ ζνπ ράιθηλν.
Έθηνηε, κάιηζηα, αλήγγεηια ζε ζέλα ηνχην, πξηλ γίλεη ην δηαθήξπμα ζε ζέλα, γηα λα κε
πεηο: Σν είδσιφ κνπ ηα έθαλε θαη ην γιππηφ κνπ, θαη ην ρπηφ κνπ, ηα πξφζηαμε.
Άθνπζεο δεο φια απηά θαη δελ ζα νκνινγήζεηε; Ώπφ ηψξα δηαθεξχηησ ζε ζέλα λέα,
κάιηζηα ηειείσο θξπκκέλα, θαη ηα νπνία εζχ δελ ήμεξεο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
νθία εηξάρ 23:7-19
Παηδηά κνπ, αθνχζαηε ιφγνπο κνξθσηηθνχο γηα ηε γιψζζα εθείλνο ν νπνίνο ζα
ηνπο ηεξήζε, δελ ζα παγηδεπηεί. Ώπφ ηα ιφγηα ηνπ ζηφκαηφο ηνπ ζπιιακβάλεηαη ν
ακαξησιφο, ν πβξηζηήο θαη ν ππεξήθαλνο πάιη εμ αηηίαο ησλ ιφγσλ ηνπο ζα
ζθνληάςνπλ θαη ζα πέζνπλ. Με ζπλεζίζεηο ην ζηφκα ζνπ ζηνπο φξθνπο νχηε θαη λα
πξνθέξεηο ην φλνκα ηνπ αγίνπ Θενχ. πσο έλαο δνχινο,ν νπνίνο βξίζθεηαη πάληνηε
θάησ απφ ην βιέκκα θαη ηελ εμέηαζε ηνπ θπξίνπ ηνπ,δελ ζα απνθχγεη ηα ζεκάδηα απφ
ηα ρηππήκαηά ηνπ,έηζη θαη εθείλνο, ν νπνίνο νξθίδεηαη θαη έρεη πάληνηε ζην ζηφκα ηνπ
ην φλνκα ηνπ Θενχ, δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ εχζπλε ηεο ακαξηίαο απηήο. Άλζξσπνο,
ν νπνίνο θάλεη πνιινχο φξθνπο, ζα γεκίζεη απφ παξαλνκίεο θαη απφ ην ζπίηη ηνπ δελ ζα
ιείςεη πνηέ ε κάζηηγα ησλ ζιίςεσλ. Βάλ πεξηπέζεη ζην ακάξηεκα ησλ πνιιψλ
νξθψλ,επάλσ ηνπ ζα πέζεη ε ελνρή. Βάλ αδηαθνξήζεη γηα ηνλ φξθν,ακαξηάλεη δχν
θνξέο. Βάλ νξθηζζεί ςεπδψο, δελ ζα βξεη θακκία δηθαίσζε θαη ζπγρψξεζε. Σν ζπίηη
ηνπ ζα γεκίζεη απφ ηηκσξίεο θαη ζπκθνξέο. Τπάξρνπλ ηφζν βιάζθεκεο θξάζεηο, πνπ
είλαη ηφζν θνβεξέο φζν ν ζάλαηνο. Σέηνηεο θξάζεηο δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ κεηαμχ
ησλ απνγφλσλ ηνπ Εαθψβ. Γηαηί νη επζεβείο κέλνπλ καθξηά απφ φια απηά θαη δε ζα
θπιηζηνχλ κέζα ζηηο ακαξηίεο ηνπο. Με ζπλεζίζεηο ην ζηφκα ζνπ λα ιέεη αλάγσγεο
θνπβέληεο,δηφηη κέζα ζε απηνχο ππάξρνπλ πάληνηε θξάζεηο ακαξησιέο. Να ζπκάζαη
πάληνηε ηνλ παηέξα ζνπ θαη ηελ κεηέξα ζνπ θαη ηηο ζπκβνπιέο, πνπ ζνπ έρνπλ δψζεη,
θαη φηαλ θάζεζε αλάκεζα ζε άξρνληεο. Πξφζεμε κε ιεζκνλήζεηο ελψπηνλ απηψλ ησλ
αξρφλησλ ηνπο γνλείο ζνπ θαη κε ηε ζπλήζεηα ηεο αδηαθξίηνπ ζνπ γιψζζεο
απνβιαθσζείο. Σφηε ίζσο ζα έιεγεο, φηη ζα ήζειεο λα κελ είρεο γελλεζεί θαη
ελδερνκέλσο λα θαηαξαζζείο ηελ εκέξαλ ηεο γελλήζεψο ζνπ. Άλζξσπνο, ν νπνίνο έρεη
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ζπλεζίζεη λα εθζηνκίδεη πβξηζηηθνχο θαη εκπαηθηηθνχο ιφγνπο φιεο ηηο εκέξεο ηεο δσήο
ηνπ, δελ είλαη δπλαηφλ λα κνξθσζεί θαη λα πξννδεχζεη. Απν είδε αλζξψπσλ
πνιιαπιαζηάδνπλ ζπλερψο ηηο ακαξηίεο ηνπο θαη ην ηξίην είδνο ειθχεη επάλσ ηνπ ηελ
νξγή ηνπ Θενχ. Φπρή ζεξκαηλνκέλε απφ ην πάζνο γίλεηαη σο θαηνκέλε θσηηά θαη ε
θσηηά απηή δελ ζα ζβήζεη, έσο φηνπ θαηαθαή εμ νινθιήξνπ ε ςπρή. Άλζξσπνο ν
νπνίνο ακαξηάλεη επάλσ ζε απηφ ην ζψκα ηνπ, δελ ζα ζηακαηήζεη δηαπξάηησλ ηελ
ακαξηία, έσο φηνπ ην ππξ ηεο απψιεηαο ηνλ θαηαθαχζε. Γηα ηνλ πνξλεχνληα άλζξσπν
πνπ ηελ θάζε γπλαίθα ηελ βξίζθεη επηζπκεηή,θαη πνπ δελ πξφθεηηαη λα θνξεζηεί
σζφηνπ λα πεζάλεη. Άλζξσπνο, ν νπνίνο κνιχλεη ηε ζπδπγηθή ηνπ θιίλε, ιέγεη
εζσηεξηθψο “πνηφο κε βιέπεη ακαξηάλνληα; θνηάδη ππάξρεη νιφγπξά κνπ θαη νη ηνίρνη
κε ζθεπάδνπλ θαλείο ινηπφλ δελ κε βιέπεη ηη θνβάκαη; Ο Όςηζηνο δελ ζα εζπκεζεί ηηο
ακαξηίεο κνπ”. Σν κφλνλ πνπ απηφο θνβάηαη είλαη νη νθζαικνί ησλ αλζξψπσλ. Αελ
γλσξίδεη φκσο φηη νη νθζαικνί ηνπ Κπξίνπ είλαη απεηξνπιαζίσο θσηεηλφηεξνη απφ ηνλ
ήιηνλ, επηβιέπνπλ ζε φινπο ηνπο δξφκνπο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη έρνπλ γλψζε
φισλ ησλ ακαξηηψλ, θαη κπαίλνπλ αθφκε θαη ζηα πην απφθξπθα κέξε. Αφμα ζηελ

αγία Σξηάδα ακήλ.
Φαικόο 83:2,5
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή, δεο, νη ερζξνί ζνπ ζνξπβνχλ, θη απηνί πνπ ζε κηζνχλ, ζήθσζαλ ςειά ην
θεθάιη. Βπεηδή, κε ζχκθσλε γλψκε ζπκβνπιεχζεθαλ καδί ζπκκάρεζαλ ελαληίνλ ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 12:1-8
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθηναπφ ην θαηά Εσάλλε , ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Εεζνχο, ινηπφλ, έμη εκέξεο πξηλ απφ ην Πάζρα, ήξζε ζηε ΐεζαλία, φπνπ ήηαλ
ν Λάδαξνο, πνπ είρε πεζάλεη, ηνλ νπνίν αλέζηεζε απφ ηνπο λεθξνχο. Καη ηνπ έθαλαλ
εθεί δείπλν, θαη ε Μάξζα ππεξεηνχζε ν δε Λάδαξνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο
ζπγθαζήκελνπο καδί ηνπ. Σφηε, ε Μαξία, αθνχ πήξε κία ιίηξα απφ πνιχηηκε θαζαξή
λάξδν, άιεηςε ηα πφδηα ηνχ Εεζνχ, θαη κε ηηο ηξίρεο ηεο ζθνχπηζε ηα πφδηα ηνπ θαη ην
ζπίηη γέκηζε απφ ηελ επσδηά ηνχ κχξνπ. Λέεη, ινηπφλ, έλαο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, ν
Ενχδαο ηνχ ίκσλα, ν Εζθαξηψηεο, πνπ επξφθεηην λα ηνλ παξαδψζεη: Γηαηί ηνχην ην
κχξν δελ πνπιήζεθε γηα 300 δελάξηα, θαη δελ δφζεθε ζηνπο θησρνχο; Καη ην είπε
απηφ, φρη επεηδή ηνλ έλνηαδε γηα ηνπο θησρνχο, αιιά επεηδή ήηαλ θιέθηεο, θαη είρε ην
γισζζφθνκν, θαη βάζηαδε εθείλα πνπ έξξηρλαλ κέζα ζ' απηφ. Ο Εεζνχο, ινηπφλ, είπε:
Άθεζέ ηελ ην θχιαμε γηα ηελ εκέξα ηνχ εληαθηαζκνχ κνπ. Βπεηδή, ηνπο θησρνχο ηνχο
έρεηε πάληνηε καδί ζαο, εκέλα φκσο δελ κε έρεηε πάληνηε.
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Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΚΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Ήξζε, ινηπφλ, ν Εεζνχο ν Θεφο καο, έμη εκέξεο πξηλ απφ ην Πάζρα, ζηε ΐεζαλία.
Βθεί, ε Μαξία θαη ε αδειθή ηεο Μάξζα Σνχ παξέζεζαλ δείπλν ζηνλ νίθν ηνπο, φπνπ
ήηαλ θαη ν Λάδαξνο, ηνλ νπνίν είρε αλαζηήζεη εθ λεθξψλ. Δ Μάξζα, ε αδειθή ηνπ
αλαζηεκέλνπ Λαδάξνπ, ππεξεηνχζε ηνλ πξνζθεθιεκέλν ηνπο. ην ηξαπέδη θαζφηαλ
καδί Σνπ θαη ν Λάδαξνο. Σφηε, ε Μαξία, αθνχ πήξε κεγάιε πνζφηεηα απφ πνιχηηκε
θαζαξή λάξδν, άιεηςε ηα πφδηα ηνπ Εεζνχ, θαη κε ηηο ηξίρεο ηεο θεθαιήο ηεο ζθνχπηζε
ηα πφδηα Σνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν Ενχδαο ν Εζθαξηψηεο, ν παξαβάηεο, γέκηζε ζαηαληθή
δήιηα, θαη είπε κε αιαδνλεία θαη κε θαξδηά γεκάηε πνλεξία: «Γηαηί ηνχην ην κχξν δελ
πνπιήζεθε αληί ηξηαθνζίσλ δελαξίσλ, θαη δελ δφζεθε ζηνπο πησρνχο;». Ώπηά δελ ηα
είπε κε θαζαξή ζπλείδεζε θαη απφ αγάπε γηα ηνπο πησρνχο, αιιά επεηδή ήηαλ
θηινρξήκαηνο, θαη είρε ην γισζζφθνκν [ην ηακείν], θαη βάζηαδε εθείλα πνπ έξξηρλαλ
κέζα ζ‟ απηφ. Ο σηήξαο καο ηνπ απάληεζε: «Άθεζέ ηε, κελ ηελ θνπξάδεηε. Σν κχξν
ην θξάηεζε γηα ηελ εκέξα ηνπ εληαθηαζκνχ κνπ. Σνπο πησρνχο ηνχο έρεηε πάληνηε καδί
ζαο, εγψ φκσο δελ είκαη πάληνηε καδί ζαο».
Ώο πιεζηάζνπκε ηνλ Θεφ, αο θιάςνπκε ελψπηφλ Σνπ, αο πιχλνπκε ηα πφδηα Σνπ
κε ηα δάθξπά καο, θαη αο Σνπ δεηήζνπκε λα καο ραξίζεη ηελ άθεζε ησλ ακαξηηψλ καο,
θαηά ην κέγα έιεφο Σνπ.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Πξνθεηείεο
Γέλεζηο 24:1-9
Καη ν Ώβξαάκ ήηαλ γέξνληαο, πξνρσξεκέλνο ζηελ ειηθία θαη ν Κχξηνο
επιφγεζε ηνλ Ώβξαάκ ζε φια. Καη ν Ώβξαάκ είπε ζηνλ δνχιν ηνπ, ηνλ γεξνληφηεξν
ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, ηνλ επηζηάηε ζε φια ηα ππάξρνληά ηνπ: ΐάιε, παξαθαιψ, ην ρέξη ζνπ
θάησ απφ ηνλ κεξφ κνπ θαη ζα ζε νξθίζσ ζηνλ Κχξην, ηνλ Θεφ ηνχ νπξαλνχ θαη ηνλ
Θεφ ηήο γεο, φηη δελ ζα πάξεηο ζηνλ γην κνπ γπλαίθα απφ ηηο ζπγαηέξεο ησλ Υαλαλαίσλ,
αλάκεζα ζηηο νπνίεο εγψ θαηνηθψ αιιά, ζηνλ ηφπν κνπ, θαη ζηε ζπγγέλεηά κνπ ζα παο,
θαη ζα πάξεηο γπλαίθα ζηνλ γην κνπ ηνλ Εζαάθ. Καη ν δνχινο ηνχ είπε: Ίζσο ε γπλαίθα
δελ ζειήζεη λα κε αθνινπζήζεη ζε ηνχηε ηε γε πξέπεη λα θέξσ ηνλ γην ζνπ ζηε γε απφ
ηελ νπνία βγήθεο; Καη ν Ώβξαάκ ηνχ είπε: Πξφζερε, κε θέξεηο ηνλ γην κνπ εθεί ν
Κχξηνο ν Θεφο ηνχ νπξαλνχ, πνπ κε πήξε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηέξα κνπ, θαη απφ
ηε γε ηήο γέλλεζήο κνπ, θαη κίιεζε ζε κέλα, θαη νξθίζηεθε ζε κέλα, ιέγνληαο: ην
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ζπέξκα ζνπ ζα δψζσ ηνχηε ηε γε, απηφο ζα απνζηείιεη ηνλ άγγειφ ηνπ κπξνζηά ζνπ
θαη ζα πάξεηο γπλαίθα ζηνλ γην κνπ απφ εθεί θαη αλ ε γπλαίθα δελ ζέιεη λα ζε
αθνινπζήζεη, ηφηε ζα είζαη ειεχζεξνο απφ ηνλ φξθν κνπ απηφλ κφλνλ, κε θέξεηο ηνλ
γην κνπ εθεί. Καη ν δνχινο έβαιε ην ρέξη ηνπ θάησ απφ ηνλ κεξφ ηνχ Ώβξαάκ ηνχ
θπξίνπ ηνπ, θαη νξθίζηεθε ζ' απηφλ γηα ηνχην ην πξάγκα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
Αξηζκνί 20:1-13
Καη νη γηνη Εζξαήι, νιφθιεξε ε ζπλαγσγή, ήξζαλ ηνλ πξψην κήλα ζηελ έξεκν
ηλ θαη ν ιαφο έκεηλε ζηελ Κάδεο θαη ε Μαξηάκ πέζαλε εθεί, θαη ζάθηεθε εθεί. Καη δελ
ππήξρε λεξφ γηα ηε ζπλαγσγή θαη ζπγθεληξψζεθαλ ελάληηα ζηνλ Μσπζή, θαη ελάληηα
ζηνλ Ώαξψλ. Καη ν ιαφο ινηδνξνχζε ελάληηα ζηνλ Μσπζή, θαη είπαλ, ιέγνληαο: Βίζε
λα πεζαίλακε, φηαλ πέζαλαλ νη αδειθνί καο κπξνζηά ζηνλ Κχξην! Καη γηαηί αλεβάζαηε
ηε ζπλαγσγή ηνχ Κπξίνπ ζ' απηή ηελ έξεκν, γηα λα πεζάλνπκε εθεί εκείο θαη ηα θηήλε
καο; Καη γηαηί καο αλεβάζαηε απφ ηελ Ώίγππην γηα λα καο θέξεηε ζ' απηφλ ηνλ θαθφ
ηφπν; Ώπηφο δελ είλαη ηφπνο ζπνξάο ή ζχθσλ ή ακπέισλ ή ξνδηψλ νχηε λεξφ γηα λα
πηνχκε δελ ππάξρεη εδψ. Καη ν Μσπζήο θαη ν Ώαξψλ ήξζαλ κπξνζηά απφ ηε ζπλαγσγή
ζηε ζχξα ηήο ζθελήο ηνχ καξηπξίνπ, θαη έπεζαλ κε ην πξφζσπφ ηνπο ζηε γε θαη
θάλεθε ζ' απηνχο ε δφμα ηνχ Κπξίνπ. Καη ν Κχξηνο κίιεζε ζηνλ Μσπζή, ιέγνληαο:
Πάξε ηε ξάβδν, θαη ζπγθάιεζε ηε ζπλαγσγή, εζχ θαη ν Ώαξψλ ν αδειθφο ζνπ, θαη
κηιήζηε ζηελ πέηξα κπξνζηά ζ' απηνχο θαη ζα ζαο δψζεη ηα λεξά ηεο, θαη ζα ηνπο
βγάιεηο λεξφ απφ ηελ πέηξα θαη ζα πνηίζεηο ηε ζπλαγσγή θαη ηα θηήλε ηνπο. Καη ν
Μσπζήο πήξε ηε ξάβδν κπξνζηά απφ ηνλ Κχξην, φπσο ηνλ πξφζηαμε θαη ζπγθάιεζε ν
Μσπζήο θαη ν Ώαξψλ ηε ζπλαγσγή κπξνζηά ζηελ πέηξα θαη ηνπο είπε: Ώθνχζηε ηψξα,
εζείο νη απεηζείο λα ζαο βγάινπκε λεξφ απφ ηνχηε ηελ πέηξα; Καη αθνχ ν Μσπζήο
ζήθσζε ην ρέξη ηνπ, ρηχπεζε ηελ πέηξα κε ηε ξάβδν ηνπ δχν θνξέο θαη βγήθαλ πνιιά
λεξά θαη ήπηε ε ζπλαγσγή θαη ηα θηήλε ηνπο. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή θαη ζηνλ
Ώαξψλ: Βπεηδή, δελ κε πηζηέςαηε, γηα λα κε αγηάζεηε κπξνζηά ζηνπο γηνπο Εζξαήι, γη'
απηφ εζείο δελ ζα θέξεηε ηε ζπλαγσγή απηή ζηε γε, πνπ ηνπο έδσζα. Ώπηφ είλαη ην
λεξφ Μεξηβά επεηδή, νη γηνη Εζξαήι ινηδφξεζαλ ελάληηα ζηνλ Κχξην, θη απηφο
αγηάζηεθε κεηαμχ ηνπο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Παξνηκίαη 1:10-33
Γηε κνπ, αλ ζειήζνπλ νη ακαξησινί λα ζε δειεάζνπλ, κε ζειήζεηο αλ πνπλ: «Έια
καδί καο, αο ζηήζνπκε ελέδξα γηα αίκα, αο επηβνπιεπηνχκε ηνλ αζψν, ρσξίο αηηία, αο
ηνπο θαηαπηνχκε δσληαλνχο, ζαλ ηνλ άδε, θαη νιφθιεξνπο, ζαλ απηνχο πνπ
θαηεβαίλνπλ ζηνλ ιάθθν ζα βξνχκε θάζε πνιχηηκν αγαζφ, ζα γεκίζνπκε ηα ζπίηηα καο
απφ ιάθπξα βάιε ηνλ θιήξν ζνπ αλάκεζά καο, έλα βαιάληην αο είλαη ζε φινπο καο» γηε
κνπ, κε πεξπαηήζεηο ζε δξφκν καδί ηνπο θξάηα καθξηά ην πφδη ζνπ απφ ηα κνλνπάηηα
ηνπο επεηδή, ηα πφδηα ηνπο ηξέρνπλ ζην θαθφ, θαη ζπεχδνπλ ζην λα ρχζνπλ αίκα. Γηα
ηνλ ιφγν φηη, κάηαηα απιψλεηαη έλα δίρηπ κπξνζηά ζηα κάηηα θάζε θηεξσηνχ. Βπεηδή,
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απηνί ζηήλνπλ ελέδξα ελάληηα ζην ίδην ηνπο ην αίκα, επηβνπιεχνληαη ηηο δηθέο ηνπο
ςπρέο ηέηνηνη είλαη νη δξφκνη θάζε πιενλέθηε ε πιενλεμία αθαηξεί ηε δσή εθείλσλ πνπ
θπξηεχνληαη απ' απηή. Δ ζνθία θσλάδεη έμσ, δηαζαιπίδεη ηε θσλή ηεο ζηηο πιαηείεο
θξάδεη ζηα ςειά κέξε ησλ αγνξψλ, ζηηο εηζφδνπο ησλ ππιψλ αλαγγέιιεη ηα ιφγηα ηεο
δηακέζνπ ηήο πφιεο, ιέγνληαο: Μέρξη πφηε, σ κσξνί, ζα αγαπάηε ηε κσξία, θαη νη
ριεπαζηέο ζα επραξηζηηνχληαη ζηνπο ριεπαζκνχο ηνπο, θαη νη άθξνλεο ζα κηζνχλ ηε
γλψζε; Βπηζηξέςηε ζηνπο ειέγρνπο κνπ δέζηε, εγψ ζα εθρέσ ην πλεχκα κνπ επάλσ
ζαο, ζα ζαο θάλσ λα θαηαιάβεηε ηα ιφγηα κνπ. Βπεηδή, εγψ έθξαδα, θη εζείο δελ
ππαθνχαηε άπισλα ην ρέξη κνπ, θαη θαλέλαο δελ πξφζερε αιιά θαηαθξνλνχζαηε φιεο
ηηο ζπκβνπιέο κνπ, θαη δελ δερφζαζηαλ ηνπο ειέγρνπο κνπ γη' απηφ, θη εγψ ζα γειάζσ
επάλσ ζηνλ φιεζξφ ζαο ζα ραξψ ππεξβνιηθά φηαλ έξζεη ν θφβνο επάλσ ζαο. ηαλ ν
θφβνο ζαο ζάξζεη επάλσ ζαο ζαλ εξήκσζε, θαη ε θαηαζηξνθή ζαο ζα νξκήζεη ζαλ
αλεκνζηξφβηινο, φηαλ ε ζιίςε θαη ε ζηελνρψξηα ζάξζνπλ επάλσ ζαο ηφηε ζα κε
επηθαιεζηνχλ, αιιά δελ ζα απνθξηζψ ζα κε εθδεηήζνπλ επίκνλα, αιιά δελ ζα κε
βξνπλ. Βπεηδή, κίζεζαλ ηε γλψζε, θαη δελ έθιεμαλ ηνλ θφβν ηνχ Κπξίνπ δελ ζέιεζαλ
ηηο ζπκβνπιέο κνπ, θαηαθξφλεζαλ φινπο ηνπο ειέγρνπο κνπ γη' απηφ, ζα θάλε απφ ηνλ
θαξπφ ηνχ δξφκνπ ηνπο, θαη ζα ρνξηάζνπλ απφ ηηο αζχλεηεο πξάμεηο ηνπο. Βπεηδή, ε
απνζηαζία ησλ κσξψλ ζα ηνπο ζαλαηψζεη, θαη ε ακεξηκλεζία ησλ αθξφλσλ ζα ηνπο
αθαλίζεη. πνηνο, φκσο, κε αθνχεη, ζα θαηνηθήζεη κε αζθάιεηα θαη ζα εζπράδεη, ρσξίο
λα θνβάηαη θαθφ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 59:1-17
Αέζηε, ην ρέξη ηνχ Κπξίνπ δελ κίθξπλε, ψζηε λα κε κπνξεί λα ζψζεη νχηε
βάξπλε ην απηί ηνπ, ψζηε λα κε κπνξεί λα αθνχζεη αιιά, νη αλνκίεο ζαο έβαιαλ
ρσξίζκαηα αλάκεζα ζε ζαο θαη ζηνλ Θεφ ζαο, θαη νη ακαξηίεο ζαο έθξπςαλ ην
πξφζσπφ ηνπ απφ ζαο, γηα λα κε αθνχεη. Βπεηδή, ηα ρέξηα ζαο είλαη κνιπζκέλα απφ
αίκα, θαη ηα δάρηπιά ζαο απφ αλνκία ηα ρείιε ζαο κίιεζαλ ςέκαηα ε γιψζζα ζαο
κειέηεζε θαθία. Καλέλαο δελ δεηάεη δηθαηνζχλε νχηε θξίλεη κε αιήζεηα έρνπλ ην
ζάξξνο ηνπο επάλσ ζηε καηαηφηεηα, θαη κηιάλε ςέκαηα ζπιιακβάλνπλ θαθία, θαη
γελλνχλ αλνκία. Βπσάδνπλ απγά νρηάο, θαη πθαίλνπλ ηζηφ αξάρλεο φπνηνο θάεη απφ ηα
απγά ηνπο, πεζαίλεη θαη αλ θαλέλα ζπάζεη, βγαίλεη νρηά. Σα παληά ηνπο δελ ζα
ρξεζηκεχζνπλ γηα ελδχκαηα νχηε ζα ληπζνχλ απφ ηα έξγα ηνπο ηα έξγα ηνπο είλαη έξγα
αλνκίαο, θαη ην έξγν ηήο βίαο είλαη ζηα ρέξηα ηνπο. Σα πφδηα ηνπο ηξέρνπλ πξνο ην
θαθφ, θαη ζπεχδνπλ λα ρχζνπλ αζψν αίκα νη ζπιινγηζκνί ηνπο είλαη ζπιινγηζκνί
αλνκίαο εξήκσζε θαη θαηαζηξνθή είλαη ζηνπο δξφκνπο ηνπο. Σνλ δξφκν ηήο εηξήλεο
δελ ηνλ γλσξίδνπλ θαη δελ ππάξρεη θξίζε ζηα βήκαηά ηνπο απηνί δηέζηξεςαλ γηα ηνλ
εαπηφ ηνπο ηνχο δξφκνπο ηνπο θαζέλαο πνπ πεξπαηάεη ζ' απηνχο, δελ γλσξίδεη εηξήλε.
Γη' απηφ, ε θξίζε είλαη καθξηά απφ καο, θαη ε δηθαηνζχλε δελ καο θηάλεη πξνζκέλνπκε
θσο, θαη λα, ζθνηάδη ιάκςε, θαη λα, πεξπαηνχκε κέζα ζε ππθλφ ζθνηάδη. Φειαθνχκε
ηνλ ηνίρν ζαλ ηνπο ηπθινχο, θαη ςειαθνχκε ζαλ λα κε έρνπκε κάηηα κέζ' ην κεζεκέξη
ζθνληάθηνπκε ζαλ κέζα ζε λχρηα είκαζηε αλάκεζα ζηα αγαζά ζαλ λεθξνί. ινη
νπξιηάδνπκε ζαλ αξθνχδεο, θαη ζηελάδνπκε ζαλ ηξπγφλεο πξνζκέλνπκε θξίζε, αιιά
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δελ ππάξρεη ζσηεξία, φκσο, είλαη καθξηά απφ καο. Βπεηδή, νη παξαβάζεηο καο
πιήζπλαλ κπξνζηά ζνπ, θαη νη ακαξηίεο καο είλαη κάξηπξεο ελαληίνλ καο επεηδή, καδί
καο είλαη νη παξαβάζεηο καο θαη ηηο αλνκίεο καο, εκείο ηηο γλσξίδνπκε παξαβήθακε θαη
ςεπζηήθακε πξνο ηνλ Κχξην, θαη απνκαθξπλζήθακε απφ ην λα αθνινπζνχκε ηνλ Θεφ
καο· κηιήζακε άδηθα θαη ζηαζηαζηηθά ζπιιάβακε θαη πξνθέξακε απφ ηελ θαξδηά καο
ιφγηα ςεπηηάο. Καη ε θξίζε ζηξάθεθε πίζσ, θαη ε δηθαηνζχλε ζηέθεηαη καθξηά επεηδή,
ε αιήζεηα έπεζε ζηνλ δξφκν, θαη ε επζχηεηα δελ κπνξεί λα εηζρσξήζεη. Ναη, εμέιηπε ε
αιήζεηα θη απηφο πνπ μεθιίλεη απφ ην θαθφ, γίλεηαη ζήξακα. Καη ν Κχξηνο είδε, θαη
δπζαξεζηήζεθε φηη δελ ππήξρε θξίζε θαη είδε φηη δελ ππήξρε άλζξσπνο, θαη ζαχκαζε
φηη δελ ππήξρε εθείλνο πνπ κεζηηεχεη· γη' απηφ, ν βξαρίνλάο ηνπ ελέξγεζε ζ' απηφλ
ζσηεξία θαη ε δηθαηνζχλε ηνπ, απηή ηνλ βάζηαμε. Καη ληχζεθε δηθαηνζχλε ζαλ
ζψξαθα, θαη έβαιε ηελ πεξηθεθαιαία ηήο ζσηεξίαο νιφγπξα επάλσ ζην θεθάιη ηνπ θαη
θφξεζε ηα ελδχκαηα ηεο εθδίθεζεο ζαλ ηκάηην, θαη ληχζεθε νιφγπξα ηνλ δήιν ζαλ
επαλσθφξη. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Εαραξίαο 11:11-14
Καη αθπξψζεθε θαηά ηελ εκέξα εθείλε θαη έηζη ην ηαιαηπσξεκέλν πνίκλην,
πνπ απέβιεπε ζε κέλα, γλψξηζε φηη απηφο ήηαλ ν ιφγνο ηνχ Κπξίνπ. Καη ηνπο είπα: Ώλ
ζαο θαίλεηαη θαιφ, δψζηε κνπ ηνλ κηζζφ κνπ· εηδάιισο, αξλεζείηε ηνλ. Καη έζηεζαλ
ηνλ κηζζφ κνπ 30 αξγχξηα. Καη ν Κχξηνο είπε ζε κέλα: Ρίμ' ηα ζηνλ θεξακέα, ηελ
πνιχηηκε ηηκή, κε ηελ νπνία ηηκήζεθα απ' απηνχο. Καη πήξα ηα 30 αξγχξηα θαη ηα
έξξημα ζηνλ νίθν ηνχ Κπξίνπ, ζηνλ θεξακέα. Καη θαηέθνςα ηελ άιιε ξάβδν κνπ, ηνπο
Αεζκνχο, γηα λα αθπξψζσ ηελ αδειθφηεηα αλάκεζα ζηνλ Ενχδα θαη ηνλ Εζξαήι.
ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΔΝΟΤΝΣΑ
ΣΟΤ ΑΡΥΗΜΑΝΓΡΗΣΟΤ
Αχν πξάγκαηα έρσ λα ζαο πσ. Σν πξψην είλαη φηη γηα ηνπο κεηαλννχληεο
ραίξνληαη νη Οπξαλνί, θαη, παξφηη απηνί δνπλ ζηε γε, δελ ζα δνπλ πέλζνο, νχηε πφλν.
Σν δεχηεξν πξάγκα πνπ έρσ λα ζαο πσ είλαη φηη γηα ηνπο ακεηαλφεηνπο δελ ραίξνληαη
νη Οπξαλνί θαη δελ ζα δνπλ ραξά νχηε αλάπαπζε. Μέρξη πφηε ζα ακειείο, άλζξσπέ
κνπ; ε ηθεηεχσ: Κιάςε γηα ηνλ εαπηφ ζνπ φζν ππάξρνπλ δάθξπα. Βάλ έθαλεο πξάμεηο
γηα ηηο νπνίεο αμίδεη λα θιάςεηο, θιάςε ηνλ εαπηφ ζνπ. Να είζαη βέβαηνο φηη φινη νη
άγηνη θιαίλε καδί ζνπ γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο ζνπ. Μαθάξηνο είλαη απηφο πνπ θιαίεη
πηθξά εδψ θαη ηψξα. Αηφηη έηζη κφλν ζα απνθχγεη ην θιάκα θαη ηνλ αδηάθνπν ηξηγκφ
ησλ νδφλησλ, θαη ζα απνιαχζεη ηελ νπξάληα ραξά.
Ώγαπεηνί κνπ αδειθνί, αο αγξππλνχκε, ψζηε λα κελ απνθιεηζζνχκε απφ ηνλ
γάκν θαη λα κελ θιείζεη κπξνζηά καο ε ζχξα ηεο κεηαλνίαο, θαη λα κελ αθνχζνπκε,
θαζψο ζα ζηεθφκαζηε κπξνζηά ζηε ζχξα: «Αελ ζαο γλσξίδσ». Ώπηά θαη αθφκα
ρεηξφηεξα ζα αθνχζνπκε εάλ ζπλερίζνπκε λα δνχκε ζηελ ακαξηία.
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Φαικόο 41:5-7
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Οη ερζξνί κνπ ιέλε γηα κέλα κε θαθία: Πφηε ζα πεζάλεη, θαη ζα ραζεί ην φλνκά
ηνπ; Καη αλ θάπνηνο έξρεηαη λα κε δεη, κηιάεη καηαηφηεηα ε θαξδηά ηνπ ζπγθεληξψλεη
γηα ηνλ εαπηφ ηεο αλνκία.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 26:3-16
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σφηε, ζπγθεληξψζεθαλ νη αξρηεξείο θαη νη γξακκαηείο θαη νη πξεζβχηεξνη ηνπ
ιανχ ζηελ απιή ηνχ αξρηεξέα, πνπ ιεγφηαλ Κατάθαο θαη έθαλαλ ζπκβνχιην γηα λα
ζπιιάβνπλ ηνλ Εεζνχ κε δφιν, θαη λα ηνλ ζαλαηψζνπλ. Έιεγαλ, κάιηζηα: ρη ζηε
γηνξηή, γηα λα κε γίλεη ζφξπβνο κέζα ζηνλ ιαφ. Καη φηαλ ν Εεζνχο βξηζθφηαλ ζηε
ΐεζαλία, ζην ζπίηη ηνχ ιεπξνχ ίκσλα, ήξζε θνληά ηνπ κηα γπλαίθα, πνπ είρε έλα
αιάβαζηξν απφ πνιχηηκν κχξν, θαη ην έρπλε νιφθιεξν επάλσ ζην θεθάιη ηνπ, ελψ
θαζφηαλ ζην ηξαπέδη. Καη νη καζεηέο ηνπ, βιέπνληάο ην, αγαλάθηεζαλ, ιέγνληαο: Πξνο
ηη απηή ε ζπαηάιε; Βπεηδή, απηφ ην κχξν κπνξνχζε λα πνπιεζεί ζε κηα κεγάιε ηηκή,
θαη λα δνζεί ζηνπο θησρνχο. Καζψο δε ν Εεζνχο ην θαηάιαβε, ηνπο είπε: Γηαηί
ελνριείηε ηε γπλαίθα; Βπεηδή, έθαλε ζε κέλα έλα θαιφ έξγν. Βπεηδή, ηνπο θησρνχο
ηνχο έρεηε πάληνηε καδί ζαο· εκέλα, φκσο, δελ κε έρεηε πάληνηε. Άιισζηε, απηή,
ρχλνληαο ηνχην ην κχξν επάλσ ζην ζψκα κνπ, ην έθαλε γηα ηνλ εληαθηαζκφ κνπ. αο
δηαβεβαηψλσ, φπνπ αλ θεξπρζεί ηνχην ην επαγγέιην, ζε φιν ηνλ θφζκν, ζα γίλεη ιφγνο
θαη γη' απηφ πνπ απηή έπξαμε, ζε αλάκλεζή ηεο. Σφηε, έλαο απφ ηνπο δψδεθα, απηφο
πνπ ιεγφηαλ Ενχδαο ν Εζθαξηψηεο, πήγε πξνο ηνπο αξρηεξείο, θαη είπε: Ση ζέιεηε λα κνπ
δψζεηε, θαη εγψ ζα ζαο ηνλ παξαδψζσ; Καη εθείλνη έδσζαλ ζ' απηφλ 30 αξγχξηα. Καη
απφ ηφηε δεηνχζε επθαηξία γηα λα ηνλ παξαδψζεη.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Σν κπζηήξην ηεο αξθψζεψο νπ ην έθξπςεο κέζα ζην ζψκα καο, Υξηζηέ Θεέ
καο, κέζα ζην ζπέξκα ηνπ Ώβξαάκ, ηνπ κεγάινπ καο παηέξα, ηνπ παηέξα φισλ ησλ
ιαψλ, ν νπνίνο, φηαλ πιεξνθνξήζεθε πλεπκαηηθά φηη ν Θεφο Λφγνο πξέπεη λα
ζαξθσζεί απφ ην ζπέξκα ηνπ, θαη, επηπιένλ, φηαλ είδε φηη νη εκέξεο ηνπ ιηγνζηεχνπλ
θαη φηη ν Θεφο επιφγεζε ηα έξγα ηνπ, είπε ζηνλ πιένλ πξνρσξεκέλν ζηελ ειηθία
ππεξέηε ηνπ νίθνπ ηνπ, ηνλ επηζηάηε φιεο ηνπ ηεο πεξηνπζία: «Θέζε, ζε παξαθαιψ, ην
ρέξη ζνπ θάησ απφ ηνλ κεξφ κνπ θαη ζα ζε νξθίζσ ζηνλ Κχξην, ηνλ Θεφ ηνπ νπξαλνχ
θαη ηεο γεο, φηη δελ ζα δεηήζεηο γηα ηνλ γην κνπ γπλαίθα απφ ηε γε πνπ κέλσ ηψξα,
αιιά, ζα παο ζηνλ ηφπν κνπ θαη ζηε ζπγγέλεηά κνπ, θαη ζα δεηήζεηο θαη ζα πάξεηο απφ
εθεί γπλαίθα γηα ηνλ γην κνπ Εζαάθ». Καη ν δνχινο ηνχ είπε: «Ίζσο ε γπλαίθα δελ
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ζειήζεη λα κε αθνινπζήζεη ζε ηνχηε ηε γε. Σφηε, ζα πξέπεη λα θέξσ ηνλ γην ζνπ ζηε
γε απφ ηελ νπνία εμήιζεο;». Καη ν Ώβξαάκ ηνχ είπε: «Πξφζερε, κε θέξεηο ηνλ γην κνπ
εθεί. Βάλ ε γπλαίθα δελ ζειήζεη λα ζε αθνινπζήζεη, ηφηε ζα είζαη ειεχζεξνο απφ ηνλ
φξθν κνπ απηφ· κφλν, κε θέξεηο ηνλ γην κνπ εθεί». Καη ν δνχινο έβαιε ην ρέξη ηνπ
θάησ απφ ηνλ κεξφ ηνπ Ώβξαάκ ηνχ θπξίνπ ηνπ, θαη νξθίζηεθε ζ‟ απηφλ γηα φ,ηη είραλ
ζπκθσλήζεη. ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ, ινηπφλ, ν Θεφο πξαγκαηνπνίεζε ηελ επαγγειία
πνπ είρε δψζεη ζηνλ παηέξα καο Ώβξαάκ θαη βιάζηεζε απφ ηε ξίδα ηνπ ν Υξηζηφο, απφ
ηνλ Οπνίν επινγνχληαη φια ηα έζλε.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Πξνθεηείεο
Ζζαΐαο 28:16-29
Γη' απηφ, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο: Αέζηε, βάδσ έλα ζεκέιην ζηε ηψλ, κηα
πέηξα, κηα εθιεθηή πέηξα, κηα πνιχηηκε αθξνγσληαία πέηξα, έλα ζίγνπξν ζεκέιην
εθείλνο πνπ πηζηεχεη ζ' απηφλ, δελ ζα ληξνπηαζηεί. Καη ζα βάισ ηελ θξίζε ζηνλ
θαλφλα, θαη ηε δηθαηνζχλε ζηε ζηάζκε θαη ην ραιάδη ζα εμαθαλίζεη ην θαηαθχγην ηεο
ςεπηηάο, θαη ηα λεξά ζα πιεκκπξίζνπλ ηνλ θξπςψλα. Καη ε ζπλζήθε ζαο κε ηνλ
ζάλαην ζα αθπξσζεί, θαη ε ζπκθσλία ζαο κε ηνλ άδε δελ ζα ζηαζεί φηαλ δηαβαίλεη ε
κάζηηγα πνπ πιεκκπξίδεη, ηφηε ζα θαηαπαηεζείηε απ' απηή. Ώκέζσο κφιηο δηαβεί, ζα
ζαο πηάζεη επεηδή, θάζε πξσί ζα δηαβαίλεη, εκέξα θαη λχρηα θαη κνλάρα λα αθνχζεη
θάπνηνο ηε βνή, ζα είλαη θξίθε. Βπεηδή, ην θξεβάηη είλαη κηθξφηεξν, παξά ην λα κπνξεί
θαλείο λα μαπιψζεη θαη ην ζθέπαζκα ζηελφηεξν, παξά ψζηε λα κπνξεί λα πεξηηπιηρζεί.
Βπεηδή, ζα ζεθσζεί ν Κχξηνο ζαλ ζην βνπλφ Φεξαζείκ, ζα ζπκψζεη ζαλ ζηελ θνηιάδα
ηνχ Γαβαψλ, γηα λα ελεξγήζεη ην έξγν ηνπ, ην παξάδνμν έξγν ηνπ, θαη λα εθηειέζεη ηελ
πξάμε ηνπ, ηελ εμαίζηα πξάμε ηνπ. Σψξα, ινηπφλ, κε είζηε ριεπαζηέο, γηα λα κε γίλνπλ
δπλαηφηεξα ηα δεζκά ζαο επεηδή, εγψ άθνπζα απφ ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ησλ δπλάκεσλ
ζπληέιεηα θαη απφθαζε επάλσ ζε νιφθιεξε ηε γε. Ώθξναζηείηε, θαη αθνχζηε ηε θσλή
κνπ πξνζέμηε, θαη αθνχζηε ηνλ ιφγν κνπ. Βθείλνο πνπ αξνηξηάδεη κήπσο αξνηξηάδεη
νιφθιεξε ηελ εκέξα γηα λα ζπείξεη, δηαλνίγνληαο θαη βσινθνπψληαο ηνλ αγξφ ηνπ;
Ώθνχ εμνκαιίζεη ηελ επηθάλεηά ηνπ, δελ δηαζθνξπίδεη ηνλ αξαθά, θαη δηαζπείξεη ην
θχκηλν, θαη βάδεη ην ζηηάξη ζην θαιχηεξν κέξνο, θαη ην θξηζάξη ζηνλ δηνξηζκέλν ηφπν
ηνπ, θαη ηε βξίδα ζην κέξνο ηεο, απηφ πνπ ηνπ αλήθεη; Βπεηδή, ν Θεφο ηνπ ηνλ καζαίλεη
λα δηαθξίλεη, θαη ηνλ δηδάζθεη. Βπεηδή, ν αξαθάο δελ αισλίδεηαη κε αισληζηηθφ φξγαλν
νχηε ηξνρφο άκαμαο πεξηζηξέθεηαη επάλσ ζην θχκηλν αιι' ν αξαθάο ρηππηέηαη κε
ξάβδν, θαη ην θχκηλν κε καγθνχξα. Σν ζηηάξη, φκσο, γηα ην ςσκί θαηαζπληξίβεηαη
αιιά, δελ ζα ην αισλίδεη γηα πάληα νχηε ζα ην ζπληξίςεη κε ηνλ ηξνρφ ηεο άκαμάο ηνπ
134

νχηε ζα ην ιεπηχλεη κε ηα λχρηα ησλ αιφγσλ ηνπ. Κη απηφ βγήθε απφ ηνλ Κχξην ησλ
δπλάκεσλ, πνπ είλαη ζαπκαζηφο ζε βνπιή, κεγάινο ζε ζχλεζε. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΔΝΟΤΝΣΑ
ΣΟΤ ΑΡΥΗΜΑΝΓΡΗΣΟΤ
Ώδειθνί κνπ, ζαο ππελζπκίδσ ηψξα ηα ζρεηηθά κε ηνλ ιφγν πνπ απεπζχλεηαη
πξνο ηνπο ακαξησινχο, νη νπνίνη βιαζθεκνχλ ηνλ Νφκν θαη ηηο εληνιέο ηεο αησλίνπ
δσήο. Λέγεηαη, ινηπφλ: «Φχγεηε απφ εκέλα, επηθαηάξαηνη, θαη πνξεπζείηε πξνο ην
αηψλην ππξ». Πνηα άιιε παξεγνξηά πεξηκέλνπλ νη άλζξσπνη απηνί, κεηά απφ απηφ;
Βθεί είλαη ε θνηιάδα ηνπ θιαπζκνχ, φπνπ θπινχλ αζηακάηεηα ηα δάθξπα, ρσξίο
παξεγνξηά. Πνηνο ζα ηνικνχζε λα δεεζεί γη‟ απηνχο ηνπο ακαξησινχο θαη‟ εθείλε ηελ
εκέξα; Αηφηη νη άγγεινη, ηα Υεξνπβείκ θαη ηα εξαθείκ ζα ζηγήζνπλ, θαη θαλείο απ‟
φινπο ηνπο δηθαίνπο θαη ηνπο αγίνπο δελ ζα κπνξεί λα πξεζβεχεη γηα ηε ζσηεξία ηεο
αλζξσπφηεηαο θαη‟ εθείλε ηελ εκέξα. Δ θηίζε ζα ζησπήζεη θαη φινο ν θφζκνο ζα είλαη
θάησ απφ ηε δίθαηε ζετθή θξίζε.
Ώπηή είλαη ε επνρή ηνπ ζεξηζκνχ. Ώπηφο είλαη ν θαηξφο πνπ ζα ηξαβήμνπκε ηα
δίρηπα ζηελ αθηή, θαη ζα ρσξηζζνχλ ηα θαιά ςάξηα απφ ηα άζρεκα. Ώπηή είλαη ε
εκέξα θαηά ηελ νπνία ζα αθνχζνπλ νη ακαξησινί: «Πεγαίλεηε ζηελ αηψληα θαηνηθία
ζαο».
Αο θαηαθιείζνπκε εδώ ηελ νκηιία ηνπ αγίνπ παηέξα καο αββά ελνύληα, ν
νπνίνο θώηηζε ηνλ λνπ καο θαη ηνπο νθζαικνύο ηεο θαξδίαο καο, εηο ην όλνκα ηνπ
Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ηνπ ελόο Θεόο. Ακήλ.

Φαικόο 6:2,69:17
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βιέεζέ κε, Κχξηε, επεηδή είκαη αδχλαηνο γηάηξεςέ κε, Κχξηε, επεηδή
ηαξάρηεθαλ ηα θφθαιά κνπ. Καη κε θξχςεηο ην πξφζσπφ ζνπ απφ ηνλ δνχιν ζνπ
επεηδή ζιίβνκαη, γξήγνξα εηζάθνπζέ κε.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 12:27-36
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθηναπφ ην θαηά Εσάλλε , ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σψξα ε ςπρή κνπ είλαη ηαξαγκέλε θαη ηη λα πσ; Παηέξα, ζψζε κε απφ ηνχηε
ηελ ψξα. Ώιιά, γη' απηφ ήξζα ζε ηνχηε ηελ ψξα. Παηέξα, δφμαζε ην δηθφ ζνπ φλνκα.
Μηα θσλή, ινηπφλ, ήξζε απφ ηνλ νπξαλφ: Καη δφμαζα, θαη ζα δνμάζσ μαλά. Σν πιήζνο,
ινηπφλ, πνπ παξαζηεθφηαλ θαη άθνπζε, έιεγε φηη έγηλε βξνληή. Άιινη έιεγαλ; Έλαο
άγγεινο ηνπ κίιεζε. Ο Εεζνχο απνθξίζεθε θαη είπε: Ώπηή ε θσλή δελ έγηλε γηα κέλα,
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αιιά γηα ζαο. Σψξα είλαη ε θξίζε απηνχ ηνχ θφζκνπ ηψξα ν άξρνληαο απηνχ ηνχ
θφζκνπ ζα ξηρηεί έμσ θαη εγψ, φηαλ πςσζψ απφ ηε γε, ζα ηνπο ειθχζσ φινπο ζηνλ
εαπηφ κνπ. (Κη απηφ ην έιεγε, δείρλνληαο κε πνηνλ ζάλαην επξφθεηην λα πεζάλεη). Σν
πιήζνο απνθξίζεθε ζ' απηφλ: Βκείο αθνχζακε απφ ηνλ λφκν, φηη: Ο Υξηζηφο κέλεη ζηνλ
αηψλα θαη πψο εζχ ιεο, φηη: Πξέπεη λα πςσζεί ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ; Πνηνο είλαη απηφο
ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ; Ο Εεζνχο, ινηπφλ, είπε ζ' απηνχο: Λίγν θαηξφ αθφκα ην θσο είλαη
καδί ζαο. Πεξπαηάηε ελφζσ έρεηε ην θσο, γηα λα κε ζαο θαηαθηάζεη ην ζθνηάδη θαη
φπνηνο πεξπαηάεη κέζα ζην ζθνηάδη, δελ μέξεη πνχ πεγαίλεη. Βλφζσ έρεηε ην θσο,
πηζηεχεηε ζην θσο, γηα λα γίλεηε γηνη ηνχ θσηφο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Μειεηήζηε, ζενθηιείο, ηελ νηθνλνκία ηνπ Θενχ Λφγνπ, ν Οπνίνο θξαηάεη ζηα
ρέξηα Σνπ ηελ εμνπζία ηνπ ζαλάηνπ, θαη ηεο δσήο ηνπ θαζελφο. Ο σηήξαο αγσληά θαη
δείρλεηαη αδχλακνο, δηφηη έιαβε ηελ αλζξψπηλε ζάξθα καο. Βίπε ν σηήξαο: «Σψξα ε
ςπρή κνπ είλαη ηαξαγκέλε, θαη ηη λα πσ; Πάηεξ, ζψζε κε απφ ηνχηε ηελ ψξα. Ώιιά γηα
ηνχηε ηελ ψξα έρσ έιζεη».
Ναη, αιήζεηα, ήιζε ζηνλ θφζκν γηα λα πάζεη γηα ηε ζσηεξία καο θαη λα αλεβάζεη
απφ ηνλ Άδε ηνλ πξψην άλζξσπν πνπ δεκηνχξγεζε, θαη λα ηνλ επηζηξέςεη ζηνλ αξρηθφ
ηνπ ηφπν καδί κε ηα ηέθλα ηνπ, θαηά ην κέγα έιεφο Σνπ. Ώο θξάμνπκε κε φιε καο ηε
δχλακε, θαη αο Σνπ δεηήζνπκε λα καο θάλεη θνηλσλνχο ζηε δφμα ηεο ΐαζηιείαο Σνπ
θαη λα καο ζηεξεψλεη κέρξη ηελ εζράηε καο αλαπλνή ζηελ πίζηε πξνο ην άγην φλνκά
Σνπ.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ Μ. ΠΔΜΠΣΖ
Πξνθεηείεο
Ηεδεθηήι 43:5-11
Καη ην πλεχκα κε ζήθσζε, θαη κε έθεξε ζηελ εζσηεξηθή απιή θαη μάθλνπ, ν
νίθνο ήηαλ γεκάηνο απφ ηε δφμα ηνχ Κπξίνπ. Καη άθνπζα θσλή θάπνηνπ πνπ κηινχζε
ζε κέλα απφ ηνλ νίθν θαη ν άλζξσπνο ζηεθφηαλ θνληά κνπ. Καη κνπ είπε: Γηε
αλζξψπνπ, ηνλ ηφπν ηνχ ζξφλνπ κνπ, θαη ηνλ ηφπν ηνχ πέικαηνο ησλ πνδηψλ κνπ, φπνπ
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ζα θαηνηθψ κέζα ζηνλ νίθν Εζξαήι ζηνλ αηψλα, θαη ην άγηφ κνπ φλνκα, ν νίθνο Εζξαήι
δελ ζα βεβειψζεη πιένλ, νχηε απηνί νχηε νη βαζηιηάδεο ηνπο, κε ηηο πνξλείεο ηνπο, νχηε
κε ηα πηψκαηα ησλ βαζηιηάδσλ ηνπο νχηε κε ηνπο ςεινχο ηνπο ηφπνπο. ΐάδνληαο ηα
θαηψθιηα ηνπο θνληά ζηα θαηψθιηα κνπ, θαη ηνπο παξαζηάηεο ηνπο θνληά ζηνπο
παξαζηάηεο κνπ, ψζηε δελ ήηαλ παξά ν ηνίρνο αλάκεζα ζε κέλα θαη ζ' απηνχο,
βεβήισλαλ έηζη ην άγηφ κνπ φλνκα, κε ηα βδειχγκαηά ηνπο πνπ έπξαηηαλ γη' απηφ, ηνπο
αλάισζα κέζα ζηνλ ζπκφ κνπ. Σψξα, αο απνκαθξχλνπλ απφ κέλα ηηο πνξλείεο ηνπο,
θαη ηα πηψκαηα ησλ βαζηιηάδσλ ηνπο, θαη ζα θαηνηθψ αλάκεζά ηνπο ζηνλ αηψλα. Βζχ,
γηε αλζξψπνπ, δείμε απηφλ ηνλ νίθν ζηνλ νίθν Εζξαήι, γηα λα ληξαπνχλ γηα ηηο αλνκίεο
ηνπο θαη αο κεηξήζνπλ ην ζρέδην. Καη αλ ληξαπνχλ γηα φια φζα έπξαμαλ, δείμ' ηνπο ηε
κνξθή ηνχ νίθνπ, θαη ηε δηάηαμή ηνπ, θαη ηηο εμφδνπο ηνπ, θαη ηηο εηζφδνπο ηνπ, θαη
νιφθιεξε ηε κνξθή ηνπ, θαη φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ, θαη νιφθιεξε ηε κνξθή ηνπ, θαη
νιφθιεξν ηνλ λφκν ηνπ θαη πεξίγξαςέ ηνλ κπξνζηά ηνπο, γηα λα θπιάμνπλ νιφθιεξε
ηε κνξθή ηνπ, θαη φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ, θαη λα ηηο εθηεινχλ. Αφμα ζηελ αγία

ηξηάδα ακήλ.
Φαικόο 69:1,16
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε, ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί ακήλ.
ψζε κε, Θεέ, επεηδή λεξά κπήθαλ κέζα κνπ κέρξη ηελ ςπρή κνπ.
Κχξηε,επίβιεςε κε,ζχκθσλα κε ην πιήζνο ησλ νηθηηξκψλ ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 10:17-21
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γη' απηφ ν Παηέξαο κε αγαπάεη, επεηδή εγψ βάδσ ηελ ςπρή κνπ, γηα λα ηελ
πάξσ μαλά. Καλέλαο δελ ηελ αθαηξεί απφ κέλα, αιιά εγψ ηε βάδσ απφ κφλνο κνπ
εμνπζία έρσ λα ηε βάισ, θαη εμνπζία έρσ λα ηελ πάξσ μαλά. Ώπηή ηελ εληνιή πήξα
απφ ηνλ Παηέξα κνπ. Έγηλε, ινηπφλ, μαλά ζρίζκα αλάκεζα ζηνπο Ενπδαίνπο γη' απηά ηα
ιφγηα. Καη πνιινί απ' απηνχο έιεγαλ: Έρεη δαηκφλην, θαη παξαθξνλεί ηη ηνλ αθνχηε;
Άιινη έιεγαλ: Ώπηά δελ είλαη ιφγηα δαηκνληδφκελνπ κήπσο έλα δαηκφλην κπνξεί λα
αλνίγεη ηα κάηηα ησλ ηπθιψλ;
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
Ο Κχξηνο Υξηζηφο, ν Αεζπφηεο θαη ΐαζηιέαο καο, καο απνθαιχπηεη ηε ζεφηεηά
Σνπ θαη ηελ εμνπζία Σνπ. Ώπηφο είλαη ν ππεξβαηηθφο Θεφο, θαη είλαη επάλσ απφ θάζε
εμνπζία ζηνλ νπξαλφ θαη ηε γε. Γηα ηνχην, είπε: «Ο Παηέξαο κε αγαπά, επεηδή εγψ
ζπζηάδσ ηελ ςπρή κνπ, γηα λα ηε ιάβσ μαλά πίζσ. Καλείο δελ ηελ αθαηξεί απφ εκέλα,
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αιιά εγψ ηε ζπζηάδσ απφ κφλνο κνπ· έρσ εμνπζία λα ηε ζπζηάζσ, θαη έρσ εμνπζία λα
ηε ιάβσ μαλά πίζσ. Ώπηή ηελ εληνιή πήξα απφ ηνλ Παηέξα κνπ».
Έγηλε, ινηπφλ, μαλά ζρίζκα κεηαμχ ησλ Ενπδαίσλ γηα ηα ιφγηα απηά. Καη πνιινί
απφ ηνπο ππνθξηηέο έιεγαλ: «Έρεη δαηκφληα, θαη παξαθξνλεί. Ση ηνλ αθνχηε;». Άιινη
έιεγαλ: «Ώπηά δελ είλαη ιφγηα δαηκνληδνκέλνπ· κπνξεί έλα δαηκφλην λα αλνίγεη ηνπο
νθζαικνχο ησλ ηπθιψλ;». Ώιήζεηα, Βθείλνο θσηίδεη ηνπο νθζαικνχο ηεο θαξδηάο ησλ
πηζηψλ, φρη φκσο θαη ηνπο νθζαικνχο ησλ αλφκσλ Ενπδαίσλ. Αηφηη απηνί ήηαλ
ηπθισκέλνη θαη ζηνπο ζσκαηηθνχο νθζαικνχο θαη ζηνπο νθζαικνχο ηεο θαξδηάο, ψζηε
λα κε δνπλ κε ηα κάηηα ηνπο θαη λα κελ θαηαλνήζνπλ κέζα ζηελ θαξδηά ηνπο, γηα λα
επηζηξέςνπλ ζε Ώπηφλ κε αιεζηλή αγάπε, κεγάιε ειπίδα θαη ηέιεηα πίζηε θαη λα ηνπο
ζπγρσξήζεη ηηο πνιιέο ακαξηίεο θαη ηα πνιιά ηνπο παξαπηψκαηα.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ Μ. ΠΔΜΠΣΖ
Πξνθεηείεο
Ακώο 4:4-13
Βιάηε ζηε ΐαηζήι, θαη αζεβήζηε ζηα Γάιγαια λα πιεζχλεηε ηελ αζέβεηα θαη
θέξηε ηηο ζπζίεο ζαο θάζε πξσηλφ, ηα δέθαηά ζαο θάζε ηξηεηία. Καη πξνζθέξηε ζε ζπζία
επραξηζηίαο έλδπκν ςσκί, θαη θεξχμηε ηηο απηνπξναίξεηεο πξνζθνξέο αλαγγείιαηέ ηεο
επεηδή, έηζη ζαο αξέζεη, γηνη Εζξαήι, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο. Καη εγψ ζαο έδσζα,
αθφκα, πείλα ζε φιεο ηηο πφιεηο ζαο, θαη έιιεηςε ςσκηνχ ζε φινπο ηνχο ηφπνπο ζαο·
θαη δελ επηζηξέςαηε ζε κέλα, ιέεη ν Κχξηνο. Καη εγψ θξάηεζα επηπιένλ απφ ζαο ηε
βξνρή, φηαλ έκελαλ αθφκα ηξεηο κήλεο κέρξη ην ζέξνο θαη έβξεμα επάλσ ζε κηα πφιε,
ελψ επάλσ ζε άιιε πφιε δελ έβξεμα κηα κεξίδα βξάρεθε, θαη ε κεξίδα επάλσ ζηελ
νπνία δελ έβξεμε, μεξάζεθε. Έηζη, δχν ηξεηο πφιεηο, πήγαλ πεξηπιαλψκελεο ζε κηα
πφιε γηα λα πηνπλ λεξφ, θαη δελ ρφξηαζαλ θαη δελ επηζηξέςαηε ζε κέλα, ιέεη ν Κχξηνο.
αο ρηχπεζα κε αλεκνθζνξά θαη εξπζίβε ην πιήζνο ησλ θήπσλ ζαο, θαη ησλ
ακπειψλσλ ζαο, ησλ ζπθεψλσλ ζαο, θαη ησλ ειαηψλσλ ζαο, θαηέθαγε ε θάκπηα θαη δελ
επηζηξέςαηε ζε κέλα, ιέεη ν Κχξηνο. Έζηεηια επάλσ ζαο ζαλαηηθφ, ζχκθσλα κε ηνλ
ηξφπν ηήο Ώηγχπηνπ ζαλάησζα ηνπο λένπο ζαο κε ξνκθαία, αθνχ αηρκαιψηηζα θαη ηα
άινγά ζαο θαη αλέβαζα ηε δπζσδία ησλ ζηξαηνπέδσλ ζαο κέρξη ηνπο κπθηήξεο ζαο θαη
δελ επηζηξέςαηε ζε κέλα, ιέεη ν Κχξηνο. αο θαηέζηξεςα, φπσο ν Θεφο θαηέζηξεςε ηα
φδνκα θαη ηα Γφκνξξα, θαη γίλαηε ζαλ δαπιφο απνζπαζκέλνο απφ ηελ ππξθαγηά θαη
δελ επηζηξέςαηε ζε κέλα, ιέεη ν Κχξηνο. Γη' απηφ, έηζη ζα θάλσ ζε ζέλα, Εζξαήι θαη
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δεδνκέλνπ φηη ζα ην θάλσ απηφ ζε ζέλα, εηνηκάζνπ λα ζπλαληήζεηο ηνλ Θεφ ζνπ,
Εζξαήι. Βπεηδή, δέζηε, απηφο πνπ κνξθψλεη ηα βνπλά, θαη θαηαζθεπάδεη ηνλ άλεκν, θαη
αλαγγέιιεη ζηνλ άλζξσπν πνηνο είλαη ν ζηνραζκφο ηνπ, ν νπνίνο θάλεη ηελ απγή
ζθνηάδη, θαη επηβαίλεη επάλσ ζηα χςε ηήο γεο, Κχξηνο ν Θεφο ησλ δπλάκεσλ είλαη ην
φλνκά ηνπ. Αφμα ζηελ αγία ηξηάδα ακήλ.

Φαικόο 55:21,1
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε, ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σν ζηφκα ηνπ είλαη απαιφηεξν απφ βνχηπξν. Θεέ, δψζε αθξφαζε ζηελ
πξνζεπρή κνπ, θαη κε απνζπξζείο απφ ηε δέεζή κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 14:3-11
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ελψ απηφο ήηαλ ζηε ΐεζαλία, ζην ζπίηη ηνχ ιεπξνχ ίκσλα, θαη θαζφηαλ
ζην ηξαπέδη, ήξζε κηα γπλαίθα, πνπ είρε έλα αιάβαζηξν κε κχξν, απφ θαζαξή πνιχηηκε
λάξδν· θαη ζπληξίβνληαο ην αιάβαζηξν, έρπζε ην κχξν επάλσ ζην θεθάιη ηνπ. Ήζαλ,
φκσο, κεξηθνί πνπ αγαλαθηνχζαλ κέζα ηνπο, θαη πνπ έιεγαλ: Γηαηί έγηλε απηή ε
απψιεηα ηνπ κχξνπ; Βπεηδή, απηφ κπνξνχζε λα πνπιεζεί γηα πεξηζζφηεξα απφ 300
δελάξηα, θαη λα δνζνχλ ζηνπο θησρνχο θαη νξγίδνληαλ ελαληίνλ ηεο. Ο Εεζνχο, φκσο,
είπε: Ώθήζηε ηελ γηαηί ηελ ελνριείηε; Καιφ έξγν έθαλε ζε κέλα. Βπεηδή, ηνπο θησρνχο
ηνχο έρεηε πάληνηε καδί ζαο, θαη φηαλ ζέιεηε, κπνξείηε λα ηνπο επεξγεηήζεηε· εκέλα,
φκσο, δελ κε έρεηε πάληνηε. Ώπηή φηη κπνξνχζε, ην έθαλε πξφιαβε λα αιείςεη ην ζψκα
κνπ κε κχξν γηα ηνλ εληαθηαζκφ. αο δηαβεβαηψλσ: πνπ αλ θεξπρζεί απηφ ην
επαγγέιην ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη εθείλν πνπ απηή έθαλε, ζα αλαθεξζεί ζε αλάκλεζή
ηεο. Σφηε, ν Ενχδαο ν Εζθαξηψηεο, έλαο απφ ηνπο δψδεθα, πήγε ζηνπο αξρηεξείο, γηα λα
ηνλ παξαδψζεη ζ' απηνχο. Καη εθείλνη, φηαλ ην άθνπζαλ, ράξεθαλ θαη ππνζρέζεθαλ λα
ηνπ δψζνπλ αξγχξηα θαη δεηνχζε κε πνηνλ ηξφπν λα ηνλ παξαδψζεη ζε κηα θαηάιιειε
επθαηξία.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
Δ γπλαίθα πνπ άιεηςε ηα πφδηα ηνπ Κπξίνπ κε ην πνιχηηκν κχξν, θαη ηα
ζθνχπηζε κε ηηο ηξίρεο ησλ καιιηψλ ηεο ράξε ζηελ πίζηε ηεο θαη ηε κεγάιε ηεο αγάπε,
θιεξνλφκεζε αγαζή κεξίδα θαη κεγάιε θήκε ζε φιν ηνλ θφζκν. Ο απφζηνινη θήξπμαλ
ζηα πέξαηα ηεο γεο απηφ πνπ έθαλε, κε απνηέιεζκα λα κείλεη ην φλνκά ηεο ζηε κλήκε
ησλ γελεψλ θαη ζηα ρείιε ησλ πηζηψλ.
Πφζν κεγάια είλαη ηα πλεπκαηηθά ραξίζκαηα θαη νη πςειέο ηηκέο πνπ απνθφκηζε
ε γπλαίθα απηή! Ώο γεκίζεη ε χπαξμή καο απφ ηνλ δήιν ηεο αξεηήο ηεο, θαη αο

139

αγαπήζνπκε ηνλ Κχξην κε φιε καο ηελ θαξδηά. Ώο κε κηκεζνχκε ηνλ Ενχδα, ν νπνίνο
ηελ επέπιεμε δηφηη έθαλε θαιή πξάμε. Βπίζεο, νη θαθέο ηνπ ζθέςεηο ηνλ νδήγεζαλ ζην
λα πνπιήζεη ηνλ Κχξηφ ηνπ, ηα δε αξγχξηα πνπ έιαβε σο αληάιιαγκα γηα ην ηίκην αίκα
πνπ παξέδσζε, ζα πάλε καδί ηνπ ζηελ θφιαζε. Σν φλνκά ηνπ ζα εμαθαληζζεί απφ ηε
γελεά ηνπ, θαη δελ ζα έρεη απνγφλνπο επί γεο.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΔΚΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ Μ. ΠΔΜΠΣΖ
Πξνθεηείεο
Ακώο 3:1-11
Ώθνπζηέ ηνχηνλ ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ, πνπ ν Κχξηνο κίιεζε ελαληίνλ ζαο, γηνη
Εζξαήι, ελάληηα ζε νιφθιεξν ην γέλνο, πνπ αλέβαζα απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ,
ιέγνληαο: Βζάο κφλνλ γλψξηζα απφ φια ηα γέλε ηήο γεο γη' απηφ, ζα ζαο ηηκσξήζσ γηα
φιεο ζαο ηηο αλνκίεο. Μπνξνχλ δχν λα πεξπαηήζνπλ καδί, αλ δελ είλαη ζχκθσλνη; Θα
βξπρήζεη ην ιηνληάξη κέζα ζηνλ δξπκφ, αλ δελ έρεη ζήξακα; Θα εθπέκςεη ηε θσλή ηνπ
ν ζθχκλνο απφ ηελ θαηνηθία ηνπ, αλ δελ έπηαζε θάηη; Μπνξεί έλα πνπιί λα πέζεη ζε
παγίδα επάλσ ζηε γε, εθεί πνπ δελ ππάξρεη γη' απηφ βξφρη; Θα ζεθσλφηαλ κηα παγίδα
απφ ηε γε, ρσξίο λα πηαζηεί θάηη; Μπνξεί λα ερήζεη ζάιπηγγα ζηελ πφιε, θαη ν ιαφο λα
κε θνβεζεί; Μπνξεί λα γίλεη ζπκθνξά ζηελ πφιε, θαη ν Κχξηνο λα κε ηελ έθαλε;
ΐέβαηα, ν Κχξηνο ν Θεφο δελ ζα θάλεη ηίπνηε, ρσξίο λα απνθαιχςεη ην απφθξπθφ ηνπ
ζηνπο δνχινπο ηνπ ηνπο πξνθήηεο. Σν ιηνληάξη βξχρεζε· πνηνο δελ ζα θνβεζεί; Ο
Κχξηνο ν Θεφο κίιεζε πνηνο δελ ζα πξνθεηεχζεη; Κεξχμηε πξνο ηα παιάηηα ηήο
Ώδψηνπ, θαη πξνο ηα παιάηηα ηήο γεο ηήο Ώηγχπηνπ, θαη πείηε: πγθεληξσζείηε επάλσ
ζηα βνπλά ηήο ακάξεηαο, θαη δείηε ηνπο κεγάινπο ζνξχβνπο ζην κέζνλ ηεο, θαη ηηο
θαηαδπλαζηείεο ηεο αλάκεζά ηεο επεηδή, δελ μέξνπλ λα πξάηηνπλ ην νξζφ, ιέεη ν
Κχξηνο, απηνί πνπ ζεζαπξίδνπλ αδηθία θαη αξπαγή ζηα παιάηηα ηνπο. Γη' απηφ, έηζη ιέεη
ν Κχξηνο ν Θεφο: Βρζξφο ζα πεξηθπθιψζεη ηε γε ζνπ, θαη ζα θαηαβάιεη ηε δχλακή ζνπ
απφ ζέλα, θαη ηα παιάηηα ζνπ ζα δηαξπαγνχλ. Αφμα ζηελ αγία ηξηάδα ακήλ.

Φαικόο 140:1,2
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε, ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Βιεπζέξσζε κε, Κχξηε, απφ πνλεξφλ άλζξσπν ιχηξσζέ κε απφ άδηθνλ
άλζξσπν νη νπνίνη ζηελ θαξδηά ηνπο ζθέθηνληαη πνλεξά φιε ηελ εκέξα
παξαηάζζνληαη ζε πνιέκνπο.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 12:36-43
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην,
εδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπηά κίιεζε ν Εεζνχο, θη φηαλ έθπγε, θξχθηεθε απ' απηνχο. Κη ελψ έθαλε ηφζα
ζαχκαηα κπξνζηά ηνπο, δελ πίζηεπαλ ζ' απηφλ γηα λα εθπιεξσζεί ν ιφγνο ηνχ πξνθήηε
Δζατα, πνπ είπε: «Κχξηε, πνηνο πίζηεςε ζην θήξπγκά καο; Καη ν βξαρίνλαο ηνπ Κπξίνπ
ζε πνηνλ απνθαιχθζεθε;». Γη' απηφ, δελ κπνξνχζαλ λα πηζηεχνπλ, επεηδή ν Δζαταο είπε
πάιη: «Σχθισζε ηα κάηηα ηνπο, θαη ζθιήξπλε ηελ θαξδηά ηνπο γηα λα κε δνπλ κε ηα
κάηηα, θαη θαηαιάβνπλ κε ηελ θαξδηά, θαη επηζηξέςνπλ, θαη ηνπο γηαηξέςσ». Ώπηά είπε
ν Δζαταο, φηαλ είδε ηε δφμα ηνπ, θαη κίιεζε γη' απηφλ. Ώιι' φκσο, θαη απφ ηνπο
άξρνληεο πνιινί πίζηεςαλ ζ' απηφλ εληνχηνηο, εμαηηίαο ησλ Φαξηζαίσλ δελ
νκνινγνχζαλ, γηα λα κε γίλνπλ απνζπλάγσγνη. Βπεηδή, αγάπεζαλ ηε δφμα ησλ
αλζξψπσλ πεξηζζφηεξν, παξά ηε δφμα ηνχ Θενχ.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΚΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
Ο πξνθήηεο ΔζαΎαο θξάδεη ελ πλεχκαηη πξνο ηνλ αζχλεην ιαφ, ηνπο πηνχο ηνπ
Εζξαήι, θαη ηνπο επηθξίλεη ρσξίο πξνζσπνιεςία γηα ηηο πξάμεηο θαη ηηο αλνκίεο ηνπο.
ηαλ εκθαλίζζεθε ν Βκκαλνπήι θαη ηέιεζε ζαχκαηα, νη πηνί ηνπ Εζξαήι
αγλφεζαλ ηνπο γεκάηνπο ράξε ιφγνπο Σνπ θαη αξέζθνληαλ ζηε θελφηεηα θαη ζηα
κάηαηα έξγα, βιαζθεκψληαο ηε δφμα ηεο ζεφηεηάο Σνπ. Βίλαη ηα αμηνζξήλεηα ηέθλα
ηνπ άθαξπνπ ζεξηζκνχ.
ηειίηεπζε ηε ζηάζε ηνπο, κεγάιε πξνθήηε, δηφηη έκνηαζαλ ζηνπο παηέξεο ηνπο
θαη νινθιήξσζαλ ηα άλνκα έξγα ηνπο. Ο Κχξηφο καο είπε: «Πνηνο πίζηεςε ζην
θήξπγκά καο; Καη ν βξαρίνλαο ηνπ Κπξίνπ ζε πνηνλ απνθαιχθζεθε;». Δ θσλή ηνπ
Θενχ Παηξφο είλαη ν κνλνγελήο ηνπ Τηφο, ν Οπνίνο θαλεξψζεθε ελ ζαξθί ζηνπο πηνχο
ηνπ Εζξαήι, ζηνπο νπνίνπο έδεημε ηε δηθαηνζχλε θαη ην έιεφο Σνπ, θαη, παξ‟ φια απηά,
δελ ππάθνπζαλ ζ‟ Ώπηφλ νχηε Σνλ πίζηεπζαλ. Πψο λα πηζηεχζνπλ, αθνχ ν ΔζαΎαο είρε
πξνείπεη γη‟ απηνχο: «Σχθισζε ηνπο νθζαικνχο ηνπο, θαη ζθιήξπλε ηελ θαξδηά ηνπο·
γηα λα κε δνπλ κε ηνπο νθζαικνχο θαη λα κελ θαηαλνήζνπλ κε ηελ θαξδηά, κήπσο θαη
επηζηξέςνπλ θαη ηνπο γηαηξέςσ».
Άθνπ, Εζξαήι: Αελ ζα ζψζεη θαλείο ηνλ ιαφ ζνπ εθηφο απφ ηνλ Εεζνχ, ηνλ
σηήξα ηνπ θφζκνπ, ν Οπνίνο έλσζε ηα δχν ζε έλα, κε ηε άξθσζή Σνπ. Ήιζε σο θσο
ζηνπο δηθνχο ηνπ, αιιά νη δηθνί Σνπ δελ Σνλ δέρζεθαλ, αιιά αγάπεζαλ ην ζθφηνο· νη
άιινη ιανί φκσο δέρζεθαλ ηηο εληνιέο Σνπ θαη έγηλαλ ν εθιεθηφο Σνπ ιαφο ζε θάζε
ηφπν, θαη γεχζεθαλ ην έιεφο Σνπ, ηελ αθζνλία ηεο ράξηηνο, πνπ ππεξρείιεζε επάλσ
ηνπο θαηά ηελ αγαζφηεηά Σνπ.
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Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ Μ. ΠΔΜΠΣΖ
Πξνθεηείεο
Ηεδεθηήι 20:27-33
Γη' απηφ, γηε αλζξψπνπ, κίιεζε ζηνλ νίθν Εζξαήι, θαη πεο ηνπο: Έηζη ιέεη ν
Κχξηνο ν Θεφο: Ώθφκα, κε ηνχην ηνλ ηξφπν κε έβξηζαλ νη παηέξεο ζαο, θάλνληαο
ελαληίνλ κνπ παξάβαζε. Βπεηδή, αθνχ ηνπο έθεξα ζηε γε, γηα ηελ νπνία χςσζα ην ρέξη
κνπ φηη ζα ηε δψζσ ζ' απηνχο, ηφηε θνίηαμαλ πξνο θάζε ςειφ ιφθν, θαη θάζε ζθηεξφ
δέληξν, θαη εθεί πξφζθεξαλ ηηο ζπζίεο ηνπο, θαη έζηελαλ εθεί ηηο παξνξγηζηηθέο
πξνζθνξέο ηνπο θαη έβαιαλ εθεί νζκή επσδίαο ηνπο, θαη έθαλαλ εθεί ηηο ζπνλδέο ηνπο.
Καη ηνπο είπα: Ση ζεκαίλεη ν ςειφο ηφπνο, ζηνλ νπνίν εζείο πεγαίλεηε; Καη ην φλνκά
ηνπ απνθιήζεθε ΐακά, κέρξη ζήκεξα. Γη' απηφ, πεο ζηνλ νίθν Εζξαήι: Έηζη ιέεη ν
Κχξηνο ν Θεφο, ελψ εζείο κνιχλεζηε ζηνλ δξφκν ησλ παηέξσλ ζαο, θαη εθπνξλεχεηε
πίζσ απφ ηα βδειχγκαηά ηνπο, θαη κνιχλεζηε κε φια ηα είδσιά ζαο κέρξη ζήκεξα,
πξνζθέξνληαο ηα δψξα ζαο, δηαβηβάδνληαο ηνπο γηνπο ζαο κέζα απφ ηε θσηηά, θαη εγψ
ζα εξσηεζψ απφ ζαο, νίθνο Εζξαήι; Γσ εγψ ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο, δελ ζα εξσηεζψ απφ
ζαο. Καη εθείλν πνπ ζθέπηεζηε, δελ ζα γίλεη κε θαλέλαλ ηξφπν επεηδή, ιέηε: Θα είκαζηε
ζαλ ηα έζλε, ζαλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ηφπσλ, ζην λα ιαηξεχνπκε μχια θαη πέηξεο. Γσ
εγψ, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο, κε θξαηαηφ ρέξη, θαη απισκέλνλ βξαρίνλα, θαη κε ζπκφ, πνπ
μερχλεηαη, ζα βαζηιεχσ νπσζδήπνηε επάλσ ζαο. Αφμα ζηελ αγία ηξηάδα ακήλ.

Φαικόο 7:1,2
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε, ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κχξηε,ν Θεφο κνπ, ζε ζέλα ειπίδσ ζψζε κε απ' φινπο εθείλνπο πνπ κε
θαηαδηψθνπλ, θη ειεπζέξσζέ κε κήπσο θαη ν ερζξφο αξπάμεη ζαλ ιηνληάξη ηελ ςπρή
κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 10:29-38
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε , ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Παηέξαο κνπ, ν νπνίνο κνπ ηα έδσζε, είλαη κεγαιχηεξνο απφ φινπο θαη
θαλέλαο δελ κπνξεί λα ηα αξπάμεη απφ ην ρέξη ηνχ Παηέξα κνπ. Βγψ θαη ν Παηέξαο
είκαζηε έλα. Οη Ενπδαίνη έπηαζαλ, πάιη, πέηξεο, γηα λα ηνλ ιηζνβνιήζνπλ. Ο Εεζνχο
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απνθξίζεθε ζ' απηνχο: Πνιιά θαιά έξγα απφ ηνλ Παηέξα κνπ έδεημα ζε ζαο γηα πνην
έξγν απ' απηά κε ιηζνβνιείηε; Οη Ενπδαίνη απνθξίζεθαλ ζ' απηφλ, ιέγνληαο: Γηα θαιφ
έξγν δελ ζε ιηζνβνινχκε, αιιά γηα βιαζθεκία, θαη επεηδή εζχ, ελψ είζαη άλζξσπνο,
θάλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ Θεφ. Ο Εεζνχο απνθξίζεθε ζ' απηνχο: Αελ είλαη γξακκέλν κέζα
ζηνλ λφκν ζαο, «εγψ είπα, είζηε ζενί»; Ώλ εθείλνπο είπε ζενχο, πξνο ηνπο νπνίνπο έγηλε
ν ιφγνο ηνχ Θενχ, θαη ε γξαθή δελ κπνξεί λα αλαηξεζεί εθείλνλ, ηνλ νπνίν ν Παηέξαο
αγίαζε, θαη απέζηεηιε ζηνλ θφζκν, εζείο ιέηε, φηη: ΐιαζθεκείο, επεηδή είπα, είκαη Τηφο
ηνχ Θενχ; Ώλ δελ θάλσ ηα έξγα ηνχ Παηέξα κνπ, κε πηζηεχεηε ζε κέλα αλ, φκσο, ηα
θάλσ, θαη αλ ζε κέλα δελ πηζηεχεηε, πηζηέςηε ζηα έξγα γηα λα γλσξίζεηε θαη λα
πηζηέςεηε φηη, ν Παηέξαο είλαη ζε ελφηεηα κε κέλα, θαη εγψ ζε ελφηεηα κ' απηφλ.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
Ώλφεηνη θαη θαχινη άλζξσπνη, ιαέ παξαβάηε, άθνπζε ηνλ Βιεήκνλα λα επαηλεί
κε ην ζετθφ Σνπ ζηφκα ηνπο πηζηνχο, ιέγνληαο: «Ο Παηέξαο κνπ, ν Οπνίνο κνπ ηα
έδσζε φια, είλαη κεγαιχηεξνο απφ φινπο θαη θαλέλαο δελ κπνξεί λα ηα αξπάμεη απφ ην
ρέξη ηνπ Παηέξα κνπ. Βγψ θαη ν Παηέξαο θαη ην Άγην Πλεχκα είκαζηε αρψξηζηνη».
Σφηε νη Ενπδαίνη πήξαλ ζηα ρέξηα ηνπο πέηξεο, γηα λα Σνλ ιηζνβνιήζνπλ. Σνπο
απνθξίζεθε ν Εεζνχο: «Πνιιά θαιά έξγα απφ ηνλ Παηέξα κνπ ζαο έδεημα· γηα πνην
έξγν απφ απηά κε ιηζνβνιείηε; Πξέπεη λα γλσξίζεηε θαη λα πηζηεχζεηε, αζχλεηνη
Ενπδαίνη, φηη ν Παηέξαο είλαη ελσκέλνο κ‟ εκέλα, θη εγψ ελσκέλνο κε Ώπηφλ».
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ Μ. ΠΔΜΠΣΖ
Πξνθεηείεο
Ηεξεκίαο 8:4-10
Έηζη ιέεη ν Κχξηνο: Ώλ θάπνηνο πέζεη, δελ ζεθψλεηαη; Ώλ θάπνηνο μεθιίλεη, δελ
ζα επηζηξέςεη; Γηαηί απηφο ν ιαφο ηήο Εεξνπζαιήκ ζηξάθεθε κε παληνηηλή ζηξνθή;
Πξνζειψλνληαη ζηελ απάηε, αξλνχληαη λα επηζηξέςνπλ. Ώθξνάζηεθα, θαη άθνπζα,
αιιά, δελ κίιεζαλ κε επζχηεηα δελ ππάξρεη θαλέλαο πνπ λα κεηαλνεί απφ ηελ θαθία
ηνπ, ιέγνληαο: Ση έθαλα; Κάζε έλαο ζηξάθεθε ζηνλ δξφκν ηνπ, ζαλ ην άινγν πνπ
νξκάεη ζηε κάρε. Κη απηφο ν πειαξγφο ζηνλ νπξαλφ γλσξίδεη ηνπο δηνξηζκέλνπο
θαηξνχο ηνπ θαη ην ηξπγφλη, θαη ν γεξαλφο, θαη ην ρειηδφλη θπιάηηνπλ ηνλ θαηξφ ηνχ
εξρνκνχ ηνπο ν ιαφο κνπ, φκσο, δελ γλσξίδεη ηελ θξίζε ηνχ Κπξίνπ. Πψο ιέηε:
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Βίκαζηε ζνθνί, θαη ν λφκνο ηνχ Κπξίνπ είλαη καδί καο; Αέζηε, ζίγνπξα, κάηαηα έγηλε
απηφ ην θαιάκη ησλ γξακκαηέσλ είλαη αλαιεζέο. Οη ζνθνί θαηαληξνπηάζηεθαλ,
πηνήζεθαλ, θαη ζπλειήθζεθαλ επεηδή, απέξξηςαλ ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ θαη πνηα ζνθία
ππάξρεη κέζα ηνπο; Αφμα ζηελ αγία ηξηάδα ακήλ.

Φαικόο 62:7,6
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε, ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
ηνλ Θεφ είλαη ε ζσηεξία κνπ θαη ε δφμα κνπ ε πέηξα ηήο δχλακήο κνπ, ην
θαηαθχγηφ κνπ, είλαη ζηνλ Θεφ. Ώπηφο, κνλάρα, είλαη πέηξα κνπ, θαη ζσηεξία κνπ
πξνπχξγηφ κνπ δελ ζα ζαιεπηψ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 12:44-50
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην,
εδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ν Εεζνχο έθξαμε θαη είπε: Ώπηφο πνπ πηζηεχεη ζε κέλα, δελ πηζηεχεη ζε
κέλα, αιιά ζ' απηφλ πνπ κε απέζηεηιε θη απηφο πνπ ζσξεί εκέλα, ζσξεί απηφλ πνπ κε
απέζηεηιε. Βγψ θσο ήξζα ζηνλ θφζκν, γηα λα κε κείλεη κέζα ζην ζθνηάδη θαζέλαο πνπ
πηζηεχεη ζε κέλα. Καη αλ θάπνηνο αθνχζεη ηα ιφγηα κνπ, θαη δελ πηζηέςεη, εγψ δελ ηνλ
θξίλσ επεηδή, δελ ήξζα γηα λα θξίλσ ηνλ θφζκν, αιιά γηα λα ζψζσ ηνλ θφζκν. Βθείλνο
πνπ αζεηεί εκέλα, θαη δελ δέρεηαη ηα ιφγηα κνπ, έρεη απηφλ πνπ ηνλ θξίλεη ν ιφγνο πνπ
κίιεζα, εθείλνο ζα ηνλ θξίλεη θαηά ηελ έζραηε εκέξα. Βπεηδή, εγψ δελ κίιεζα απφ ηνλ
εαπηφ κνπ, αιιά ν Παηέξαο πνπ κε απέζηεηιε, απηφο κνπ έδσζε εληνιή, ηη λα πσ, θαη ηη
λα κηιήζσ θαη μέξσ φηη ε εληνιή ηνπ είλαη αηψληα δσή. ζα, ινηπφλ, εγψ κηιάσ, φπσο
κνπ είπε ν Παηέξαο, έηζη κηιάσ.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
Βίπε ν σηήξαο, ν Τηφο ηνπ Θενχ ηνπ Γψληνο: «Βγψ είκαη ην θσο ηνπ θφζκνπ.
πνηνο πηζηεχζεη ζ‟ εκέλα θαη δερζεί ηνπο ιφγνπο κνπ δελ ζα πεξπαηήζεη ζην ζθνηάδη.
πνηνλ κε αζεηεί θαη δελ δέρεηαη ηνπο ιφγνπο κνπ, ν ιφγνο πνπ είπα, εθείλνο ζα ηνλ
θξίλεη θαηά ηελ εζράηε εκέξα. Αηφηη εγψ δελ κίιεζα απφ ηνλ εαπηφ κνπ, αιιά ν
Παηέξαο, πνπ κε απέζηεηιε, Ώπηφο κνπ έδσζε εληνιή γηα ην ηη λα πσ θαη πψο λα
κηιήζσ». Ώιήζεηα, εκείο πηζηεχνπκε φηη π είζαη ν Λφγνο ηνπ αγαζνχ Παηέξα, θαη φηη
είζαη Παληνδχλακνο θαη φια είλαη δπλαηά γηα έλα.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
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Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
Πξνθεηείεο
Έμνδνο 17:8-16
Σφηε, ήξζε ν Ώκαιήθ, θαη πνιέκεζε κε ηνλ Εζξαήι ζηε Ραθηδείλ. Καη ν
Μσπζήο είπε ζηνλ Εεζνχ: Αηάιεμε γηα καο άλδξεο, θαη βγαίλνληαο, πνιέκεζε κε ηνλ
Ώκαιήθ αχξην, εγψ ζα ζηαζψ επάλσ ζηελ θνξπθή ηνχ βνπλνχ, θξαηψληαο ζην ρέξη κνπ
ηε ξάβδν ηνχ Θενχ. Καη ν Εεζνχο έθαλε φπσο ηνπ είπε ν Μσπζήο θαη πνιέκεζε κε ηνλ
Ώκαιήθ θαη ν Μσπζήο, ν Ώαξψλ, θαη ν Χξ αλέβεθαλ επάλσ ζηελ θνξπθή ηνχ βνπλνχ.
Καη φηαλ ν Μσπζήο χςσλε ην ρέξη ηνπ, ν Εζξαήι ληθνχζε θαη φηαλ θαηέβαδε ην ρέξη
ηνπ, ν Ώκαιήθ ληθνχζε. Καη ηα ρέξηα ηνχ Μσπζή είραλ βαξχλεη γη' απηφ, αθνχ πήξαλ
κηα πέηξα, ηελ έβαιαλ απφ θάησ ηνπ, θαη θάζεζε επάλσ ζ' απηή θαη ν Ώαξψλ θαη ν Χξ,
έλαο απφ ην έλα κέξνο, θαη έλαο απφ ην άιιν, ππνβάζηαδαλ ηα ρέξηα ηνπ· θαη ηα ρέξηα
ηνπ έκελαλ ζηεξηγκέλα κέρξη ηε δχζε ηνχ ήιηνπ. Καη ν Εεζνχο θαηέζηξεςε ηνλ
Ώκαιήθ, θαη ηνλ ιαφ ηνπ, κε κάραηξα. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Γξάς' ην απηφ
ζε βηβιίν πξνο ελζχκεζε, θαη παξάδσζέ ην ζη' απηηά ηνπ Εεζνχ· φηη ζα εμαιείςσ
εμάπαληνο ηε κλήκε ηνπ Ώκαιήθ(15α) απφ ηνλ νπξαλφ. Καη ν Μσπζήο νηθνδφκεζε
εθεί έλα ζπζηαζηήξην, θαη απνθάιεζε ην φλνκά ηνπ Εενβά Νηζζί θαη είπε: Βπεηδή
πςψζεθε ρέξη ελάληηα ζηνλ ζξφλν ηνχ Κπξίνπ, πφιεκνο ηνπ Κπξίνπ ζα είλαη πξνο ηνλ
Ώκαιήθ απφ γελεά ζε γελεά. Αφμα ζηελ αγία ηξηάδα ακήλ.

Έμνδνο 15:22-27 , 16:1-3
Καη απφ εθεί ήξζαλ ζηε Μεξξά δελ κπνξνχζαλ, φκσο, λα πηνπλ απφ ηα λεξά
ηήο Μεξξάο, επεηδή ήζαλ πηθξά γη' απηφ θαη νλνκάζηεθε Μεξξά. Καη ν ιαφο γφγγπδε
ελάληηα ζηνλ Μσπζή, ιέγνληαο: Ση ζα πηνχκε; Καη ν Μσπζήο βφεζε ζηνλ Κχξην θαη ν
Κχξηνο ηνπ έδεημε έλα μχιν, πνπ φηαλ ην έξξημε ζηα λεξά, ηα λεξά γιχθαλαλ. Βθεί ηνπο
έδσζε παξαγγειία θαη δηάηαγκα θη εθεί ηνπο δνθίκαζε θαη είπε: Ώλ αθνχζεηο επηκειψο
ηε θσλή ηνχ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ, θαη πξάηηεηο ην αξεζηφ ζηα κάηηα ηνπ, θαη δψζεηο
αθξφαζε ζηηο εληνιέο ηνπ, θαη θπιάμεηο φια ηα πξνζηάγκαηά ηνπ, δελ ζα θέξσ επάλσ
ζνπ θακηά απφ ηηο αξξψζηηεο, πνπ έθεξα ελάληηα ζηνπο Ώηγππηίνπο επεηδή, εγψ είκαη ν
Κχξηνο, πνπ ζε ζεξαπεχσ. Έπεηηα, ήξζαλ ζηελ Ώηιείκ, φπνπ ήζαλ 12 πεγέο λεξψλ, θαη
70 δέληξα θνηλίθσλ· θαη εθεί ζηξαηνπέδεπζαλ, θνληά ζηα λεξά. Καη ζεθψζεθαλ απφ
ηελ Ώηιείκ θαη νιφθιεξε ε ζπλαγσγή ησλ γησλ Εζξαήι ήξζε ζηελ έξεκν ηλ, πνπ είλαη
αλάκεζα ζηελ Ώηιείκ θαη ην ηλά, ηε 15ε εκέξα ηνχ δεχηεξνπ κήλα, αθνχ βγήθαλ απφ
ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ. Καη νιφθιεξε ε ζπλαγσγή ησλ γησλ Εζξαήι γφγγπδε ελάληηα ζηνλ
Μσπζή θαη ελάληηα ζηνλ Ώαξψλ ζηελ έξεκν. Καη νη γηνη Εζξαήι είπαλ ζ' απηνχο: Βίζε
λα πεζαίλακε θάησ απφ ην ρέξη ηνχ Κπξίνπ ζηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, φηαλ θαζφκαζηαλ
θνληά ζηα θαδάληα ηνχ θξέαηνο, θαη φηαλ ηξψγακε ςσκί κέρξη ρνξηαζκνχ! Βπεηδή, καο
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βγάιαηε ζ'απηή ηελ έξεκν, γηα λα ζαλαηψζεηε κε ηελ πείλα νιφθιεξε απηή ηε
ζπλαγσγή. Αφμα ζηελ αγία ηξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 58:1-9
Ώλαβφεζε δπλαηά, κε ιππεζείο χςσζε ηε θσλή ζνπ ζαλ ζάιπηγγα, θαη
αλάγγεηιε ζηνλ ιαφ κνπ ηηο αλνκίεο ηνπο, θαη ζηνλ νίθν Εαθψβ ηηο ακαξηίεο ηνπο. Με
δεηνχλ, φκσο, θαζεκεξηλά, θαη επηζπκνχλ λα καζαίλνπλ ηνπο δξφκνπο κνπ, ζαλ έζλνο
πνπ έθαλε δηθαηνζχλε, θαη δελ εγθαηέιεηςε ηελ θξίζε ηνχ Θενχ ηνπ· δεηνχλ απφ κέλα
θξίζεηο δηθαηνζχλεο επηζπκνχλ λα πιεζηάδνπλ ηνλ Θεφ. Γηαηί λεζηέςακε, ιέλε, θαη δελ
είδεο; Σαιαηπσξήζακε ηελ ςπρή καο, θαη δελ γλψξηζεο; Αέζηε, θαηά ηελ εκέξα ηήο
λεζηείαο ζαο βξίζθεηε εδνλή, θαη θαηαζιίβεηε φινπο ηνπο κηζζσηνχο ζαο. Αέζηε,
λεζηεχεηε γηα δίθεο θαη θηινληθίεο, θαη γξνλζνθνπάηε κε αζέβεηα γηα λα αθνπζηεί απφ
πάλσ ε θσλή ζαο, κε λεζηεχεηε φπσο απηή ηελ εκέξα. Σέηνηα είλαη ε λεζηεία πνπ εγψ
δηάιεμα; Να ηαιαηπσξεί ν άλζξσπνο ηελ ςπρή ηνπ κία εκέξα; Να γέξλεη ην θεθάιη ηνπ
ζαλ ζπάξην, θαη λα ζηξψλεη απφ θάησ ζάθν θαη ζηάρηε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ; Νεζηεία ζα
ην νλνκάζεηο απηφ θαη εκέξα δεθηή ζηνλ Κχξην; Δ λεζηεία πνπ εγψ δηάιεμα, δελ είλαη
ηνχηε; Σν λα ιχλεηο ηνχο δεζκνχο ηεο θαθίαο, ην λα δηαιχεηο βαξηά θνξηία, θαη ην λα
αθήλεηο ειεχζεξνπο ηνπο θαηαδπλαζηεπκέλνπο, θαη ην λα ζπληξίβεηο θάζε δπγφ; Αελ
είλαη ην λα κνηξάδεηο ην ςσκί ζνπ ζ' απηφλ πνπ πεηλάεη, θαη λα βάδεηο κέζα ζην ζπίηη
ζνπ ηνπο άζηεγνπο θησρνχο; ηαλ βιέπεηο ηνλ γπκλφ, λα ηνλ ληχλεηο, θαη λα κε θξχβεηο
ηνλ εαπηφ ζνπ απφ ηε ζάξθα ζνπ; Σφηε, ην θσο ζνπ ζα εθιάκςεη ζαλ ηελ απγή, θαη ε
πγεία ζνπ γξήγνξα ζα βιαζηήζεη θαη ε δηθαηνζχλε ζνπ ζα πξνπνξεχεηαη κπξνζηά ζνπ
ε δφμα ηνχ Κπξίνπ ζα είλαη ε νπηζζνθπιαθή ζνπ. Καη ζα γεκίζεηο,φπσο πνζεί ε ςπρή
ζνπ. Αφμα ζηελ αγία ηξηάδα ακήλ.

Ηεδεθηήι 18:20-32
Δ ςπρή, απηή πνπ ακαξηάλεη, απηή ζα πεζάλεη ν γηνο δελ ζα βαζηάμεη ηελ
αλνκία ηνχ παηέξα, θαη ν παηέξαο δελ ζα βαζηάμεη ηελ αλνκία ηνχ γηνπ ε δηθαηνζχλε
ηνχ δηθαίνπ ζα είλαη επάλσ ηνπ, θαη ε αλνκία ηνχ αλφκνπ ζα είλαη επάλσ ηνπ. Ώιιά, αλ
ν άλνκνο επηζηξέςεη απφ φιεο ηηο ακαξηίεο ηνπ πνπ έπξαμε, θαη θπιάμεη φια ηα
δηαηάγκαηά κνπ, θαη πξάμεη θξίζε θαη δηθαηνζχλε, ζα δήζεη νπσζδήπνηε, δελ ζα
πεζάλεη φιεο νη αλνκίεο ηνπ, πνπ έπξαμε, δελ ζα ηνπ κλεκνλεπζνχλ κε ηε δηθαηνζχλε
ηνπ πνπ έπξαμε ζα δήζεη. Μήπσο εγψ ζέισ πξαγκαηηθά ηνλ ζάλαην ηνχ αλφκνπ, ιέεη ν
Κχξηνο ν Θεφο, θαη φρη λα επηζηξέςεη απφ ηνπο δξφκνπο ηνπ θαη λα δήζεη; ηαλ, φκσο,
ν δίθαηνο επηζηξέςεη απφ ηε δηθαηνζχλε ηνπ, θαη πξάμεη αδηθία, θαη πξάμεη ζχκθσλα κε
φια ηα βδειχγκαηα πνπ πξάηηεη ν άλνκνο, ηφηε ζα δήζεη; Οιφθιεξε ε δηθαηνζχλε ηνπ
πνπ έθαλε δελ ζα κλεκνλεπζεί ζηελ αλνκία ηνπ πνπ αλφκεζε, θαη ζηελ ακαξηία ηνπ
πνπ ακάξηεζε, ζ' απηέο ζα πεζάλεη. Βζείο, φκσο, ιέηε: Ο δξφκνο ηνχ Κπξίνπ δελ είλαη
επζχο. Ώθνχζηε ηψξα, νίθνο Εζξαήι: Ο δξφκνο κνπ δελ είλαη επζχο; ρη νη δξφκνη ζαο
δηεζηξακκέλνη; ηαλ επηζηξέςεη ν δίθαηνο απφ ηε δηθαηνζχλε ηνπ, θαη πξάμεη αδηθία,
θαη πεζάλεη κέζα ζ' απηή, εμαηηίαο ηήο αδηθίαο ηνπ πνπ έπξαμε ζα πεζάλεη θαη φηαλ ν
άλνκνο επηζηξέςεη απφ ηελ αλνκία ηνπ, πνπ έπξαμε, θαη πξάμεη θξίζε θαη δηθαηνζχλε,
απηφο ζα θπιάμεη δσληαλή ηελ ςπρή ηνπ επεηδή, ζπιινγίζηεθε, θαη επέζηξεςε απφ
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φιεο ηηο αλνκίεο ηνπ, πνπ έπξαμε, ζα δήζεη νπσζδήπνηε, δελ ζα πεζάλεη. Ώιι' ν νίθνο
Εζξαήι ιέεη: Ο δξφκνο ηνχ Κπξίνπ δελ είλαη επζχο. Οίθνο Εζξαήι, νη δξφκνη κνπ δελ
είλαη επζείο; ρη νη δξφκνη ζαο δηεζηξακκέλνη; Γη' απηφ, νίθνο Εζξαήι, ζα ζαο θξίλσ,
θάζε έλαλ ζχκθσλα κε ηνπο δξφκνπο ηνπ, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο. Μεηαλνήζηε, θαη
επηζηξέςηε απφ φιεο ηηο αλνκίεο ζαο θαη δελ ζα είλαη ζε ζαο ε αλνκία γηα απψιεηα.
Ώπνξξίςηε απφ ζαο φιεο ηηο αλνκίεο ζαο, πνπ αλνκήζαηε ζε κέλα, θαη θάληε γηα ηνλ
εαπηφ ζαο λέα θαξδηά θαη λέν πλεχκα γηαηί λα πεζάλεηε, νίθνο Εζξαήι; Βπεηδή, εγψ δελ
ζέισ ηνλ ζάλαην απηνχ πνπ πεζαίλεη, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο γη' απηφ, επηζηξέςηε, θαη
δήζηε. Αφμα ζηελ αγία ηξηάδα ακήλ.
ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ
ΣΟΤ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ
Ώπηή είλαη ε εκέξα ηεο πξνζειεχζεψο καο ζηελ Ώγία Σξάπεδα. Ώο πξνζέιζνπκε
φινη καο κε αγλφηεηα θαη αο κελ είκαζηε πνλεξνί, φπσο ν Ενχδαο, δηφηη έρεη γξαθεί:
«ηαλ θνηλψλεζε απφ ηνλ άξην, κπήθε κέζα ηνπ ν αηαλάο, θαη θαηφπηλ παξέδσζε ηνλ
Κχξην ηεο δφμεο». Ώο εμεηάζνπκε ν θαζέλαο καο ηνλ εαπηφ ηνπ πξηλ πξνζέιζεη ζην
ψκα θαη ην Ώίκα ηνπ Υξηζηνχ, γηα λα κελ θαηαθξίζεί. Αηφηη δελ είλαη απιφο άλζξσπνο
απηφο πνπ καο δίλεη ην ψκα θαη ην Ώίκα Σνπ, αιιά ν ίδηνο ν Υξηζηφο, ν Οπνίνο
ζηαπξψζεθε γηα εκάο, θαη είλαη ν πξνεζηψο ηεο Ώγίαο απηήο Σξαπέδεο, θαη έρεη ηε
δχλακε θαη ηε ράξε γηα λα πεη: «Σνχην είλαη ην ζψκα κνπ».
πσο έκεηλε ν ιφγνο ηνπ Κπξίνπ ζηελ αξρή ηεο Αεκηνπξγίαο: «Να απμάλεζζε
θαη λα πιεζχλεζζε θαη λα θπξηεχζεηε νιφθιεξε ηε γε», πνπ ελεξγεί έηζη πάληνηε ζηε
θχζε καο γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο αλζξσπφηεηαο, ην ίδην αθξηβψο γίλεηαη θαη κε
ηνλ ιφγν πνπ είπε ν Υξηζηφο: «Δ Ώγία απηή Σξάπεδα ζα κέλεη απφ ζήκεξα θαη κέρξη ηε
Αεπηέξα κνπ Παξνπζία».
Αο θαηαθιείζνπκε εδώ ηελ νκηιία ηνπ αγίνπ παηέξα καο αββά Ησάλλνπ ηνπ
Υξπζνζηόκνπ, ν νπνίνο θώηηζε ηνλ λνπ καο θαη ηνπο νθζαικνύο ηεο θαξδίαο καο,
εηο ην όλνκα ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ηνπ ελόο Θεόο.
Ακήλ.
Λέγεηαη ε δνμνινγία ηνπ Πάζρα: Έρεηο ηε δχλακε, ηε δφμα, ηελ επινγία […].
Ώξρίδεη ν Εεξέαο ηνλ ξζξν, ιέγνληαο:
Βιέεζνλ εκάο [...].
Πάηεξ εκψλ […].
Ο Λαφο ιέεη ηα θνληάθηα θαη, χζηεξα, ηνλ πεληεθνζηφ ςαικφ («Βιέεζφλ κε ν
Θεφο […]»).
Ώθνινχζσο ν Εεξέαο ιέεη ηελ επρή ησλ λνζνχλησλ θαη ηελ επρή ησλ πξνζθνξψλ.
Καηφπηλ ν Λαφο ιέεη ηε δνμνινγία ησλ αγγέισλ («Ώο δνμάζνπκε καδί κε ηνπο
αγγέινπο ιέγνληαο [..,]»).
Μεηά ιέγνληαη,νη δνμνινγίεο ηεο Παλαγίαο, ησλ αγγέισλ θαη ησλ αγίσλ.
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Σέινο, ν Λαφο ιέεη ην χκβνιν ηεο Πίζηεσο («Πηζηεχσ εηο έλα Θεφλ [...]» θαη
ζην «ζαξθσζέληα» δηαθφπηνπλ, θαη ζπλερίδνπλ: «Καη εηο ην Πλεχκα ην άγηνλ, ην
θχξηνλ, ην δσνπνηφλ [...]».
Ο Εεξέαο: Κχξηε ειέεζνλ [...].
Ο Λαφο (παλεγπξηθά): Ώκήλ. Κχξηε ειέεζνλ [...].
Όζηεξα ν Λαφο ιέεη:
Έζηεηιε ηνλ εαπηφ Σνπ ζηνλ ζηαπξφ σο ζπζία δεθηή γηα ηε ζσηεξία ηνπ γέλνπο
καο, ζπζία πνπ έγηλε ζηνλ Ώγαζφ Παηέξα Σνπ, ζε ψξα απνγεπκαηηλή, ζηνλ Γνιγνζά.
Βπινγεκέλνο είζαη αιεζψο , κε ηνλ αγαζφ Παηέξα ζνπ θαη ην Άγην Πλεχκα,
δηφηη ηαπξψζεθεο θαη καο έζσζεο.

Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Δθεζίνπο 2:13-18
Σψξα, φκσο, δηακέζνπ ηνχ Εεζνχ Υξηζηνχ, εζείο πνπ άιινηε ήζαζηαλ καθξηά,
γίλαηε θνληά δηακέζνπ ηνχ αίκαηνο ηνπ Υξηζηνχ. Βπεηδή, απηφο είλαη ε εηξήλε καο, ν
νπνίνο έθαλε ηα δχν κέξε έλα, θαη γθξέκηζε ην κεζφηνηρν ηνπ θξαγκνχ, θαηαξγψληαο
ηελ έρζξα επάλσ ζηε ζάξθα ηνπ, ηνλ λφκν ησλ εληνιψλ, πνπ είλαη ζηα δηαηάγκαηα,
ψζηε, ζηνλ εαπηφ ηνπ, λα θηίζεη ηνχο δχν ζε έλαλ θαηλνχξγην άλζξσπν, θέξλνληαο
εηξήλε θαη λα ζπκθηιηψζεη θαη ηνπο δχν ζε έλα ζψκα πξνο ηνλ Θεφ δηακέζνπ ηνχ
ζηαπξνχ, αθνχ ζαλάησζε δηακέζνπ απηνχ ηελ έρζξα. Καη φηαλ ήξζε, θήξπμε επαγγέιην
εηξήλεο ζε ζαο πνπ ήζαζηαλ καθξηά, θαη ζ' απηνχο πνπ ήζαλ θνληά επεηδή, δηακέζνπ
απηνχ έρνπκε θαη νη δχν ηελ είζνδν πξνο ηνλ Παηέξα κε έλα Πλεχκα. Δ ράξε ηνπ

Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.

Ύζηεξα ιέγεηαη ν Πξόινγνο ησλ Πξάμεσλ ησλ Απνζηόισλ.
Ώλάγλσζκα απφ ηηο Πξάμεηο ησλ αγίσλ Ώπνζηφισλ. Ώπηέο νη Πξάμεηο είλαη
Πξάμεηο ησλ παηέξσλ καο ησλ Ώπνζηφισλ. Οη άγηεο επινγίεο ηνπο αο είλαη καδί καο.
Ώκήλ.
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Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 1:15-20
Καη θαηά ηηο εκέξεο απηέο, ν Πέηξνο, αθνχ ζεθψζεθε ζην κέζνλ ησλ καζεηψλ,
είπε, (ν δε αξηζκφο ησλ παξφλησλ εθεί ήηαλ πεξίπνπ 120): Άλδξεο αδειθνί, έπξεπε λα
εθπιεξσζεί ε γξαθή απηή, πνπ ην Άγην Πλεχκα είρε πξνείπεη δηακέζνπ ηνχ ζηφκαηνο
ηνπ Ααβίδ γηα ηνλ Ενχδα, ν νπνίνο έγηλε νδεγφο ζ' απηνχο πνπ ζπλέιαβαλ ηνλ Εεζνχ
επεηδή, ήηαλ ζπγθαηαξηζκεκέλνο κε καο, θαη πήξε ηε κεξίδα απηήο ηήο δηαθνλίαο.
Ώπηφο, ινηπφλ, απέθηεζε έλα ρσξάθη απφ ηνλ κηζζφ ηήο αδηθίαο, θαη αθνχ έπεζε
κπξνχκπηα, ζρίζηεθε ζην κέζνλ, θαη μερχζεθαλ φια ηα εληφζζηά ηνπ θαη έγηλε γλσζηφ
ζε φινπο φζνπο θαηνηθνχλ ζηελ Εεξνπζαιήκ, ψζηε ην ρσξάθη εθείλν νλνκάζηεθε ζηε
δηθή ηνπο δηάιεθην: Ώθειδακά, δειαδή: Υσξάθη αίκαηνο. Βπεηδή, είλαη γξακκέλν ζην
βηβιίν ησλ Φαικψλ: «Ώο γίλεη ε θαηνηθία ηνπ έξεκε, θαη αο κε ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα
θαηνηθεί ζ' απηή», θαη: «Άιινο αο πάξεη ηελ επηζθνπή ηνπ». Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ
Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Ο Βπίινγνο ησλ Πξάμεσλ (ιέγεηαη κε κεισδία):
«Ώο γίλεη ε θαηνηθία ηνπ έξεκε, θαη αο κελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα ηελ θαηνηθεί»,
θαη: «Άιινο αο πάξεη ηελ επηζθνπή ηνπ». Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ κεγαιψλεη, απμάλεηαη,
δνμάδεηαη θαη ζηεξεψλεηαη ζηελ αγία ηνχ Θενχ Βθθιεζία. Ώκήλ.
Όζηεξα ιέγεηαη απηφ ην ηεκάρην, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Ενχδα:
Ενχδα, Ενχδα, Ενχδα παξάλνκε, κε ηα αξγχξηα πνχιεζεο ηνλ Υξηζηφ ζηνπο
παξαλφκνπο Ενπδαίνπο, θαη νη παξάλνκνη Ενπδαίνη πήξαλ ηνλ Υξηζηφ θαη ηνλ
ζηαχξσζαλ επάλσ ζηνλ ζηαπξφ, ζηνλ θξαλίνπ ηφπν.


Σνλ θαηαδηθαζκέλν ΐαξαββά απέιπζαλ, θαη Ώπηφλ ηνλ Κξηηή θαη Αεζπφηελ
εζηαχξσζαλ.

ηελ πιεπξά νπ έβαιαλ ηε ιφγρε θαη ζαλ ιεζηή ε ζηαχξσζαλ επάλσ ζην
μχιν, θαη ζε έβαιαλ ζε ηάθν, έλα πνπ αλέζηεζεο ηνλ Λάδαξν απφ ηνλ ηάθν· θαη
πάιηλ: Ενχδα, Ενχδα, Ενχδα [...].


πσο ν Εσλάο έκεηλε επί ηξεηο εκέξεο ζηελ θνηιία ηνπ θήηνπο, έηζη θαη ν
σηήξαο καο έκεηλε ζηελ θνηιία ηνπ Άδνπ ηξεηο εκέξεο, θαη, αθνχ πέζαλε, ζθξάγηζαλ
ηνλ ηάθν· θαη πάιηλ: Ενχδα, Ενχδα, Ενχδα […].

Ώιεζψο αλέζηε, θαη νη ζηξαηηψηεο δελ γλψξηδαλ φηη αλέζηε ν σηήξαο ηνπ
θφζκνπ, ν Οπνίνο έπαζε θαη αλέζηε γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Κχξηε, δφμα νη. Ώκήλ.
Όζηεξα ιέγεηαη ην Σξηζάγην κε πέλζηκε κεισδία.
149

Καηά ηελ πξψηε θνξά: Ο εθ παξζέλνπ γελλεζείο [...].
Καηά ηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε θνξά: Ο ζηαπξσζείο δη‟ εκάο […].
Όζηεξα ιέγεηαη: Αφμα Παηξί [...].
Σέινο, ν Εεξέαο ιέεη ηα πξνθαηαξθηηθά ηνπ Βπαγγειίνπ.

Φαικόο 55:21,12
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε, ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σν ζηφκα ηνπ είλαη απαιφηεξν απφ βνχηπξν. Βπεηδή, δελ κε πεξηγέιαζε ν
ερζξφο, πνπ ζα ηνλ ππέθεξα δελ ζεθψζεθε ελαληίνλ κνπ εθείλνο πνπ κε κηζεί ηφηε, ζα
θξπβφκνπλ απ' απηφλ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 22:7-13
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ήξζε ε εκέξα ησλ αδχκσλ, θαηά ηελ νπνία έπξεπε λα ζπζηάζνπλ ην Πάζρα
θαη έζηεηιε ηνλ Πέηξν θαη ηνλ Εσάλλε, ιέγνληαο: Πεγαίλεηε λα καο εηνηκάζεηε ην
Πάζρα, γηα λα θάκε. Καη εθείλνη είπαλ ζ' απηφλ: Πνχ ζέιεηο λα εηνηκάζνπκε; Καη
εθείλνο είπε ζ' απηνχο: Αέζηε, φηαλ κπείηε κέζα ζηελ πφιε ζα ζαο ζπλαληήζεη έλαο
άλζξσπνο βαζηάδνληαο έλα ζηακλί κε λεξφ αθνινπζήζηε ηνλ κέζα ζην ζπίηη φπνπ
κπαίλεη θαη ζα πείηε ζηνλ νηθνδεζπφηε ηνχ ζπηηηνχ: Ο δάζθαινο ιέεη ζε ζέλα: Πνχ
είλαη ην θαηάιπκα, φπνπ ζα θάσ ην Πάζρα καδί κε ηνπο καζεηέο κνπ; Καη εθείλνο ζα
ζαο δείμεη έλα κεγάιν αλψγεην ζηξσκέλν εθεί εηνηκάζηε. Καη φηαλ πήγαλ, βξήθαλ
φπσο ηνπο είρε πεη θαη εηνίκαζαλ ην Πάζρα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
«Δ εκέξα ηνπ Πάζρα πιεζηάδεη. Αέζπνηα, πιεξνθνξεζήθακε ην κέξνο φπνπ ζα
νπ εηνηκάζνπκε ην Πάζρα». Ώπηά είπαλ νη καζεηέο ζηνλ Αηδάζθαιν. π είζαη ην
Πάζρα καο, Εεζνχ Υξηζηέ.
Έζηεηιε, ινηπφλ, δχν απφ ηνπο καζεηέο Σνπ, ηνλ Πέηξν θαη ηνλ Εσάλλε, ιέγνληάο
ηνπο: «Πεγαίλεηε ζηελ πφιε· εθεί ζα ζπλαληήζεηε θάπνηνλ πνπ ζα βαζηάδεη κηα
ζηάκλα κε λεξφ. Ώθνινπζήζηε ηνλ θαη κπείηε καδί ηνπ ζην ζπίηη πνπ ζα κπεη, θαη πείηε
ζηνλ νηθνδεζπφηε: “Ο Αηδάζθαινο ζε ξσηά: „Πνχ είλαη ην θαηάιπκα φπνπ ζα θάγσ ην
Πάζρα καδί κε ηνπο καζεηέο κνπ;‟ ”. Καη εθείλνο ζα ζαο δείμεη έλα κεγάιν ππεξψν
ζηξσκέλν· εθεί εηνηκάζηε ην Πάζρα». Πήγαλ, ινηπφλ, θαη φια έγηλαλ φπσο ηνπο είρε
πεη, θαη εηνίκαζαλ ην Πάζρα.
Αεχηε ιανί, ραξείηε θαη επθξαλζείηε! Αηφηη ν Θεφο Λφγνο έγηλε γηα εζάο Πάζρα.
Σν πξψην Πάζρα, ην Πάζρα ηνπ ακλνχ, έζσζε ηνλ ιαφ απφ ηε δνπιεία ηνπ Φαξαψ. Σν
θαηλνχξγην Πάζρα είλαη ν Τηφο ηνπ Θενχ, ν Οπνίνο έζσζε ηνλ θφζκν απφ ηελ ακαξηία
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θαη ηε θζνξά. Δ ζσηεξία απηή είλαη γηα φιν ηνλ θφζκν, απ‟ άθξε ζ‟ άθξε ηεο γεο, απφ
ηελ Ώλαηνιή κέρξη ηε Αχζε. Έδεημε ζηνπο καζεηέο ηε ράξε Σνπ, ηελ νπνία δίλεη ζε
θάζε ηφπν ζε νιφθιεξε ηελ νηθνπκέλε. Πήξε απηφ πνπ είλαη γηα εκάο, θαη καο έδσζε
απηφ πνπ είλαη γη‟ Ώπηφλ, θαη καο ράξηζε ηελ αγαζφηεηά Σνπ.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.
πλερίδεηαη ν Όξζξνο θαη νινθιεξώλεηαη κε ηελ επινγία.
Λέρεηαη ε πξνζεπρή ηεο Σξίηεο , Έθηεο θαη Έλαηεο ώξαο.

ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
Πξνθεηείεο
Έμνδνο 32:30-35 , 33:1-5
Καη ηελ επφκελε εκέξα ν Μσπζήο είπε ζηνλ ιαφ: Βζείο ακαξηήζαηε κεγάιε
ακαξηία θαη ηψξα ζα αλέβσ ζηνλ Κχξην ίζσο θάλσ εμηιέσζε γηα ηελ ακαξηία ζαο. Καη
ν Μσπζήο επέζηξεςε ζηνλ Κχξην, θαη είπε: Παξαθαιψ, ν ιαφο απηφο ακάξηεζε
κεγάιε ακαξηία, θαη έθαλαλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ζενχο απφ ρξπζάθη θαη ηψξα, αλ
ζπγρσξήζεηο ηελ ακαξηία ηνπο. αλ φρη, εμάιεηςέ κε, παξαθαιψ, απφ ην βηβιίν ζνπ, πνπ
έγξαςεο. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: πνηνο ακάξηεζε ελαληίνλ κνπ, απηφλ ζα
εμαιείςσ απφ ην βηβιίν κνπ θαη ηψξα, πήγαηλε, νδήγεζε ηνλ ιαφ ζ' εθείλνλ ηνλ ηφπν,
γηα ηνλ νπνίν ζνπ είπα δεο, ν άγγειφο κνπ ζα πξνπνξεχεηαη κπξνζηά ζνπ αιι' φκσο,
θαηά ηελ εκέξα ηήο αληαπφδνζήο κνπ, ζα αληαπνδψζσ ηελ ακαξηία ηνπο επάλσ ηνπο.
Καη ν Κχξηνο ρηχπεζε ηνλ ιαφ, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κφζρνπ πνπ θαηαζθεχαζε ν
Ώαξψλ. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Πήγαηλε, αλέβα απφ εδψ, εζχ θαη ν ιαφο πνπ
έβγαιεο απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, ζηε γε ηελ νπνία νξθίζηεθα ζηνλ Ώβξαάκ, ζηνλ
Εζαάθ, θαη ζηνλ Εαθψβ, ιέγνληαο: ην ζπέξκα ζνπ ζα ηε δψζσ. Καη ζα απνζηείισ έλαλ
άγγειν κπξνζηά ζνπ, θαη ζα εθδηψμεη ηνλ Υαλαλαίν, ηνλ Ώκνξξαίν, θαη ηνλ Υεηηαίν,
θαη ηνλ Φεξεδαίν, ηνλ Βπαίν, θαη ηνλ Εεβνπζαίν ζε κηα γε πνπ ξέεη γάια θαη κέιη
επεηδή, εγψ δελ ζα αλέβσ αλάκεζά ζνπ, (δεδνκέλνπ φηη, είζαη ιαφο ζθιεξνηξάρεινο),
γηα λα κε ζε εμνινζξεχζσ ζηνλ δξφκν. Καη φηαλ ν ιαφο άθνπζε ηνχηνλ ηνλ θαθφ ιφγν,
θαηαπέλζεζαλ, θαη θαλέλαο δελ έβαιε ηνλ ζηνιηζκφ ηνπ επάλσ ηνπ. Βπεηδή, ν Κχξηνο
είπε ζηνλ Μσπζή: Πεο ζηνπο γηνπο Εζξαήι, εζείο είζηε ιαφο ζθιεξνηξάρεινο κηα
ζηηγκή αλ αλέβσ αλάκεζά ζνπ, ζα ζε εμνινζξεχζσ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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νθία εηξάρ 24:10
Δ ζνθία ζα επαηλέζεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη ελ κέζσ ηνπ ιανχ ζα δνμαζζεί. ε
ζπγθέληξσζε πηζηψλ ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ ζα αλνίμεεη ην ζηφκα ηεο θαη ελψπηνλ ησλ
ζείσλ δπλάκεσλ ζα εγθσκηαζζεί. “Βγψ, ζα πσ,έρσ βγεη απφ ζηφκα ηνπ Τςίζηνπ Θενχ
θαη ζαλ νκίριε ζθέπαζα νιφθιεξε ηελ γε. Βγψ έρσ θαηαζθελψζεη ζηα χςε ηνπ
νπξαλνχ θαη ν ζξφλνο κνπ είλαη πάλσ ζε ζηχιε λεθέιεο. Μφλε κνπ έηξεμα ην γχξν ηνπ
νπξαλνχ,πεξπάηεζα ζηα βάζε ηεο αβχζζνπ. Βπάλσ ζηα θχκαηα ηεο ζαιάζζαο θαη ζε
φιε ηελ γε θαη ζε θάζε ιαφ θαη έζλνο εγψ βαζίιεπζα. ε ηνχηα φια αλεδήηεζα ηφπν
γηα λα αλαπαπηψ. Σφηε κνπ έδσζε ηελ εληνιή ν Αεκηνπξγφο ηνπ ζχκπαληνο. Ώπηφο ν
νπνίνο εκέ δεκηνχξγεζε,ζηεξέσζε ηελ ζθελή ηεο αλαπαχζεψο κνπ θαη κνπ είπε. Θα
θαηνηθήζεηο ζηνλ ιαφ Εαθψβ, πάξε σο ηδηνθηεζία ζνπ ηε ρψξα ηνπ Εζξαήι. Πξν
πάλησλ ησλ αηψλσλ θαη πξν πάζεο αξρήο κε δεκηνχξγεζε θαη δελ ζα παχζσ λα ππάξρσ
αησλίσο. ηελ αγία θελή ηνπ Μαξηπξίνπ ελψπηνλ απηνχ εγψ ιεηηνχξγεζα θαη έηζη
ζηεξέσζα κφληκν ηελ θαηνηθίαλ κνπ ζηελ Εεξνπζαιήκ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
Εαραξίαο 9:11-14
Καη γηα ζέλα, γηα ην αίκα ηήο δηαζήθεο ζνπ, εγψ έβγαια ηνπο δεζκίνπο ζνπ απφ
άλπδξν ιάθθν. Βπηζηξέςηε ζην νρχξσκα, δέζκηνη ηεο ειπίδαο αθφκα θαη ζήκεξα
θεξχηησ φηη ζα αληαπνδψζσ ζε ζέλα δηπιά. Βπεηδή, ηέλησζα ηνλ Ενχδα ζηνλ εαπηφ
κνπ ζαλ ηφμν ηέλησζα ηνλ Βθξατκ δπλαηά, θαη μεζήθσζα ηα παηδηά ζνπ, ηψλ, ελάληηα
ζηα παηδηά ζνπ, Βιιάδα θαη ζε έθαλα ζαλ ξνκθαία καρεηή. Καη ν Κχξηνο ζα θαλεί
επάλσ ηνπο, θαη ην βέινο ηνπ ζα βγεη ζαλ αζηξαπή θαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζα ζαιπίζεη κε
ζάιπηγγα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Παξνηκίαη 29:27- , 30:1
Παηδί κνπ, λα επιαβεζείο ηα ιφγηα κνπ γηά ζθάικαηα, ηα νπνία ελδερνκέλσο
δηέπξαμεο. Ώπηά ηα ιέγσ εγψ ν δάζθαινο ζε εθείλνπο, νη νπνίνη πηζηεχνπλ ζηνλ Θεφ
θαη αθνχ ηά πσ, ζα παχζσ λα νκηιψ. Βγψ ην αληηιακβάλνκαη θαη ην θξνλψ, φηη απφ
απφςεσο αλζξσπίλεο γλψζεσο είκαη ν πεξηζζφηεξν ακφξθσηνο κεηαμχ φισλ ησλ
αλζξψπσλ. Κακία αλζξψπηλε γλψζε δελ ππήξρε ζε εκέλα. Ώιιά ν Θεφο κε δίδαμε ηελ
αιεζηλή ζνθία. Καη εηζη εγψ γλψξηζα θαη θαηελφεζα ηελ γλψζε θαη ζνθία ησλ αγίσλ.
Πνηφο αλέβεθε ζηνλ νπξαλφ; Καη πνηφο θαηέβεθε απφ εθεί ζηελ γε; Μφλν ν Θεφο ν
παληαρνχ παξψλ. Πνηφο κπνξεί λα ζπκκαδεχζεη ηνπο αλέκνπο ζηνλ θφιπν ηνπ; Πνηφο
έρεη ηελ δχλακε λα ζπκκαδέςεη θαη λα ηπιίμεη ην λεξφ κέζα ζε ηκάηηνλ; Πνηφο
θπξηάξρεζε θαη θπξηαξρεί ζηνλ νπξαλφ θαη ηελ γε απφ ην έλα άθξν έσο ζην άιιν; Πνηφ
είλαη ην φλνκά ηνπ, κε ην νπνίν λα ηνλ θαιέζσ; Δ πσο νλνκάδνληαη ηα ηέθλα ηνπ, ηα
δεκηνπξγήκαηά ηνπ; Ώπηφο θαη κφλνο ηα γλσξίδεη. Αηφηη φινη νη ιφγνη ηνπ Θενχ είλαη
νινθάζαξνη ζαλ ην ρξπζάθη, πνπ βγαίλεη απφ ην θακίλη ηεο θσηηάο. Ο Κχξηνο
ππεξαζπίδεη θαη πξνζηαηεχεη πάληνηε εθείλνπο, νη νπνίνη ηνλ επιαβνχληαη.δελ έκαζα ηε
ζνθία νχηε μέξσ ηε γλψζε ησλ αγίσλ. Πνηνο ζπγθέληξσζε ηνλ άλεκν ζηα ρέξηα ηνπ;
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Πνηνο δέζκεπζε ηα λεξά κέζα ζε ηκάηην; Πνηνο ζηεξέσζε φια ηα άθξα ηήο γεο; Πνην
είλαη ην φλνκά ηνπ; Καη πνην ην φλνκα ηνπ πηνχ ηνπ, αλ μέξεηο; Κάζε ιφγνο ηνχ Θενχ
είλαη δνθηκαζκέλνο είλαη αζπίδα ζ' εθείλνπο πνπ εκπηζηεχνληαη ζ' απηφλ. Με
πξνζζέζεηο ζηα ιφγηα ηνπ κήπσο ζε ειέγμεη, θαη βξεζείο ςεχηεο. Αφμα ζηελ αγία
Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 94:21,23
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπηνί νξκνχλ ελάληηα ζηελ ςπρή ηνχ δηθαίνπ, θαη θαηαδηθάδνπλ αζψν αίκα.
Καη ζα γπξίζεη επάλσ ηνπο ηελ αλνκία ηνπο, θαη ζα ηνπο αθαλίζεη ν Κχξηνο ν Θεφο καο
ζα ηνπο αθαλίζεη.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 26:17-19
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ηελ πξψηε εκέξα ησλ αδχκσλ ήξζαλ νη καζεηέο θνληά ζηνλ Εεζνχ,
ιέγνληάο ηνπ: Πνχ ζέιεηο λα ζνπ εηνηκάζνπκε γηα λα θαο ην Πάζρα; Καη εθείλνο είπε:
Πεγαίλεηε ζηελ πφιε ζηνλ ηάδε, θαη πείηε ηνπ: Ο δάζθαινο ιέεη: Πιεζίαζε ν θαηξφο
κνπ ζην ζπίηη ζνπ ζα θάλσ ην Πάζρα καδί κε ηνπο καζεηέο κνπ. Καη νη καζεηέο ηνπ
έθαλαλ φπσο ηνπο παξήγγεηιε ν Εεζνχο θαη εηνίκαζαλ ην Πάζρα.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
Σελ επνκέλε ν Μσπζήο είπε ζηνλ ιαφ: «Ώκαξηήζαηε ελψπηνλ ηνπ Κπξίνπ θαη
θαηαζθεπάζαηε κφζρν. Θα αλεβψ ηψξα ζηνλ Κχξην θαη ίζσο ζαο ζπγρσξήζεη γηα ηελ
ακαξηία ζαο». Καη ν Μσπζήο επέζηξεςε ζηνλ Κχξην, θαη Σνπ είπε: «Βιεήκνλ,
ζπγρψξεζε ηηο ακαξηίεο ηνπ ιανχ νπ· εάλ δελ ζέιεηο λα ηνλ ζπγρσξήζεηο, εμάιεηςε ην
φλνκά κνπ απφ ην βηβιίν ηεο Γσήο». Καη είπε ν Κχξηνο ζηνλ Μσπζή: «Βθείλνλ πνπ
ακάξηεζε ελαληίνλ κνπ, ζα ηνλ εμαιείςσ απφ ην βηβιίν κνπ». ηαλ ν ιαφο άθνπζε ηα
δχζβάζηαθηα απηά ιφγηα, έθιαςε πηθξά κε ιπγκνχο. Καη είπε ν Κχξηνο ζηνλ Μσπζή:
«Πεο ζηνπο πηνχο ηνχ Εζξαήι: “Eίζηε ιαφο ζθιεξνηξάρεινο. Μηα ζηηγκή εάλ βξεζψ
αλάκεζά ζαο, ζα ζαο εμνινζξεχζσ· γη‟ απηφ, βγάιηε ηψξα ηα ζηνιίδηα πνπ θνξάηε, γηα
λα ζαο πσ ηη ζα θάλσ γηα ζαο”».
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.
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ΔΚΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
Πξνθεηείεο
Ηεξεκίαο 7:2-15
Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ, ν Θεφο ηνχ Εζξαήι: Αηνξζψζηε ηνπο
δξφκνπο ζαο θαη ηηο πξάμεηο ζαο, θαη ζα ζαο ζηεξεψζσ ζ' απηφ ηνλ ηφπν. Με έρεηε
πεπνίζεζε ζε αλαιεζή ιφγηα, ιέγνληαο: Ο λαφο ηνχ Κπξίνπ, ν λαφο ηνχ Κπξίνπ, ν λαφο
ηνχ Κπξίνπ είλαη απηφο. Βπεηδή, αλ αιεζηλά δηνξζψζεηε ηνπο δξφκνπο ζαο θαη ηηο
πξάμεηο ζαο αλ, εληειψο, εθηειέζεηε θξίζε αλάκεζα ζε άλζξσπν θαη ζηνλ θνληηλφ ηνπ
αλ δελ θαηαδπλαζηεχεηε ηνλ μέλν, ηνλ νξθαλφ θαη ηε ρήξα, θαη δελ ρχλεηε αζψν αίκα
ζ' απηφ ηνλ ηφπν νχηε πεξπαηάηε πίζσ απφ μέλνπο ζενχο γηα δηθή ζαο θζνξά ηφηε, ζα
ζαο θάλσ λα θαηνηθείηε ζ' απηφ ηνλ ηφπν, κέζα ζηε γε πνπ έδσζα ζηνπο παηέξεο ζαο,
απφ αηψλα ζε αηψλα. Να, εζείο είραηε ηελ πεπνίζεζε ζε ιφγηα αλαιεζή, απφ ηα νπνία
δελ ζα σθειεζείηε. Κιέβεηε, θνλεχεηε, θαη κνηρεχεηε, θαη νξθίδεζηε αλαιεζψο, θαη
ζπκηάδεηε ζηνλ ΐάαι, θαη πεξπαηάηε πίζσ απφ άιινπο ζενχο, πνπ δελ γλσξίδεηε έπεηηα,
έξρεζηε θαη ζηέθεζηε κπξνζηά κνπ ζ' απηφ ηνλ νίθν, επάλσ ζηνλ νπνίν απνθιήζεθε ην
φλνκά κνπ, θαη ιέηε: Βιεπζεξσζήθακε, γηα λα θάλεηε φια απηά ηα βδειχγκαηα;
πήιαην ιεζηψλ έγηλε κπξνζηά ζαο απηφο ν νίθνο, επάλσ ζηνλ νπνίν απνθιήζεθε ην
φλνκά κνπ; Να, εγψ ν ίδηνο ηα είδα απηά, ιέεη ν Κχξηνο. Ώιιά, πεγαίλεηε ηψξα ζηνλ
ηφπν κνπ, πνπ είλαη ζηε ειψ, φπνπ είρα βάιεη ην φλνκά κνπ, αξρηθά, θαη δείηε ηη
έθαλα ζ' απηφλ εμαηηίαο ηήο θαθίαο ηνχ ιανχ κνπ Εζξαήι. Καη ηψξα, επεηδή πξάμαηε
φια απηά ηα έξγα, ιέεη ν Κχξηνο, θαη ζαο κίιεζα, ζεθσλφκελνο ην πξσί θαη κηιψληαο,
θαη δελ αθνχζαηε θαη ζαο έθξαμα, θαη δελ απαληήζαηε γη' απηφ, ζηνλ νίθν, επάλσ ζηνλ
νπνίν απνθιήζεθε ην φλνκά κνπ, ζηνλ νπνίν εζείο έρεηε ην ζάξξνο, θαη ζηνλ ηφπν, πνπ
έδσζα ζε ζαο θαη ζηνπο παηέξεο ζαο, ζα θάλσ φπσο έθαλα ζηε ειψ θαη ζα ζαο
απνξξίςσ απφ ην πξφζσπφ κνπ, φπσο απέξξηςα φινπο ηνχο αδειθνχο ζαο, νιφθιεξν
ην ζπέξκα ηνχ Βθξατκ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηεδεθηήι 20:39-44
Καη ζαο, νίθνο Εζξαήι, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο: Πεγαίλεηε, ιαηξεχεηε θάζε
ζαο ηα είδσιά ηνπ, θαη ζην εμήο, αλ δελ ζέιεηε λα κε αθνχηε θαη κε βεβειψλεηε πιένλ
ην άγην φλνκά κνπ κε ηα δψξα ζαο, θαη κε ηα είδσιά ζαο. Βπεηδή, επάλσ ζην άγην
βνπλφ κνπ, επάλσ ζην ςειφ βνπλφ ζαο Εζξαήι, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο, εθεί νιφθιεξνο
ν Εζξαήι, φινη απηνί πνπ είλαη κέζα ζηε γε ζα κε ιαηξεχζνπλ εθεί ζα ζαο δερζψ, θαη
εθεί ζα δεηήζσ ζαο πξνζθνξέο ζαο, θαη ζαο απαξρέο ησλ δψξσλ ζαο, κε φια ηα άγηά
ζαο. Θα ζαο δερζψ κε νζκή επσδίαο, φηαλ ζα ζαο βγάισ απφ ζαο ιανχο, θαη ζαο
ζπγθεληξψζσ απφ ζαο ηφπνπο φπνπ δηαζθνξπηζηήθαηε θαη ζα αγηαζηψ ζε ζαο κπξνζηά
ζηα έζλε. Καη ζα γλσξίζεηε φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο, φηαλ ζαο θέξσ ζηε γε Εζξαήι, ζηε
γε γηα ηελ νπνία χςσζα ην ρέξη κνπ φηη ζα ηε δψζσ ζαο παηέξεο ζαο. Κη εθεί ζα
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ζπκεζείηε ζαο δξφκνπο ζαο, θαη φια ηα έξγα ζαο ζηα νπνία κνιπλζήθαηε θαη ζα
απνζηξαθείηε νη ίδηνη ηνλ εαπηφ ζαο κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο, γηα φια ηα θαθά ζαο, φζα
πξάμαηε. Καη ζα γλσξίζεηε φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο, φηαλ έηζη θάλσ ζε ζαο έλεθα ηνπ
νλφκαηφο κνπ, φρη ζχκθσλα κε ζαο πνλεξνχο δξφκνπο ζαο νχηε ζχκθσλα κε ηα
δηεθζαξκέλα έξγα ζαο, νίθνο Εζξαήι, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
νθία εηξάρ 12:13- , 13:1
Πνηνο ζα ιππεζεί θαη ζα δείμεη νίθην πξνο ηνλ κάγν,πνπ γνεηεχεη ηα θίδηα κε ηα
άζκαηα ηνπ, φηαλ ηνλ δαγθψζεη ην θίδη ε πξνο ηνπο ζεξηνδακαζηάο,νη νπνίνη
πιεζηάδνπλ ηα ζεξία; Έηζη ζπκβαίλεη θαη κε εθείλν, πνπ αλαζηξέθεηαη θαη πνξεχεηαη
καδί κε ακαξησιφ άλζξσπν θαη ζπκθχξεηαη κε ηηο ακαξηίεο εθείλνπ. Πξνζσξηλψο
κέλεη καδί ζνπ, φηαλ ζε βιέπεη λα ίζηαζαη θαη έρεη ζπκθέξνλ απφ ζέ. Βάλ φκσο
θινληζζείο, δελ ζα ζε ζηεξίμεη νχηε ζα παξακείλεη θνληά ζνπ. Ο ερζξφο ζνπ ζα έρεη
πάληνηε γιπθά ιφγηα ζηα ρείιε ηνπ ζηελ θαξδία ηνπ φκσο ζα ζθέπηεηαη, λα ζε
αλαηξέςεη θαη λα ζε ξίςεη ζε βφζξν. Ο ερζξφο ζνπ ζα έρεη ππνθξηηηθά δάθξπα
ζπκπαζείαο ζηα κάηηα ηνπ δηα ζέ. Βάλ φκσο βξεη επθαηξία, δελ ζα ρνξηαίλεη απφ ην
αίκα ζνπ. Βάλ ζνπ ζπκβεί θάηη θαθφ, ζα βξεηο απηφ εθεί έκπξνζζέλ ζνπ θαη
πξνζπνηνχκελνο φηη ζε βνεζεί, ζα ζε αξπάζεη απφ ηελ πηέξλαλ, γηα λα ζε ξίςεη θάησ.
Έπεηηα ζα θηλεί εκπαηθηηθψο ην θεθαιί ηνπ, ζα ρηππά κε ραηξεθαθία ηηο παιάκεο ηνπ,
ζα ςηζπξίδεη πνιιά ζε βάξνο ζνπ θαη ζα κεηαβάιεη ην πξφζσπφ ηνπ, ψζηε λα θαλεί
κνρζεξφ, φπσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη. Βθείλνο πνπ εγγίδεη ηελ πίζζα,ζα
παζαιεηθζεί κε ηελ αθαζαξζία ηεο, θαη εθείλνο πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη κε άλζξσπν
ππεξήθαλν,ζα γίλεη φκνηνο κε απηφλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 31:18,13
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σα ρείιε ηα δφιηα αο γίλνπλ άιαια, ηα νπνία κηινχλ ζθιεξά ελάληηα ζηνλ
δίθαην κε ππεξεθάλεηα θαη θαηαθξφλεζε. Βπεηδή άθνπζα ηνλ νλεηδηζκφ απφ πνιινχο
θφβνο ππήξρε απφ παληνχ φηαλ έθαλαλ ζπκβνχιην ελαληίνλ κνπ κεραλεχζεθαλ λα
αθαηξέζνπλ ηε δσή κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 14:12-16
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη θαηά ηελ πξψηε εκέξα ησλ αδχκσλ, φηαλ ζπζίαδαλ ην Πάζρα, νη καζεηέο
ηνπ ιέλε ζ' απηφλ: Πνχ ζέιεηο λα πάκε θαη λα εηνηκάζνπκε γηα λα θαο ην Πάζρα; Καη
ζηέιλεη δχν απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, θαη ηνπο ιέεη: Πεγαίλεηε ζηελ πφιε θαη ζα ζαο
ζπλαληήζεη έλαο άλζξσπνο βαζηάδνληαο έλα ζηακλί κε λεξφ αθνινπζήζηε ηνλ, θαη
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κέζα εθεί φπνπ κπεη, πείηε ζηνλ νηθνδεζπφηε φηη: Ο δάζθαινο ιέεη: Πνχ είλαη ην
θαηάιπκα φπνπ ζα θάσ ην Πάζρα καδί κε ηνπο καζεηέο κνπ; Κη απηφο ζα ζαο δείμεη
έλα κεγάιν αλψγεην ζηξσκέλν, έηνηκν εθεί εηνηκάζηε γηα καο. Καη νη καζεηέο ηνπ
βγήθαλ έμσ, θαη ήξζαλ ζηελ πφιε, θαη βξήθαλ θαζψο ηνπο είρε πεη, θαη εηνίκαζαλ ην
Πάζρα.

Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΚΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
Ώθνχζηε ηνπο ιφγνπο ηνπ Κπξίνπ, πηνί ηνπ Εζξαήι. Ώπηά ιέεη ν Θεφο ν
Παληνθξάησξ: «Ώο θχγεη καθξηά θαζέλαο ζαο απφ ηηο ακαξηίεο θαη ηηο αλνκίεο ηνπ·
δηφηη βεβειψζαηε ην άγην φλνκά κνπ κε ηα είδσιά ζαο θαη κε ηα πνλεξά ζαο έξγα. Βγψ
ζα ζαο δερζψ ζην άγην βνπλφ κνπ, θαη ζα κε ιαηξεχζεηε ζηνλ ηφπν εθείλν, θαη ζα ζαο
αγηάζσ· ζα ζαο πςψζσ κεηαμχ φισλ ησλ εζλψλ, θαη ζα γλσξίζεηε απφ απηφ φηη εγψ
είκαη ν Κχξηνο θαη φηη δελ ππάξρεη άιινο Θεφο εθηφο απφ εκέλα. Οη νπξαλνί, ε γε, ε
ζάιαζζα θαη φια φζα ππάξρνπλ κέζα ηεο κε πξνζθπλνχλ, θαη φια δεηνχλ ην έιεφο
κνπ».
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
Πξνθεηείεο
Γέλεζηο 22:1-19
Καη χζηεξα απφ ηα πξάγκαηα απηά, ν Θεφο δνθίκαζε ηνλ Ώβξαάκ, θαη ηνπ είπε:
Ώβξαάκ θη εθείλνο είπε: Βδψ είκαη. Καη είπε: Πάξε ηψξα ηνλ γην ζνπ ηνλ κνλνγελή,
πνπ αγάπεζεο, ηνλ Εζαάθ, θαη πήγαηλε ζηνλ ηφπν Μνξηά, θαη πξφζθεξέ ηνλ εθεί ζε
νινθαχησκα επάλσ ζε έλα απφ ηα βνπλά, πνπ ζα ζνπ πσ. Καη αθνχ ν Ώβξαάκ
ζεθψζεθε ελσξίο ην πξσί, ζακάξσζε ην γατδνχξη ηνπ, θαη πήξε καδί ηνπ δχν απφ ηνπο
δνχινπο ηνπ, θαη ηνλ γην ηνπ ηνλ Εζαάθ θαη αθνχ έζρηζε μχια γηα ηελ νινθαχησζε,
ζεθψζεθε, θαη πήγε ζηνλ ηφπν πνπ ηνπ είπε ν Θεφο. Καη ηελ ηξίηε εκέξα, πςψλνληαο
ηα κάηηα ηνπ ν Ώβξαάκ, είδε ηνλ ηφπν απφ καθξηά. Καη ν Ώβξαάκ είπε ζηνπο δνχινπο
ηνπ: Βζείο θαζήζηε απηνχ καδί κε ην γατδνχξη εγψ δε θαη ην παηδάθη ζα πάκε κέρξηο
εθεί θαη φηαλ πξνζθπλήζνπκε, ζα επηζηξέςνπκε ζε ζαο. Καη αθνχ ν Ώβξαάκ πήξε ηα
μχια ηεο νινθαχησζεο, ηα έβαιε επάλσ ζηνλ Εζαάθ ηνλ γην ηνπ θαη πήξε ζην ρέξη ηνπ
θσηηά, θαη ηε κάραηξα, θαη πήγαηλαλ θαη νη δχν καδί. Σφηε, ν Εζαάθ κίιεζε ζηνλ
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Ώβξαάκ ηνλ παηέξα ηνπ, θαη είπε: Παηέξα κνπ. Κη εθείλνο είπε: Βδψ είκαη, παηδί κνπ.
Καη ν Εζαάθ είπε: Να ε θσηηά θαη ηα μχια αιιά, πνχ είλαη ην πξφβαην γηα ηελ
νινθαχησζε; Καη ν Ώβξαάκ είπε: Ο Θεφο, παηδί κνπ, ζα πξνβιέςεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ
ην πξφβαην γηα ηελ νινθαχησζε. Καη πνξεχνληαλ νη δχν καδί. Καη αθνχ έθηαζαλ ζηνλ
ηφπν, πνπ ηνπ είρε πεη ν Θεφο, ν Ώβξαάκ νηθνδφκεζε εθεί ην ζπζηαζηήξην, θαη
ηαθηνπνίεζε ηα μχια, θαη αθνχ έδεζε ηνλ Εζαάθ ηνλ γην ηνπ, ηνλ έβαιε επάλσ ζην
ζπζηαζηήξην, επάλσ ζηα μχια θη απιψλνληαο ν Ώβξαάκ ην ρέξη ηνπ, πήξε ηε κάραηξα
γηα λα ζθάμεη ηνλ γην ηνπ. Καη ν άγγεινο ηνπ Κπξίνπ ηνχ θψλαμε απφ ηνλ νπξαλφ, θαη
είπε: Ώβξαάκ, Ώβξαάκ. Κη εθείλνο είπε: Βδψ είκαη. Καη είπε: Με επηβάιεηο ην ρέξη ζνπ
επάλσ ζην παηδάθη, θαη κε ηνπ θάλεηο ηίπνηε επεηδή, ηψξα γλψξηζα φηη εζχ θνβάζαη
ηνλ Θεφ, δεδνκέλνπ φηη δελ ιππήζεθεο ηνλ γην ζνπ ηνλ κνλνγελή γηα κέλα. Καη
πςψλνληαο ν Ώβξαάκ ηα κάηηα ηνπ, είδε θαη λα, πίζσ ηνπ ήηαλ έλα θξηάξη, πνπ
θξαηηφηαλ απφ ηα θέξαηά ηνπ ζε έλα ππθλφθιαδν θπηφ θαη αθνχ ήξζε ν Ώβξαάκ, πήξε
ην θξηάξη, θαη ην πξφζθεξε ζε νινθαχησκα, αληί ηνπ δηθνχ ηνπ γηνπ. Καη ν Ώβξαάκ
απνθάιεζε ην φλνκα εθείλνπ ηνπ ηφπνπ Εενβά-ηξέ φπσο ιέγεηαη θαη ζήκεξα: ην βνπλφ
απηφ ζα εκθαληζηεί ν Κχξηνο. Καη ν άγγεινο ηνπ Κπξίνπ θψλαμε κηα δεχηεξε θνξά
ζηνλ Ώβξαάκ απφ ηνλ νπξαλφ. Καη είπε: Οξθίζηεθα ζηνλ εαπηφ κνπ, ιέεη ν Κχξηνο,
φηη, επεηδή έπξαμεο απηφ ην πξάγκα, θαη δελ ιππήζεθεο ηνλ γην ζνπ, ηνλ κνλνγελή ζνπ,
φηη εμάπαληνο ζα ζε επινγήζσ, θαη εμάπαληνο ζα πιεζχλσ ην ζπέξκα ζνπ ζαλ ηα
αζηέξηα ηνχ νπξαλνχ, θαη ζαλ ηελ άκκν πνπ είλαη θνληά ζην ρείινο ηήο ζάιαζζαο θαη
ην ζπέξκα ζνπ ζα θπξηεχζεη ηηο πχιεο ησλ ερζξψλ ζνπ θαη δηακέζνπ ηνπ ζπέξκαηφο
ζνπ ζα επινγεζνχλ φια ηα έζλε ηήο γεο, επεηδή ππάθνπζεο ζηε θσλή κνπ. Καη ν
Ώβξαάκ επέζηξεςε ζηνπο δνχινπο ηνπ θαη αθνχ ζεθψζεθαλ, πήγαλ καδί ζηε ΐεξζαβεέ θαη ν Ώβξαάκ θαηνίθεζε ζηε ΐεξ-ζαβεέ. Αφμα ζηελ αγία ηξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 61:1-6
Πλεχκα Κπξίνπ ηνχ Θενχ είλαη επάλσ κνπ· επεηδή, ν Κχξηνο κε έρξηζε γηα λα
επαγγειίδνκαη ζηνπο θησρνχο κε απέζηεηιε γηα λα γηαηξέςσ ηνπο ζπληξηκκέλνπο ζηελ
θαξδηά, λα θεξχμσ ειεπζεξία ζηνπο αηρκαιψηνπο, θαη άλνηγκα δεζκσηεξίνπ ζηνπο
δεζκίνπο γηα λα θεξχμσ ρξφλνλ εππξφζδεθην ζηνλ Κχξην, θαη εκέξα εθδίθεζεο ηνπ
Θενχ καο γηα λα παξεγνξήζσ φινπο απηνχο πνπ πελζνχλ γηα λα θαζνξίζσ ζ' απηνχο
πνπ πελζνχλ ζηε ηψλ, λα ηνπο δψζσ σξαηφηεηα, αληί γηα ζηάρηε, ιάδη επθξνζχλεο,
αληί γηα πέλζνο, ζηνιή αίλεζεο, αληί ηνχ πλεχκαηνο ηεο απνζάξξπλζεο γηα λα
νλνκάδνληαη δέληξα δηθαηνζχλεο, θχηεκα ηνπ Κπξίνπ, γηα δηθή ηνπ δφμα. Καη ζα
αλνηθνδνκήζνπλ ηηο παιηέο εξεκψζεηο, ζα αλεγείξνπλ ηα αξραία εξείπηα, θαη ζα
αλαθαηλίζνπλ ηηο έξεκεο πφιεηο, απηέο πνπ ήζαλ εξεκσκέλεο απφ γελεέο γελεψλ. Καη νη
αιινγελείο ζα ζηέθνληαη θαη ζα βφζθνπλ ηα θνπάδηα ζαο, θαη νη γηνη ησλ αιινγελψλ ζα
είλαη νη γεσξγνί ζαο, θαη νη ακπεινπξγνί ζαο. Βζείο, φκσο, ζα νλνκάδεζηε Εεξείο ηνχ
Κπξίνπ ζα ζαο ιέλε Λεηηνπξγνχο ηνχ Θενχ καο ζα ηξψηε ηα αγαζά ησλ εζλψλ, θαη ζα
θαπράζηε ζηε δφμα ηνπο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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Γέλεζηο 4:17-20
Καη ν βαζηιηάο ησλ νδφκσλ βγήθε ζε ζπλάληεζή ηνπ, αθνχ γχξηζε απφ ηελ
θαηαζηξνθή ηνπ Υνδνιινγνκφξ, θαη ησλ βαζηιηάδσλ ηνπ, ζηελ θνηιάδα απή, πνπ
είλαη ε θνηιάδα ηνχ βαζηιηά. Καη ν Μειρηζεδέθ, ν βαζηιηάο ηήο αιήκ, έθεξε έμσ ςσκί
θαη θξαζί θαη ήηαλ ηεξέαο ηνχ Θενχ ηνχ πςίζηνπ. Καη ηνλ επιφγεζε, θαη είπε:
Βπινγεκέλνο ν Άβξακ απφ ηνλ Θεφ ηνλ χςηζην, πνπ έθηηζε ηνλ νπξαλφ θαη ηε γε θαη
επινγεκέλνο ν Θεφο ν χςηζηνο, πνπ παξέδσζε ηνπο ερζξνχο ζνπ ζην ρέξη ζνπ. Καη ν
Άβξακ έδσζε ζ' απηφλ έλα δέθαην απφ φια. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ 27:2-23 , 28:1-13
Ο Θεφο δεη, απηφο πνπ απέβαιε ηελ θξίζε κνπ, θαη ν Παληνδχλακνο, απηφο πνπ
πίθξαλε ηελ ςπρή κνπ, φηη, νιφθιεξν ηνλ θαηξφ, ελφζσ ε πλνή κνπ είλαη κέζα κνπ, θαη
ην πλεχκα ηνχ Θενχ ζηνπο κπθηήξεο κνπ, ηα ρείιε κνπ δελ ζα κηιήζνπλ αδηθία, θαη ε
γιψζζα κνπ δελ ζα κειεηήζεη δφιν. Με γέλνηην ζε κέλα λα ζαο δηθαηψζσ κέρξη λα
εθπλεχζσ, δελ ζα απνκαθξχλσ απφ κέλα ηελ αθεξαηφηεηά κνπ. Θα θξαηψ ηε
δηθαηνζχλε κνπ, θαη δελ ζα ηελ αθήζσ ε θαξδηά κνπ δελ ζα κε ειέγμεη ελφζσ δσ. Ο
ερζξφο κνπ λα είλαη ζαλ ηνλ αζεβή, θη απηφο πνπ ζεθψλεηαη ελαληίνλ κνπ ζαλ ηνλ
παξάλνκν. Βπεηδή, πνηα ε ειπίδα ηνχ ππνθξηηή, αλ θαη πιενλέθηεζε, φηαλ ν Θεφο
απνζπάεη ηελ ςπρή ηνπ; Άξαγε, ν Θεφο ζα αθνχζεη ηελ θξαπγή ηνπ, φηαλ ζάξζεη επάλσ
ηνπ ζπκθνξά; Θα επθξαίλεηαη ζηνλ Παληνδχλακν; Θα επηθαιείηαη ηνλ Θεφ ζε θάζε
θαηξφ; Θα ζαο δηδάμσ ηη είλαη ζην ρέξη ηνπ Θενχ φηη είλαη απφ ηνλ Παληνδχλακν, δελ
ζα ην θξχςσ. Αέζηε, εζείο φινη έρεηε δεη γηαηί, ινηπφλ, είζηε νινθιεξσηηθά ηφζν
κάηαηνη; Ώπηφ είλαη απφ ηνλ Θεφ ε κεξίδα ηνχ αζεβή αλζξψπνπ, θαη ε θιεξνλνκηά ησλ
δπλαζηψλ, πνπ ζα πάξνπλ απφ ηνλ Παληνδχλακν. Ώλ νη γηνη ηνπ πνιιαπιαζηαζηνχλ,
πξννξίδνληαη γηα ηε ξνκθαία θαη νη έγγνλνί ηνπ δελ ζα ρνξηάζνπλ ςσκί. Βθείλνη πνπ
ηνπ ελαπέκεηλαλ, ζα ηαθνχλ κέζα ζε ζάλαην θαη νη ρήξεο ηνπ δελ ζα θιάςνπλ. Καη αλ
επηζσξεχζεη αζήκη ζαλ ην ρψκα, θαη εηνηκάζεη ηκάηηα ζαλ ηνλ πειφ κπνξεί κελ λα
εηνηκάζεη, εληνχηνηο ζα ηα ληπζεί ν δίθαηνο θαη ν αζψνο ζα κνηξαζηεί ην αζήκη. Υηίδεη
ην ζπίηη ηνπ ζαλ ην ζαξάθη, θαη ζαλ θαιχβα πνπ θάλεη ν αγξνθχιαθαο. Πιαγηάδεη
πινχζηνο, φκσο, δελ ζα ζπλαρζεί αλνίγεη ηα κάηηα ηνπ, θαη δελ ππάξρεη. Σνλ πηάλνπλ
ηξφκνη ζαλ λεξά, ηνλ αξπάδεη αλεκνζηξφβηινο ηε λχρηα. Σνλ ζεθψλεη αλαηνιηθφο
άλεκνο, θαη πάεη θαη ηνλ απνζπάεη απφ ηνλ ηφπν ηνπ. Βπεηδή, ν Θεφο ζα ξίμεη ελαληίνλ
ηνπ ζπκθνξέο, θαη δελ ζα ιππεζεί ζπεχδεη λα θχγεη απφ ην ρέξη ηνπ. Θα ρηππήζεη
επάλσ ηνπ ηα ρέξηα, θαη ζα ηνλ θπζήμεη κε ζπξηγκφ απφ ηνλ ηφπν ηνπ. ΐέβαηα, ππάξρεη
ηφπνο γηα ην αζήκη απ' φπνπ βγαίλεη, θαη ηφπνο γηα ην ρξπζάθη φπνπ θαζαξίδεηαη ην
ζίδεξν παίξλεηαη απφ ηε γε, θαη ν ραιθφο ρχλεηαη απφ ην πέηξσκα. Ο άλζξσπνο βάδεη
κελ φξηα ζην ζθνηάδη, θαη αληρλεχεη ηα πάληα, κέρξη ηειεηφηεηαο ηηο πέηξεο ηνχ
ζθνηαδηνχ θαη ηεο ζθηάο ηνχ ζαλάηνπ. Υείκαξξνο εμνξκάεη απφ ηνλ ηφπν φπνπ θαηνηθεί
λεξά αδνθίκαζηα απφ πφδη απηά ιηγνζηεχνπλ, θαη αλαρσξνχλ απφ ηνπο αλζξψπνπο.
κσο, γηα ηε γε, απ' απηή βγαίλεη ην ςσκί, θαη απφ θάησ ηεο ζθάβεηαη ζαλ απφ θσηηά
νη πέηξεο ηεο είλαη ηφπνο απφ ζάπθεηξνπο· θαη κέζα ζ' απηή ππάξρεη ρψκα απφ
ρξπζάθη. Βθείλν ηνλ δξφκν πνπιί δελ ηνλ γλσξίδεη, θαη κάηη γχπα δελ ηνλ έρεη δεη ηα
158

ζεξία δελ ηνλ πάηεζαλ, ην άγξην ιηνληάξη δελ πέξαζε κέζα απ' απηφλ. Ώπιψλεη ην ρέξη
ηνπ επάλσ ζηνλ ζθιεξφ βξάρν αλαηξέπεη ηα βνπλά απφ ηε ξίδα. Κφβεη πνηάκηα
αλάκεζα ζε βξάρνπο θαη ην κάηη ηνπ αλαθαιχπηεη θάζε ηη πνιχηηκν. Αεζκεχεη ηελ
πιεκκχξα ησλ πνηακψλ· θαη θέξλεη ζε θσο ην θξπκκέλν. Ώιι' ε ζνθία απφ πνχ ζα
βξεζεί; Καη πνχ είλαη ν ηφπνο ηήο ζχλεζεο; Ο άλζξσπνο δελ γλσξίδεη ηελ ηηκή ηεο· θαη
δελ βξίζθεηαη ζηε γε ησλ δσληαλψλ αλζξψπσλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΔΝΟΤΝΣΑ
ΣΟΤ ΑΡΥΗΜΑΝΓΡΗΣΟΤ
Τπάξρνπλ πξάμεηο θαηλνκεληθά αγαζέο, πνπ απνδνθηκάδνληαη απφ ηνλ Θεφ.
Βκείο ακαξηάλνπκε ζηνπο άγηνπο ρψξνπο, θαζψο δελ πεξηβάιινπκε κε αγάπε ν έλαο
ηνλ άιιν· δηφηη ν Θεφο δελ θχηεπζε ζηνλ Παξάδεηζν δέλδξα θαξπνθφξα θαη κε
θαξπνθφξα, αιιά κφλν δέλδξα αγαζά. Βπίζεο, δελ θχηεπζε δέλδξα άθαξπα ή δέλδξα
κε θαθνχο θαξπνχο. Καη φρη κφλν απηφ, αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο, πνπ ηνπο
ηνπνζέηεζε ν ίδηνο ν Θεφο εληφο ηνπ Παξαδείζνπ, φηαλ παξαβίαζαλ ηελ εληνιή Σνπ,
δελ αλέρζεθε λα παξακέλνπλ κέζα ζ‟ απηφλ θαη ηνπο απέβαιε. Ώπφ απηφ κάζεηε,
αγαπεηνί κνπ αδειθνί, φηη δελ γίλεηαη λα γεκίζνπλ νη άγηνη νίθνη ηνπ Θενχ απφ
αλζξψπνπο αγαζνχο θαη αλζξψπνπο πνλεξνχο, φπσο γίλεηαη θαη ζηνλ θφζκν ηνχην, πνπ
είλαη γεκάηνο απφ αγίνπο, ακαξησινχο, πφξλνπο θαη άδηθνπο· αληηζέησο, φζνπο
παξακέλνπλ ζηελ ακαξηία δελ ζα ηνπο αθήζεη κέζα ζηνπο αγίνπο νίθνπο Σνπ ν Θεφο,
αιιά ζα ηνπο απνβάιεη. Γλσξίδσ φηη ε γε είλαη ηνπ Κπξίνπ. Βάλ ν νίθνο ηνπ Θενχ
θαηήληεζε λα είλαη φπσο φιε ε γε, πψο ζα δήζνπλ νη έλνηθνί ηνπ; Γη‟ απηφ, πξέπεη λα
έρνπκε εληφο καο θφβν Θενχ, θαη λα ηεξνχκε ηηο εληνιέο Σνπ. Καη φηαλ πέθηνπκε ζε
ακαξηία, πξέπεη λα θιαίκε κε ιπγκνχο, ψζηε, βιέπνληαο ν Θεφο ηνπο ζηελαγκνχο θαη
ηνλ πφζν ηεο ςπρήο καο, φπσο έθαλε θαη κε ηε γπλαίθα πνπ έβξεμε ηα πφδηα ηνπ
Υξηζηνχ κε ηα δάθξπά ηεο, λα καο αμηψζεη λα αθνχζνπκε ηε γιπθηά Σνπ θσλή λα καο
ιέεη: «νπ ζπγρσξήζεθαλ νη ακαξηίεο· πνξεχζνπ ελ εηξήλε· ε πίζηε ζνπ ζε έρεη
ζψζεη».
Βίδαηε, αδειθνί κνπ, πψο ιεηηνπξγεί γηα ηε ζσηεξία καο ε πίζηε ζηελ θαξδηά, θαη
πψο αλάβεη ε πίζηε ηνλ πφζν ηεο θαξδηάο! Γη‟ απηφ, εάλ δελ έρνπκε, αο απνθηήζνπκε
ηνλ πφζν λα ηεξνχκε ηηο εληνιέο ηνπ Θενχ θαη λα κηκνχκαζηε κε δήιν ηνπο πιήξεηο
Πλεχκαηνο Ώγίνπ· δηφηη ην Άγην Πλεχκα καξηπξεί φηη νη άλζξσπνη απηνί γλψξηζαλ ηελ
αιήζεηα θαη ηήξεζαλ ηηο εληνιέο κε ηα αγαζά ηνπο έξγα.
Οκνίσο, νη ακεηαλφεηνη πέθηνπλ ζε θάζε ακαξηία θαη θαηαζηξέθνπλ ηελ ςπρή
ηνπο, φπσο έρεη γξαθεί: «Ο ζψθξσλ δέρεηαη θαη εθαξκφδεη ηε ζπκβνπιή. Ο αλφεηνο
άλζξσπνο ηελ πεξηθξνλεί».
Αο θαηαθιείζνπκε εδώ ηελ νκηιία ηνπ αγίνπ παηέξα καο αββά ελνύληα, ν
νπνίνο θώηηζε ηνλ λνπ καο θαη ηνπο νθζαικνύο ηεο θαξδίαο καο, εηο ην όλνκα ηνπ
Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ηνπ ελόο Θεόο. Ακήλ.
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Φαικόο 23:1
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Κχξηνο είλαη ν πνηκέλαο κνπ ηίπνηε δελ ζα ζηεξεζψ. ε βνζθέο ρινεξέο κε
αλέπαπζε· ζε λεξά αλάπαπζεο κε νδήγεζε.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 26:17-19
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ηελ πξψηε εκέξα ησλ αδχκσλ ήξζαλ νη καζεηέο θνληά ζηνλ Εεζνχ,
ιέγνληάο ηνπ: Πνχ ζέιεηο λα ζνπ εηνηκάζνπκε γηα λα θαο ην Πάζρα; Καη εθείλνο είπε:
Πεγαίλεηε ζηελ πφιε ζηνλ ηάδε, θαη πείηε ηνπ: Ο δάζθαινο ιέεη: Πιεζίαζε ν θαηξφο
κνπ ζην ζπίηη ζνπ ζα θάλσ ην Πάζρα καδί κε ηνπο καζεηέο κνπ. Καη νη καζεηέο ηνπ
έθαλαλ φπσο ηνπο παξήγγεηιε ν Εεζνχο θαη εηνίκαζαλ ην Πάζρα.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
ηαλ πςψζεθε ν Ώβξαάκ ελψπηνλ ησλ νθζαικψλ ηνπ Κπξίνπ πεξηζζφηεξν απφ
φινπο ηνπο αλζξψπνπο, Σνπ παξνπζηάζζεθε ν Θεφο θαη ηνπ είπε: «Ώβξαάκ, Ώβξαάκ,
αγαπεκέλε κνπ, πάξε ηψξα ηνλ πηφ ζνπ ηνλ κνλνγελή, ηνλ νπνίν αγαπάο, ηνλ Εζαάθ, θαη
πξφζθεξέ ηνλ σο νινθαχησκα επάλσ ζε έλα απφ ηα βνπλά εθείλα». Καη ηφηε ζεθψζεθε
ν Ώβξαάκ, φπσο ηνπ ππέδεημε ν Κχξηνο, θαη πήξε καδί ηνπ ηνλ αγαπεκέλν ηνπ πηφ, δχν
απφ ηνπο δνχινπο ηνπ θαη ην ππνδχγηφ ηνπ, θαη μεθίλεζε. ηαλ είδε απφ καθξηά ην
βνπλφ, άθεζε πίζσ ηνπο δνχινπο θαη ην ππνδχγην, θαη είπε: «Βγψ θαη ην παηδάθη κνπ
ζα πνξεπζνχκε κέρξηο εθεί, ζα πξνζθπλήζνπκε, θαη θαηφπηλ ζα γπξίζνπκε πίζσ ζε
ζαο». Καη αθνχ ν Ώβξαάκ πήξε ηα μχια γηα ην νινθαχησκα, ηα έβαιε επάλσ ζηνλ
Εζαάθ, ηνλ πηφ ηνπ, θαη θξάηεζε ζην ρέξη μχιν αλακκέλν θαη έλα καραίξη, θαη αλέβεθαλ
νη δπν ηνπο πξνο ηνλ άγην ηφπν, εθεί πνπ ηνπ είρε ππνδείμεη ν Παληνθξάησξ. Σφηε, ν
Εζαάθ απεπζχλζεθε ζηνλ Ώβξαάκ, ηνλ παηέξα ηνπ, θαη ηνπ είπε: «Παηέξα κνπ, βιέπσ
ηα μχια, αιιά πνην είλαη ην πξφβαην;». Καη ν Ώβξαάκ ηνχ απάληεζε: «Ο Θεφο, παηδί
κνπ, ζα εηνηκάζεη ην πξφβαην ηεο επδνθίαο Σνπ». Όζηεξα ν Ώβξαάκ έθηηζε εθεί ην
ζπζηαζηήξην, θαη έδεζε ηα πφδηα θαη ηα ρέξηα ηνπ παηδηνχ ηνπ θαη ηα έβαιε επάλσ ζηα
μχια. Μεηά απφ απηά, ην παηδί είπε: «Να! ήκεξα γίλνκαη ε πξνζθνξά ζνπ, παηέξα».
Μεηά ν Ώβξαάκ άπισζε ην ρέξη ηνπ θαη έιαβε ην καραίξη γηα λα νινθιεξσζεί ε ζπζία.
Σφηε θαηήιζε θσλή Κπξίνπ ζηνλ Ώβξαάκ, πνπ ηνπ έιεγε: «Ώβξαάκ, Ώβξαάκ».
Βθείλνο είπε: «Βδψ είκαη». Καη ζπλέρηζε ε θσλή: «Με βάιεηο ην ρέξη ζνπ επάλσ ζην
παηδάθη, θαη κελ ηνπ θάλεηο θαλέλα θαθφ. Σψξα γλσξίδσ ηελ αγάπε ζνπ γηα εκέλα. Θα
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ζε επινγήζσ, θαη ζα πιεζχλσ ην ζπέξκα ηνπ αγαπεκέλνπ ζνπ πηνχ Εζαάθ. πσο δελ
ιππήζεθεο ηνλ κνλνγελή ζνπ πηφ, ζα επινγήζσ ζέλα θαη ην ζπέξκα ζνπ, θαη ηα ηέθλα
ζνπ ζα είλαη ζαλ ηα αζηέξηα ηνπ νπξαλνχ θαη ζαλ ηελ άκκν». Καη πςψλνληαο ν
Ώβξαάκ ηνπο νθζαικνχο, θνίηαμε γχξσ θαη, ηδνχ, βιέπεη πίζσ ηνπ έλα θξηάξη, ηνπ
νπνίνπ ηα θέξαηα είραλ ζθελσζεί ζηα θιαδηά ελφο δέλδξνπ. Σφηε ν Ώβξαάκ ην έβγαιε
απφ ηα θιαδηά θαη ην έζθαμε αληί ηνπ δηθνχ ηνπ παηδηνχ. Μεηά απ‟ φια απηά, ν Κχξηνο
ν Παληνθξάησξ επιφγεζε ηνλ Ώβξαάκ, επεηδή επδφθεζε ζηνλ Θεφ κε φια ηα έξγα ηνπ.
Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.

Ζ ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΔΤΥΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
Ώθνχ θαζαξηζζεί θαιά ν ηεξφο λππηήξαο, ηνλ γεκίδνπλ κε λεξφ θαη ηνπνζεηείηαη
δίπια ηνπ κηα θαλάηα κε λεξφ. Ώθνινχζσο ν Εεξέαο θαη νη Αηάθνλνη βάδνπλ ηα άκθηά
ηνπο θαη, θξαηψληαο θεξί, θαηεπζχλνληαη πξνο ηνλ ρψξν φπνπ ζα ηειεζζεί ην Βπρέιαην,
ιέγνληαο: Βπινγεκέλνο […].

Γέλεζηο 18:1-23
Καη ν Κχξηνο θάλεθε ζ' απηφλ ζηηο βειαληδηέο Μακβξή, ελψ θαζφηαλ ζηελ
είζνδν ηεο ζθελήο ζηνλ θαχζσλα ηεο εκέξαο. Καη αθνχ ζήθσζε ηα κάηηα ηνπ, είδε· θαη
λα, ηξεηο άλδξεο φξζηνη κπξνζηά ηνπ θαη κφιηο ηνπο είδε, έζπεπζε ζε πξνυπάληεζή ηνπο
απφ ηελ είζνδν ηεο ζθελήο, θαη πξνζθχλεζε κέρξη ην έδαθνο θαη είπε: Κχξηέ κνπ, αλ
βξήθα ράξε ζηα κάηηα ζνπ, κε πξνζπεξάζεηο, παξαθαιψ, ηνλ δνχιν ζνπ αο θεξζεί,
παξαθαιψ, ιίγν λεξφ, θαη πιχληε ηα πφδηα ζαο, θαη αλαπαπζείηε θάησ απφ ην δέληξν θη
εγψ ζα θέξσ ιίγν ςσκί, θαη ζηεξίμηε ηελ θαξδηά ζαο έπεηηα, ζα πξνρσξήζεηε· επεηδή,
γη' απηφ πεξάζαηε απφ ηνλ δνχιν ζαο. Κη εθείλνη είπαλ: Κάλε έηζη, θαζψο είπεο. Καη ν
Ώβξαάκ έζπεπζε ζηε ζθελή ζηε άξξα, θαη είπε: ΐηάζνπ, δχκσζε ηξία κέηξα
ζηκηγδάιη, θαη θάλε ςσκηά ζηε ζηάρηε. Καη ν Ώβξαάκ έηξεμε ζηα βφδηα, θαη πήξε έλα
κνζράξη απαιφ θαη θαιφ, θαη ην έδσζε ζηνλ δνχιν θη εθείλνο έζπεπζε λα ην εηνηκάζεη
έπεηηα,πήξε βνχηπξν θαη γάια, θαη ην κνζράξη, πνπ εηνίκαζε, θαη ηα έβαιε κπξνζηά
ηνπο θη απηφο ζηεθφηαλ θνληά ηνπο θάησ απφ ην δέληξν θη απηνί έθαγαλ. Καη ηνπ είπαλ:
Πνχ είλαη ε γπλαίθα ζνπ ε άξξα; Κη εθείλνο είπε: Να, κέζα ζηε ζθελή. Καη είπε: Θα
επηζηξέςσ ζε ζέλα εμάπαληνο θαηά ηελ ίδηα απηή επνρή ηνχ ρξφλνπ θη λα, ε γπλαίθα
ζνπ ε άξξα ζα έρεη έλαλ γην. Καη ε άξξα άθνπζε ζηελ είζνδν ηεο ζθελήο, πνπ ήηαλ
πίζσ απ' απηφλ. Καη ν Ώβξαάκ θαη ε άξξα ήζαλ γέξνληεο, πξνρσξεκέλνη ζε ειηθία
ζηε άξξα είραλ ζηακαηήζεη λα γίλνληαη ηα γπλαηθεία. Καη ε άξξα γέιαζε απφ κέζα
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ηεο, ιέγνληαο: Ώθνχ γέξαζα ζα γίλεη ζε κέλα εδνλή; Καη ν θχξηφο κνπ είλαη γέξνληαο.
Καη είπε ν Κχξηνο ζηνλ Ώβξαάκ: Γηαηί γέιαζε ε άξξα, ιέγνληαο: Ώθνχ εγψ γέξαζα,
πξαγκαηηθά ζα γελλήζσ; Βίλαη ηίπνηα αδχλαην ζηνλ Κχξην; ηνλ νξηζκέλν θαηξφ ζα
επηζηξέςσ ζε ζέλα, θαηά ηελ ίδηα απηή επνρή ηνχ ρξφλνπ, θαη ε άξξα ζα έρεη έλαλ
γην. Σφηε, ε άξξα αξλήζεθε, ιέγνληαο: Αελ γέιαζα επεηδή, θνβήζεθε. Κη εθείλνο είπε:
ρη, αιιά γέιαζεο. Καη αθνχ νη άλδξεο ζεθψζεθαλ απφ εθεί θαηεπζχλζεθαλ ζηα
φδνκα θαη ν Ώβξαάκ πνξεπφηαλ καδί ηνπο γηα λα ηνπο ζπκπξνπέκςεη. Καη ν Κχξηνο
είπε: Θα θξχςσ εγψ απφ ηνλ Ώβξαάκ νηηδήπνηε θάλσ; Καη ν Ώβξαάκ ζα γίλεη
εμάπαληνο κεγάιν έζλνο θαη δπλαηφ θαη δηακέζνπ απηνχ ζα επινγεζνχλ φια ηα έζλε
ηεο γεο επεηδή, ηνλ γλσξίδσ, φηη ζα δηαηάμεη ηνπο γηνπο ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ,
χζηεξα απ' απηφλ θαη ζα θπιάμνπλ ηνλ δξφκν ηνχ Κπξίνπ, γηα λα εθηεινχλ δηθαηνζχλε
θαη θξίζε, ψζηε ν Κχξηνο λα επηθέξεη επάλσ ζηνλ Ώβξαάκ ηα φζα κίιεζε ζ' απηφλ. Καη
ν Κχξηνο είπε: Δ θξαπγή ησλ νδφκσλ θαη ησλ Γνκφξξσλ πιήζπλε θαη ε ακαξηία ηνπο
είλαη ππεξβνιηθά βαξηά Θα θαηέβσ, ινηπφλ, θαη ζα δσ αλ έπξαμαλ νινθιεξσηηθά
ζχκθσλα κε ηελ θξαπγή πνπ έξρεηαη ζε κέλα θαη ζα γλσξίζσ, κήπσο φρη. Καη φηαλ νη
άλδξεο αλαρψξεζαλ απφ εθεί, πήγαλ ζηα φδνκα θαη ν Ώβξαάκ ζηεθφηαλ αθφκα
κπξνζηά ζηνλ Κχξην. Καη θαζψο ν Ώβξαάκ πιεζίαζε, είπε: Μήπσο ζα θαηαζηξέςεηο
ηνλ δίθαην καδί κε ηνλ αζεβή; Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Παξνηκίαη 9:1-11
Δ νθία νηθνδφκεζε ην ζπίηη ηεο, ιαηφκεζε ηνπο ζηχινπο ηεο επηά θνξέο
έζθαμε ηα ζθάγηά ηεο, θέξαζε ην θξαζί ηεο, θαη εηνίκαζε ην ηξαπέδη ηεο έζηεηιε ηηο
ππεξέηξηέο ηεο, θεξχηηεη επάλσ ζηνπο ςεινχο ηφπνπο ηήο πφιεο. «πνηνο είλαη
άθξνλαο, αο ζηξαθεί εδψ» θαη, ζ' απηνχο πνπ είλαη ρσξίο κπαιφ, ηνπο ιέεη: «Βιάηε,
θάηε απφ ην ςσκί κνπ, θαη πηείηε απφ ην θξαζί κνπ, ην νπνίν θέξαζα αθήζηε ηελ
αθξνζχλε, θαη δήζηε θαηεπζπλζείηε ζηνλ δξφκν ηήο ζχλεζεο». Βθείλνο πνπ λνπζεηεί
έλαλ ριεπαζηή παίξλεη επάλσ ηνπ αηηκία θαη εθείλνο πνπ ειέγρεη ηνλ αζεβή, παίξλεη
επάλσ ηνπ κψκν. Με ειέγρεηο ηνλ ριεπαζηή, γηα λα κε ζε κηζήζεη έιεγρε ηνλ ζνθφ, θαη
ζα ζε αγαπήζεη. Αίλε αθνξκή ζηνλ ζνθφ, θαη ζα γίλεη ζνθφηεξνο δίδαζθε ηνλ δίθαην,
θαη ζα απμεζεί ζε κάζεζε. Ώξρή ζνθίαο είλαη ν θφβνο ηνχ Κπξίνπ θαη επίγλσζε ησλ
αγίσλ, ε θξφλεζε. Βπεηδή, δηακέζνπ εκνχ νη εκέξεο ζνπ ζα πνιιαπιαζηαζηνχλ, θαη
ρξφληα δσήο ζα πξνζηεζνχλ ζε ζέλα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Έμνδνο 14,15
ηαλ πέξαζε ν Εζξαήι ηελ Βξπζξά ζάιαζζα,θαη ηα πφδηα ηνπο αθνχκπεζαλ ηε
ζάιαζζα βπζίζηεθαλ νη ερζξνί ηνπο ζην βπζφ, θαη βπζίζηεθαλ ηα πφδηα ησλ Ώηγππηίσλ
ζην λεξφ. Βλψ ν Εζξαήι θαη φιν ην ζπίηη ηνπ Εαθψβ ζψζεθαλ απφ ηελ θαηαζηξνθή.
Καη είπαλ απηή ηε δνμνινγία: Ώο ςάιισ ζηνλ Κχξην επεηδή, δνμάζηεθε κε δφμα. Αφμα
ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

162

Ηεζνύο ηνπ Ναπή 1,3
Ο Εεζνχο θαη φινο ν ιαφο δηέβαηλαλ ηνλ Ενξδάλε θαη ηα πφδηα ηνπο ζηάζεθαλ
ζηηο πέηξεο ηεο ζάιαζζαο, φπνπ θαη θαηέζηξεςαλ ηνπο ερζξνχο ηνπο.Αφμα ζηελ αγία
Σξηάδα ακήλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 4:1-4
Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε, επηά γπλαίθεο ζα πηάζνπλ έλαλ άλδξα, ιέγνληαο:
Θα ηξψκε ην ςσκί καο, ζα ληπλφκαζηε ηα ηκάηηά καο κφλνλ αο αλαθέξεηαη ην φλνκά
ζνπ επάλσ καο, γηα λα αθαηξέζεηο ηε ληξνπή καο. Καηά ηελ εκέξα εθείλε, ν θιάδνο
ηνχ Κπξίνπ ζα είλαη σξαίνο θαη έλδνμνο, θαη ν θαξπφο ηήο γεο εμαίξεηνο θαη
επθξφζπλνο ζ' εθείλνπο πνπ ζα έρνπλ δηαζσζεί απφ ηνλ Εζξαήι θαη ν ππφινηπνο ζηε
ηψλ, θη απηφο πνπ ελαπέκεηλε ζηελ Εεξνπζαιήκ, ζα νλνκαζηεί άγηνο, φινη νη
γξακκέλνη αλάκεζα ζηνπο δσληαλνχο ζηελ Εεξνπζαιήκ, φηαλ ν Κχξηνο ζα μεπιχλεη ηελ
αθαζαξζία ησλ ζπγαηέξσλ ηήο ηψλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 55:1-13 , 56:1
Χ, φινη εζείο πνπ δηςάηε, ειάηε ζηα λεξά θαη φζνη πνπ δελ έρεηε αζήκη, ειάηε,
αγνξάζηε, θαη θάηε λαη, ειάηε, αγνξάζηε θξαζί θαη γάια, ρσξίο αζήκη θαη ρσξίο ηηκή.
Γηαηί μνδεχεηε ρξήκαηα φρη γηα ςσκί; Καη ηνλ θφπν ζαο φρη γηα ρνξηαζκφ; Ώθνχζεηε
κε, κε πξνζνρή, θαη ζα θάηε αγαζά, θαη ε ςπρή ζαο ζα επθξαλζεί ζην πάρνο. ηξέςηε
ην απηί ζαο, θη ειάηε πξνο εκέλα, αθνχζηε, θαη ε ςπρή ζαο ζα δήζεη θαη ζα θάλσ ζε ζαο
αηψληα δηαζήθε, ηα ειέε ηα πηζηά ηνχ Ααβίδ. Αεο, ηνλ έδσζα σο καξηπξία ζηνπο ιανχο,
άξρνληα θαη πξνζηάδνληα ζηνπο ιανχο. Αεο, ζα θαιέζεηο έλα έζλνο πνπ δελ ην γλψξηδεο
θαη έζλε, πνπ δελ ζε γλψξηδαλ, ζα πξνζηξέμνπλ ζε ζέλα, γηα ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ,
θαη γηα ηνλ Άγην ηνπ Εζξαήι επεηδή, ζε δφμαζε. Γεηάηε ηνλ Κχξην, ελφζσ κπνξεί λα
βξεζεί επηθαιείζηε απηφλ, ελφζσ είλαη θνληά. Ο αζεβήο αο εγθαηαιείπεη ηνλ δξφκν ηνπ,
θαη ν άδηθνο ηηο βνπιέο ηνπ θη αο επηζηξέςεη ζηνλ Κχξην, θαη ζα ηνλ ειεήζεη θαη ζηνλ
Θεφ καο, γηα ηνλ ιφγν φηη απηφο ζα ζπγρσξήζεη άθζνλα. Βπεηδή, νη βνπιέο κνπ δελ
είλαη βνπιέο ζαο νχηε νη δξφκνη ζαο νη δηθνί κνπ δξφκνη, ιέεη ν Κχξηνο. Ώιι' φζν
ςεινί είλαη νη νπξαλνί απφ ηε γε, έηζη θαη νη δξφκνη κνπ είλαη ςειφηεξνη απφ ηνπο
δξφκνπο ζαο, θαη νη βνπιέο κνπ απφ ηηο δηθέο ζαο βνπιέο. Βπεηδή, φπσο θαηεβαίλεη ε
βξνρή θαη ην ρηφλη απφ ηνλ νπξαλφ, θαη δελ γπξίδεη εθεί, αιιά πνηίδεη ηε γε, θαη ηελ
θάλεη λα εθθχεη θαη λα βιαζηαίλεη, γηα λα δψζεη ζπφξν ζ' απηφλ πνπ ζπέξλεη, θαη ςσκί
ζ' απηφλ πνπ ηξψεη, έηζη ζα είλαη θαη ν ιφγνο κνπ, πνπ βγαίλεη απφ ην ζηφκα κνπ· δελ
ζα γπξίζεη ζε κέλα αδεηαλφο, αιιά ζα εθηειέζεη ην ζέιεκά κνπ, θαη ζα επνδσζεί ζε φηη
ηνλ απνζηέιισ. Βπεηδή, ζα βγείηε έμσ κε ραξά, θαη ζα νδεγεζείηε κε εηξήλε ηα βνπλά
θαη νη ιφθνη ζα αληερήζνπλ κπξνζηά ζαο απφ αγαιιίαζε, θαη φια ηα δέληξα ηνχ
ρσξαθηνχ ζα ρεηξνθξνηήζνπλ. Ώληί ηεο αγθαζηάο ζα αλέβεη θππαξίζζη, αληί ηεο
ηζνπθλίδαο ζα αλέβεη κπξζίλε θη απηφ ζα είλαη ζηνλ Κχξην γηα φλνκα, γηα αηψλην
ζεκείν, πνπ δελ ζα εθιείςεη. Έηζη ιέεη ν Κχξηνο: Φπιάηηε θξίζε, θαη πξάηηεηε
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δηθαηνζχλε επεηδή, πιεζηάδεη λάξζεη ε ζσηεξία κνπ, θαη λα απνθαιπθζεί ε δηθαηνζχλε
κνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηεδεθηήι 36:25-28
Καη ζα ξάλσ επάλσ ζαο θαζαξφ λεξφ, θαη ζα θαζαξηζηείηε απφ φιεο ηηο
αθαζαξζίεο ζαο, θαη απφ φια ηα είδσιά ζαο, ζα ζαο θαζαξίζσ. Καη ζα ζαο δψζσ
θαξδηά λέα θαη ζα βάισ κέζα ζαο πλεχκα λέν, θαη, αθνχ ζα έρσ απνζπάζεη ηελ
πέηξηλε θαξδηά απφ ηε ζάξθα ζαο, ζα ζαο δψζσ θαξδηά ζάξθηλε. Καη ζα βάισ κέζα
ζαο ην Πλεχκα κνπ, θαη ζα ζαο θάλσ λα πεξπαηάηε ζηα δηαηάγκαηά κνπ, θαη λα ηεξείηε
ηηο θξίζεηο κνπ, θαη λα ηηο εθηειείηε. Καη ζα θαηνηθήζεηε ζηε γε, πνπ έδσζα ζηνπο
παηέξεο ζαο θαη ζα είζηε ιαφο κνπ, θαη εγψ ζα είκαη Θεφο ζαο. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
Ηεδεθηήι 47:1-9
Καη κε επέζηξεςε ζηε ζχξα ηνχ νίθνπ θαη μάθλνπ, λεξά, πνπ έβγαηλαλ θάησ
απφ ην θαηψθιη ηνχ νίθνπ πξνο ηα αλαηνιηθά επεηδή, ην κέησπν ηνπ νίθνπ ήηαλ πξνο
ηα αλαηνιηθά, θαη ηα λεξά θαηέβαηλαλ απφ θάησ απφ ην δεμί πιάγην ηνπ νίθνπ, πξνο ην
λφηην κέξνο ηνχ ζπζηαζηεξίνπ. Καη κε έβγαιε έμσ δηακέζνπ ηνχ δξφκνπ ηήο πχιεο, πνπ
είλαη πξνο βνξξάλ, θαη κε έθεξε νιφγπξα, δηακέζνπ ηνχ δξφκνπ, πνπ είλαη απέμσ πξνο
ηελ εμσηεξηθή πχιε, δηακέζνπ ηνχ δξφκνπ, πνπ βιέπεη πξνο ηα αλαηνιηθά· θαη μάθλνπ,
ηα λεξά έξξεαλ απφ ην δεμί πιάγην. Καη ν άλζξσπνο, πνπ είρε ην κέηξν ζην ρέξη ηνπ,
αθνχ βγήθε έμσ πξνο ηα αλαηνιηθά, κέηξεζε 1.000 πήρεο, θαη κε δηαπέξαζε κέζα απφ
ηα λεξά ηα λεξά ήζαλ κέρξη ηνπο αζηξαγάινπο. Καη κέηξεζε 1.000, θαη κε δηαπέξαζε
κέζα απφ ηα λεξά ηα λεξά ήζαλ κέρξη ηα γφλαηα. Πάιη κέηξεζε 1.000, θαη κε
δηαπέξαζε ηα λεξά ήζαλ κέρξη ηελ νζθχ. Έπεηηα, κέηξεζε 1.000 θαη ήηαλ πνηακφο, ηνλ
νπνίν δελ κπνξνχζα λα δηαβψ επεηδή, ηα λεξά ήζαλ πςσκέλα, λεξά γηα θνιχκπη,
πνηακφο αδηάβαηνο. Καη κνπ είπε: Βίδεο, γηε αλζξψπνπ; Σφηε, κε έθεξε, θαη κε
επέζηξεςε ζηελ φρζε ηνχ πνηακνχ. Καη φηαλ επέζηξεςα, μάθλνπ, ζηελ φρζε ηνχ
πνηακνχ ππήξραλ δέληξα πνιιά, ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ, θαη απφ εδψθαη απφ εθεί. Καη
κνπ είπε: Ώπηά ηα λεξά βγαίλνπλ πξνο ηελ αλαηνιηθή γε, θαη θαηεβαίλνπλ πξνο ηελ
πεδηλή, θαη κπαίλνπλ κέζα ζηε ζάιαζζα θαη φηαλ εθρπζνχλ ζηε ζάιαζζα, ηα λεξά ηεο
ζα γηαηξεπηνχλ. Καη θάζε έκςπρν πνπ έξπεη, ζε φζα κέξε έξζνπλ απηνί νη πνηακνί, ζα
δεη θαη ζα ππάξρεη εθεί έλα ππεξβνιηθά κεγάιν πιήζνο απφ ςάξηα, δεδνκέλνπ φηη,
έξρνληαη εθεί απηά ηα λεξά επεηδή, ζα γηαηξεπηνχλ θαη φπνπ έξρεηαη ν πνηακφο, φια ζα
δνπλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΔΝΟΤΝΣΑ
ΣΟΤ ΑΡΥΗΜΑΝΓΡΗΣΟΤ
Ώο λνηψζνπκε ληξνπή, αγαπεηνί κνπ αδειθνί, γηα Βθείλνλ πνπ έπαζε γηα ράξε
καο, θαη αο έρνπκε θφβν έλαληη Βθείλνπ πνπ πεξηδψζεθε θαη έπιπλε κε λεξφ ηα πφδηα
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ησλ καζεηψλ Σνπ κε ηα αγλά Σνπ ρέξηα. Ώο γίλνπλ νη θαπνί ηεο δσήο καο αληάμηνη ηεο
κεγάιεο ηαπείλσζεο πνπ καο θαλεξψζεθε. Ώο κεηαλνήζνπκε ην γξεγνξφηεξν γηα ηηο
ακαξηίεο καο, δηφηη, εάλ δελ κεηαλνήζνπκε, ζα ιερζεί γηα εκάο ζηνπο Οπξαλνχο φηη
αγαπνχκε ηελ ακαξηία. Πνηα ζα είλαη, ινηπφλ, ε ειπίδα καο εάλ δησρζνχκε απφ ηνλ
Οπξαλφ θαη παξαδνζνχκε ζηελ θξίζε, θαη απνθιεηζζνχκε ιφγσ ησλ ακαξηηψλ καο;
Έηζη, ζα θξηζνχκε δηπιά. ρη κφλν δηφηη ακαξηήζακε ιφγσ άγλνηαο, αιιά δηφηη απηά
πνπ πξάμακε ελ γλψζεη καο ήηαλ ρεηξφηεξα απφ απηά πνπ πξάμακε απφ άγλνηα. Ώθφκε,
ζα θξηζνχκε φρη ηφζν επεηδή ακαξηήζακε, αιιά θπξίσο επεηδή δελ κεηαλνήζακε.
Σα πξφβαηα αλαγλσξίδνπλ ηε θσλή ηνπ αιεζηλνχ θαη δσνπνηνχ πνηκέλα θαη
θαηαθεχγνπλ ζε απηφλ. Έηζη, θη εκείο, αλαγλσξίδνπκε ηε θσλή Βθείλνπ πνπ καο
εμαγφξαζε θαη καο έζξεθε, θαη παξέδσζε ηνλ εαπηφ Σνπ αληίιπηξν γηα φινπο εκάο·
Βθείλνλ πνπ καο έδσζε ην ψκα Σνπ γηα λα ηξεθφκαζηε απφ Ώπηφ, θαη ην Ώίκα Σνπ
γηα πίλνπκε απφ Ώπηφ· αλαγλσξίδνπκε ηε θσλή ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ, ηνπ Κπξίνπ θαη
σηήξα καο, ηνπ κνλνγελνχο Θενχ, πνπ θαηνηθεί ζηα Τςειά εηο ηνπο αηψλεο.
Αο θαηαθιείζνπκε εδώ ηελ νκηιία ηνπ αγίνπ παηέξα καο αββά ελνύληα, ν
νπνίνο θώηηζε ηνλ λνπ καο θαη ηνπο νθζαικνύο ηεο θαξδίαο καο, εηο ην όλνκα ηνπ
Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ηνπ ελόο Θεόο. Ακήλ.
Ο Λαόο: ε πξνζθπλνχκε, Υξηζηέ, [...].

Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Σηκόζενο Α’4:9-5:1-10
Πηζηφο ν ιφγνο θαη άμηνο θάζε απνδνρήο. Βπεηδή, γη' απηφ θαη θνπηάδνπκε θαη
ριεπαδφκαζηε, επεηδή ειπίδνπκε ζηνλ δσληαλφ Θεφ, πνπ είλαη σηήξαο φισλ ησλ
αλζξψπσλ, κάιηζηα ησλ πηζηψλ. Ώπηά λα παξαγγέιιεηο θαη λα δηδάζθεηο. Καλέλαο αο
κε θαηαθξνλεί ηε λεφηεηά ζνπ, αιιά γίλε ηχπνο ησλ πηζηψλ ζε ιφγν, ζε
ζπλαλαζηξνθή, ζε αγάπε, ζε πλεχκα, ζε πίζηε, ζε αγλφηεηα. Μέρξηο φηνπ έξζσ, λα
θαηαγίλεζαη ζηελ αλάγλσζε, ζηελ πξνηξνπή, ζηε δηδαζθαιία. Με παξακειείο ην
ράξηζκα πνπ ππάξρεη κέζα ζνπ, ην νπνίν δφζεθε ζε ζέλα δηακέζνπ πξνθεηείαο, κε
επίζεζε ησλ ρεξηψλ ηνχ πξεζβπηεξίνπ. Ώπηά λα κειεηάο, ζ' απηά λα κέλεηο, γηα λα είλαη
ζε φινπο θαλεξή ε πξνθνπή ζνπ. Πξφζερε ζηνλ εαπηφ ζνπ θαη ζηε δηδαζθαιία επίκελε
ζ' απηά. Βπεηδή, θάλνληαο απηφ, ζα ζψζεηο θαη ηνλ εαπηφ ζνπ θαη εθείλνπο πνπ ζε
αθνχλ. Πξεζβχηεξνλ κε επηπιήμεηο, αιιά λα ηνλ πξνηξέπεηο σο παηέξα ηνπο
λεφηεξνπο, σο αδειθνχο ηηο πξεζβχηεξεο, σο κεηέξεο ηηο λεφηεξεο, σο αδειθέο, κε θάζε
αγλφηεηα. Να ηηκάο ηηο ρήξεο, απηέο πνπ είλαη πξαγκαηηθά ρήξεο. Καη αλ κηα ρήξα έρεη
παηδηά ή εγγφληα, αο καζαίλνπλ πξψηα λα θάλνπλ επζεβή ηελ ίδηα ηνπο ηελ νηθνγέλεηα,
θαη λα απνδίδνπλ ηηκέο ζηνπο πξνγφλνπο ηνπο επεηδή, απηφ είλαη θαιφ θαη εππξφζδεθην
κπξνζηά ζηνλ Θεφ. Δ δε πξαγκαηηθά ρήξα θαη απνκνλσκέλε ειπίδεη ζηνλ Θεφ, θαη
εκκέλεη ζηηο πξνζεπρέο λχρηα θαη εκέξα απηή, φκσο, πνπ είλαη δνζκέλε ζηηο εδνλέο,
ελψ δεη, είλαη λεθξή. Κη απηά λα ηα παξαγγέιιεηο, γηα λα είλαη άκεκπηνη. Ώλ, φκσο,
θάπνηνο δελ πξνλνεί γηα ηνπο δηθνχο ηνπ, κάιηζηα γηα ηνπο νηθείνπο, αξλήζεθε ηελ
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πίζηε, θαη είλαη ρεηξφηεξνο απφ έλαλ άπηζην. Χο ρήξα αο θαηαγξάθεηαη εθείλε πνπ
είλαη φρη ιηγφηεξν ησλ 60 ρξφλσλ, ε νπνία λα ππήξμε γπλαίθα ελφο άλδξα, πνπ λα έρεη
καξηπξία γηα ηα θαιά ηεο έξγα αλ αλέζξεςε παηδηά, αλ πεξηέζαιςε μέλνπο, αλ έπιπλε
πφδηα αγίσλ, αλ βνήζεζε απηνχο πνπ ζιίβνληαλ, αλ ζπλέηξεμε ζε θάζε αγαζφ έξγν. Δ

ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ο Λαόο: Σν Σξηαζάγην.
Ο Ηεξέαο: Σα πξνθαηαξθηηθά ηνπ Βπαγγειίνπ.
Ο Γηάθνλνο: Λέεη ηνλ ςαικφ κε κεισδία.

Φαικόο 51:7,10
Ράληηζέ κε κέ χζζσπν, θαη ζα είκαη θαζαξφο πιχλε κε, θαη ζα είκαη ιεπθφηεξνο απφ
ρηφλη. Κηίζε κέζα κνπ, Θεέ, κηα θαζαξή θαξδηά θαη έλα επζχ πλεχκα αλαλέσζε κέζα
κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 13:1-17
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη πξηλ απφ ηε γηνξηή ηνχ Πάζρα, ν Εεζνχο, μέξνληαο φηη ήξζε ε ψξα ηνπ, γηα
λα αλαρσξήζεη απφ ηνλ θφζκν ηνχην πξνο ηνλ Παηέξα, έρνληαο αγαπήζεη ηνπο δηθνχο
ηνπ πνπ ήζαλ κέζα ζηνλ θφζκν, ηνπο αγάπεζε ζε ηέιεην βαζκφ. Καη αθνχ έγηλε δείπλν,
(ν δε δηάβνινο είρε ήδε βάιεη ζηελ θαξδηά ηνχ Ενχδα ηνχ ίκσλα, ηνπ Εζθαξηψηε, λα
ηνλ παξαδψζεη) ν Εεζνχο, μέξνληαο φηη ν Παηέξαο έδσζε ζ' απηφλ ηα πάληα ζηα ρέξηα
ηνπ, θαη φηη απφ ηνλ Θεφ βγήθε θαη πξνο ηνλ Θεφ πεγαίλεη, ζεθψλεηαη απφ ην δείπλν,
θαη βγάδεη ηα ηκάηηά ηνπ, παίξλνληαο δε κηα πεηζέηα, δψζηεθε νιφγπξα ζηε κέζε.
Έπεηηα, βάδεη λεξφ ζηε ιεθάλε, θαη άξρηζε λα πιέλεη ηα πφδηα ησλ καζεηψλ, θαη λα ηα
ζθνππίδεη κε ηελ πεηζέηα, πνπ είρε νιφγπξα ζηε κέζε. Έξρεηαη, ινηπφλ, ζηνλ ίκσλα
Πέηξν θαη εθείλνο ηνχ ιέεη: Κχξηε, εζχ κνπ πιέλεηο ηα πφδηα; Ο Εεζνχο απνθξίζεθε θαη
ηνπ είπε: Βθείλν πνπ εγψ θάλσ, εζχ δελ ην μέξεηο ηψξα, ζα ην γλσξίζεηο, φκσο, χζηεξα
απ' απηά. Ο Πέηξνο ιέεη ζ' απηφλ: Αελ ζα πιχλεηο ηα πφδηα κνπ ζηνλ αηψλα. Ο Εεζνχο
απνθξίζεθε θαη ηνπ είπε: Ώλ δελ ζε πιχλσ, δελ έρεηο κέξνο καδί κνπ. Ο ίκσλαο
Πέηξνο ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, φρη κνλάρα ηα πφδηα κνπ, αιιά θαη ηα ρέξηα, θαη ην
θεθάιη. Ο Εεζνχο ιέεη ζ' απηφλ: Βθείλνο πνπ είλαη ινπζκέλνο δελ έρεη αλάγθε παξά
κνλάρα ηα πφδηα λα πιχλεη, γηα ηνλ ιφγν φηη είλαη νιφθιεξνο θαζαξφο εζείο είζηε
θαζαξνί, αιιά φρη φινη. Βπεηδή, ήμεξε εθείλνλ πνπ επξφθεηην λα ηνλ παξαδψζεη γη'
απηφ, είπε: Αελ είζηε φινη θαζαξνί. Ώθνχ, ινηπφλ, έπιπλε ηα πφδηα ηνπο, θαη πήξε ηα
ηκάηηά ηνπ, φηαλ θάζεζε μαλά, ηνπο είπε: Ξέξεηε ηη ζαο έθαλα; Βζείο κε θσλάδεηε: Ο
δάζθαινο θαη ν Κχξηνο θαη θαιά ιέηε, επεηδή είκαη. Ώλ, ινηπφλ, εγψ, ν Κχξηνο θαη ν
δάζθαινο, ζαο έπιπλα ηα πφδηα, θη εζείο ρξσζηάηε λα πιέλεηε ν έλαο ηα πφδηα ηνχ
άιινπ. Βπεηδή, παξάδεηγκα έδσζα ζε ζαο, γηα λα θάλεηε θη εζείο, φπσο εγψ έθαλα ζε
ζαο. αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα, δελ ππάξρεη δνχινο αλψηεξνο απφ ηνλ θχξηφ ηνπ νχηε
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απφζηνινο αλψηεξνο απφ εθείλνλ πνπ ηνλ απέζηεηιε. Ώλ ηα μέξεηε απηά, είζηε
καθάξηνη, αλ ηα θάλεηε.
* Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλαγλψζκαηνο, φηαλ ν αλαγλψζηεο θζάζεη ζηνλ ζηίρν
«εθψλεηαη απφ ηνλ δείπλν, θαη βγάδεη ηα ηκάηηά Σνπ, θαη ιακβάλεη ιέληην 7, θαη ην
δέλεη γχξσ απφ ηε κέζε Σνπ», ν Εεξέαο ιακβάλεη χθαζκα, ην ηπιίγεη θαη ην δέλεη γχξσ
απφ ηε κέζε ηνπ, ην βξέρεη, θαη θάλεη ην ζρήκα ηνπ ηαπξνχ.
* Καηφπηλ, ν Εεξέαο ζεθψλεη ηνλ ζηαπξφ κε ηα θεξηά, ιέγνληαο: «Κχξηε
ειέεζνλ», θαη ν Λαφο απνθξίλεηαη κε ην ληέθη «Κχξηε ειέεζνλ» δψδεθα θνξέο κε
κεισδία.
* Ώθνιχζσο, ν Εεξέαο εθθσλεί ηηο επηά κεγάιεο επρέο: ππέξ ησλ λνζνχλησλ, ησλ
νδνηπνξνχλησλ, ησλ αλέκσλ, ησλ θαξπψλ, ησλ αξρφλησλ, ησλ θεθνηκεκέλσλ, θαη ησλ
πξνζθνξψλ.
* Όζηεξα, ν Εεξέαο ιέεη ηηο δεήζεηο θαη ν Λαφο απαληά θάζε θνξά: «Κχξηε
ειέεζνλ»:

Ηεξέαο:
π είζαη εθείλνο πνπ πεξηδψζεθε ζαλ δνχινο θαη θάιπςε ηε γπκλφηεηα ηνπ
Ώδάκ, θαη καο δψξηζε ην έλδπκα ηεο ζετθήο πηνζεζίαο. νπ δεφκεζα, Υξηζηέ Θεέ καο·
επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ. («Κχξηε ειέεζνλ»).
π είζαη εθείλνο πνπ, απφ ηελ αγάπε Σνπ γηα ηελ αλζξσπφηεηα, έγηλε άλζξσπνο,
θαη απφ ηελ αγάπε Σνπ γηα εκάο πεξηδψζεθε κε ιέληην θαη έπιπλε ηηο ακαξηίεο. νπ
δεφκεζα, Υξηζηέ Θεέ καο· επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ. («Κχξηε ειέεζνλ»).
π είζαη εθείλνο πνπ νξζνηφκεζε γηα εκάο ηελ νδφ ηεο δσήο δηά ηεο λίςεσο ησλ
πνδψλ ησλ αγίσλ θαη εθιεθηψλ απνζηφισλ Σνπ. νπ δεφκεζα, Υξηζηέ Θεέ καο·
επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ. («Κχξηε ειέεζνλ»).
Υξηζηέ Θεέ καο, πνπ πεξπάηεζεο επί ησλ πδάησλ θαη απφ ηε θηιαλζξσπία νπ
έληςεο ηα πφδηα ησλ καζεηψλ. νπ δεφκεζα, Υξηζηέ Θεέ καο· επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ.
(«Κχξηε ειέεζνλ»).
π πνπ ελδχεζαη ην θσο ζαλ έλδπκα, πεξηδψζεθεο ιέληην θαη έπιπλεο ηα πφδηα
ησλ καζεηψλ νπ θαη ηα ζθνχπηζεο. νπ δεφκεζα, Υξηζηέ Θεέ καο· επάθνπζνλ θαη
ειέεζνλ. («Κχξηε ειέεζνλ»).
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Πεηζέηα.
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Βιέεζνλ εκάο θαηά ην κέγα έιεφο νπ. ε παξαθαινχκε θαη δεηνχκε ηελ
αγαζφηεηά ζνπ, Κχξηε. νπ δεφκεζα, Υξηζηέ Θεέ καο· επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ.
(«Κχξηε ειέεζνλ»).
Κχξηε Υξηζηέ Θεέ Παληνθξάηνξ, ρνξεγέ ησλ ζείσλ δσξεψλ ζηνπο δηαθνλνχληεο
ην άγην φλνκά νπ, πνπ εληζρχεηο, παηδαγσγείο θαη ζπληεξείο ηνπο πάληεο, πνπ ηνπο
ελδπλακψλεηο κε ηελ αγάπε νπ, νπ δεφκεζα. Υξηζηέ Θεέ καο, επάθνπζνλ θαη
ειέεζνλ. («Κχξηε ειέεζνλ»).
π πνπ ζπγθέληξσζεο ηα χδαηα ζε έλαλ ηφπν θαη έβαιεο φξην ζηνλ νπξαλφ, νπ
δεφκεζά, Υξηζηέ Θεέ καο· επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ. («Κχξηε ειέεζνλ»).
π πνπ κέηξεζεο ηα χδαηα κε ηα ρέξηα νπ θαη ηνλ νπξαλφ κε ην δάθηπιφ νπ,
θαη νιφθιεξε ηε γε κε ην δεμί νπ ρέξη, νπ δεφκεζα, Υξηζηέ Θεέ καο· επάθνπζνλ θαη
ειέεζνλ. («Κχξηε ειέεζνλ»).
π πνπ ζρεκάηηζεο απφ ηηο πεγέο ησλ πδάησλ ηηο ιίκλεο θαη ηνπο πνηακνχο, θαηά
ηελ αγία βνχιεζή νπ, θαη θξφληηζεο, απφ ηελ άθαηε αγάπε νπ πξνο ηελ
αλζξσπφηεηα, λα καο δηαθνλνχλ ηα πάληα, θαη δεκηνχξγεζεο ηα πάληα εθ ηνπ κεδελφο,
νπ δεφκεζα, Υξηζηέ Θεέ καο· επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ. («Κχξηε ειέεζνλ»).
π, ρνξεγέ ηεο αιεζείαο, πεγή ηνπ πινχηνπ ηεο θηιαλζξσπίαο. Θεέ ηνπ ειένπο,
επίζθεςαη ηε γε θαη θξφληηζε ηελ θαξπνθνξία ηεο δηά ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ησλ
πδάησλ. νπ δεφκεζα, Υξηζηέ Θεέ καο· επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ. («Κχξηε ειέεζνλ»).
Ώο αξδεπζεί ε γε θαηάιιεια θαη αο πιεζχλνπλ νη θαξπνί ηεο, θαηά ηελ
αγαζφηεηά νπ. νπ δεφκεζα, Υξηζηέ Θεέ καο· επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ. («Κχξηε
ειέεζνλ»).
Υαξνπνίεζε ηε γε θαη αλαλέσζέ ηε θαη πάιη· αλέβαζε ζπκκεηξηθά ηε ζηάζκε
ηνπ Νείινπ. νπ δεφκεζα, Υξηζηέ Θεέ καο· επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ. («Κχξηε
ειέεζνλ»).
Βπιφγεζε ηνλ ζηέθαλν ηνπ εληαπηνχ [ = ηνπ έηνπο], θαηά ηελ αγαζφηεηά νπ.
Γέκηζε ηε ρψξα ηεο Ώηγχπηνπ κε ηηο θαιιηέξγεηεο, ψζηε λα απμεζεί ε εζνδία ηεο θαη λα
επινγεζνχλ νη θαξπνί ηεο. νπ δεφκεζα, Υξηζηέ Θεέ καο· επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ.
(«Κχξηε ειέεζνλ»).
Ώο επθξαλζεί ε γε ηεο Ώηγχπηνπ θαη αο ραξνχλ ηα φξε ηεο, θαηά ηελ αγαζφηεηά
νπ. νπ δεφκεζα, Υξηζηέ Θεέ καο· επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ. («Κχξηε ειέεζνλ»).
ψζνλ, Κχξηε, ηνλ ιαφλ νπ θαη επιφγεζνλ ηελ θιεξνλνκίαλ νπ. Βπίζθεςαη
ηνλ θφζκν νπ άπαληα κε ην έιενο θαη ηνπο νηθηηξκνχο νπ, θαη χςσζε ηελ ηηκή ησλ
ρξηζηηαλψλ κε ηε δχλακε ηνπ δσνπνηνχ νπ ζηαπξνχ. νπ δεφκεζα, Υξηζηέ Θεέ καο·
επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ. («Κχξηε ειέεζνλ»).
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Υνξήγεζε γαιήλε, ζηαζεξφηεηα, εηξήλε ζηνπο βαζηιείο, θαη ράξηζέ καο ηελ
θαξπνθνξία ηεο γεο, θαη ην έιεφο νπ ζηνπο πησρνχο ηνπ ιανχ νπ. Ώο επθξαίλνληαη
νη θαξδηέο καο, κε ηηο ηθεζίεο ηεο κεηξφο νπ, Παξζέλνπ Μαξίαο, θαη ηνπ αγίνπ
Εσάλλνπ ηνπ ΐαπηηζηνχ θαη πάλησλ ησλ αγίσλ απνζηφισλ θαη ησλ παηέξσλ. νπ
δεφκεζα, Υξηζηέ Θεέ καο· επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ. («Κχξηε ειέεζνλ»).
* Ο Εεξέαο ζεθψλεη ηνλ ζηαπξφ κε ηα θεξηά ιέγνληαο: «Κχξηε ειέεζνλ».
Καηφπηλ, ν Λαφο απνθξίλεηαη κε ην ληέθη «Κχξηε ειέεζνλ» δψδεθα θνξέο κε κεισδία.
* Ο Εεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο κεγάιεο επρέο.
* Σέινο, ν Λαφο απαγγέιιεη ην χκβνιν ηεο Πίζηεσο: «Πηζηεχσ εηο έλα Θεφλ
[...] θαη ζην «ζαξθσζέληα» ζηακαηά θαη ζπλερίδεη απφ ην «Καη εηο ην Πλεχκα ην Άγηνλ,
ην θχξηνλ, ην δσνπνηφλ […].
*Ο Λαφο ιέεη κε ην ληέθη:
Βπθξαίλνπ θαη αγάιινπ, αλζξψπηλν γέλνο, επεηδή ηφζν αγάπεζε ηνλ θφζκν ν
Θεφο, ψζηε έδσζε ηνλ Τηφ Σνπ ηνλ κνλνγελή, γηα λα κε ραζεί φπνηνο πηζηεχεη ζ‟
Ώπηφλ, αιιά λα έρεη δσή αηψλην.
* Καη ζπλερίδεη ν Λαφο:
Οη παηέξεο καο απφζηνινη θήξπμαλ ζηνπο ιανχο ην επαγγέιην ηνπ Εεζνχ
Υξηζηνχ· ε θσλή ηνπο αθνχζζεθε ζε νιφθιεξε ηε γε, θαη νη ιφγνη ηνπο ζε άπαζα ηελ
νηθνπκέλε.
Ο Αηάθνλνο:
Έιενλ εηξήλεο, ζπζίαλ αηλέζεσο
Ζ ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΑΜΟΤ ΣΧΝ ΤΓΑΣΧΝ

Καζψο ν Εεξέαο ζεκεηψλεη ην ζρήκα ηνπ ζηαπξνχ επί ηνπ χδαηνο, ιέεη:
Ο Ηεξέαο:
Δ αγάπε ηνπ Θενχ θαη Παηξφο, θαη ε θηιαλζξσπία ηνπ Μνλνγελνχο Σνπ Τηνχ θαη
σηήξνο καο Εεζνχ Υξηζηνχ, θαη ε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο είε κεηά πάλησλ πκψλ [
= αο είλαη κε φινπο ζαο].
Ο Λαόο: Καη κεηά ηνπ πλεχκαηφο ζνπ.
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Ο Ηεξέαο:
Ο Κχξηνο είε [ = αο είλαη] κεηά πάλησλ πκψλ
Ο Λαόο:
Καη κεηά ηνπ πλεχκαηφο ζνπ,
Ο Ηεξέαο:
Άλσ ζρψκελ [ = αο έρνπκε] ηαο θαξδίαο.
Ο Λαόο:
Έρνκελ πξνο ηνλ Κχξηνλ.
Ο Ηεξέαο:
Βπραξηζηήζσκελ ησ Κπξίσ.
Ο Λαόο:
Άμηνλ θαη δίθαηνλ.
Ο Ηεξέαο:
Άμηνλ θαη δίθαηνλ, άμηνλ θαη δίθαηνλ, αιεζψο είλαη άμηνλ θαη δίθαηνλ. ε
πκλνχκε, ε πςψλνπκε, ε επινγνχκε, ε δνμάδνπκε, ε πξνζθπλνχκε, ε
επραξηζηνχκε κε θάζε επθαηξία, γηα φιεο ηηο επεξγεζίεο νπ. π κφλν είζαη ν αιεζηλφο
Θεφο. Τπάξρεηο απφ ηελ αξρή, θαη ζηεξέσζεο ηα χδαηα ζην χςνο ηνπο. Ώο είλαη
επινγεκέλν ην άγην φλνκά νπ, Εεζνχ Υξηζηέ, ΐαζηιέα πάζεο θηίζεσο. ε
πξνζθπλνχκε, θαζήκελε ελ δεμηά ηεο δφμεο ηνπ ζξφλνπ, πξνζθπλεηέ ππφ πάλησλ ησλ
αγίσλ δπλάκεσλ.
Ο Γηάθνλνο:
Οη θαζήκελνη αλάζηεηε.
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Ο Ηεξέαο:
Οη άγγεινη, νη αξράγγεινη, νη αξρέο, νη εμνπζίεο, νη ζξφλνη, νη θπξηφηεηεο, νη
δπλάκεηο, φια ηα ιεηηνπξγηθά πλεχκαηα θαη φιεο νη άπεηξεο νπξάληεο ζηξαηηέο
ζηέθνληαη ελψπηφλ ζνπ κεηά θφβνπ θαη ηξφκνπ, θαη δνμάδνπλ ην κεγαιείν νπ.
Ο Γηάθνλνο:
Βηο αλαηνιάο βιέςαηε.
Ο Ηεξέαο:
Γχξσ νπ ζηέθνληαη ηα Υεξνπβείκ θαη ηα εξαθείκ,, πνπ ζνπ αλαπέκπνπλ
ζπλερψο ηνλ Σξηζάγην Όκλν. Καηαμίσζε θαη εκάο λα ε δνμνινγνχκε καδί ηνπο θαη λα
ε επινγνχκε κε θσλέο δφμεο.
Ο Λαόο:
Σα Υεξνπβείκ ε πξνζθπλνχλ θαη ηα εξαθείκ ε δνμνινγνχλ, ιέγνληαο: Άγηνο,
Άγηνο, Άγηνο Κχξηνο ησλ αβαψζ. Ο νπξαλφο θαη ε γε είλαη γεκάηα απφ ηελ αγία δφμα
νπ.
* Ο Εεξέαο ζεκεηψλεη ηξεηο θνξέο ην ζρήκα ηνπ ζηαπξνχ θαη ιέεη θάζε θνξά
«Άγηνο». Όζηεξα, ζπλερίδεη:
Άγηνο, Άγηνο, Κχξηε, Άγηνο είζαη ζηα πάληα· δηφηη π είζαη ν άγηνο θαη αιεζηλφο
Θεφο, ν Εεζνχο Υξηζηφο, ν Τηφο, ν πξσηφηνθνο πάζεο θηίζεσο.
π, πνπ ππάξρεηο ελ δφμε· π, ηνπ Οπνίνπ ην πιήξσκα ηεο Θεφηεηαο θαλείο δελ
κπνξεί λα θαηαλνήζεη· π, πνπ ζθήλσζεο ζηνλ θφζκν ζσκαηηθψο· δελ ζεψξεζεο
αξπαγή ην λα είζαη νκννχζηνο κε ηνλ Θεφ Παηέξα νπ, αιιά έιαβεο εθνπζίσο κνξθή
δνχινπ, θαη έγηλεο αιεζηλφο άλζξσπνο, θαη ζαξθψζεθεο ζηελ άκεκπηε κήηξα ηεο
Θενηφθνπ Παξζέλνπ Μαξίαο.
π είζαη ελδεδπκέλνο κε αγλφηεηα θαη είζαη αλακάξηεηνο. Παξέδσζεο ηνλ εαπηφ
νπ ζηνλ ηίκην ζηαπξφ γηα ηε ζσηεξία καο. Μαο παξέδσζεο ηνλ ηχπν ηεο δηαθνλίαο,
φηαλ κεηά ηνλ δείπλν έπιπλεο ηα πφδηα ησλ καζεηψλ νπ θαη ηα ζθνχπηζεο κε ιέληην,
θαη ηνπο έδεημεο ηελ εηθφλα ηεο αγάπεο θαη ηελ ηάμε ηεο ηαπεηλψζεσο θαη ηελ
αλάκλεζε ηεο θηιαλζξσπίαο, ιέγνληάο ηνπο: «πσο εγψ, ν Αηδάζθαιφο ζαο, ζαο
έπιπλα ηα πφδηα, έηζη λα θάλεηε θαη ζεηο κεηαμχ ζαο».
Καη ηνπο παξφηξπλε λα ηεξνχλ ηηο εληνιέο Σνπ, ιέγνληάο ηνπο: «Ώγαπάηε
αιιήινπο, φπσο εγψ ζαο αγάπεζα. Έηζη, ζα κάζεη ν θαζέλαο φηη είζηε καζεηέο κνπ,
θαζψο αγαπάηε ν έλαο ηνλ άιιν».
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Μαο έκαζεο ηελ αγάπε θαη ηελ ελφηεηα, θαη καο ζπκθηιίσζεο κε ηνλ Παηέξα
νπ. Με ηε λίςε ησλ πνδψλ ησλ καζεηψλ νπ, θαη κε ηελ αγλφηεηα ηνπ πξαθηηθνχ
απηνχ παξαδείγκαηνο θαη ηε θηιαλζξσπία νπ, καο νδήγεζεο ζηελ ειεπζεξία. ηαλ ν
Πέηξνο, απφ θφβν ελψπηνλ ηεο Θεφηεηφο νπ, δελ δέρζεθε λα ηνπ λίςεηο ηα πφδηα,
ιέγνληαο: «Αελ ζα πιχλεηο πνηέ ηα πφδηα κνπ, εηο ηνλ αηψλα», άθνπζε απφ έλα ηελ
απάληεζε: «Βάλ δελ ζνπ πιχλσ ηα πφδηα, δελ ζα έρεηο θνηλσλία κ‟ εκέλα». Σφηε ν
Πέηξνο έθξαμε, ιέγνληαο: «ρη κφλν ηα πφδηα κνπ, αιιά θαη ηα ρέξηα θαη ηελ θεθαιή
πιχλε κνπ».
Καη ηφηε άθνπζε ηελ αςεπδή ζεία θσλή νπ λα ιέεη: «Βθείλνο πνπ είλαη
ινπζκέλνο δελ έρεη αλάγθε λα πιχλεη παξά κφλν ηα πφδηα, θαζψο είλαη φινο θαζαξφο».
Γηα φια απηά, νπ δεηνχκε θαη ε παξαθαινχκε, Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, λα καο
αμηψζεηο θαη λα έιζεηο ελ ησ κέζσ εκψλ ηψξα, φπσο ήζνπλ κε ηνπο καζεηέο νπ θαη
αγίνπο απνζηφινπο.
* Ο Εεξέαο ζεκεηψλεη ην ζρήκα ηνπ ζηαπξνχ επί ηνπ χδαηνο, θαη ιέεη:
Ο Ηεξέαο:







πσο επιφγεζεο θαηά ηνλ θαηξφ εθείλν, δψζε ηελ επινγία νπ θαη ηψξα. Ακήλ.
Βπιφγεζε ηα πξνθείκελα χδαηα, ψζηε λα γίλνπλ χδαηα ζεξαπείαο… Ακήλ.
…χδαηα αγηφηεηνο. Ακήλ.
…χδαηα αθέζεσο θαη ζπγρσξήζεσο ησλ ακαξηηψλ. Ακήλ.
…χδαηα θαζαξηζκνχ. Ακήλ.
…χδαηα ηεο ζσηεξίαο καο θαη ηεο πγείαο ησλ ςπρψλ, ησλ ζσκάησλ θαη ησλ
πλεπκάησλ καο. Ακήλ.
 …χδαηα πξνο αγάπελ αιιήισλ θαη γηα πξνο θαζαξηζκφλ ησλ αηζζήζεψλ καο.
Ακήλ.
 …χδαηα γηα λα αμησζνχκε ησλ αγίσλ νπ δσξεψλ. Αίδαμέ καο ηε δηαθνλία νπ, κε
ηε θηιαλζξσπία νπ. Ακήλ.
 Καζψο πιέλνπκε ν έλαο ηα πφδηα ηνπ άιινπ, αο αμησζνχκε ηεο θιεξνλνκίαο ησλ
αγίσλ νπ καζεηψλ. Ακήλ
 Καζάξηζε ηνλ εζσηεξηθφ καο άλζξσπν κε ηνλ θαξπφ ηνπ κπζηεξίνπ ηνχηνπ. Ακήλ.
 Αψξηζέ καο ηε ζπγρψξεζε ησλ ακαξηηψλ δηά ηεο επηθνηηήζεσο ηνπ Ώγίνπ νπ
Πλεχκαηνο, ψζηε λα θαζαξηζζνχλ νη ςπρέο καο, ηα ζψκαηά καο, ηα πλεχκαηά καο
απφ θάζε θαθφ θαη θάζε ακαξηία θαη κνιπζκφ. Ακήλ.
 Υνξήγεζέ καο ηελ εμνπζία λα παηνχκε επάλσ ζηνπο ζθνξπηνχο, ζηα θίδηα θαη ζηηο
νρηέο, θαη θάζε δχλακε θαηά ηνπ ερζξνχ, θαη κελ αθήζεηο ηίπνηε θαθφ λα καο
θαηαθπξηαξρήζεη, αιιά δψζε καο ζνθία αηζζήζεσλ θαη ζσθξνζχλε βίνπ, ψζηε λα
θαηαθχγνπκε ζε έλα θαη λα βξνχκε έιενο.
νπ δεηνχκε, αιεζηλέ Κχξηε, λα ζηείιεηο επάλσ καο θαη επάλσ ζηα πξνθείκελα
χδαηα ην Άγηφ νπ Πλεχκα, ηνλ Παξάθιεην, ηνλ Αεκηνπξγφ ησλ πδάησλ θαη
Αεκηνπξγφ ηνπ παληφο.
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Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, πνπ ζηαπξψζεθεο γηα ράξε καο επί Πνληίνπ Πηιάηνπ θαη
δηαθήξπμεο κε παξξεζία φηη είζαη ν Τηφο ηνπ Θενχ, πηζηεχνπκε πσο είζαη ν αιεζήο
Τηφο ηνπ Θενχ. Καζάξηζε, ινηπφλ, ηα πξνθείκελα χδαηα κε ηε δχλακε ηνπ Ώγίνπ νπ
Πλεχκαηνο, ψζηε λα θαηαξγήζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ερζξνχ θαη λα απνδηψμεη φια ηα
πνλεξά πλεχκαηα, θάζε καγεία, θάζε πνλεξία θαη θάζε εηδσινιαηξία. Ώο θχγεη απφ ηα
πξνθείκελα χδαηα θάζε θαθή δχλακε δηά ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ηηκίνπ νπ ηαπξνχ, Κχξηε
Εεζνχ Υξηζηέ.
Σψξα ν Εεξέαο επινγεί ηα χδαηα κε ηνλ ζηαπξφ:
 Κάλε ηα πξνθείκελα χδαηα, χδαηα ζεξαπείαο. Ακήλ.
 …χδαηα θαζαξηζκνχ. Ακήλ.
 …χδαηα αθέζεσο ησλ ακαξηηψλ. Ακήλ.
 …χδαηα ζσηεξίαο. Ακήλ.
Καη αμίσζέ καο ηεο πηνζεζίαο, ψζηε λα θξάμνπκε πξνο ηνλ Ώγαζφ Παηέξα νπ θαη ην
Άγην Πλεχκα νπ:
Πάηεξ εκψλ […].
Ώθνινχζσο ν Εεξέαο ιέεη κφλν ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε άθεζε.
Ο Αηάθνλνο: ψζεθα. Ώκήλ. Καη ησ πλεχκαηί ζνπ.
Ο Εεξέαο ζεκεηψλεη ηξεηο θνξέο ην ζρήκα ηνπ ζηαπξνχ επί ησλ πδάησλ ηνπ
επρειαίνπ, θαη ιέεη:
Βπινγεκέλνο ν Κχξηνο Εεζνχο Υξηζηφο, ν Τηφο ηνπ Θενχ, θαη ην Άγην Πλεχκα.
Ώκήλ.
Ο Λαφο: Έλαο είλαη ν άγηνο Παηέξαο, έλαο είλαη ν άγηνο Τηφο, έλα είλαη ην Άγην
Πλεχκα. Ώκήλ.
Ώκήλ. Πηζηεχνπκε.
Όζηεξα ν ζπιιεηηνπξγφο ιακβάλεη ην ιέληην [πεηζέηα], ην βξέρεη κε ηα χδαηα
ηνπ επρειαίνπ, πιέλεη ηα πφδηα ηνπ άιινπ Εεξέα θαη ηα ζθνππίδεη κε άιιν ιέληην
[πεηζέηα]. Μεηά, πιέλεη ηα πφδηα ησλ Αηαθφλσλ θαη, κεηά, ηα πφδηα φινπ ηνπ Λανχ.
Βπίζεο, ηνπο δίλεη θαηφπηλ απφ ηα αγηαζκέλα χδαηα, θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηή, ν
Αηάθνλνο αλαγηλψζθεη ηνλ 150φ ςαικφ κε κεισδία.
ΠΡΟΔΤΥΖ ΔΤΥΑΡΗΣΗΑ ΜΔΣΑ ΣΟ ΔΤΥΔΛΑΗΟ
ε επραξηζηνχκε, Κχξηε Θεέ Παληνθξάηνξ· ζε επραξηζηνχκε θαηά πάληα θαη δηά
πάληα θαη ελ πάζη, δηφηη καο αμίσζεο ηελ ψξα ηαχηε λα εθπιεξψζνπκε ηνλ ηχπν ησλ
αγίσλ νπ πξάμεσλ, ηηο νπνίεο φξηζε θαη δίδαμεο ζηνπο καζεηέο Σνπ ν κνλνγελήο νπ
Τηφο, ν Κχξηνο Θεφο, ν Αηδάζθνινο θαη σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο. νπ Γεηνχκε
θαη ε παξαθαινχκε, αγαζέ θαη θηιάλζξσπε Κχξηε· ζπγρψξεζε ηηο πνιιέο καο
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ακαξηίεο θαη ειέεζέ καο θαηά ην πιήζνο ηνπ ειένπο νπ. ηεξέσζε ηελ εηξήλε ζηελ
αγία ζνπ Βθθιεζία. Φχιαηηέ καο κε ηελ εηξήλε, ηελ αγάπε θαη ηνλ θφβν νπ, ψζηε λα
ηεξνχκε ηηο εληνιέο νπ εηο ηνπο αηψλεο.
Ώμίσζέ καο ηνπο πάληεο λα είκαζηε θνηλσλνί ησλ κειιφλησλ αγαζψλ νπ, κε
ηνλ κνλνγελή νπ Τηφ, ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ, ζηνλ Οπνίν αλήθεη ε δφμα, ε ηηκή, ε εμνπζία
θαη ε πξνζθχλεζε καδί κε ηνλ Παηέξα θαη ην δσνπνηφ Άγην Πλεχκα, λπλ θαη αεί θαη
ζηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ώκήλ.
ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ
ΣΟΤ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ
(ΛΔΓΔΣΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΤΥΖ ΣΟΤ ΝΗΠΣΖΡΑ)
ΐιέπσ ζήκεξα πνιινχο απφ ηνπο πηζηνχο λα ζπεχδνπλ ζηελ θνηλσλία ησλ
κπζηεξίσλ κεηά θφβνπ θαη ηξφκνπ.
Ώγαπεηνί κνπ, ηελ εκέξα απηή παξαδφζεθε ζηνπο Ενπδαίνπο ν Κχξηνο Εεζνχο.
Ώθνχγνληαο φηη ν Κχξηνο παξαδφζεθε, κε ιππεζείηε γη‟ Ώπηφλ. Εδνχ γηα πνηνλ ζα
έπξεπε λα ιππεζείηε: Λππεζείηε θαη θιάςηε γη‟ απηφλ πνπ ηνλ παξέδσζε, ηνλ Ενχδα
δειαδή· δηφηη Βθείλνο πνπ παξαδφζεθε θάζηζε ζηα δεμηά ηνπ Θενχ Παηέξα ζηνπο
Οπξαλνχο, θαη είλαη βαζηιεχο ησλ πάλησλ, θαη ε ΐαζηιεία Σνπ είλαη αηψληα. Ώπηφο
φκσο πνπ Σνλ παξέδσζε πήγε ζηνλ ππζκέλα ηεο θνιάζεσο θαη ζα κέλεη εθεί εηο ηνπο
αηψλεο, αλακέλνληαο πνιιά βάζαλα θαη πφλνπο. Γη‟ απηφλ πξέπεη λα θιάςεηε θαη λα
ζξελήζεηε ηψξα, δηφηη ν Κχξηνο κάο έκαζε λα ιππνχκαζηε θαη λα ζξελνχκε γηα ηνπο
ακαξησινχο, θαη φρη γη‟ απηνχο πνπ ππνθέξνπλ ππέξ ηεο δηθαηνζχλεο. Βπίζεο, φηαλ
δερφκαζηε ηα πξνζσξηλά πάζε ράξηλ ησλ αησλίσλ αγαζψλ, ζα θιεξνλνκήζνπκε ηε
ΐαζηιεία ησλ Οπξαλψλ. Ώληηζέησο, ηα πάζε ηνπ θφζκνπ είλαη εθείλα πνπ καο νδεγνχλ
ζηα αηψληα βάζαλα, φπνπ ππάξρεη ε αθνίκεηε θιφγα, θαη ηα ζθνπιήθηα δελ πεζαίλνπλ.
Έρεη εηπσζεί: «Μαθάξηνη είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ δησρζεί εμαηηίαο ηεο δηθαηνζχλεο·
δηφηη είλαη δηθή ηνπο ε ΐαζηιεία ησλ Οπξαλψλ». Βλψ φπνηνλ πξάηηεη ην πνλεξφ, ηνλ
πεξηκέλεη απζηεξή ηηκσξία.
Αο θαηαθιείζνπκε εδώ ηελ νκηιία ηνπ αγίνπ παηέξα καο αββά Ησάλλνπ ηνπ
Υξπζνζηόκνπ, ν νπνίνο θώηηζε ηνλ λνπ καο θαη ηνπο νθζαικνύο ηεο θαξδίαο καο,
εηο ην όλνκα ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ηνπ ελόο Θεόο.
Ακήλ.
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Ζ ΣΑΞΖ ΣΖ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
Σν κπζηήξην ηειείηαη εθθψλσο θαη φρη κπζηηθψο. Ο φξνο «Μπζηηθφο Αείπλνο»
δεηθλχεη φηη απηφο ν Αείπλνο πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν κπζηήξην ηεο θχζεσο, θαηά ην
νπνίν κεηαβάιιεηαη ν άξηνο θαη ν νίλνο ζε ψκα θαη Ώίκα ηνπ Βκκαλνπήι, ηνπ Θενχ
καο. Καηά ηε Θεία Λεηηνπξγία ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο:


Πξνζθέξνληαη ηα πξφζθνξα ρσξίο λα αλαγηλψζθνληαη νη ςαικνί
ηεο έθηεο θαη ηεο ελάηεο ψξαο.

Αελ ιέγεηαη: «Ώιιεινχτα». Καη‟ απηή ηελ εκέξα, επίζεο, δελ
ιέγεηαη «ψζεθα. Ώκήλ», ελζπκνχκελνη έηζη φηη ε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ δελ έρεη έιζεη
αθφκε. Ο Εεξέαο ιέεη ηελ επρή ππέξ ηνπ ζπκηάκαηνο ηνπ Ώπνζηφινπ ρσξίο λα θηιήζεη
θαλέλαλ, ελζπκνχκελνη έηζη ηνλ Ενχδα, πνπ παξέδσζε ηνλ Υξηζηφ κε θίιεκα. Όζηεξα,
ν Λαφο ιέεη: «ε πξνζθπλνχκε, Υξηζηέ [...]».

Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξίλζηνπο Α’ 11:23-34
Βπεηδή, εγψ παξέιαβα απφ ηνλ Κχξην εθείλν ην νπνίν θαη παξέδσζα ζε ζαο, φηη
ν Κχξηνο Εεζνχο θαηά ηε λχρηα πνπ παξαδηλφηαλ, έιαβε άξηνλ, θαη αθνχ επραξίζηεζε
έθνςε θαη είπε: Λάβεηε, θάγεηε· ηνχην είλαη ην ζψκα κνπ πνπ θφβεηαη γηα ράξε ζαο
απηφ λα θάλεηε ζηε δηθή κνπ αλάκλεζε. Παξφκνηα θαη ην πνηήξη, αθνχ δείπλεζε,
ιέγνληαο: Σνχην ην πνηήξη είλαη ε θαηλή δηαζήθε, κε βάζε ην αίκα κνπ ηνχην λα
θάλεηε, φζεο θνξέο πίλεηε, ζηε δηθή κνπ αλάκλεζε. Βπεηδή, φζεο θνξέο αλ ηξψηε ην
άξηνλ ηνχηνλ, θαη πίλεηε ην πνηήξη ηνχην, ηνλ ζάλαην ηνπ Κπξίνπ εμαγγέιιεηε, κέρξη
ηελ έιεπζή ηνπ. ζηε, φπνηνο ηξψεη ηνχηνλ ηνλ άξην ή πίλεη ην πνηήξη ηνχ Κπξίνπ κε
αλάμην ηξφπν, ζα είλαη έλνρνο ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ αίκαηνο ηνπ Κπξίνπ. Ώο δνθηκάδεη,
ινηπφλ, ν άλζξσπνο ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη έηζη αο ηξψεη απφ ηνλ άξην, θαη αο πίλεη απφ ην
πνηήξη. Βπεηδή, απηφο πνπ ηξψεη θαη πίλεη κε αλάμην ηξφπν, ηξψεη θαη πίλεη θαηάθξηζε
ζηνλ εαπηφ ηνπ, κε δηαθξίλνληαο ην ζψκα ηνχ Κπξίνπ. Γη' απηφ, ππάξρνπλ αλάκεζά ζαο
πνιινί αζζελείο θαη άξξσζηνη, θαη πεζαίλνπλ αξθεηνί. Βπεηδή, αλ δηαθξίλακε ηνλ
εαπηφ καο, δελ ζα θξηλφκαζηαλ. Ώιιά, φηαλ θξηλφκαζηε, παηδαγσγνχκαζηε απφ ηνλ
Κχξην, γηα λα κε θαηαθξηζνχκε καδί κε ηνλ θφζκν. ζηε, αδειθνί κνπ, φηαλ
ζπλέξρεζηε γηα λα θάηε, πεξηκέλεηε ν έλαο ηνλ άιινλ. Ώλ φκσο θάπνηνο πεηλάεη, αο
ηξψεη ζην ζπίηη ηνπ, γηα λα κε ζπλέξρεζηε πξνο θαηάθξηζε. Σα δε ππφινηπα, ζα ηα
δηαηάμσ, φηαλ έξζσ. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη

αδέξθηα κνπ ακήλ.
Φαικόο 23:5,41:9
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε, ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Βηνίκαζεο κπξνζηά κνπ ηξαπέδη, απέλαληη απφ ηνπο ερζξνχο κνπ,απηφο πνπ
έηξσγε ην ςσκί κνπ, ζήθσζε ελαληίνλ κνπ ηε θηέξλα.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 26:20-29
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη φηαλ έγηλε βξάδπ, θαζφηαλ ζην ηξαπέδη καδί κε ηνπο δψδεθα θαη ελψ
έηξσγαλ, είπε: αο δηαβεβαηψλσ φηη, έλαο απφ ζαο ζα κε παξαδψζεη. Καη ιππνχκελνη
ππεξβνιηθά, άξρηζαλ λα ηνπ ιέλε, θάζε έλαο απ' απηνχο: Μήπσο εγψ είκαη, Κχξηε; Καη
εθείλνο απαληψληαο, είπε: Ώπηφο πνπ βνχηεμε ην ρέξη ηνπ καδί κνπ ζην πηάην, απηφο ζα
κε παξαδψζεη. Ο Τηφο ηνχ αλζξψπνπ πεγαίλεη κελ, φπσο είλαη γξακκέλν γη' απηφλ
αιινίκνλν, φκσο, ζηνλ άλζξσπν εθείλνλ, δηακέζνπ ηνχ νπνίνπ ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ
παξαδίλεηαη θαιφ ήηαλ ζ' εθείλνλ ηνλ άλζξσπν, αλ δελ είρε γελλεζεί. Καη απαληψληαο
ν Ενχδαο, πνπ ηνλ παξέδηλε, είπε: Μήπσο εγψ είκαη, Ραββί; Σνπ ιέεη: Βζχ ην είπεο. Καη
ελψ έηξσγαλ, παίξλνληαο ν Εεζνχο ηνλ άξην, θαη αθνχ ηνλ επιφγεζε, έθνςε, θαη έδηλε
ζηνπο καζεηέο, θαη είπε: Λάβεηε, θάγεηε ηνχην είλαη ην ζψκα κνπ. Καη παίξλνληαο ην
πνηήξη, θη αθνχ επραξίζηεζε, ηνπο έδσζε, ιέγνληαο: Πηείηε απ' απηφ φινη επεηδή, ηνχην
είλαη ην αίκα κνπ, απηφ ηήο θαηλνχξγηαο δηαζήθεο, πνπ ρχλεηαη ράξε πνιιψλ γηα άθεζε
ακαξηηψλ. Καη ζαο ιέσ φηη, δελ ζα πησ ζην εμήο απφ ηνχην ην γέλλεκα ηεο ακπέινπ,
κέρξη εθείλε ηελ εκέξα, φηαλ ζα ην πίλσ θαηλνχξγην καδί ζαο ζηε βαζηιεία ηνχ Παηέξα
κνπ.

Ο Εεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο κεγάιεο επρέο. Όζηεξα ν Λαφο απαγγέιιεη ην
χκβνιν ηεο Πίζηεσο: «Πηζηεχσ εηο έλα Θεφλ [...]».

Αελ ιέγεηαη ε επρή ηεο θαηαιιαγήο, θαζψο, πξψηνλ, ελζπκνχκαζηε φηη ε
ζπκθηιίσζε ηνπ Θενχ κε ηνπο αλζξψπνπο ζα γίλεη κε ηε ζηαχξσζε ηνπ
Υξηζηνχ θαηά ηε Μεγάιε Παξαζθεπή, θαη, δεχηεξνλ, δηφηη ζην ηέινο ηεο επρήο
ηεο θαηαιιαγήο ππάξρεη ην άγην θίιεκα, θάηη πνπ απαγνξεχεηαη θαηά ηε
Μεγάιε Πέκπηε ιφγσ ηνπ θηιήκαηνο ηνπ Ενχδα, πνπ πξφδσζε ηνλ Υξηζηφ.

Ο Λαφο ιέεη: «Ο Άξηνο ηεο Γσήο, πνπ θαηήιζε απφ ηνλ
Οπξαλφ, ράξηζε ζηνλ θφζκν ηε Γσή. Γελλήζεθε ρσξίο ακαξηία, καο ράξηζε ην
ηίκην ψκα θαη Ώίκα Σνπ θαη καο έδσζε ηελ αηψλην Γσή.

Όζηεξα ν Λαφο ιέεη: «Με ηηο ηθεζίεο ηεο Θενηφθνπ Παξζέλνπ Μαξίαο
[...]».

Δ Θεία Λεηηνπξγία ζπλερίδεηαη θαλνληθά. ην ζεκείν ηεο επρήο ππέξ ησλ
πξνζθνξψλ: «Θπκήζνπ, Κχξηε, φινπο εθείλνπο πνπ νπ πξνζθέξνπλ ηα Σίκηα
Αψξα», ζηελ νπνία απαληά ν Λαφο: «Βίλαη φπσο ήηαλ θαη ζα είλαη, απφ γελεάο
εηο γελεάλ θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ώκήλ», ν Εεξέαο δελ αλαγηλψζθεη
ηελ επρή γηα ηε χλνδν ησλ Παηέξσλ, ιφγσ ηνχ φηη ε Βθθιεζία έρεη εζηηάζεη
ηελ πξνζνρή ηεο απνθιεηζηηθά ζηα Πάζε ηνπ Υξηζηνχ.

Ο Εεξέαο ζπλερίδεη θαλνληθά κέρξη ην ηέινο ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο.

176


Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Θείαο Κνηλσλίαο, δελ ιέγεηαη ν πεληεθνζηφο
ςαικφο, αιιά ε ελδεθάηε ψξα απφ ηε Μεγάιε Πέκπηε.

ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
Πξνθεηείεο
Ζζαΐαο 52:13-15 , 53:1-12
Αέζηε, ν δνχινο κνπ ζα επνδσζεί ζα πςσζεί, θαη ζα δνμαζηεί, θαη ζα αλέβεη
ππεξβνιηθά ςειά. πσο πνιινί έκεηλαλ εθζηαηηθνί επάλσ ζνπ, ηφζν ην πξφζσπφ ηνπ
ήηαλ άδνμν, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άλζξσπν, θαη ε κνξθή ηνπ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο
γηνπο ησλ αλζξψπσλ! Έηζη ζα ξαληίζεη πνιιά έζλε νη βαζηιηάδεο ζα θξάμνπλ ην ζηφκα
ηνπο εμαηηίαο ηνπ επεηδή, ζα δνπλ εθείλν πνπ δελ είρε ιαιεζεί ζ' απηνχο θαη ζα
θαηαιάβνπλ εθείλν, πνπ δελ είραλ αθνχζεη. Πνηνο πίζηεςε ζην θήξπγκά καο; Καη ν
βξαρίνλαο ηνπ Κπξίνπ ζε πνηνλ απνθαιχθζεθε; Βπεηδή, αλέβεθε κπξνζηά ηνπ ζαλ
ηξπθεξφ θπηφ, θαη ζαλ ξίδα απφ μεξή γε δελ έρεη είδνο νχηε θάιινο θαη ηνλ είδακε, θαη
δελ είρε σξαηφηεηα, ψζηε λα ηνλ επηζπκνχκε. Καηαθξνλεκέλνο θαη απνξξηκκέλνο απφ
ηνπο αλζξψπνπο άλζξσπνο ζιίςεσλ θαη δφθηκνο αζζέλεηαο θαη ζαλ άλζξσπνο απφ ηνλ
νπνίν θάπνηνο απνζηξέθεη ην πξφζσπν, θαηαθξνλήζεθε, θαη ηνλ ζεσξήζακε ζαλ έλα
ηίπνηα. Ώπηφο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, βάζηαμε ηηο αζζέλεηέο καο, θαη επηθνξηίζηεθε ηηο
ζιίςεηο καο ελψ, εκείο ηνλ ζεσξήζακε ηξαπκαηηζκέλνλ, πιεγσκέλνλ απφ ηνλ Θεφ, θαη
ηαιαηπσξεκέλνλ. Ώπηφο, φκσο, ηξαπκαηίζηεθε γηα ηηο παξαβάζεηο καο ηαιαηπσξήζεθε
γηα ηηο αλνκίεο καο ε ηηκσξία, πνπ έθεξε ηε δηθή καο εηξήλε, ήηαλ επάλσ ζ' απηφλ θαη
δηακέζνπ ησλ πιεγψλ ηνπ γηαηξεπηήθακε εκείο. ινη εκείο πιαλεζήθακε ζαλ πξφβαηα
ζηξαθήθακε θάζε έλαο ζηνλ δηθφ ηνπ δξφκν ν Κχξηνο, φκσο, έβαιε επάλσ ζ' απηφλ ηελ
αλνκία φισλ καο. Ώπηφο ήηαλ θαηαζιηκκέλνο θαη βαζαληζκέλνο, αιιά δελ άλνημε ην
ζηφκα ηνπ θέξζεθε ζαλ αξλί ζε ζθαγή, θαη ζαλ άθσλν πξφβαην κπξνζηά ζ' εθείλνλ
πνπ ην θνπξεχεη, έηζη δελ άλνημε ην ζηφκα ηνπ. Ώπφ θαηάζιηςε θαη θξίζε αλαξπάρηεθε
ηε γεληά ηνπ, φκσο, πνηνο ζα ηε δηεγεζεί; Βπεηδή, απνθφπεθε απφ ηε γε ησλ δσληαλψλ
αλζξψπσλ γηα ηηο παξαβάζεηο ηνχ ιανχ κνπ ηξαπκαηίζηεθε. Καη ν ηάθνο ηνπ
δηνξίζηεθε καδί κε ηνπο θαθνχξγνπο εληνχηνηο, ζηνλ ζάλαηφ ηνπ ζηάζεθε καδί κε ηνλ
πινχζην επεηδή, δελ έπξαμε αλνκία νχηε βξέζεθε δφινο ζην ζηφκα ηνπ. Ώιιά, ν Κχξηνο
ζέιεζε λα ηνλ βαζαλίζεη ηνλ ηαιαηπψξεζε. Ώθνχ, φκσο, δψζεηο ηελ ςπρή ηνπ
πξνζθνξά πεξί ακαξηίαο, ζα δεη εγγφληα, ζα καθξχλεη ηηο εκέξεο ηνπ, θαη ην ζέιεκα
ηνπ Κπξίνπ ζα επνδσζεί ζην ρέξη ηνπ. Θα δεη ηνπο θαξπνχο ηνπ πφλνπ ηεο ςπρήο ηνπ,
θαη ζα ρνξηάζεη ν δίθαηνο δνχινο κνπ ζα δηθαηψζεη πνιινχο δηακέζνπ ηήο επίγλσζήο
ηνπ επεηδή, απηφο ζα ζεθψζεη ηηο αλνκίεο ηνπο. Γη' απηφ, ζα ηνπ δψζσ κεξίδα καδί κε
ηνπο κεγάινπο, θαη ζα κνηξαζηεί γηα ιάθπξν ηνπο ηζρπξνχο, επεηδή παξέδσζε ζε
ζάλαην ηελ ςπρή ηνπ, θαη καδί κε αλφκνπο ινγαξηάζηεθε, θη απηφο βάζηαμε ηηο
ακαξηίεο πνιιψλ, θαη ππέξ ησλ αλφκσλ ζα κεζηηεχζεη. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
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Ζζαΐαο 19:19-25
Καηά ηελ εκέξα εθείλε, ζην κέζνλ ηήο γεο ηήο Ώηγχπηνπ ζα ππάξρεη
ζπζηαζηήξην ζηνλ Κχξην, θαη κία ζηήιε θαηά ην φξηφ ηεο ζηνλ Κχξην. Καη ζα ππάξρεη
ζηε γε ηήο Ώηγχπηνπ γηα ζεκείν θαη γηα καξηπξία ζηνλ Κχξην ησλ δπλάκεσλ επεηδή, ζα
βννχλ πξνο ηνλ Κχξην εμαηηίαο εθείλσλ πνπ ζα ηνπο θαηαζιίβνπλ, θαη ζα ηνπο ζηείιεη
ζσηήξα, θαη κεγάινλ, θαη ζα ηνπο ζψζεη. Καη ν Κχξηνο ζα γλσξηζηεί ζηνπο Ώηγππηίνπο·
θαη νη Ώηγχπηηνη ζα γλσξίζνπλ ηνλ Κχξην θαηά ηελ εκέξα εθείλε, θαη ζα πξνζθέξνπλ
ζπζία θαη πξνζθνξά θαη ζα επρεζνχλ κία επρή ζηνλ Κχξην, θαη ζα ηελ εθπιεξψζνπλ.
Καη ν Κχξηνο ζα ρηππήζεη ηελ Ώίγππην ζα ηε ρηππήζεη θαη ζα ηε ζεξαπεχζεη θαη ζα
επηζηξαθνχλ ζηνλ Κχξην θαη ζα παξαθιεζεί απ' απηνχο, θαη ζα ηνπο γηαηξέςεη. Καηά
ηελ εκέξα εθείλε ζα ππάξρεη έλαο κεγάινο δξφκνο απφ ηελ Ώίγππην πξνο ηελ Ώζζπξία,
θαη νη Ώζζχξηνη ζάξζνπλ ζηελ Ώίγππην, θαη νη Ώηγχπηηνη ζηελ Ώζζπξία, θαη νη
Ώηγχπηηνη καδί κε ηνπο Ώζζπξίνπο ζα δνπιέςνπλ ζηνλ Κχξην. Καηά ηελ εκέξα εθείλε,
ν Εζξαήι ζα είλαη ν ηξίηνο καδί κε ηνλ Ώηγχπηην θαη καδί κε ηνλ Ώζζχξην ζα είλαη
επινγία ζην κέζνλ ηήο γεο επεηδή, ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ ζα ηνπο επινγήζεη,
ιέγνληαο: Βπινγεκέλε ε Ώίγππηνο ν ιαφο κνπ, θαη ε Ώζζπξία ην έξγν ησλ ρεξηψλ κνπ,
θαη ν Εζξαήι ε θιεξνλνκία κνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Εαραξίαο 12:11-14 , 13 νιόθιεξν , 14:1-9
Καηά ηελ εκέξα εθείλε ζα ππάξρεη κεγάιν πέλζνο ζηελ Εεξνπζαιήκ, φπσο ην
πέλζνο ηνχ Ώδαδξηκκψλ ζηελ πεδηάδα Μεγηδδψλ. Καη ζα πελζήζεη ε γε, θάζε
νηθνγέλεηα γηα ηνλ εαπηφ ηεο ε νηθνγέλεηα ηνπ νίθνπ Ααβίδ γηα ηνλ εαπηφ ηεο, θαη νη
γπλαίθεο ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ε νηθνγέλεηα ηνπ νίθνπ Νάζαλ γηα ηνλ εαπηφ ηεο, θαη
νη γπλαίθεο ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ε νηθνγέλεηα ηνπ νίθνπ Λεπί γηα ηνλ εαπηφ ηεο, θαη
νη γπλαίθεο ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ε νηθνγέλεηα ηκετ γηα ηνλ εαπηφ ηεο, θαη νη
γπλαίθεο ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φιεο νη νηθνγέλεηεο πνπ ελαπέκεηλαλ, θάζε νηθνγέλεηα
γηα ηνλ εαπηφ ηεο, θαη νη γπλαίθεο ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Καηά ηελ εκέξα εθείλε ζα
ππάξρεη αλνηγκέλε πεγή ζηνλ νίθν ηνχ Ααβίδ, θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηήο Εεξνπζαιήκ,
γηα ηελ ακαξηία, θαη γηα ηελ αθαζαξζία. Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε, ιέεη ν Κχξηνο ησλ
δπλάκεσλ, ζα εμνινζξεχζσ ηα νλφκαηα ησλ εηδψισλ απφ ηε γε, θαη δελ ζα ππάξρεη
πιένλ ελζχκεζε απ' απηά θη αθφκα, ζα αθαηξέζσ απφ ηε γε ηνχο πξνθήηεο θαη ην
αθάζαξην πλεχκα. Καη αλ θάπνηνο αθφκα πξνθεηεχεη, ηφηε ν παηέξαο ηνπ θαη ε κεηέξα
ηνπ, απηνί πνπ ηνλ γέλλεζαλ, ζα ηνπ πνπλ: Αελ ζα δήζεηο επεηδή, κηιάο ςέκαηα ζην
φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Καη ν παηέξαο ηνπ θαη ε κεηέξα ηνπ, απηνί πνπ ηνλ γέλλεζαλ, ζα
ηνλ δηαηξαπκαηίζνπλ, φηαλ πξνθεηεχεη. Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε νη πξνθήηεο ζα
θαηαληξνπηαζηνχλ, θάζε έλαο απφ ηελ φξαζή ηνπ, φηαλ πξνθεηεχεη θαη δελ ζα
ληχλνληαη ηξίρηλν έλδπκα γηα λα απαηνχλ. Καη ζα πεη: Βγψ δελ είκαη πξνθήηεο είκαη
άλζξσπνο γεσξγφο επεηδή, άλζξσπνο κε κίζζσζε απφ ηε ληφηε κνπ. Καη αλ θάπνηνο ηνχ
πεη: Ση είλαη απηέο νη πιεγέο ζην κέζνλ ησλ ρεξηψλ ζνπ; Θα απαληήζεη: Βθείλεο, πνπ
πιεγψζεθα ζην ζπίηη ησλ θίισλ κνπ. Ρνκθαία, μχπλα ελάληηα ζηνλ πνηκέλα κνπ, θαη
ελάληηα ζηνλ άλδξα, ηνλ ζπλέηαηξφ κνπ, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ πάηαμε ηνλ
πνηκέλα, θαη ηα πξφβαηα ζα δηαζθνξπηζηνχλ ζα ζηξέςσ, φκσο, ην ρέξη κνπ ελάληηα
ζηνπο κηθξνχο. Καη ζε νιφθιεξε ηε γε, ιέεη ν Κχξηνο, δχν κέξε ζα εμνινζξεπηνχλ
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κέζα ζ' απηή, θαη ζα εθιείςνπλ ελψ ην ηξίην ζα ελαπνκείλεη ζ' απηή. Κη απηφ ην ηξίην
ζα ην πεξάζσ κέζα απφ θσηηά θαη ζα ηνπο θαζαξίζσ, φπσο θαζαξίδεηαη ην αζήκη, θαη
ζα ηνπο δνθηκάζσ, φπσο δνθηκάδεηαη ην ρξπζάθη απηνί ζα επηθαιεζηνχλ ην φλνκά κνπ,
θαη εγψ ζα ηνπο εηζαθνχζσ ζα πσ: Ώπηφο είλαη ιαφο κνπ θη απηνί ζα πνπλ: Ο Κχξηνο
είλαη ν Θεφο κνπ. Αεο, ε εκέξα ηνχ Κπξίνπ έξρεηαη, θαη ην ιάθπξφ ζνπ ζα
δηακνηξαζηεί αλάκεζά ζνπ. Καη ζα ζπγθεληξψζσ φια ηα έζλε ελάληηα ζηελ
Εεξνπζαιήκ ζε κάρε θαη ε πφιε ζα αισζεί, θαη ηα ζπίηηα ζα ιεειαηεζνχλ, θαη νη
γπλαίθεο ζα βηαζηνχλ θαη ην κηζφ ηήο πφιεο ζα βγεη ζε αηρκαισζία, θαη ην ππφινηπν
ηνπ ιανχ δελ ζα εμνινζξεπζεί απφ ηελ πφιε. Καη ν Κχξηνο ζα βγεη έμσ, θαη ζα
πνιεκήζεη ελάληηα ζηα έζλε εθείλα, φπσο φηαλ ν Κχξηνο είρε πνιεκήζεη θαηά ηελ
εκέξα ηήο κάρεο. Καη ηα πφδηα ηνπ, θαηά ηελ εκέξα εθείλε, ζα ζηαζνχλ επάλσ ζην
βνπλφ ησλ ειαηψλ, πνπ είλαη απέλαληη απφ ηελ Εεξνπζαιήκ, απφ αλαηνιηθά θαη ην
βνπλφ ησλ ειαηψλ ζα ζρηζηεί ζηα δχν ζην κέζνλ ηνπ, πξνο ηα αλαηνιηθά θαη πξνο ηα
δπηηθά, θαη ζα γίλεη κηα ππεξβνιηθά κεγάιε θνηιάδα θαη ην κηζφ ηνχ βνπλνχ ζα ζπξζεί
πξνο βνξξάλ, θαη ην κηζφ ηνπ πξνο λφηνλ. Καη ζα θαηαθχγεηε ζηελ θνηιάδα ησλ
βνπλψλ κνπ επεηδή, ε θνηιάδα ησλ βνπλψλ ζα θηάλεη κέρξη ηελ Ώζάι θαη ζα θχγεηε,
φπσο θχγαηε κπξνζηά απφ ηνλ ζεηζκφ θαηά ηηο εκέξεο ηνχ Οδία, ηνπ βαζηιηά ηνχ
Ενχδα· θαη ν Κχξηνο ν Θεφο κνπ ζάξζεη, θαη καδί ζνπ φινη νη άγηνη. Καη θαηά ηελ εκέξα
εθείλε, ην θσο δελ ζα είλαη ιακπξφ νχηε ζπζθνηεηληαζκέλν αιιά, ζα είλαη κία εκέξα,
πνπ είλαη γλσζηή ζηνλ Κχξην, νχηε εκέξα νχηε λχρηα θαη πξνο ηελ εζπέξα ζα ππάξρεη
θσο. Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ζα βγνπλ δσληαλά λεξά απφ ηελ Εεξνπζαιήκ ηα κηζά
απ' απηά πξνο ηελ αλαηνιηθή ζάιαζζα, θαη ηα κηζά ηνπο πξνο ηε δπηηθή ζάιαζζα ζε
θαινθαίξη θαη ζε ρεηκψλα ζα είλαη έηζη. Καη ν Κχξηνο ζα είλαη βαζηιηάο επάλσ ζε
νιφθιεξε ηε γε. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 50:17,18
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε θαη. Δ
επινγία αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή, εζχ κηζείο ηελ παηδεία, θαη πεηάο πίζσ ζνπ ηα ιφγηα κνπ. Ώλ δεηο
θιέθηε, ηξέρεηο καδί ηνπ θαη ε κεξίδα ζνπ είλαη καδί κε ηνπο κνηρνχο.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 13:21-30
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν , ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώθνχ ν Εεζνχο είπε απηά, ηαξάρηεθε ζην πλεχκα ηνπ, θαη έδσζε καξηπξία θαη
είπε: αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα, φηη, έλαο απφ ζαο ζα κε παξαδψζεη. Οη καζεηέο
έβιεπαλ, ινηπφλ, ν έλαο ηνλ άιινλ, απνξψληαο γηα πνηνλ ην ιέεη. Καζφηαλ δε γεξκέλνο
ζηνλ θφξθν ηνχ Εεζνχ έλαο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, ηνλ νπνίν αγαπνχζε ν Εεζνχο. Ο
ίκσλαο Πέηξνο, ινηπφλ, ηνπ θάλεη λεχκα γηα λα ξσηήζεη πνηνο είλαη απηφο γηα ηνλ
νπνίν ην ιέεη. Καη εθείλνο, αθνχ έπεζε επάλσ ζην ζηήζνο ηνχ Εεζνχ, ιέεη ζ' απηφλ:
Κχξηε, πνηνο είλαη; Ο Εεζνχο απνθξίλεηαη: Βίλαη εθείλνο, ζηνλ νπνίν εγψ, αθνχ
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βνπηήμσ ζην πηάην ην θνκκαηάθη ηνχ ςσκηνχ, ζα ην δψζσ. Καη αθνχ βνχηεμε ην
θνκκαηάθη ηνχ ςσκηνχ ζην πηάην, ην δίλεη ζηνλ Ενχδα ηνχ ίκσλα, ηνλ Εζθαξηψηε. Καη
χζηεξα απφ ην θνκκαηάθη ηνχ ςσκηνχ, ηφηε κπήθε κέζα ζ' εθείλνλ ν ζαηαλάο. Σνπ
ιέεη, ινηπφλ, ν Εεζνχο: ηη θάλεηο, θάλ' ην, ην ηαρχηεξν. Ώπηφ, φκσο, θαλέλαο απφ ηνπο
θαζηζκέλνπο δελ ην θαηάιαβε γηα πνηνλ ζθνπφ ην είπε ζ' απηφλ. Βπεηδή, κεξηθνί
λφκηδαλ, κηα πνπ ν Ενχδαο είρε ην γισζζφθνκν, φηη ν Εεζνχο ιέεη ζ' απηφλ: Ώγφξαζε
φζα έρνπκε αλάγθε γηα ηε γηνξηή ή, λα δψζεη θάηη ζηνπο θησρνχο. Καζψο, ινηπφλ,
εθείλνο πήξε ην θνκκαηάθη ηνχ ςσκηνχ, βγήθε ακέζσο έμσ ήηαλ δε λχρηα.
Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ
Ο Ήιηνο ηεο Αηθαηνζχλεο έιακςε, πνπ νη αθηίλεο Σνπ έθηαζαλ ζηα πέξαηα ηεο
γεο, είλαη ν Εεζνχο, ην αιεζηλφ θσο πνπ θσηίδεη θάζε άλζξσπν πνπ έξρεηαη ζηνλ
θφζκν, ν δσνπνηφο νπξάληνο Άξηνο, πνπ έζξεςε ηνπο πξσηνπιάζηνπο ζηνλ Παξάδεηζν
απφ ηελ αξρή ηεο Κηίζεσο, θαη εηνίκαζε ηξαπέδη απφ ην κάλλα ζηελ έξεκν θαη έζξεςε
ηα πιήζε επί ζαξάληα έηε, θαη ρφξηαζαλ θαη αξγφηεξα πέζαλαλ, θαηά ηνλ ιφγν ηνπ
Κπξίνπ. ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ, ήιζε ν Τηφο ηνπ Θενχ ζην ππεξψν θαη έζηξσζε
θαηλνχξγην ηξαπέδη ζηε κεηέξα καο ηψλ.
Σν απφγεπκα εθείλεο ηεο εκέξαο, θαηά ηελ νπνία έθαγαλ απφ ηε δχκε ηνπ
Πάζρα, θάζηζε ν Κχξηνο Εεζνχο ν σηήξαο καο ζηνλ ππεξπςσκέλν ηφπν, ην ππεξψν
ηεο ηψλ, καδί κε ηνπο καζεηέο Σνπ, γηα λα θάγνπλ ην θαηλνχξγην Πάζρα, πνπ είλαη ην
ίδην Σνπ ην ψκα, ην νπνίν παξέδσζε κπζηηθψο, θαη ην ηίκην αιεζηλφ Σνπ Ώίκα, ην
νπνίν είλαη πνιπηηκφηεξν απφ ην αίκα ησλ δψσλ.
Έιαβε, ινηπφλ, ν σηήξαο καο άξην θαη ηνλ επιφγεζε· έπεηηα, ηνλ ηεκάρηζε θαη
ηνλ έδσζε ζηνπο εθιεθηνχο Σνπ απνζηφινπο, ιέγνληαο: «Λάβεηε θαη θάγεηε φινη· δηφηη
απηφ είλαη ην ψκα κνπ, πνπ δίλσ ζε ζαο θαη ζε πνιινχο άιινπο, γηα ηελ άθεζε ησλ
ακαξηηψλ».
Όζηεξα, πήξε ην πνηήξην κε ηνλ νίλν, ην αλέκεημε κε χδσξ, θαη ηνπο ην έδσζε
ιέγνληαο: «Πηείηε απφ απηφ φινη ζαο· ηνχην είλαη ην Ώίκα κνπ, ηεο Καηλήο Αηαζήθεο,
ην νπνίν ρχλεηαη γηα ζαο θαη γηα πνιινχο άιινπο, γηα ηελ άθεζε ησλ ακαξηηψλ. Κάζε
θνξά πνπ ηξψηε απφ απηφλ ηνλ άξην θαη πίλεηε απφ απηφ ην πνηήξην, δηαθεξχζζεηε ηνλ
ζάλαην θαη ηελ Ώλάζηαζή κνπ, θαη ζα κε ζπκάζηε, έηζη, κέρξη ηελ επάλνδφ κνπ».
Ώπηφ είλαη ην Πάζρα ηεο ζσηεξίαο καο, ν αιεζηλφο ακλφο, ν Εεζνχο ν σηήξαο
καο, ν Οπνίνο είπε: «Αελ πίλσ απφ ην γέλλεκα ηεο ακπέινπ, έσο φηνπ ην πησ
θαηλνχξγην καδί ζαο ζηε ΐαζηιεία ηνπ Παηέξα κνπ».
Βίπε ν Κχξηνο: «αο βεβαηψλσ απνιχησο φηη, έλαο απφ ζαο ζα κε παξαδψζεη ζηα
ρέξηα ησλ αλφκσλ». Μεηά απ‟ απηφ, νη καζεηέο θνίηαδαλ ν έλαο ηνλ άιιν, απνξψληαο
γηα πνηνλ ην ιέεη. Μεηά, ν Ενχδαο, έλαο απφ ηνπο δψδεθα απνζηφινπο, ξψηεζε:
«Μήπσο είκαη εγψ;». Καη ν Εεζνχο απνθξίλεηαη: «Βίλαη εθείλνο πνπ ζα βνπηήμεη ζην
πηάην έλα κηθξφ ηεκάρην άξηνπ».
Έηξεθεο ηελ αλνκία, παξάλνκε, θαη απεηφικεζεο ηελ πξνδνζία. κσο, ν Τηφο
ηνπ Θενχ ήιζε γηα λα ζψζεη ηνλ άλζξσπν απφ ηε θζνξά.
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Ο Υξηζηόο ν σηήξαο καο ήιζε θαη έπαζε, γηα λα καο ζώζεη κε ην Πάζνο
Σνπ.
Αο Σνλ δνμάζνπκε θαη αο πςώζνπκε ην όλνκά Σνπ, γηαηί καο ειέεζε θαηά ην
κέγα έιεόο Σνπ.
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