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Ο εβαζκηόηαηνο Μεηξνπνιίηεο

Αββά Μπηζότ
Μεηξνπνιίηεο Γακηέηαο, Καθξ Διζέρ θαη ησλ Μπαξάξη.
Ηγνύκελνο ηεο κνλήο ηεο Αγίαο Γακηαλήο ησλ Μπαξάξη
Μπειθάο θαη γεληθόο γξακκαηέαο ηεο Ιεξάο πλόδνπ ηεο
θνπηηθήο νξζνδόμνπ εθθιεζίαο
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ΔΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ
Σμ ςνμθυβζμ είκαζ ημ αζαθίμ ηςκ επηά πνςζκχκ ηαζ
αναδζκχκ πνμζεοπχκ, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ ζε υθεξ ηζξ
ημπημνευδμλεξ εηηθδζίεξ. Σμ ςνμθυβζμ μκμιάγεηαζ
«αβηιπέσα» ζηα Κυπηζηα δ θέλδ «άβηιπ» ζδιαίκεζ χνα.
Ζ πνμζεοπή είκαζ ηνζχκ εζδχκ:
1) Αημιζηή πνμζεοπή
2) Οζημβεκεζαηή πνμζεοπή
3) Οιαδζηή ή οθθμβζηή πνμζεοπή
1) Αημιζηή πνμζεοπή: είκαζ δ πνμζεοπή πμο πνμζθένεζ μ
άκενςπμξ ζημ Θευ υηακ ανίζηεηαζ ιυκμξ ημο. Σδκ
ακέθενε μ Κφνζμξ Υνζζηυξ θέβμκηαξ «Δζφ υιςξ, υηακ
πνμζεφπεζαζ, είζεθεε ζημ απυιενυ ζμο δςιάηζμ ηαζ,
αθμφ ηθείζεζξ ηδ εφνα ζμο, πνμζεοπήζμο ζημκ Παηένα
ζμο πμο είκαζ ζηα ηνοθά. Καζ μ Παηέναξ ζμο πμο αθέπεζ
ζηα ηνοθά εα ζμο απμδχζεζ» (Μη 6:6).
2) Οζημβεκεζαηή πνμζεοπή: είκαζ δ πνμζεοπή πμο
πνμζθένεηαζ ζημ Θευ απυ ηδκ μζημβέκεζα, δ μπμία
απμηεθείηαζ απυ ημοξ μζημβεκεζάνπεξ, ηα παζδζά ακ
οπάνπμοκ ηαζ μπμζμζδήπμηε ανίζηεηαζ πανυκ ηδκ μπμία
ηαηεοεφκεζ μ μζημβεκεζάνπδξ. Ακαθένεζ μ Κφνζμξ
Υνζζηυξ βζα αοηήκ θέβμκηαξ «Γζαηί υπμο είκαζ δφμ ή
ηνεζξ ζοκαβιέκμζ ζημ δζηυ ιμο υκμια, εηεί είιαζ, ζημ
ιέζμ αοηχκ» (Μη 18:20).
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3) Οιαδζηή ή οθθμβζηή πνμζεοπή: είκαζ δ πνμζεοπή δ
μπμία πνμζθένεηαζ ζημ Θευ απυ πμθθμφξ πζζημφξ ιαγί,
δ μπμία πναβιαημπμζείηαζ ζηζξ εηηθδζίεξ ηαζ ζηζξ
ενδζηεοηζηέξ ηεθεηέξ. Σδκ ακέθενε μ απυζημθμξ Παφθμξ
θέβμκηαξ «Σζ θμζπυκ κα βίκεηαζ, αδεθθμί; Όηακ
ζοκένπεζηε, ηαεέκαξ ζαξ ραθιυ ιπμνεί κα έπεζ» (Α’
Κμν 14:26).
Οη Δπηά Πξνζεπρέο
Γδιζμφνβδζε δ εηηθδζία επηά πνμζεοπέξ, πμο θέεζ μ
πζζηυξ ηαεδιενζκά ηαηά ηδ δζάνηεζα υθδξ ηδξ διέναξ,
υπςξ είπε ηαζ μ πνμθήηδξ «Δθηά θμνέξ ηδ ιένα ζε οικχ
βζα ηζξ δζηαζμζφκδξ ζμο ηζξ απμθάζεζξ» (Φθ 119:164).
Αοηέξ μζ πνμζεοπέξ έπμοκ πανεεί απυ ηνεζξ πδβέξ:
1) Σμοξ ραθιμφξ
2) Σα εοαββέθζα
3) Σζξ πνμζεοπέξ ηςκ αβίςκ
I. Ζ πνςζκή πνμζεοπή
Λέβεηαζ ηαηά ηδκ ακαημθή ημο ήθζμο ηαζ πνζκ ηδκ
εηηέθεζδ μπμζαζδήπμηε ενβαζίαξ. ε αοηή πνμζθένεζ μ
πνμζεοπυιεκμξ ηδκ εοπανίζηδζδ ζημ Θευ, μ μπμίμξ ημκ
θφθαλε υθμ ημ ανάδο ηαζ ημκ έθενε ζχμ ςξ ηδκ διένα.
Έπεζ δδιζμονβδεεί βζα ηδκ εκεφιδζδ ηδξ ακάζηαζδξ ημο
Κονίμο Ηδζμφ Υνζζημφ απυ ημοξ κεηνμφξ.
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II. Ζ πνμζεοπή ηδξ ηνίηδξ χναξ
Ακηζζημζπεί ζηζξ εκκέα ημ πνςί. Σδκ δδιζμφνβδζε δ
εηηθδζία βζα ηδκ εκεφιδζδ ηδξ πμζκήξ ηδξ ζηαφνςζδξ ημο
Κονίμο Υνζζημφ ιε ηδκ μπμία ηαηαδζηάζηδηε απυ ημκ
Πυκηζμ Πζθάημ. Δπίζδξ, βζα ηδκ εκεφιδζδ ηδξ ακάθδρδξ
ημο Κονίμο Ηδζμφ ζημκ μονακυ, φζηενα απυ ζανάκηα
διένεξ ιεηά ηδκ ακάζηαζή ημο. Σέθμξ, βζα ηδκ εκεφιδζδ
ηδξ οπμδμπήξ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ απυ ημοξ ιαεδηέξ
δδθαδή, ηδκ Πεκηδημζηή.
III. Ζ πνμζεοπή ηδξ έηηδξ χναξ
Ακηζζημζπεί ζηζξ δχδεηα ημ ιεζδιένζ. Σδκ δδιζμφνβδζε
δ εηηθδζία βζα ηδκ εκεφιδζδ ηςκ παεχκ ηαζ ηδξ
ζηαφνςζδξ ημο Υνζζημφ βζα ηδκ θφηνςζδ ηαζ ηδ ζςηδνία
ηδξ ακενςπυηδηαξ. Δπίζδξ, ακηζζημζπεί ζηδκ εκεφιδζδ ηδξ
απμδμπήξ ηδξ πνμζεοπήξ ημο δελζμφ θδζηή κα ιπεζ ζημκ
πανάδεζζμ.
IV. Ζ πνμζεοπή ηδξ έκαηδξ χναξ
Ακηζζημζπεί ζηζξ ηνεζξ ημ ιεζδιένζ. Σδκ δδιζμφνβδζε δ
εηηθδζία βζα ηδκ εκεφιδζδ ημο εακάημο ημο Υνζζημφ πάκς
ζημ ζηαονυ, βζα κα δςνίζεζ ηδκ αζχκζα γςή ζηδκ
ακενςπυηδηα. ε αοηήκ ηδκ χνα ζηίζηδηε ημ ηαηαπέηαζια
ημο εανασημφ καμφ ζηδ ιέζδ, έπεζε ζημηάδζ ζε υθδ ηδ βδ,
δ βδ ζείζηδηε ηαζ έζπαζακ μζ ηαθυπεηνεξ ηζ άκμζλακ ηα
ικήιαηα, πμθθμί άβζμζ πμο είπακ πεεάκεζ ακαζηήεδηακ ηαζ
αβήηακ απυ ηα ικήιαηα.

6

V. Ζ πνμζεοπή ηδξ δφζδξ ή ηδξ εκδέηαηδξ χναξ
Ακηζζημζπεί ζηζξ πέκηε ημ απυβεοια. Σδκ δδιζμφνβδζε δ
εηηθδζία βζα ηδκ εκεφιδζδ ηδξ ιεηαθμνάξ ημο Κονίμο
Υνζζημφ απυ ημ ζηαονυ ηαηά ηδ δφζδ ημο ήθζμο, βζα κα
ιδκ παναιείκμοκ ηα ζχιαηα ηνειαζιέκα, υπςξ θέεζ μ
Άβζμξ Ηςάκκδξ «Συηε μζ Ημοδαίμζ, επεζδή ήηακ διένα
πνμπαναζηεοήξ ημο Πάζπα, βζα κα ιδ ιείκμοκ πάκς ζημ
ζηαονυ ηα ζχιαηα ημ άαααημ, επεζδή ήηακ ιεβάθδ δ
διένα εηείκμο ημο αααάημο, παναηάθεζακ ημκ Πζθάημ κα
ημοξ ζπάζμοκ ηα ζηέθδ ηαζ κα ημοξ πάνμοκ απυ εηεί.
Ήνεακ θμζπυκ μζ ζηναηζχηεξ, ηαζ αθεκυξ ημο πνχημο
έζπαζακ ηα ζηέθδ υπςξ ηαζ ημο άθθμο πμο ζηαονχεδηε
ιαγί ημο. ημκ Ηδζμφ, υιςξ, υηακ ήνεακ, ιυθζξ είδακ υηζ
αοηυξ είπε ήδδ πεεάκεζ, δεκ έζπαζακ ηα ζηέθδ ημο» (Ης
19:31-33). Αοηυ έβζκε βζα κα οθμπμζδεμφκ ηα θυβζα ηδξ
βναθήξ «δεκ εα ζπάζεηε ηακέκα ηυηαθυ ημο» (Δλ 12:46)
«Έθααακ, θμζπυκ, ημ ζχια ημο Ηδζμφ ηαζ ημ έδεζακ ιε
επζδέζιμοξ ιαγί ιε ηα ανχιαηα, ηαεχξ είκαζ έεζιμ ζημοξ
Ημοδαίμοξ κα εκηαθζάγμοκ» (Ης 19:40).
VI. Ζ πνμζεοπή ημο φπκμο ή ηδξ δςδέηαηδξ χναξ
Ακηζζημζπεί ζηζξ έλζ ημ απυβεοια. ε αοηήκ μ
πνμζεοπυιεκμξ εοπανζηεί ημ Θευ πμο ημκ ηαηαλίςζε κα
μθμηθδνχζεζ ηδκ διένα ιε εζνήκδ. Σδκ δδιζμφνβδζε δ
εηηθδζία βζα ηδκ εκεφιδζδ ηδξ ηαθήξ ημο Κονίμο Ηδζμφ
Υνζζημφ, φζηενα απυ ημκ εκηαθζαζιυ ημο. Δίκαζ δ
πνμζεοπή ηδξ ιεηάκμζαξ απυ ηζξ αιανηίεξ ημο ακενχπμο
υπςξ ζοιαμοθεφεζ μ ράθηδξ «κα μνβζζηείηε αθθά ιδκ
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αιανηήζεηε ζοθθμβζζηείηε ζημ ηνεαάηζ ζαξ ηαζ δζοπάζηε»
(Φθ 4:4).
VII. Μεζμκοηηζηή αημθμοεία
Σδκ δδιζμφνβδζε δ εηηθδζία οθμπμζχκηαξ ηα θυβζα ημο
ραθιμφ «ιεζμκοπηίξ ζδηχκμιαζ κα ζε δμλμθμβήζς βζα
υζα δίηαζα απμθάζζζεξ» (Φθ 119:62) ηαζ υπςξ είπε μ
Κφνζμξ Υνζζηυξ «Αβνοπκείηε ηαζ πνμζεφπεζηε, βζα κα ιδκ
εζζέθεεηε ζε πεζναζιυ» (Μη 26:41). Ο ίδζμξ πνμζεοπήεδηε
ηδ κφπηα ηςκ παεχκ ημο ζημκ ηήπμ ηδξ Γεεζδιακήξ ηνεζξ
θμνέξ ζοκεπυιεκα (Μη 26:39-46) ηαζ βζα αοηυ
δδιζμφνβδζε δ εηηθδζία αοηή ηδκ πνμζεοπή ιε ηνεζξ
αημθμοείεξ.
Ο ζημπυξ αοηήξ ηδξ πνμζεοπήξ είκαζ δ αβνοπκία ηαζ μ
ζοθθμβζζιυξ ζηα Θεσηά θυβζα ηαζ ζηζξ γςμπμζέξ εκημθέξ
ημο. Αοηυξ είκαζ μ ζημπυξ ηδξ πνχηδξ αημθμοείαξ.
Αοηή δ αβνοπκία ηαζ δ ακάβκςζδ ζημ εοαββέθζμ
θακενχκεζ ζημκ άκενςπμ ηα αιανηήιαηά ημο ηαζ ηα
ιεζμκεηηήιαηά ημο ηαζ έηζζ ημκ μδδβεί ζηδκ ιεηάκμζα.
Αοηυξ είκαζ μ ζημπυξ ηδξ δεφηενδξ αημθμοείαξ.
Ο ζημπυξ ηδξ ηνίηδξ αημθμοείαξ είκαζ δ πνμεημζιαζία
βζα ηδκ δεφηενδ πανμοζία πμο είκαζ βειάηδ δυλα ηαζ δ
είζμδμξ ιε ημκ Υνζζηυ ζημ ααζίθεζυ ημο. Γίκεηαζ αοηή δ
πνμεημζιαζία πνχηα ιε ηδκ ιεηάκμζα, φζηενα πνάηημκηαξ
ιε αβάπδ υπςξ μ πζζηυξ μζημκυιμξ μ θνυκζιμξ, ημκ μπμίμ
εα ηαηαζηήζεζ μ ηφνζμξ επζζηάηδ πάκς ζημ οπδνεηζηυ
πνμζςπζηυ ημο, βζα κα ημοξ δίκεζ ζημκ ηαηάθθδθμ ηαζνυ ημ
ηαεμνζζιέκμ πμζυ ηδξ ηνμθήξ ημοξ; Μαηάνζμξ μ δμφθμξ
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εηείκμξ πμο μ ηφνζυξ ημο εα ημκ ανεζ κα ηάκεζ έηζζ, υηακ
ένεεζ. Αθήεεζα ζαξ θές υηζ εα ημκ ηαηαζηήζεζ επζζηάηδ
πάκς ζε υθα ηα οπάνπμκηά ημο. (Λη 12:42-44) ή κα ημο
ηθδνμκμιεί ημ αζχκζμ ααζίθεζυ ημο.
* Δπίζδξ, ανίζηεηαζ ζημ ςνμθυβζμ δ πνμζεοπή ημο αήθμο δ
μπμία είκαζ απμηθεζζηζηή βζα ημοξ ιμκαπμφξ.

9

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
Πξνζεπρέο

ειίδα

Δζζαβςβή ηάεε χναξ

11

Πνςζκή πνμζεοπή

15

Ζ Σνίηδ χνα

41

Έηηδ χνα

56

Έκαηδ χνα

70

Δκδέηαηδ χνα

84

Γςδέηαηδ χνα

95

H πνμζεοπή ημο Βήθμο

108

Μεζμκοηηζηή αημθμοεία

113

Γζάθμνεξ πνμζεοπέξ

136

10

ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΑΘΔ ΩΡΑ
ημ υκμια ημο Παηνυξ, ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο
Πκεφιαημξ, εζξ Θευξ, Aιήκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε
εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εοθυβδζμκ. Aιήκ. Γυλα
Παηνί ηαζ Τζχ ηαζ Αβίς Πκεφιαηζ ηαζ κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ
ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.

Η ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΤΥΗ
Πάηεν διχκ, μ εκ ημζξ μονακμίξ,
αβζαζεήης ημ υκμιά ζμο.
Δθεέης δ ααζζθεία ζμο,
Γεκδεήης ημ εέθδιά ζμο,
ςξ εκ μονακχ ηζ επί ηδξ βδξ.
Σμκ άνημκ διχκ ημκ επζμφζζμκ
δμξ διίκ ζήιενμκ.
Καζ άθεξ διίκ ηα μθεζθήιαηα διχκ,
Χξ ηαζ διείξ αθίειεκ ημζξ μθεζθέηαζξ διχκ.
Καζ ιδ εζζεκέβηδξ διάξ εζξ πεζναζιυκ,
Αθθά νφζαζ διάξ απυ ηoο πμκδνμφ. Γζα ημο Ηδζμφ Υνζζημφ
ημο Κονίμο διχκ υηζ ζμο εζηίκ δ ααζζθεία ηαζ δ δφκαιζξ
ηαζ δυλα είξ ημοξ αζχκαξ
Αιήκ.
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Η ΠΡΟΕΤΥΗ ΣΗ ΕΤΥΑΡΙΣΙΑ
Αξ εοπανζζηήζμοιε ημκ εοενβέηδ ηαζ εθεήιμκα
Παηένα ημο Κονίμο, Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ, Ηδζμφ
Υνζζημφ, βζαηί ιαξ αβηάθζαζε, ιαξ αμήεδζε, ιαξ
πνμζηάηερε, ιαξ δέπηδηε ημκηά ημο, ιαξ θοπήεδηε, ιαξ
οπμζηήνζλε ηαζ ιαξ έθενε ζε αοηήκ ηδκ χνα. Δπίζδξ, αξ
γδηήζμοιε απυ ημκ Κφνζμ, κα ιαξ πνμζηαηέρεζ αοηή ηδκ
άβζα διένα ηαζ υθεξ ηζξ διένεξ ηδξ γςήξ ιαξ ηαζ κα ιαξ
πανίζεζ εζνήκδ, μ Πακημηνάημναξ μ Κφνζμξ μ Θευξ ιαξ.
Κφνζε, Θεέ, Πακημηνάημνα Παηένα ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ
ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ζε εοπανζζημφιε βζα ηα
πάκηα ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ, βζαηί ιαξ αβηάθζαζεξ, ιαξ
αμήεδζεξ, ιαξ πνμζηάηερεξ, ιαξ δέπηδηεξ ημκηά ζμο, ιαξ
θοπήεδηεξ, ηαζ ιαξ οπμζηήνζλεξ. Εδηάιε ηαζ παναηαθάιε,
αβαεέ Κφνζε θζθάκενςπε, κα ιαξ αμδεήζεζξ κα
μθμηθδνχζμοιε αοηήκ ηδκ άβζα διένα ηαζ υθεξ ηζξ διένεξ
ηδξ γςήξ ιαξ, ιε υθδ ηδκ εζνήκδ ιε ημ θυαμ ζμο. Κάεε
θευκμ, ηάεε πεζναζιυ, ηάεε ζαηακζηή εκένβεζα ηαζ
αμφθδζδ ηςκ πμκδνχκ ακενχπςκ, ηςκ θακενχκ ηαζ
ηνοθχκ επενχκ, απμιάηνοκε ηα απυ ειάξ ηαζ απυ υθμ ημ
θαυ ζμο ηαζ απυ αοηυ ημ άβζμ ιένμξ. Δκχ, ηα αβαεά ηαζ ηα
ηενδμθυνα δχζε ηα ιαξ. Γζαηί, εζφ είζαζ αοηυξ πμο ιαξ
έδςζεξ ηδκ ελμοζία ηαζ ηδ δφκαιδ κα παηήζμοιε ηα θίδζα
ηαζ ημοξ ζημνπζμφξ ηαζ υθεξ ηζξ δοκάιεζξ ημο επενμφ. Μδ
ιαξ εέηεζξ ζε πεζναζιυ, αθθά ζχζε ιαξ απυ ημ πμκδνυ, ιε
ηδ πάνδ ηαζ ημκ μίηημ ηαζ ηδκ θζθακενςπία ηα μπμία είκαζ
παναηηδνζζηζηά ημο Μμκμβεκή Τζμφ ζμο, Κονίμο, Θεμφ
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ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ
ηζιή, δ ελμοζία ηαζ ημ πνμζηφκδια ακήημοκ ζε εζέκα,
ζημκ Παηένα ηαζ ζημ Άβζμ Πκεφια ημ γςμπμζυ. Νοκ ηαζ αεί
ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ
Ο ΠΕΝΣΗΚΟΣΟ ΦΑΛΜΟ
Δθέδζέ ιε, ς Θεέ, ζφιθςκα ιε ημ ιεβάθμ ζμο έθεμξ
ζφιθςκα ιε ημ πθήεμξ ηςκ μζηηζνιχκ ζμο, ελάθεζρε ηα
ακμιήιαηά ιμο. Πθφκε ιε πενζζζυηενμ ηαζ πενζζζυηενμ
απυ ηδκ ακμιία ιμο, ηαζ απυ ηδκ αιανηία ιμο ηαεάνζζέ ιε.
Δπεζδή, ηα ακμιήιαηά ιμο εβχ βκςνίγς, ηαζ δ αιανηία ιμο
είκαζ ιπνμζηά ιμο ζοκεπχξ. ε ζέκα, ζε ζέκα ιμκάπα
αιάνηδζα, ηαζ έπναλα ιπνμζηά ζμο ημ πμκδνυ· βζα κα
δζηαζςεείξ ζηα θυβζα ζμο, ηαζ κα είζαζ άιειπημξ ζηζξ
ηνίζεζξ ζμο. Γεξ, είπα ζοθθδθεεί ιε ακμιία, ηαζ ιε
αιανηία ιε βέκκδζε δ ιδηένα ιμο. Γεξ, αβάπδζεξ αθήεεζα
ζηδκ ηανδζά, ηαζ ζηα εκδυιοπα εα ιε δζδάλεζξ ζμθία.
Ράκηζζέ ιε ιέ φζζςπμ, ηαζ εα είιαζ ηαεανυξ· πθφκε ιε, ηαζ
εα είιαζ θεοηυηενμξ απυ πζυκζ. Κάκε ιε κα αημφζς
αβαθθίαζδ ηαζ εοθνμζφκδ, βζα κα εοθνακεμφκ ηα ηυηαθα
πμο έζπαζεξ.
Απυζηνερε ημ πνυζςπυ ζμο απυ ηζξ αιανηίεξ ιμο, ηαζ
ελάθεζρε υθεξ ηζξ ακμιίεξ ιμο. Κηίζε ιέζα ιμο, Θεέ, ιζα
ηαεανή ηανδζά· ηαζ έκα εοεφ πκεφια ακακέςζε ιέζα ιμο.
Μδ ιε απμννίρεζξ απυ ημ πνυζςπυ ζμο· ηαζ ημ πκεφια ζμο
ημ άβζμ ιδ ημ αθαζνέζεζξ απυ ιέκα. Απυδςζέ ιμο ηδκ
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αβαθθίαζδ ηδξ ζςηδνίαξ ζμο, ηαζ ιε δβειμκζηυ πκεφια
ζηήνζλέ ιε.Θα δζδάλς ζημοξ πανααάηεξ ημφξ δνυιμοξ ζμο·
ηαζ αιανηςθμί εα επζζηνέθμοκ ζε ζέκα.Θεέ, εθεοεένςζέ
ιε απυ αίιαηα, Θεέ ηδξ ζςηδνίαξ ιμο· δ βθχζζα ιμο εα
ράθθεζ ηδ δζηαζμζφκδ ζμο ιε αβαθθίαζδ. Κφνζε, άκμζλε ηα
πείθδ ιμο· ηαζ ημ ζηυια ιμο εα ακαββέθθεζ ηδκ αίκεζή
ζμο.Δπεζδή, δεκ εέθεζξ εοζία, αθθζχξ εα είπα πνμζθένεζ·
ζε μθμηαοηχιαηα δεκ ανέζηεζαζ.Θοζίεξ ημφ Θεμφ είκαζ
ζοκηνζιιέκμ πκεφια· ζοκηνζιιέκδ ηαζ ηαπεζκςιέκδ
ηανδζά, Θεέ, δεκ εα ηαηαθνμκήζεζξ. Δοενβέηδζε ηδ ζχκ
ιε ηδκ εφκμζά ζμο· μζημδυιδζε ηα ηείπδ ηήξ
Ηενμοζαθήι.Συηε, εα εοανεζηδεείξ ζε εοζίεξ δζηαζμζφκδξ,
ζε πνμζθμνέξ ηαζ μθμηαοηχιαηα· ηυηε, εα πνμζθένμοκ
ιμζπάνζα επάκς ζημ εοζζαζηήνζυ ζμο.
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ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΔΤΥΗ
ημ υκμια ημο Παηνυξ, ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο
Πκεφιαημξ, έκαξ Θευξ. Aιήκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε
εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εοθυβδζε. Aιήκ. Γυλα
Παηνί ηαζ Τζυ ηαζ Άβζμ Πκεφιαηζ κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ
αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
ΔΛΑΣΔ ΓΟΝΑΣΙΣΔ ΚΑΣΩ
Αξ πνμζηοκήζμοιε, αξ νςηήζμοιε ημ Υνζζηυ Θευ
ιαξ. Αξ πνμζηοκήζμοιε, αξ ζηεηεφζμοιε ημ Υνζζηυ
ααζζθζά ιαξ. Αξ πνμζηοκήζμοιε, αξ εηθζπανήζμοιε ημ
Υνζζηυ ςηήνα ιαξ. Κφνζε Ηδζμφ Υνζζηέ, μ Λυβμξ ημο
Θεμφ, μ Θευξ ιαξ, ιε ηδ ιεζμθάαδζδ ηδξ Αβίαξ Mανίαξ
ηαζ υθςκ ηςκ Αβίςκ ζμο, πνμζηάηερε ιαξ, βζα κα ηάκμοιε
ιζα ηαθή ανπή. Δθέδζυκ ιαξ, ζφιθςκα ιε ηδ εέθδζή ζμο
βζα πάκηα. Ζ κφπηα έπεζ πενάζεζ, βζα αοηυ ζε εοπανζζημφιε
Κφνζε ηαζ γδηάιε κα ιαξ πνμζηαηέρεζξ ηδκ διένα αοηή,
πςνίξ αιανηία ηαζ ζχζε ιαξ.
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Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΔΦΔΙΟΤ 4,1-5
αξ παναηαθχ, θμζπυκ, εβχ μ θοθαηζζιέκμξ, πάνδ ημο
Κονίμο, κα πενπαηήζεηε άλζα ηδξ πνυζηθδζήξ ημο, ιε ηδκ
μπμία πνμζηθδεήηαηε, ιε ηάεε ηαπεζκμθνμζφκδ ηαζ
πναυηδηα, ιε ιαηνμεοιία, οπμθένμκηαξ μ έκαξ ημκ άθθμκ
ιε αβάπδ, θνμκηίγμκηαξ ιε γήθμ κα δζαηδνείηε ηδκ εκυηδηα
ημο Πκεφιαημξ δζαιέζμο ημο ζοκδέζιμο ηδξ εζνήκδξ. Έκα
ζχια ηαζ έκα Πκεφια, υπςξ ηαζ πνμζηθδεήηαηε ιε ιία
εθπίδα ηδξ πνυζηθδζήξ ζαξ· έκαξ Κφνζμξ, ιία πίζηδ, έκα
αάπηζζια.
ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΙΣΗ ΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑ
Έκαξ είκαζ μ Θευξ μ Παηέναξ ημο ηαεεκυξ. Δπίζδξ,
έκαξ είκαζ μ Τζυξ ημο, μ Ηδζμφξ Υνζζηυξ μ Λυβμξ, μ μπμίμξ
εκζανηχεδηε ηαζ πέεακε ηαζ ακαζηήεδηε απυ ημοξ
κεηνμφξ ηδκ Σνίηδ διένα ηαζ ιαξ ακέζηδζε ιαγί ημο. Έκα
είκαζ ημ Άβζμ πκεφια, ημ Πανάηθδημ, ιίαξ οπυζηαζδξ, ημ
εηπμνεουιεκμ απυ ημκ Παηένα, ελαβκίγεζ μθυηθδνδ ηδ
δδιζμονβία ηαζ ιαξ δζδάζηεζ κα πνμζηοκμφιε ηδκ Αβία
ηνζάδα, ιζαξ Θευηδηαξ ηαζ ιζαξ θφζδξ. Σμκ δμλάγμοιε ηαζ
ημκ εοθμβμφιε βζα πάκηα. Αιήκ
Η πξσηλή πξνζεπρή από ηελ επινγεκέλε εκέξα, ηελ
πξνζθέξνπκε ζην Υξηζηό ην βαζηιηά καο θαη ην Θεό καο
θαη ηνλ ηθεηεύνπκε λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
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Από ηνπο ςαικνύο θαη ηνπο ύκλνπο ηνπ παηέξα καο
Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη ηνπ αγαζνύ βαζηιηά ε επινγία
ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Φαλμόρ 1
Μαηάνζμξ μ άκενςπμξ, πμο δεκ πενπάηδζε ζε εέθδια
αζεαχκ, ηαζ ζε δνυιμ αιανηςθχκ δεκ ζηάεδηε ηαζ ζε
ηαεέδνα πθεοαζηχκ δεκ ηάεζζε αθθά, ζημκ κυιμ ημφ
Κονίμο είκαζ ημ εέθδιά ημο, ηαζ ζημκ κυιμ ημο ιεθεηάεζ
διένα ηαζ κφπηα. Καζ εα είκαζ ζακ δέκηνμ θοηειέκμ ημκηά
ζηα νοάηζα ηςκ κενχκ, ημ μπμίμ δίκεζ ημκ ηανπυ ημο ζημκ
ηαζνυ ημο, ηαζ ημ θφθθμ ημο δεκ ιαναίκεηαζ ηαζ υθα, υζα
ακ πνάηηεζ, εα εομδςεμφκ. Γεκ εα είκαζ έηζζ μζ αζεαείξ
αθθά, ζακ ημ θεπηυ άπονμ, πμο ημ παναζφνεζ μ άκειμξ. Γζ’
αοηυ, δεκ εα ζδηςεμφκ μζ αζεαείξ ζε ηνίζδ, μφηε μζ
αιανηςθμί ζηδ ζφκαλδ ηςκ δζηαίςκ. Δπεζδή, μ Κφνζμξ
βκςνίγεζ ημκ δνυιμ ηςκ δζηαίςκ εκχ μ δνυιμξ ηςκ αζεαχκ
εα παεεί.
Φαλμόρ 2
Γζαηί θνφαλακ ηα έεκδ, ηαζ μζ θαμί ιεθέηδζακ ιάηαζα;
Παναζηάεδηακ μζ ααζζθζάδεξ ηήξ βδξ, ηαζ μζ άνπμκηεξ
ζοβηεκηνχεδηακ ιαγί, εκάκηζα ζημκ Κφνζμ, ηαζ εκάκηζα
ζημκ Υνζζηυ ημο, θέβμκηαξ: Αξ δζαζπάζμοιε ηα δεζιά
ημοξ, ηαζ αξ απμννίρμοιε απυ πάκς ιαξ ηζξ αθοζίδεξ ημοξ.
Δηείκμξ πμο ηάεεηαζ ζημοξ μονακμφξ, εα βεθάζεζ μ Κφνζμξ
εα ημοξ ιοηηδνίζεζ. Συηε, ζηδκ μνβή ημο εα ιζθήζεζ ζ’
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αοημφξ, ηαζ ζημκ εοιυ ημο εα ημοξ ζοκηανάλεζ. Δβχ,
υιςξ, εα πεζ, έπνζζα ημκ Βαζζθζά ιμο επάκς ζημ αμοκυ
ζχκ, ημ αμοκυ ημ άβζυ ιμο. Δβχ εα ακαββείθς ημ
πνυζηαβια μ Κφνζμξ είπε ζε ιέκα: Τζυξ ιμο είζαζ εζφ εβχ
ζήιενα ζε βέκκδζα γήηδζε απυ ιέκα, ηαζ εα ζμο δχζς
ηθδνμκμιζά ζμο ηα έεκδ, ηαζ ζδζμηηδζία ζμο ηα πέναηα ηδξ
βδξ· ιε ζζδενέκζα νάαδμ εα ημοξ πμζιάκεζξ ζακ ζηεφμξ ημφ
ηεναιέα εα ημοξ ζοκηνίρεζξ. Σχνα, θμζπυκ, ααζζθζάδεξ,
ζοκεηζζηείηε δζδαπεείηε ηνζηέξ ηήξ βδξ. Γμοθεφεηε ημκ
Κφνζμ ιε θυαμ, ηαζ αβάθθεζηε ιε ηνυιμ. Φζθείηε ημκ Τζυ,
ιήπμηε μνβζζηεί, ηαζ απμθεζηείηε απυ ημκ δνυιμ, υηακ
ακάρεζ βνήβμνα μ εοιυξ ημο. Μαηάνζμζ υθμζ εηείκμζ πμο
έπμοκ ηδκ πεπμίεδζή ημοξ ζ’ αοηυκ.
Φαλμόρ 3
Κφνζε, πυζμ πμθθαπθαζζάζηδηακ μζ επενμί ιμο!
Πμθθμί επακαζηαημφκ εκακηίμκ ιμο πμθθμί θέκε βζα ηδκ
ροπή ιμο: Γεκ οπάνπεζ βζ’ αοηυκ ζςηδνία .Δζφ Κφνζε,
είζαζ δ αζπίδα ιμο, δ δυλα ιμο, ηαζ εηείκμξ πμο ορχκεζ ημ
ηεθάθζ ιμο. Έηναλα ιε ηδ θςκή ιμο πνμξ ημκ Κφνζμ, ηαζ
ιε εζζάημοζε απυ ημ αμοκυ ημο ημ άβζμ. Δβχ πθάβζαζα, ηαζ
ημζιήεδηα ζδηχεδηα επεζδή, μ Κφνζμξ ιε οπμζηδνίγεζ.
Γεκ εα θμαδεχ απυ ιονζάδεξ θαμφ, πμο μθυβονα
ακηζπαναηάζζμκηαζ εκακηίμκ ιμο.
ήης, Κφνζε ζχζε ιε, Θεέ ιμο επεζδή, εζφ πάηαλεξ
υθμοξ ημοξ επενμφξ ιμο επάκς ζημ ζαβυκζ ζοκέηνζρεξ ηα
δυκηζα ηςκ αζεαχκ. Σμο Κονίμο είκαζ δ ζςηδνία επάκς
ζημκ θαυ ζμο είκαζ δ εοθμβία ζμο.
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Φαλμόρ 4
Όηακ ζε επζηαθμφιαζ, εζζάημοβε ιε, Θεέ ηήξ
δζηαζμζφκδξ ιμο ιέζα ζε ζηεκμπχνζα ιε πθάηοκεξ εθέδζε
ιε, ηαζ εζζάημοζε ηδκ πνμζεοπή ιμο. Γζμζ ακενχπςκ, ιέπνζ
πυηε εα ιεηαηνέπεηε ηδ δυλα ιμο ζε κηνμπή, αβαπάηε
ιαηαζυηδηα, ηαζ γδηάηε ημ ρέια; Αθθά, ιάεεηε υηζ μ
Κφνζμξ έηθελε ημκ υζζυ ημο μ Κφνζμξ εα αημφζεζ, υηακ
ηνάγς ζ’ αοηυκ. Ονβίγεζηε, ηαζ ιδ αιανηάκεηε ιζθάηε ζηζξ
ηανδζέξ ζαξ επάκς ζημ ηνεαάηζ ζαξ, ηαζ δζοπάγεηε.
Θοζζάζηε εοζίεξ δζηαζμζφκδξ, ηαζ εθπίζηε ζημκ Κφνζμ.
Πμθθμί θέκε: Πμζμξ εα ιαξ δείλεζ ημ αβαευ; Ύρςζε επάκς
ιαξ ημ θςξ ημφ πνμζχπμο ζμο, Κφνζε. Έδςζεξ ζηδκ
ηανδζά ιμο ιεβαθφηενδ εοθνμζφκδ, απυ υζδ
απμθαιαάκμοκ αοημί, υηακ πθδεαίκεζ ημ ζζηάνζ ημοξ ηαζ ημ
ηναζί ημοξ. Με εζνήκδ ηαζ εα πθαβζάζς ηαζ εα ημζιδεχ·
επεζδή, εζφ ιυκμξ, Κφνζε, ιε ηαημζηίγεζξ ιε αζθάθεζα.
Φαλμόρ 5
Κφνζε, ηα θυβζα ιμο ηαηάθααε ημκ ζηεκαβιυ ιμο.
Πνυζελε ζηδ θςκή ηήξ ηναοβήξ ιμο, Βαζζθζά ιμο, ηαζ Θεέ
ιμο επεζδή, ζε ζέκα εα πνμζεοπδεχ. Κφνζε, ημ πνςί εα
αημφζεζξ ηδ θςκή ιμο ημ πνςί εα παναζηαεχ ζε ζέκα, ηαζ
εα πνμζδμηχ. Δπεζδή, εζφ δεκ είζαζ Θευξ, πμο εέθεζξ ηδκ
αζέαεζα μ πμκδνεουιεκμξ δεκ εα ηαημζηεί ημκηά ζμο. Οφηε
μζ άθνμκεξ εα ζηαεμφκ ιπνμζηά ζηα ιάηζα ζμο ιζζείξ
υθμοξ ημοξ ενβάηεξ ηήξ ακμιίαξ. Θα ελμθμενεφζεζξ
εηείκμοξ πμο ιζθμφκ ημ ρέια μ Κφνζμξ αδεθφζζεηαζ ημκ
άκενςπμ ημκ αζιμαυνμ ηαζ ημκ δυθζμ. Δβχ, υιςξ, ιε ημ
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πθήεμξ ημφ εθέμοξ ζμο εα ιπς ιέζα ζημκ μίημ ζμο εα
πνμζηοκήζς πνμξ ημκ καυ ηήξ αβζυηδηάξ ζμο ιε θυαμ πνμξ
εζέκα. Κφνζε, μδήβδζε ιε ζηδ δζηαζμζφκδ ζμο, ελαζηίαξ
ηςκ επενχκ ιμο ηαηεφεοκε ημκ δνυιμ ζμο ιπνμζηά ιμο.
Δπεζδή, αθήεεζα δεκ οπάνπεζ ζημ ζηυια ημοξ δ ηανδζά ημοξ
είκαζ πμκδνία ηάθμξ ακμζβιέκμξ είκαζ μ θάνοββάξ ημοξ ιε
ηδ βθχζζα ημοξ ημθαηεφμοκ. Καηαδίηαζε ημοξ, Θεέ αξ
απμηφπμοκ ζηζξ ζηεοςνίεξ ημοξ έδςζε ημοξ ελαζηίαξ ημφ
πθήεμοξ ηςκ πανααάζεχκ ημοξ, επεζδή, απμζηάηδζακ
εκακηίμκ ζμο. Αξ εοθναίκμκηαζ, υιςξ, υθμζ εηείκμζ πμο
εθπίγμοκ ζε ζέκα αξ παίνμκηαζ πακημηζκά, επεζδή εζφ ημοξ
πενζζηεπάγεζξ αξ ηαοπχκηαζ, υιμζα, ζε ζέκα εηείκμζ πμο
αβαπμφκ ημ υκμιά ζμο. Δπεζδή, εζφ, Κφνζε, εα εοθμβήζεζξ
ημκ δίηαζμ εα ημκ πενζζηεπάζεζξ ιε εοιέκεζα, ζακ ιε
αζπίδα.
Φαλμόρ 6
Κφνζε, ιδ ιε εθέβλεζξ ζημκ εοιυ ζμο μφηε ζηδκ μνβή
ζμο κα ιε πενάζεζξ απυ παζδεία. Δθέδζε ιε, Κφνζε, επεζδή
είιαζ αδφκαημξ βζάηνερε ιε, Κφνζε, επεζδή ηανάπηδηακ ηα
ηυηαθά ιμο. Καζ δ ροπή ιμο ηανάπηδηε οπεναμθζηά αθθά
εζφ, Κφνζε, ιέπνζ πυηε; Δπίζηνερε, Κφνζε θφηνςζε ηδκ
ροπή ιμο ζχζε ιε ελαζηίαξ ημφ εθέμοξ ζμο. Δπεζδή, ζημκ
εάκαημ δεκ οπάνπεζ εκεφιδζδ βζα ζέκα ζημκ Άδδ πμζμξ εα
ζε δμλμθμβήζεζ; Απέηαια ζημκ ζηεκαβιυ ιμο υθδ ηδ κφπηα
θμφγς ημ ηνεαάηζ ιμο ιε ηα δάηνοά ιμο ηαηαανέπς ημ
ζηνχια ιμο. Σμ ιάηζ ιμο ιανάεδηε απυ ηδ εθίρδ βέναζε
ελαζηίαξ υθςκ ηςκ επενχκ ιμο. Απμιαηνοκεείηε απυ ιέκα,
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υθμζ μζ ενβάηεξ ηήξ ακμιίαξ, επεζδή, μ Κφνζμξ άημοζε ηδ
θςκή ημφ ηθαοειμφ ιμο. Ο Κφνζμξ άημοζε ηδ δέδζή ιμο μ
Κφνζμξ δέπεδηε ηδκ πνμζεοπή ιμο. Αξ κηναπμφκ, ηαζ αξ
ηαναπημφκ οπεναμθζηά, υθμζ μζ επενμί ιμο αξ ζηναθμφκ
πνμξ ηα πίζς αξ ηαηακηνμπζαζημφκ λαθκζηά.
Φαλμόρ 8
Κφνζε, μ Κφνζυξ ιαξ, πυζμ είκαζ εαοιαζηυ ημ υκμιά
ζμο ζε μθυηθδνδ ηδ βδ! Ο μπμίμξ έααθεξ ηδ δυλα ζμο πζμ
ρδθά απυ ημοξ μονακμφξ. Απυ ζηυια κδπίςκ ηαζ
εδθαγυκηςκ εημίιαζεξ αίκεζδ, έκεηα ηςκ επενχκ ζμο, βζα
κα ηαηανβήζεζξ ημκ επενυ ηαζ ημκ εηδζηδηή. Όηακ εςνχ
ημοξ μονακμφξ ζμο, ημ ένβμ ηςκ δαηηφθςκ ζμο, ημ θεββάνζ
ηαζ ηα αζηένζα, πμο εζφ εειεθίςζεξ, ηζ είκαζ μ άκενςπμξ,
χζηε κα ημκ εοιάζαζ; Ή, μ βζμξ ημφ ακενχπμο, χζηε κα ημκ
επζζηέπηεζαζ; Δζφ, ιάθζζηα, ημκ έηακεξ θίβμ πζμ ηαηχηενμ
απυ ημοξ αββέθμοξ, υιςξ ιε δυλα ηαζ ηζιή ημκ ζηεθάκςζεξ.
Σμκ ηαηέζηδζεξ ηονίανπμ επάκς ζηα ένβα ηςκ πενζχκ ζμο
υθα ηα οπέηαλεξ ηάης απυ ηα πυδζα ημο υθα ηα πνυααηα
ηαζ ηα αυδζα, αηυια δε ηαζ ηα γχα ημφ πςναθζμφ ηα πμοθζά
ημφ μονακμφ, ηαζ ηα ράνζα ηήξ εάθαζζαξ, υθα εηείκα πμο
δζαζπίγμοκ ημοξ δνυιμοξ ηςκ εαθαζζχκ. Κφνζε, μ Κφνζυξ
ιαξ, πυζμ είκαζ εαοιαζηυ ημ υκμιά ζμο ζε μθυηθδνδ ηδ
βδ!
Φαλμόρ 11
Κφνζε επεζδή, ελαθακίζηδηε μ υζζμξ, επεζδή πάεδηακ
μζ θζθαθήεεζξ ακάιεζα ζημοξ βζμοξ ηςκ ακενχπςκ. Κάεε
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έκαξ θέεζ ιάηαζα θυβζα ζημκ δζπθακυ ημο ιε δυθζα πείθδ
ιζθμφκ, απυ δζπθή ηανδζά. Ο Κφνζμξ αξ ελμθμενεφζεζ υθα
ηα δυθζα πείθδ, ηδ βθχζζα πμο ιζθάεζ ιεβάθα θυβζα.
Δπεζδή, είπακ: Θα οπενζζπφζμοιε ιε ηδ βθχζζα ιαξ ηα
πείθδ ιαξ είκαζ δζηά ιαξ πμζμξ εα είκαζ αθεκηζηυ επάκς
ιαξ; «Δλαζηίαξ ηήξ ηαθαζπςνίαξ ηςκ θηςπχκ, ελαζηίαξ ημφ
ζηεκαβιμφ ηςκ πεκήηςκ, ηχνα εα ζδηςεχ», θέεζ μ Κφνζμξ
«εα αάθς ζε αζθάθεζα εηείκμκ εκάκηζα ζημκ μπμίμ θοζάεζ
μ αζεαήξ». Σα θυβζα ημφ Κονίμο είκαζ θυβζα ηαεανά αζήιζ
δμηζιαζιέκμ ζε πήθζκμ πςκεοηήνζ, ηαεανζζιέκμ επηά
θμνέξ. Δζφ, Κφνζε, εα ημοξ θοθάλεζξ εα ημοξ δζαηδνήζεζξ
απ’ αοηή ηδ βεκεά, ζημκ αζχκα. Οζ αζεαείξ πενπαημφκ
μθυβονα, υηακ μζ απνείμζ ορςεμφκ ακάιεζα ζημοξ βζμοξ
ηςκ ακενχπςκ.
Φαλμόρ 12
Μέπνζ πυηε, Κφνζε, εα ιε θδζιμκείξ βζα πάκηα; Μέπνζ
πυηε εα ηνφαεζξ απυ ιέκα ημ πνυζςπυ ζμο; Μέπνζ πυηε εα
έπς αμοθέξ ιέζα ζηδκ ροπή ιμο, μδφκεξ ηαεδιενζκά ιέζα
ζηδκ ηανδζά ιμο; Μέπνζ πυηε εα ορχκεηαζ επάκς ιμο μ
επενυξ ιμο; Δπίαθερε εζζάημοζε ιε, Κφνζε, Θεέ ιμο·
θχηζζε ηα ιάηζα ιμο, ιήπςξ ημζιδεχ ημκ φπκμ ημφ
εακάημο ιήπςξ ηαζ μ επενυξ ιμο πεζ: Τπενίζποζα εκακηίμκ
ημο, ηζ αοημί πμο ιε εθίαμοκ οπενπανμφκ, ακ ζαθεοηχ.
Δβχ, υιςξ, έθπζζα ζημ έθευξ ζμο δ ηανδζά ιμο εα
αβάθθεηαζ ζηδ ζςηδνία ζμο. Θα ράθθς ζημκ Κφνζμ, επεζδή
ιε ακηάιεζρε.
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Φαλμόρ 14
Κφνζε, πμζμξ εα ηαημζηήζεζ ζηδ ζηδκή ζμο; Πμζμξ εα
ηαημζηήζεζ ζημ αμοκυ ζμο ημ άβζμ; Δηείκμξ πμο πενπαηάεζ
ιε αηεναζυηδηα ηαζ πνάηηεζ δζηαζμζφκδ ηαζ ιζθάεζ αθήεεζα
ιέζα ζηδκ ηανδζά ημο. Δηείκμξ πμο δεκ ηαηαθαθεί ιε ηδ
βθχζζα ημο, μφηε πνάηηεζ ηαηυ ζημκ θίθμ ημο, μφηε δέπεηαζ
μκεζδζζιυ εκάκηζα ζημκ δζπθακυ ημο ζηα ιάηζα ημο
πενζθνμκείηαζ μ απνείμξ ηζιάεζ υιςξ αοημφξ πμο θμαμφκηαζ
ημκ Κφνζμ οπυζπεηαζ ιε υνημ ζημκ δζπθακυ ημο, ηαζ δεκ
αεεηεί. Γεκ δίκεζ ημ αζήιζ ημο ιε ηυημ, μφηε παίνκεζ δχνα
εκάκηζα ζημκ αεχμ. Δηείκμξ πμο πνάηηεζ αοηά, δεκ εα
ζαθεοηεί, ζημκ αζχκα!
Φαλμόρ 15
Φφθαλε ιε, Θεέ, επεζδή έθπζζα ζε ζέκα. Δζφ, ροπή
ιμο, είπεξ ζημκ Κφνζμ: Δζφ είζαζ μ Κφνζυξ ιμο δ
αβαευηδηά ιμο δεκ εηηείκεηαζ ζε ζέκα αθθά, ζημοξ αβίμοξ,
πμο ανίζημκηαζ ζηδ βδ ηαζ ζημοξ ελαίνεημοξ, ζημοξ
μπμίμοξ είκαζ υθδ ιμο δ εοπανίζηδζδ. Οζ πυκμζ, εηείκςκ
πμο
ηνέπμοκ
πίζς
απυ
άθθμοξ
εεμφξ,
εα
πμθθαπθαζζαζημφκ εβχ δεκ εα πνμζθένς ηζξ δζηέξ ημοξ
ζπμκδέξ αίιαημξ, μφηε εα πάνς ζηα πείθδ ιμο ηα μκυιαηά
ημοξ. Ο Κφνζμξ είκαζ δ ιενίδα ηήξ ηθδνμκμιζάξ ιμο ηαζ ημο
πμηδνζμφ ιμο εζφ δζαηδνείξ ημ ηθδνμκμιζηυ ιμο ιενίδζμ.
Οζ ιενίδεξ ιμο έπεζακ ζε ηυπμοξ ηενπκμφξ έθααα
ςναζυηαηδ ηθδνμκμιζά. Θα εοθμβχ ημκ Κφνζμ, πμο ιε
κμοεέηδζε αηυια ηαζ ζε ηαζνυ κφπηαξ ιε δζδάζημοκ ηα
κεθνά ιμο. Δίπα ημκ Κφνζμ πάκημηε ιπνμζηά ιμο επεζδή,
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είκαζ ζηα δελζά ιμο, βζα κα ιδ ζαθεοηχ. Γζ’ αοηυ, δ ηανδζά
ιμο εοθνάκεδηε ηαζ δ βθχζζα ιμο αβαθθίαζε· αηυια ηαζ δ
ζάνηα ιμο εα ακαπαοεεί ιε εθπίδα. Δπεζδή, δεκ εα
εβηαηαθείρεζξ ηδκ ροπή ιμο ζημκ Άδδ, μφηε εα αθήζεζξ
ημκ Όζζυ ζμο κα δεζ θεμνά. Μμο θακένςζεξ ημκ δνυιμ ηδξ
γςήξ πμνηαζιυξ εοθνμζφκδξ είκαζ ημ πνυζςπυ ζμο
ηενπκυηδηεξ ανίζημκηαζ ζηα δελζά ζμο, πακημηζκά..
Φαλμόρ 18
Οζ μονακμί δζδβμφκηαζ ηδ δυλα ημφ Θεμφ, ηαζ ημ
ζηενέςια ακαββέθθεζ ημ ένβμ ηςκ πενζχκ ημο. Ζ διένα
πνμξ ηδκ διένα εηθνάγεζ θυβς, ηαζ δ κφπηα πνμξ ηδ κφπηα
ακαββέθθεζ βκχζδ. Γεκ οπάνπεζ θαθζά μφηε θυβμξ, πμο δ
θςκή ημοξ δεκ αημφβεηαζ. ε μθυηθδνδ ηδ βδ ακηήπδζε δ
θςκή ημοξ, ηαζ ιέπνζ ηα πέναηα ηδξ μζημοιέκδξ ηα θυβζα
ημοξ. Μέζα ζ’ αοημφξ έζηδζε ζηδκή βζα ημκ ήθζμ ηζ αοηυξ
αβαίκεζ έλς υπςξ μ βαιπνυξ απυ ημκ εάθαιυ ημο·
αβάθθεηαζ, υπςξ μ ακδνείμξ βζα κα ηνέλεζ ημ ζηάδζμ· απυ ηδ
ιζα άηνδ ημφ μονακμφ είκαζ δ έλμδυξ ημο ηαζ ημ ηένια ημο
ιέπνζ ηδκ άθθδ άηνδ ημο· ηαζ ηίπμηε δεκ ηνφαεηαζ απυ ηδ
εενιυηδηά ημο. Ο κυιμξ ημφ Κονίμο είκαζ άιςιμξ,
επζζηνέθεζ ροπή δ ιανηονία ημφ Κονίμο είκαζ πζζηή,
ζμθίγεζ ημκ απθυ·ηα δζαηάβιαηα ημο Κονίμο είκαζ εοεέα,
εοθναίκμοκ ηδκ ηανδζά δ εκημθή ημφ Κονίμο είκαζ θαιπνή,
θςηίγεζ ηα ιάηζα μ θυαμξ ημφ Κονίμο είκαζ ηαεανυξ,
παναιέκεζ ζημκ αζχκα μζ ηνίζεζξ ημφ Κονίμο είκαζ
αθδεζκέξ, ηαζ ηαοηυπνμκα δίηαζεξ πζμ επζεοιδηέξ ηαζ απυ
ημ πνοζάθζ, ιάθζζηα ηζ απυ πθήεμξ ηαεανυ πνοζάθζ, ηαζ
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βθοηφηενεξ πενζζζυηενμ ηαζ ημ ιέθζ ηαζ ηα ζηαθάβιαηα ηδξ
ηδνήεναξ. Ο δμφθμξ ζμο, ιάθζζηα, κμοεεηείηαζ δζαιέζμο
αοηχκ ζηδκ ηήνδζή ημοξ δ ακηαιμζαή είκαζ ιεβάθδ. Πμζμξ
ζοκαζζεάκεηαζ ηα δζηά ημο αιανηήιαηα; Καεάνζζε ιε απυ
ηα ηνοθά ιμο αιανηήιαηα. Κζ αηυια, πνμθοθάλε ημκ
δμφθμ ζμο απυ οπενδθάκεζεξ αξ ιδ ιε ηονζεφζμοκ ηυηε, εα
είιαζ ηέθεζμξ, ηαζ εα ηαεανζζηχ απυ ιεβάθδ πανακμιία. Αξ
είκαζ εοάνεζηα ηα θυβζα ημφ ζηυιαηυξ ιμο ηαζ δ ιεθέηδ ηήξ
ηανδζάξ ιμο ιπνμζηά ζε ζέκα, Κφνζε, θνμφνζυ ιμο, ηαζ
Λοηνςηή ιμο.
Φαλμόρ 24
ε ζέκα, Κφνζε, φρςζα ηδκ ροπή ιμο. Θεέ ιμο, ζε
ζέκα έθπζζα. Αξ ιδ κηνμπζαζηχ, αξ ιδ πανμφκ επάκς ιμο
μζ επενμί ιμο. ίβμονα, υθμζ εηείκμζ πμο ζε πνμζιέκμοκ
δεκ εα κηνμπζαζημφκ αξ κηνμπζαζημφκ μζ ιςνμί πανααάηεξ.
Γείλε ιμο, Κφνζε, ημοξ δνυιμοξ ζμο δίδαλε ιε ηα αήιαηά
ζμο. Οδήβδζέ ιε ζηδκ αθήεεζα ζμο, ηαζ δίδαλέ ιε. Δπεζδή,
εζφ είζαζ μ Θευξ ηήξ ζςηδνίαξ ιμο ζε πνμζιέκς μθυηθδνδ
ηδκ διένα. Θοιήζμο, Κφνζε, ημοξ μζηηζνιμφξ ζμο, ηαζ ηα
εθέδ ζμο, επεζδή είκαζ απυ ημκ αζχκα. Σζξ αιανηίεξ ηδξ
κζυηδξ ιμο, ηαζ ηζξ πανααάζεζξ ιμο, ιδ ηζξ εοιδεείξ
ζφιθςκα ιε ημ έθευξ ζμο, εζφ εοιήζμο ιε, Κφνζε, έκεηα
ηδξ αβαευηδηάξ ζμο. Αβαευξ ηαζ εοεφξ είκαζ μ Κφνζμξ βζ’
αοηυ, εα δζδάλεζ ζημοξ αιανηςθμφξ ημκ δνυιμ. Θα
μδδβήζεζ ημφξ πνάμοξ ιε ηνίζδ, ηαζ εα δζδάλεζ ζημοξ
πνάμοξ ημκ δνυιμ ημο. Όθμζ μζ δνυιμζ ημφ Κονίμο είκαζ
έθεμξ ηαζ αθήεεζα ζ’ εηείκμοξ πμο θοθάηημοκ ηδ δζαεήηδ
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ημο ηαζ ηα ιανηφνζά ημο. Έκεηα ημο μκυιαηυξ ζμο, Κφνζε,
ζοβπχνδζε ηδκ ακμιία ιμο, επεζδή είκαζ ιεβάθδ. Πμζμξ
είκαζ μ άκενςπμξ πμο θμαάηαζ ημκ Κφνζμ; Αοηυκ εα δζδάλεζ
ημκ δνυιμ, πμο πνέπεζ κα εηθέλεζ δ ροπή ημο εα ηαημζηεί
ζε αβαεά, ηαζ ημ ζπένια ημο εα ηθδνμκμιήζεζ ηδ βδ. Σμ
απυννδημ ημο Κονίμο είκαζ ιαγί ιε εηείκμοξ πμο ημκ
θμαμφκηαζ, ηαζ ζ’ αοημφξ εα θακενχζεζ ηδ δζαεήηδ ημο. Σα
ιάηζα ιμο είκαζ πάκημηε πνμξ ημκ Κφνζμ, επεζδή αοηυξ εα
αβάθεζ ηα πυδζα ιμο απυ ηδκ παβίδα. Δπίαθερε επάκς ιμο,
ηαζ εθέδζέ ιε, επεζδή είιαζ ιυκμξ ηαζ εθζιιέκμξ. Οζ
εθίρεζξ ηήξ ηανδζάξ ιμο αολήεδηακ αβάθε ιε απυ ηζξ
ζηεκμπχνζεξ ιμο. Γεξ ηδ εθίρδ ιμο ηαζ ημκ ιυπεμ ιμο, ηαζ
ζοβπχνδζε υθεξ ηζξ αιανηίεξ ιμο. Γεξ ημοξ επενμφξ ιμο,
επεζδή πθδεφκεδηακ, ηαζ ιε άδζημ ιίζμξ ιε ιίζδζακ.
Φφθαλε ηδκ ροπή ιμο, ηαζ ζχζε ιε αξ ιδ κηνμπζαζηχ,
επεζδή έθπζζα ζε ζέκα. Αηαηία ηαζ εοεφηδηα αξ ιε
πενζθοθάηημοκ, επεζδή ζε πνυζιεκα. Λφηνςζε, Θεέ, ημκ
Ηζναήθ απυ υθεξ ηζξ εθίρεζξ ημο.
Φαλμόρ 26
Ο Κφνζμξ είκαζ θςξ ιμο ηαζ ζςηδνία ιμο· πμζμκ εα
θμαδεχ; Ο Κφνζμξ είκαζ δφκαιδ ηδξ γςήξ ιμο απυ πμζμκ
εα δεζθζάζς; Όηακ μζ πμκδνειέκμζ πθδζίαζακ ζε ιέκα βζα
κα ηαηαθάκε ηδ ζάνηα ιμο, μζ ακηίδζημζ ηαζ μζ επενμί ιμο,
αοημί πνμζέηνμοζακ ηαζ έπεζακ. Καζ ακ ζηνάηεοια
παναηαπεεί εκακηίμκ ιμο, δ ηανδζά ιμο δεκ εα θμαδεεί·
ηαζ ακ πυθειμξ ζδηςεεί εκακηίμκ ιμο, ηαζ ηυηε εα εθπίγς.
Έκα γήηδζα απυ ημκ Κφνζμ, αοηυ ηαζ εα γδηάς ημ κα
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ηαημζηχ ζημκ μίημ ημφ Κονίμο υθεξ ηζξ διένεξ ηήξ γςήξ
ιμο, κα δχ ηδκ ςναζυηδηα ημο Κονίμο, ηαζ κα
επζζηέπημιαζ ημκ καυ ημο. Δπεζδή, ζε διένα ζοιθμνάξ εα
ιε ηνφρεζ ζηδ ζηδκή ημο· εα ιε ηνφρεζ ζημκ απυηνοθμ
ηυπμ ηήξ ζηδκήξ ημο εα ιε ορχζεζ επάκς ζε ανάπμ ηαζ
ηχνα ημ ηεθάθζ ιμο εα ορςεεί πζμ πάκς απυ ημοξ επενμφξ
ιμο, εηείκςκ πμο ιε πενζηοηθχκμοκ. Καζ εα εοζζάζς ιέζα
ζηδ ζηδκή ημο εοζίεξ αθαθαβιμφ εα οικχ, ηαζ εα
ραθιςδχ, ζημκ Κφνζμ. Άημοζε, Κφνζε, ηδ θςκή ιμο,
ηνάγς ηαζ εθέδζέ ιε, ηαζ εζζάημοζέ ιε. Εδηήζηε ημ
πνυζςπυ ιμο, είπε δ ηανδζά ιμο βζα ζέκα. Σμ πνυζςπυ
ζμο, Κφνζε, εα γδηήζς. Μδ ηνφρεζξ απυ ιέκα ημ πνυζςπυ
ζμο· ιδ απμννίρεζξ ημκ δμφθμ ζμο ζε χνα μνβήξ εζφ
ζηάεδηεξ αμήεεζά ιμο· ιδ ιε αθήζεζξ, ηαζ ιδ ιε
εβηαηαθείρεζξ, Θεέ ηήξ ζςηδνίαξ ιμο. Καζ ακ μ παηέναξ
ιμο ηαζ δ ιδηένα ιμο ιε εβηαηαθείρμοκ, μ Κφνζμξ υιςξ εα
ιε πνμζδεπεεί. Γίδαλέ ιε, Κφνζε, ημκ δνυιμ ζμο, ηαζ
μδήβδζέ ιε ζε ίζζμ δνυιμ, έκεηα ηςκ επενχκιμο. Μδ ιε
παναδχζεζξ ζηδκ επζεοιία ηςκ επενχκ ιμο επεζδή,
ζδηχεδηακ εκακηίμκ ιμο ρεοδμιάνηονεξ, ηαζ άκενςπμζ
πμο πκέμοκ αδζηία. Αθθμίιμκμ, ακ δεκ πίζηεοα κα δς ηα
αβαεά ημφ Κονίμο ιέζα ζε βδ γςκηακχκ ακενχπςκ!
Πνυζιεκε ημκ Κφνζμ ακδνίγμο, ηαζ αξ εκδοκαιςεεί δ
ηανδζά ζμο ηαζ πνυζιεκε ημκ Κφνζμ.
Φαλμόρ 62
Θεέ, εζφ είζαζ μ Θευξ ιμο ζε γδηάς απυ ημ πνςί ζε
δζράεζ δ ροπή ιμο, ζε πμεεί δ ζάνηα ιμο, ιέζα ζε βδ
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ένδιδ, λενή, ηαζ άκοδνδ βζα κα αθέπς ηδ δφκαιή ζμο ηαζ
ηδ δυλα ζμο, ηαεχξ ζε είδα ζημ αβζαζηήνζμ. Δπεζδή, ημ
έθευξ ζμο είκαζ ηαθφηενμ απυ ηδ γςή ηα πείθδ ιμο εα ζε
επαζκμφκ. Έηζζ εα ζε εοθμβχ ζηδ γςή ιμο ηαζ ζημ υκμιά
ζμο εα ορχκς ηα πένζα ιμο. ακ απυ πάπμξ ηαζ ιεδμφθζ εα
πμνηάζεζ δ ροπή ιμο, ηαζ ιε πείθδ αβαθθίαζδξ εα οικεί ημ
ζηυια ιμο, υηακ ζημ ηνεαάηζ ιμο ζε εοιάιαζ, ζε ζέκα
ιεθεηχ ζηζξ θοθαηέξ ηήξ κφπηαξ. Δπεζδή, ζηάεδηεξ αμήεεζά
ιμο, βζ’ αοηυ, ηάης απυ ηδ ζηζά ηςκ πηενφβςκ ζμο εα
παίνς. Ζ ροπή ιμο πνμζημθθήεδηε πίζς απυ ζέκα ημ δελί
ζμο πένζ ιε οπμζηδνίγεζ. Καζ εηείκμζ πμο γδημφκ ηδκ ροπή
ιμο, βζα κα ηδκ ελμθμενεφζμοκ, εα ιπμοκ ζηα ηαηχηαηα
ιένδ ηήξ βδξ εα πέζμοκ ιε νμιθαία εα είκαζ ιενίδα ζε
αθεπμφδεξ. Καζ μ ααζζθζάξ εα εοθνακεεί ζημκ Θευ εα
δμλαζηεί ηάεε έκαξ πμο μνηίγεηαζ ζ’ αοηυκ επεζδή, ημ
ζηυια εηείκςκ πμο ιζθμφκ ρέιαηα, εα ηθεζζηεί.
Φαλμόρ 66
Ο Θευξ κα ιαξ ζπθαπκζζηεί, ηαζ κα ιαξ εοθμβήζεζ! Να
επζθάιρεζ επάκς ιαξ ημ πνυζςπυ ημο. Γζα κα βκςνζζηεί
ζηδ βδ μ δνυιμξ ζμο, ζε υθα ηα έεκδ δ ζςηδνία ζμο. Αξ ζε
οικμφκ μζ θαμί, Θεέ αξ ζε οικμφκ υθμζ μζ θαμί. Αξ
εοθνακεμφκ ηαζ αξ αθαθάλμοκ ηα έεκδ επεζδή, εα ηνίκεζξ
ημοξ θαμφξ ιε εοεφηδηα, ηαζ εα μδδβήζεζξ ηα έεκδ ζηδ βδ.
Αξ ζε οικμφκ μζ θαμί, Θεέ, αξ ζε οικμφκ υθμζ μζ θαμί. Ζ βδ
εα δίκεζ ημκ ηανπυ ηδξ εα ιαξ εοθμβήζεζ μ Θευξ, μ Θευξ
ιαξ. Θα ιαξ εοθμβήζεζ μ Θευξ, ηαζ εα ημκ θμαδεμφκ υθα
ηα πέναηα ηδξ βδξ.
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Φαλμόρ 69
Θεέ, ηάκε βνήβμνα βζα κα ιε εθεοεενχζεζξ ηάκε
βνήβμνα, Κφνζε, βζα κ’άνεεζξ ζε αμήεεζά ιμο. Αξ
κηναπμφκ, ηαζ αξ αζζποκεμφκ, αοημί πμο γδημφκ ηδκ ροπή
ιμο αξ βονίζμοκ πνμξ ηα πίζς, ηαζ αξ κηναπμφκ, αοημί πμο
εέθμοκ ημ ηαηυ ιμο. Αξ βονίζμοκ πίζς βζα ακηαιμζαή ηδξ
κηνμπήξ ημοξ, αοημί πμο θέκε: Μπνάαμ, ιπνάαμ! Αξ
αβάθθμκηαζ, ηαζ αξ εοθναίκμκηαζ ζε ζέκα, υθμζ αοημί πμο
ζε γδημφκ ηζ αοημί πμο αβαπμφκ ηδ ζςηδνία ζμο αξ θέκε
βζα πάκηα: Αξ ιεβαθοκεεί μ Θευξ. Δβχ, υιςξ, είιαζ θηςπυξ
ηαζ πέκδηαξ· Θεέ, ηάκε βνήβμνα κα ιε εθεοεενχζεζξ εζφ
είζαζ αμήεεζά ιμο ηαζ εθεοεενςηήξ ιμο Κφνζε, ιδ
αναδφκεζξ.
Φαλμόρ 112
Αζκείηε ημκ Κφνζμ. Αζκείηε, δμφθμζ ημφ Κονίμο, αζκείηε
ημ υκμια ημο Κονίμο. Αξ είκαζ ημ υκμια ημο Κονίμο
εοθμβδιέκμ, απυ ηχνα ηαζ ιέπνζ ημκ αζχκα. Απυ ηζξ
ακαημθέξ ημφ ήθζμο ιέπνζ ηζξ δφζεζξ ημο, αξ αζκείηαζ ημ
υκμια ημο Κονίμο. Ο Κφνζμξ είκαζ ορδθυξ επάκς ζε υθα
ηα έεκδ επάκς ζημοξ μονακμφξ είκαζ δ δυλα ημο. Πμζμξ
είκαζ υπςξ μ Κφνζμξ μ Θευξ ιαξ; Αοηυξ πμο ηαημζηεί ζηα
ορδθά αοηυξ πμο ζοβηαηαααίκεζ κα επζαθέπεζ υζα είκαζ
ζημκ μονακυ ηαζ υζα είκαζ ζηδ βδ αοηυξ πμο ζδηχκεζ απυ
ημ πχια ημκ θηςπυ, ηαζ πμο ακορχκεζ απυ ηδκ ημπνζά ημκ
πέκδηα, βζα κα ημκ ηαείζεζ ιαγί ιε ημοξ άνπμκηεξ, ιαγί ιε
ημοξ άνπμκηεξ ημο θαμφ ημο αοηυξ πμο ηαημζηίγεζ ηδ ζηείνα
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ζε μζημβέκεζα, ιδηένα πμο εοθναίκεηαζ ζε παζδζά.
Αθθδθμφζα.
Φαλμόρ 142
Κφνζε, εζζάημοζε ηδκ πνμζεοπή ιμο δχζε αηνυαζδ
ζηζξ δεήζεζξ ιμο· απάκηδζέ ιμο, ζφιθςκα ιε ηδκ αθήεεζα
ζμο, ζφιθςκα ιε ηδ δζηαζμζφκδ ζμο. Καζ ιδ ιπεζξ ιέζα ζε
ηνίζδ ιε ημκ δμφθμ ζμο επεζδή, ιπνμζηά ζμο δεκ εα
δζηαζςεεί ηακέκαξ άκενςπμξ πμο γεζ. Δπεζδή, μ επενυξ
ηαηαδίςλε ηδκ ροπή ιμο ηαπείκςζε ηδ γςή ιμο ιέπνζ ημ
έδαθμξ ιε ηάεζζε ζε ζημηεζκμφξ ηυπμοξ, ζακ ημοξ αζχκζμοξ
κεηνμφξ. Γζ’ αοηυ, ημ πκεφια ιμο είκαζ ιέζα ιμο
ηαηαεθζιιέκμ, ηαζ δ ηανδζά ιμο είκαζ ιέζα ιμο ηαναβιέκδ.
Θοιάιαζ ηζξ ανπαίεξ διένεξ ζηέθημιαζ υθα ηα ένβα ζμο
ιεθεηχ ζηα δδιζμονβήιαηα ηςκ πενζχκ ζμο. Απθχκς ηα
πένζα ιμο ζε ζέκα δ ροπή ιμο ζε δζράεζ ζακ άκοκδνδ βδ
Κφνζε, βνήβμνα εζζάημοζέ ιε ημ πκεφια ιμο εηθείπεζ ιδ
ηνφρεζξ ημ πνυζςπυ ζμο απυ ιέκα, ηαζ ιμζάζς ιε εηείκμοξ
πμο ηαηεααίκμοκ ζημκ θάηημ. Κάκε ιε κα αημφζς ημ πνςί
ημ έθευξ ζμο επεζδή, ζε ζέκα ζηήνζλα ημ εάννμξ ιμο ηάκε
ιε κα βκςνίζς ημκ δνυιμ ιμο, ζημκ μπμίμ πνέπεζ κα
πενπαηάς επεζδή, ζε ζέκα φρςζα ηδκ ροπή ιμο.
Δθεοεένςζέ ιε απυ ημοξ επενμφξ ιμο, Κφνζε ηαηέθοβα ζε
ζέκα. Γίδαλέ ιε κα ηάκς ημ εέθδιά ζμο επεζδή, εζφ είζαζ μ
Θευξ ιμο ημ αβαευ ζμο πκεφια αξ ιε μδδβήζεζ ζε δνυιμκ
εοεφ.Έκεηα ημο μκυιαηυξ ζμο, Κφνζε, γςμπμίδζέ ιε πάνδ
ηήξ δζηαζμζφκδξ ζμο αβάθε ηδκ ροπή ιμο απυ ηδ
ζηεκμπχνζα. Καζ βζα ημ έθευξ ζμο ελμθυενεοζε ημοξ
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επενμφξ ιμο, ηαζ αθάκζζε υθμοξ εηείκμοξ πμο εθίαμοκ ηδκ
ροπή ιμο επεζδή, εβχ είιαζ δμφθμξ ζμο.

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟ (Ισάλλεο 1,1-17)
ηδκ ανπή ήηακ μ Λυβμξ, ηαζ μ Λυβμξ ήηακ πνμξ ημκ
Θευ, ηαζ Θευξ ήηακ μ Λυβμξ. Αοηυξ ήηακ ζηδκ ανπή πνμξ
ημκ Θευ. Όθα έβζκακ δζαιέζμο αοημφ ηαζ πςνίξ αοηυκ δεκ
έβζκε μφηε έκα ημ μπμίμ έπεζ βίκεζ. Μέζα ζ’ αοηυκ ήηακ
γςή, ηαζ δ γςή ήηακ ημ θςξ ηςκ ακενχπςκ. Καζ ημ θςξ
ιέζα ζημ ζημηάδζ θέββεζ, ηαζ ημ ζημηάδζ δεκ ημ ηαηέθααε.
Τπήνλε έκαξ άκενςπμξ απμζηαθιέκμξ απυ ημκ Θευ, πμο
μκμιαγυηακ Ηςάκκδξ. Αοηυξ ήνεε πνμξ ιανηονία, βζα κα
δχζεζ ιανηονία ζπεηζηά ιε ημ θςξ, βζα κα πζζηέρμοκ υθμζ
δζαιέζμο αοημφ. Γεκ ήηακ εηείκμξ ημ θςξ, αθθά βζα κα
δχζεζ ιανηονία ζπεηζηά ιε ημ θςξ. Ήηακ ημ θςξ ημ
αθδεζκυ, ημ μπμίμ θςηίγεζ ηάεε άκενςπμ πμο ένπεηαζ ζημκ
ηυζιμ. Ήηακ ιέζα ζημκ ηυζιμ, ηαζ μ ηυζιμξ έβζκε
δζαιέζμο αοημφ ηαζ μ ηυζιμξ δεκ ημκ βκχνζζε. ηα δζηά
ημο ήνεε, ηαζ μζ δζημί ημο δεκ ημκ δέπεδηακ. Όζμζ, υιςξ,
ημκ δέπεδηακ, ζ’ αοημφξ έδςζε ελμοζία κα βίκμοκ παζδζά
ημφ Θεμφ, ζ’ αοημφξ πμο πζζηεφμοκ ζημ υκμιά ημο· μζ
μπμίμζ, υπζ απυ αίιαηα μφηε απυ εέθδια ζάνηαξ μφηε απυ
εέθδια άκδνα, αθθά απυ ημκ Θευ βεκκήεδηακ. Καζ μ
Λυβμξ έβζκε ζάνηα, ηαζ ηαημίηδζε ακάιεζά ιαξ, (ηαζ
είδαιε ηδ δυλα ημο, δυλα ςξ ιμκμβεκή απυ ημκ Παηένα),
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βειάημξ πάνδ ηαζ αθήεεζα. Ο Ηςάκκδξ δίκεζ ιανηονία βζ’
αοηυκ, ηαζ θχκαλε, θέβμκηαξ: Αοηυξ ήηακ βζα ημκ μπμίμ
είπα: Δηείκμξ πμο ένπεηαζ πίζς απυ ιέκα είκαζ ακχηενυξ
ιμο, επεζδή ήηακ πνζκ απυ ιέκα. Καζ υθμζ ειείξ θάααιε απυ
ημ πθήνςιά ημο, ηαζ πάνδ επάκς ζε πάνδ. Δπεζδή, ηαζ μ
κυιμξ δυεδηε δζαιέζμο ημφ Μςοζή· δ πάνδ, υιςξ, ηαζ δ
αθήεεζα έβζκε δζαιέζμο ημφ Ηδζμφ Υνζζημφ. ΚΑΙ ΔΟΞΑ
ΣΟΤ ΘΕΟΤ ΠΑΝΣΟΣΕ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ
ΑΜΗΝ
ε πξνζθπλνύκε Υξηζηέ κε ηνλ αγαζό Παηέξα ζoπ θαη
ην Άγην πλεύκα, δηόηη ήξζεο θαη καο έζσζεο.
ΛΔΓΟΝΣΑΙ ΣΑ ΣΡΟΠΑΡΙΑ ΑΤΣΑ:
Aθδεζκυ θςξ, πμο θςηίγεζξ ηάεε άκενςπμ πμο ένπεηαζ
ζε αοηυκ ημκ ηυζιμ, ήνεεξ ζημκ ηυζιμ ιε ηδκ αβάπδ ζμο
βζα ηδκ ακενςπυηδηα, ηαζ υθδ δ δδιζμονβία αβαθθίαζε ιε
ημκ ενπμιυ ζμο. ΄Δζςζεξ, ημκ παηένα ιαξ, Aδάι απυ ηδκ
απμπθάκδζδ, ηαζ ηδ ιδηένα ιαξ, Δφα, απυ ημοξ πυκμοξ
ημο εακάημο ηαζ ιαξ πανέδςζεξ ημ πκεφια ηδξ οζμεεζίαξ.
ε δμλάγμοιε ηαζ ζε εοθμβμφιε ιε ηα θυβζα ιαξ. ΔΟΞΑ
ΠΑΣΡΙ ΚΑΙ ΤΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙ
Όηακ έθεεζ ζε ειάξ εηείκδ δ ιένα, Υνζζηέ Θεέ ιαξ,
αθδεζκυ θςξ, άζε ηζξ θςηεζκέξ αζζεήζεζξ ηαζ ηζξ θςηεζκέξ
ζηέρεζξ κα θάιρμοκ ιέζα ιαξ, ηαζ ιδκ αθήζεζξ ημ ζημηάδζ
ηςκ παεχκ κα ιαξ ζηεπάζεζ, βζα κα ιπμνμφιε κα ζε
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δμλάγμοιε ιε ημκ Γααίδ θέβμκηαξ, «ηα ιάηζα ιμο άκμζλακ
ιε ηδκ αοβή, βζα κα οικήζς υθα ζμο ηα θυβζα.» Άημοζε ηζξ
θςκέξ ιαξ, ηαζ δείπκμκηαξ ημ ιεβάθμ έθευξ ζμο, μδήβδζέ
ιαξ ζηδ ζςηδνία ιε ημκ μίηημ ζμο, Κφνζε Θεέ ιαξ. ΚΑΙ
ΝΤΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ
ΑΜΗΝ
ε ζέκα πνμζθένμοκ επαίκμοξ, ηζιδιέκδ ιδηένα ημο
θςηυξ απυ ηδκ ακαημθή ημο ήθζμο ιέπνζ ηδ δφζδ ημο,
Θεμηυηε, ζε ζέκα, πμο είζαζ μ δεφηενμξ μονακυξ, ημ
θςηεζκυ ηαζ αιεηάαθδημ άκεμξ ηαζ δ Αεζπάνεεκμξ ιδηένα,
δζυηζ εζέκα μ Παηέναξ επέθελε, ηαζ ημ Άβζμ πκεφια ζε
ζηέπαζε ηαζ μ Τζυξ ιε ηαπεζκυηδηα εκζανηχεδηε απυ
εζέκα. Γζα αοηυ γδηδζέ ημο κα δχζεζ ηδ ζςηδνία ζημκ
ηυζιμ πμο δδιζμφνβδζε, ηαζ κα ημκ ζχζεζ απυ υθεξ ηζξ
δμηζιαζίεξ. Σμκ δμλάγμοιε ιε κέμ ραθιυ, ηαζ ημκ
εοθμβμφιε: ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ
ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
Η ΓΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΓΓΔΛΩΝ
Αξ δμλάζμοιε ιε ημοξ αββέθμοξ, θέβμκηαξ «Γυλα ζημκ
φρζζημ Θευ ηαζ εζνήκδ ζηδ βδ, αβάπδ ηαζ ζςηδνία βζα ημοξ
ακενχπμοξ.» ε δμλάγμοιε. ε εοθμβμφιε. ε οπδνεημφιε.
ε πνμζηοκμφιε. ε μιμθμβμφιε ηαζ ράθθμοιε ηδ δυλα
ζμο. ε εοπανζζημφιε βζα ηζξ ιεβάθεξ δυλεξ ζμο, Κφνζε
ααζζθεφμκηα ζημκ μονακυ, Θεέ Παηένα, Πακημηνάημνα ηαζ
ημκ Κφνζμ ημκ Τζυ μο ημκ ιμκμβεκή, ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ
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ηαζ ημ Άβζμ πκεφια. Κφνζε Θεέ, αικέ ημο Θεμφ, Τζέ ημο
Παηένα, πμο ζδηχκεζξ ηδκ αιανηία ημο ηυζιμο, εθέδζμκ
διάξ ηαζ δέλμο ηζξ ζηεζίεξ ιαξ. Καεήιεκε ζηα δελζά ημο
παηένα ημο, εθέδζμκ διάξ. Δζφ είζαζ μ ιυκμξ Άβζμξ. Δζφ
είζαζ μ ιυκμξ φρζζημξ, Κφνζε ιμο, Ηδζμφ Υνζζηέ ηαζ Άβζμ
πκεφια. Γυλα ζημκ Παηένα Θευ. Αιήκ.
Οθδιενίξ ζε εοθμβχ ηαζ δμλάγς ημ Άβζμ υκμιά ζμο
βζα πάκηα ηαζ πακημηζκά. Αιήκ. Απυ ηδκ κφπηα δ ροπή ιμο
πνμζεφπεηαζ ζε εζέκα Θεέ ιμο, βζαηί μζ εκημθέξ ζμο είκαζ
θςξ επάκς ζηδ βδ. Έρεθκα ζημοξ δνυιμοξ ζμο, βζαηί
ζηάεδηεξ βζα ειέκα αμδευξ. Σα πανάιαηα, Κφνζε, αημφξ ηδ
θςκή ιμο. Σμ ιεζδιένζ ζηέημιαζ εκχπζμκ ζμο ηαζ ιε
αθέπεζξ.
ΣΟ ΣΡΙΑΓΙΟΝ
Άβζμξ μ Θευξ, Άβζμξ ζζπονυξ, Άβζμξ αεάκαημξ, μ εη
Πανεέκμο βεκκδεήξ, εθέδζμκ διάξ.
Άβζμξ μ Θευξ, Άβζμξ ζζπονυξ, Άβζμξ αεάκαημξ, μ
ζηαονςεήξ δζ διάξ, εθέδζμκ διάξ.
Άβζμξ μ Θευξ, Άβζμξ ζζπονυξ, Άβζμξ αεάκαημξ, μ
ακαζηάζδ εη ηςκ κεηνχκ ηαζ ακεθευκ εζξ ημοξ μονακμφξ,
εθέδζμκ διάξ.
Γυλα Παηνί ηαζ Τζυ ηαζ Άβζμ πκεφια, ηαζ κοκ ηαζ αεί
ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ
Αβία ηνζάξ εθέδζμκ ιαξ. Αβία ηνζάξ εθέδζμκ ιαξ.
Αβία ηνζάξ εθέδζμκ ιαξ. Κφνζε, ζοβπχνδζε ηζξ αιανηίεξ
ιαξ. Κφνζε, ζοβπχνδζε ηζξ ακμιίεξ ιαξ. Κφνζε, ζοβπχνδζε
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ηζξ πανααζάζεζξ ιαξ. Κφνζε, επζζηέρμο ημοξ αννχζημοξ
ημο θαμφ ζμο, εενάπεοζε ημοξ, πάνδ ζημ Άβζμ υκμια
ζμο. Οζ παηένεξ ηαζ μζ αδεθθμί ιαξ πμο ημζιήεδηακ,
Κφνζε ακάπαοζε ηζξ ροπέξ ημοξ. Δζφ πμο είζαζ
ακαιάνηδημξ, εθέδζμκ διάξ. Δζφ πμο είζαζ ακαιάνηδημξ,
Κφνζε αμήεδζέ ιαξ ηαζ δέλμο ηζξ ζηεζίεξ ιαξ. Γζαηί ζε
εζέκα αλίγεζ δ δυλα, δ ιεβαθμπνέπεζα, ηαζ δ ηνζπθή
Αβζυηδηα. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε
εοθυβδζμκ. Αιήκ.
Καηαλίςζέ ιαξ κα πμφιε ιε εοπανίζηδζδ: Πάηεν διχκ......
XΑΙΡΔ Δ ΔΔΝΑ
Υαίνε ζε ζέκα. μο γδηάιε, Αβία Πανεέκα, πμο είζαζ
πάκηα βειάηδ δυλα, Θεoηυηε, ιδηένα ημο Υνζζημφ, κα
ακορχζεζξ ηζξ πνμζεοπέξ ιαξ ζημκ αβαπδιέκμ ζμο Τζυ,
βζα κα ζοβπςνέζεζ ηζξ αιανηίεξ ιαξ. Υαζνεημφιε αοηήκ
πμο βέκκδζε βζα ειάξ ημ αθδεζκυ θςξ, ημ Υνζζηυ Θευ ιαξ,
παζνεημφιε ηδκ Αβία Πανεέκμ. Εήηδζε απυ ημκ Κφνζμ βζα
ειάξ, κα εθεήζεζ ηζξ ροπέξ ιαξ ηαζ κα ζοβπςνέζεζ ηζξ
αιανηίεξ ιαξ. Πανεέκα Μανία Θεμηυηε, έιπζζηδ Αβία ημο
ακενχπζκμο βέκμοξ, ιεζμθάαδζε βζα ειάξ εκχπζμκ ημο
Υνζζημφ, ημκ μπμίμ εζφ βέκκδζεξ, βζα κα ζοβπςνέζεζ ηζξ
αιανηίεξ ιαξ. Xαίνε ζε εζέκα Πανεέκα, αθδεζκή
ααζίθζζζα. Xαζνεημφιε ηδκ οπενδθάκεζα ημο βέκμοξ ιαξ.
Γέκκδζεξ βζα ειάξ ημκ Διιακμοήθ. μο γδηάιε ηαζ ζε
ειπζζηεουιαζηε κα ιαξ εοιδεείξ, εκχπζμκ ημο Κονίμο ιαξ
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Ηδζμφ Υνζζηυ, βζα κα ζοβπςνέζεζ ηζξ αιανηίεξ ιαξ.
ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΤΜΒΟΛΟ ΣΗ ΠΙΣΔΩ
ε ακορχκμοιε ιδηένα ημο αθδεζκμφ θςηυξ. Καζ
ζε δμλάγμοιε Αβία Πανεέκα, Θεμηυηε, βζαηί βέκκδζεξ βζα
ιαξ ημ ςηήνα ημο ηυζιμο πμο ήνεε ηαζ έζςζε ηζξ ροπέξ
ιαξ. Γυλα ζε ζέκα Κφνζε ηαζ ααζζθζά ιαξ Υνζζηέ,
οπενδθάκεζα ηςκ απμζηυθςκ, ζηέθακε ηςκ ιανηφνςκ,
αβαθθίαζδ ηςκ δζηαίςκ, ζηαεενυηδηα ηςκ εηηθδζζχκ ηαζ
ζοβπχνεζδ ηςκ αιανηζχκ. Κονήηημοιε ιε ηδκ Αβία
ηνζάδα. Μζα Θευηδηα. Σμκ πνμζηοκμφιε ηαζ
ημκ
δμλάγμοιε.
Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε
εοθυβδζε. Αιήκ
ΣΟ ΤΜΒΟΛΟ ΣΗ ΠΙΣΔΩ
Πζζηεφς εζξ έκα Θευκ, Παηένα Πακημηνάημνα,
Πμζδηήκ μονακμφ ηαζ βήξ, μναηχκ ηε πάκηςκ ηαζ αμνάηςκ.
Καζ εζξ έκα Κφνζμκ Ηδζμφκ Υνζζηυκ, ημκ Τζυ ημο Θεμφ, ημκ
ιμκμβεκή, ημκ εη ημο Παηνυξ βεκκδεέκηα πνμ πάκηςκ ηςκ
αζχκςκ, θςξ εη θςηυξ, Θευκ αθδεζκυκ εη Θεμφ αθδεζκμφ,
βεκκδεέκηα μφ πμζδεέκηα, μιμμφζζμκ ης Παηνί, δζμφ ηα
πάκηα εβέκεημ. Σμκ δζ διάξ ημοξ ακενχπμοξ ηαζ δζα ηδκ
διεηένακ ζςηδνία ηαηεθευκηα εη ηςκ μονακχκ ηαζ
ζανηςεέκηα εη Πκεφιαημξ Αβίμο ηαζ Μανίαξ ηδξ
Πανεέκμο ηαζ εκακενςπήζακηα. ηαονςεέκηα ηε οπέν
διχκ επί Πμκηίμο Πζθάημο ηαζ παευκηα ηαζ ηαθέκηα. Καζ
ακαζηάκηα ηδκ ηνίηδ διένα, ηαηά ηαξ Γναθάξ. Καζ
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ακεθευκηα εζξ ημοξ μονακμφξ, ηαζ ηαεεγυιεκμκ εη δελζχκ
ημο Παηνυξ. Καζ πάθζκ ενπυιεκμκ ιεηά δυλδξ ηνίκαζ
γχκηαξ ηαζ κεηνμφξ, μφ ηδξ Βαζζθείαξ μφη έζηαζ ηέθμξ. Καζ
είξ ημ Πκεφια ημ άβζμκ, ημ Κφνζμκ, ημ Εςμπμζυκ, ημ εη ημο
Παηνυξ εηπμνεουιεκμκ, ημ ζοκ Παηνί ηαζ Τζχ
ζοιπνμζηοκμφιεκμκ ηαζ ζοκδμλαγυιεκμκ, ημ θαθήζακ δζα
ηςκ πνμθδηχκ. Δίξ Μίακ, Αβίακ, Καεμθζηήκ, ηαζ
Απμζημθζηήκ Δηηθδζίακ. Οιμθμβχ εκ αάπηζζια εζξ άθεζζκ
αιανηζχκ. Πνμζδμηχ ακάζηαζζκ κεηνχκ. Καζ γςήκ ημο
ιέθθμκημξ αζχκμξ. Αιήκ.
(Εδώ ο πποζκςνηηήρ λέει Κύπιε ελέηζον 41 θοπέρ)
ΆΓΙΟ ΆΓΙΟ ΆΓΙΟ
Άβζμξ Άβζμξ Άβζμξ μ Κφνζμξ ηςκ ααααχε. Ο μονακυξ
ηαζ δ βδ είκαζ βειάηα απυ ηδ δυλα ηαζ ηδ ηζιή ζμο.
Δθέδζμκ διάξ Θεέ Παηένα Πακημηνάημνα, Αβία ηνζάξ,
εθέδζμκ διάξ. Κφνζε Θεέ ηςκ δοκάιεςκ ,αξ είζαζ ιαγί ιαξ.
Γζαηί δεκ έπμοιε ηακέκακ αμδευ ζηζξ δοζημθίεξ ηαζ ζηζξ
δμηζιαζίεξ ιαξ, εηηυξ απυ εζέκα. οβπχνδζε Θεέ υθεξ ηζξ
ηαημήεεζέξ ιαξ, ηζξ μπμίεξ ηάκαιε ιε ηδ εέθδζδ ιαξ ηαζ
ηζξ μπμίεξ ηάκαιε πςνίξ ηδ εέθδζδ ιαξ, ηζξ μπμίεξ πνάλαιε
ιε ηδ βκχζδ ηαζ ηζξ μπμίεξ πνάλαιε πςνίξ βκχζδ, ηζξ
ηνοθέξ ηαζ ηζξ θακενέξ, Κφνζε ζοβπχνδζε ηα ιαξ, πάνδ
ζημ΄Aβζμ υκμιά ζμο ιε ημ μπμίμ μκμιαζηήηαιε ιε ημ
έθεμξ ζμο Κφνζε ηαζ υπζ ζφιθςκα ιε ηζξ αιανηίεξ ιαξ.
Καηαλίςζε ιαξ κα πμφιε ιε εοπανίζηδζδ: Πάηεν διχκ …
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ΠΡΩΣΗ ΑΦΔΗ
Κφνζε Θεέ ηςκ δοκάιεςκ, μ πνμαζχκζμξ ηαζ
πακημηζκυξ, μ μπμίμξ δδιζμφνβδζε ημκ ήθζμ βζα κα θςηίζεζ
ηδκ διένα, ηαζ ηδ κφπηα βζα ηδκ λεημφναζδ υθςκ ηςκ
ακενχπςκ. ε εοπανζζημφιε, ααζζθζά ηςκ αζχκςκ, βζαηί
ιαξ άθδζεξ κα πενάζμοιε αοηή ηδ κφπηα ιε εζνήκδ, ηαζ
ιαξ ζοκυδεοζεξ ζηδκ αοβή. Γζ΄ αοηυ ζμο γδηάιε, ααζζθζά
ιαξ, ηαζ ααζζθζά ηςκ αζχκςκ, κα ακαηείθθεζξ επάκς ιαξ ημ
θςξ ημο πνμζχπμο ζμο, ηαζ κα ιαξ θςηίζεζξ ιε ημ θςξ ηδξ
εεσηήξ ζμο βκχζδξ. Καηαλίςζε ιαξ Κφνζε, κα ηαηαζημφιε
ηέηκα ημο θςηυξ ηαζ ηέηκα ηδξ διέναξ, βζα κα δζάβμοιε
αοηήκ ηδκ διένα ιε δζηαζμζφκδ ηαζ αβκυηδηα ηαζ ιε ηαθή
ζοιπενζθμνά ηαζ βζα κα δζάβμοιε υθεξ ηζξ διένεξ ηζξ γςήξ
ιαξ αηυθαζηα, ιε ηδ πάνδ ηαζ ημκ μίηημ ηαζ ηδ
θζθακενςπία ημο Μμκμβεκή Τζμφ ζμο Ηδζμφ Υνζζημφ, ηαζ
ηα πανίζιαηα ημο Αβίμο πκεφιαηυξ ζμο, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ
ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
ΓΔΤΣΔΡΗ ΑΦΔΗ
Δζφ πμο απμζηέθθεζξ ημ απεθεοεενςηζηυ θςξ ημο
ακαηέθθμκηα ήθζμο ζμο επάκς ζημοξ δίηαζμοξ ηαζ ζημοξ
πμκδνμφξ, εζφ πμο δδιζμφνβδζεξ ημ θςξ βζα κα θςηίζεζξ
ηδκ μζημοιέκδ, θχηζζε ηα ιοαθά ιαξ, ηζξ ηανδζέξ ιαξ ηαζ
ημ πκεφια ιαξ, Κφνζε ηςκ πάκηςκ. Υάνζζε ιαξ ηδκ διένα
πμο έπεηαζ βζα κα ζε εοπανζζηήζμοιε. Πνμζηάηερε ιαξ
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απυ ηάεε δεζκυ, απυ ηάεε αιανηία ηαζ απυ υθεξ ηζξ
ακηίεεηεξ δοκάιεζξ ιε ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ ημκ Κφνζμ ιαξ,
αοηυκ ιε ημκ μπμίμ δέπεζηε ιαγί ηζξ εοθμβίεξ ηαζ ιε ημ
Άβζμ Πκεφια, ημ Εςμπμζυ ημ μιμμφζζμ ζμο, κοκ ηαζ αεί
ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Aιήκ.
ΑΦΔΗ ΠΟΤ ΛΔΓΔΣΑΙ ΣΔΛΟ ΚΑΘΔ ΩΡΑ
Δθέδζμκ διάξ, Θεέ, εθέδζμκ διάξ, Δζφ μ μπμίμξ ηχνα
ηαζ βζα πάκηα, ηαζ ζημκ μονακυ ηαζ ζηδ βδ, πνμζηοκείζαζ
ηαζ δμλάγεζαζ. Ο Υνζζηυξ, μ Θευξ ιαξ, μ Αβαευξ, μ
οπμιμκεηζηυξ ζημ πκεφια, μ άθεμκμξ ζημ έθεμξ ηαζ μ
ιεβάθμξ ζημκ μίηημ, πμο αβαπά ημοξ δίηαζμοξ ηαζ εθεεί
ημοξ αιανηςθμφξ απυ ημοξ μπμίμοξ μ πνχημξ είιαζ εβχ.
Αοηυξ πμο δεκ επζεοιεί ημ εάκαημ ημο αιανηςθμφ, ιέπνζ
κα επζζηνέρεζ ηαζ κα γήζεζ, μ μπμίμξ ιαξ ηαθεί υθμοξ ζηδ
ζςηδνία ιε ηδ πάνδ ηδξ οπυζπεζδξ ηςκ ακαιεκυιεκςκ
αβαεχκ. Κφνζε δέλμο απυ ειάξ αοηήκ ηδκ χνα ηαζ ηάεε
χνα ηζξ πνμζεοπέξ ιαξ. Γζεοηυθοκε ηδ γςή ιαξ ηαζ
ηαεμδήβδζε ιαξ, βζα κα εηπθδνχζμοιε ηζξ εκημθέξ ζμο.
Αβίαζε ηα πκεφιαηά ιαξ, ηαεάνζζε ηα ζχιαηά ιαξ,
ηαηεφεοκε ηζξ ζηέρεζξ ιαξ, ηαεάνζζε ηζξ πνμεέζεζξ ιαξ,
εενάπεοζε ηζξ αζεέκεζέξ ιαξ, ζοβπχνεζε ηζξ αιανηίεξ ιαξ
ηαζ ζχζε ιαξ απυ ηάεε ηαηή εθίρδ ηαζ πυκμ ηδξ ηανδζάξ.
Πενζηφηθςζε ιαξ ιε ημοξ Αβίμοξ αββέθμοξ ζμο, χζηε ιε
ηδ θφθαλή ημοξ κα πνμζηαηεουιαζηε ηαζ κα
ηαεμδδβμφιαζηε, βζα κα θηάζμοιε ζηδκ εκυηδηα ηδξ
πίζηδξ ηαζ ηδ βκχζδ ηδξ δυλαξ ζμο, δ μπμία είκαζ
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αζφθθδπηδ ηαζ άπεζνδ. Αξ είζαζ εοθμβδιέκμξ βζα πάκηα.
Aιήκ.
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ΣΡΙΣΗ ΩΡΑ
ημ υκμια ημο Παηνυξ, ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο
Πκεφιαημξ, έκαξ Θευξ. Aιήκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε
εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εοθυβδζε. Aιήκ. Γυλα
Παηνί ηαζ Τζυ ηαζ Άβζμ Πκεφιαηζ ηαζ κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ
ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Η πξνζεπρή ηεο ηξίηεο ώξαο από ηελ επινγεκέλε
εκέξα, ηελ πξνζθέξνπκε ζην Υξηζηό ην βαζηιηά καο
θαη ην Θεό καο θαη ηνλ ηθεηεύνπκε λα ζπγρσξήζεη ηηο
ακαξηίεο καο.
Από ηνπο ςαικνύο θαη ηνπο ύκλνπο ηνπ παηέξα καο
Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη ηνπ αγλνύ βαζηιηά ε επινγία ηνπ
λα είλαη καδί καο ακήλ.
Φαλμόρ 19
Ο Κφνζμξ κα ζε εζζαημφζεζ ζε διένα εθίρδξ! Σμ
υκμια ημφ Θεμφ ημο Ηαηχα κα ζε οπεναζπίζεζ! Να ζμο
ζηείθεζ αμήεεζα απυ ημ αβζαζηήνζμ, ηαζ απυ ηδ ζχκ κα ζε
οπμζηδνίλεζ! Να εοιδεεί υθεξ ηζξ πνμζθμνέξ ζμο, ηαζ κα
απμδεπεεί ημ μθμηαφηςιά ζμο! Να ζμο δχζεζ ζφιθςκα ιε
ηδκ ηανδζά ζμο, ηαζ κα εηπθδνχζεζ ηάεε ζπέδζυ ζμο! Θα
πανμφιε ζηδ ζςηδνία ζμο, ηαζ ζημ υκμια ημο Θεμφ ιαξ εα
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ορχζμοιε ηζξ ζδιαίεξ μ Κφνζμξ κα εηπθδνχζεζ υθα ηα
αζηήιαηά ζμο! Σχνα βκχνζζα υηζ μ Κφνζμξ έζςζε ημκ
πνζζιέκμ ημο εα ημκ αημφζεζ απυ ημκ μονακυ ηήξ αβζυηδηάξ
ημο δ ζςηδνία ηήξ δελζάξ ημο βίκεηαζ ιε δφκαιδ. Οζ ιεκ
εθπίγμοκ ζε άιαλεξ, μζ δε ζε άθμβα, ειείξ υιςξ εα
ηαοπχιαζηε ζημ υκμια ημο Κονίμο ημφ Θεμφ ιαξ αοημί
θφβζζακ ηαζ έπεζακ ειείξ, υιςξ, ζδηςεήηαιε ηαζ
ακμνεςεήηαιε. Κφνζε, ζχζε ημκ ααζζθζά ηαζ εζζάημοζέ
ιαξ, ηδκ διένα πμο εα ζε επζηαθεζημφιε.
Φαλμόρ 22
Ο Κφνζμξ είκαζ μ πμζιέκαξ ιμο ηίπμηε δεκ εα ζηενδεχ.
ε αμζηέξ πθμενέξ ιε ακέπαοζε ζε κενά ακάπαοζδξ ιε
μδήβδζε. Ακυνεςζε ηδκ ροπή ιμο ιε μδήβδζε ιέζα απυ
ιμκμπάηζα δζηαζμζφκδξ, πάνδ ημφ μκυιαηυξ ημο. Καζ ιέζα
ζε ημζθάδα ζηζάξ εακάημο ακ πενπαηήζς, δεκ εα θμαδεχ
ηαηυ επεζδή, εζφ είζαζ ιαγί ιμο δ νάαδμξ ζμο ηαζ δ
ααηηδνία ζμο, αοηέξ ιε πανδβμνμφκ. Δημίιαζεξ ιπνμζηά
ιμο ηναπέγζ, απέκακηζ απυ ημοξ επενμφξ ιμο άθεζρεξ ημ
ηεθάθζ ιμο ιε θάδζ ημ πμηήνζ ιμο λεπεζθίγεζ. ίβμονα, πάνδ
ηαζ έθεμξ εα ιε αημθμοεμφκ υθεξ ηζξ διένεξ ηήξ γςήξ ιμο
ηαζ εα ηαημζηχ ζημκ μίημ ημφ Κονίμο ζε ιαηνυηδηα
διενχκ.
Φαλμόρ 23
Σμο Κονίμο είκαζ δ βδ, ηαζ ημ πθήνςιά ηδξ δ
μζημοιέκδ, ηαζ υζμζ ηαημζημφκ ζ' αοηή. Δπεζδή, αοηυξ ηδ
εειεθίςζε επάκς ζηζξ εάθαζζεξ, ηαζ ηδ ζηενέςζε επάκς
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ζηα πμηάιζα. Πμζμξ εα ακέαεζ ζημ αμοκυ ημφ Κονίμο; Καζ
πμζμξ εα ζηαεεί ζημκ άβζμ ηυπμ ημο; Ο αεχμξ ζηα πένζα,
ηαζ μ ηαεανυξ ζηδκ ηανδζά εηείκμξ πμο δεκ έδςζε ηδκ
ροπή ημο ζε ιαηαζυηδηα, ηαζ δεκ μνηίζηδηε ιε δμθζυηδηα.
Αοηυξ εα πάνεζ εοθμβία απυ ημκ Κφνζμ, ηαζ δζηαζμζφκδ
απυ ημκ Θευ ηήξ ζςηδνίαξ ημο. Αοηή είκαζ δ βεκεά εηείκςκ
πμο ημκ γδημφκ, εηείκςκ πμο γδημφκ ημ πνυζςπυ ζμο, Θεέ
ημφ Ηαηχα. δηχζηε, πφθεξ, ηα ηεθάθζα ζαξ, ηαζ ορςεείηε,
αζχκζεξ πυνηεξ, ηαζ εα ιπεζ ιέζα μ Βαζζθζάξ ηήξ δυλαξ.
Πμζμξ είκαζ αοηυξ μ Βαζζθζάξ ηήξ δυλαξ; Ο Κφνζμξ μ
ηναηαζυξ ηαζ μ δοκαηυξ, μ Κφνζμξ μ δοκαηυξ ζε πυθειμ.
δηχζηε, πφθεξ, ηα ηεθάθζα ζαξ, ηαζ ορςεείηε, αζχκζεξ
πυνηεξ, ηαζ εα ιπεζ ιέζα μ Βαζζθζάξ ηήξ δυλαξ. Πμζμξ είκαζ
αοηυξ μ Βαζζθζάξ ηήξ δυλαξ; Ο Κφνζμξ ηςκ δοκάιεςκ·
αοηυξ είκαζ μ Βαζζθζάξ ηήξ δυλαξ.
Φαλμόρ 25
Κνίκε ιε, Κφνζε επεζδή, εβχ πενπάηδζα ιέζα ζηδκ
αηαηία ιμο· ηαζ έθπζζα ζημκ Κφνζμ, δεκ εα ζαθεοηχ.
Δλέηαζέ ιε, Κφνζε, ηαζ δμηίιαζέ ιε· δμηίιαζε ηα κεθνά
ιμο ηαζ ηδκ ηανδζά ιμο. Δπεζδή, ημ έθευξ ζμο είκαζ
ιπνμζηά ζηα ιάηζα ιμο ηαζ πενπάηδζα ζηδκ αθήεεζα ζμο.
Γεκ ηάεζζα ιε ιάηαζμοξ ακενχπμοξ ηαζ μφηε εα πάς ιε
οπμηνζηέξ. Μίζδζα ηδ ζφκαλδ ηςκ πμκδνειέκςκ, ηαζ ιε
αζεαείξ δεκ εα ηαεήζς. Θα κίρς ηα πένζα ιμο ιε
αεςυηδηα, ηαζ εα πενζηοηθχζς ημ εοζζαζηήνζυ ζμο, Κφνζε
βζα κα ηάκς κα ακηδπήζεζ θςκή αίκεζδξ, ηαζ κα δζδβδεχ
υθα ηα εαοιάζζά ζμο. Κφνζε, αβάπδζα ηδκ ηαημίηδζδ ημο
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μίημο ζμο, ηαζ ημκ ηυπμ ηήξ ζηδκήξ ηήξ δυλαξ ζμο. Μδ
ζοιπενζθάαεζξ ηδκ ροπή ιμο ιε αιανηςθμφξ, ηαζ ηδ γςή
ιμο ιε άκδνεξ αζιάηςκ ζηα πένζα ηςκ μπμίςκ οπάνπεζ
ακμιία, ηαζ ημ δελί ημοξ πένζ είκαζ βειάημ απυ δχνα. Δβχ,
υιςξ, εα πενπαηάς ιέζα ζηδκ αηαηία ιμο θφηνςζέ ιε, ηαζ
εθέδζέ ιε. Σμ πυδζ ιμο ζηέηεηαζ ζηδκ εοεφηδηα ιέζα ζε
εηηθδζίεξ εα εοθμβχ ημκ Κφνζμ.
Φαλμόρ 28
Απμδχζηε ζημκ Κφνζμ, βζμζ ηςκ δοκαηχκ, απμδχζηε
ζημκ Κφνζμ δυλα ηαζ δφκαιδ. Απμδχζεηε ζημκ Κφνζμ ηδ
δυλα ημφ μκυιαηυξ ημο·πνμζηοκήζηε ημκ Κφνζμ ιέζα ζημ
ιεβαθμπνεπέξ αβζαζηήνζυ ημο. Ζ θςκή ημφ Κονίμο είκαζ
επάκς ζηα κενά· μ Θευξ ηήξ δυλαξ ανμκηάεζ μ Κφνζμξ είκαζ
επάκς ζε πμθθά κενά. Ζ θςκή ημφ Κονίμο είκαζ δοκαηή δ
θςκή ημφ Κονίμο είκαζ ιεβαθμπνεπήξ. Ζ θςκή ημφ Κονίμο
ζοκηνίαεζ ηέδνμοξ ηαζ ζοκηνίαεζ μ Κφνζμξ ημοξ ηέδνμοξ
ημφ Λζαάκμο ηαζ ημοξ ηάκεζ κα ζηζνημφκ ζακ ιμζπάνζ ημκ
Λίαακμ, ηαζ ημ ζνζχκ, ζακ ιζηνυ ιμκμηέναημ γχμ. Ζ θςκή
ημφ Κονίμο δζαζνεί πένα βζα πένα ηζξ θθυβεξ ηήξ θςηζάξ. Ζ
θςκή ημφ Κονίμο ζείεζ ηδκ ένδιμ μ Κφνζμξ ζείεζ ηδκ ένδιμ
Κάδδξ. Ζ θςκή ημφ Κονίμο ηάκεζ κα ημζθμπμκμφκ μζ
εθαθίκεξ, ηαζ βοικχκεζ ηα δάζδ ιέζα δε ζημκ καυ ημο
ηαεέκαξ ηδνφηηεζ ηδ δυλα ημο. Ο Κφνζμξ ηάεεηαζ επάκς
ζημκ ηαηαηθοζιυ ηαζ ηάεεηαζ μ Κφνζμξ Βαζζθζάξ ζημκ
αζχκα. Ο Κφνζμξ εα δχζεζ δφκαιδ ζημκ θαυ ημο· μ Κφνζμξ
εα εοθμβήζεζ ημκ θαυ ημο ιε εζνήκδ.
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Φαλμόρ 29
Θα ζε ιεβαθφκς, Κφνζε επεζδή ιε ακφρςζεξ, ηαζ δεκ
φρςζεξ ημοξ επενμφξ ιμο εκακηίμκ ιμο. Κφνζε, μ Θευξ
ιμο, αυδζα ζε ζέκα, ηαζ ιε εενάπεοζεξ. Κφνζε, ακέααζεξ
απυ ημκ Άδδ ηδκ ροπή ιμο ιμο δζαθφθαλεξ ηδ γςή, βζα κα
ιδ ηαηέας ζημκ θάηημ. Φαθιςδήζηε ζημκ Κφνζμ, μζ υζζμί
ημο, ηαζ οικείηε ζηδκ ακάικδζδ ηδξ αβζμζφκδξ ημο. Δπεζδή,
δ μνβή ημο δζανηεί ιμκάπα ιία ζηζβιή γςή, υιςξ, είκαζ
ζηδκ εοιέκεζά ημο ηδκ εζπένα ιπμνεί κα ζοβηαημζηήζεζ
ηθαοειυξ, αθθά ημ πνςί ένπεηαζ αβαθθίαζδ. Καζ εβχ είπα
ιέζα ζηδκ εοηοπία ιμο: Γεκ εα ζαθεοηχ ζημκ αζχκα Κφνζε,
ιε ηδκ εοιέκεζά ζμο ζηενέςζεξ ημ αμοκυ ιμο. Έηνορεξ ημ
πνυζςπυ ζμο, ηαζ ηανάπηδηα. ε ζέκα, Κφνζε, έηναλα ηαζ
ζημκ Κφνζμ δεήεδηα. Πμζα ςθέθεζα είκαζ ζημ αίια ιμο, ακ
ηαηέας ζημκ θάηημ; ιήπςξ εα ζε οικεί δ ζηυκδ; Θα
ακαββέθθεζ ηδκ αθήεεζα ζμο; Άημοζε, Κφνζε, ηαζ εθέδζέ ιε
Κφνζε, βίκε αμδευξ ιμο. Μεηέηνερεξ ζε ιέκα ημκ ενήκμ
ιμο ζε πανά έθοζεξ ημκ ζάημ ιμο, ηαζ ιε πενζέγςζεξ
εοθνμζφκδ βζα κα ραθιςδεί ζε ζέκα δ δυλα ιμο, ηαζ κα ιδ
ζζςπά. Κφνζε, μ Θευξ ιμο, εα ζε οικχ ζημκ αζχκα.
Φαλμόρ 33
Θα εοθμβχ ημκ Κφνζμ ζε ηάεε ζηζβιή δ αίκεζή ημο εα
είκαζ πάκημηε ζημ ζηυια ιμο. ημκ Κφνζμ εα ηαοπάηαζ δ
ροπή ιμο μζ ηαπεζκμί εα αημφζμοκ ηαζ εα πανμφκ.
Μεβαθφκαηε ιαγί ιμο ημκ Κφνζμ, ηαζ αξ ορχζμοιε ιαγί ημ
υκμιά ημο. Δηγήηδζα ημκ Κφνζμ, ηαζ ιε εζζάημοζε, ηαζ απυ
υθμοξ ημοξ θυαμοξ ιμο ιε εθεοεένςζε. Δπέαθερακ ζ'
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αοηυκ, ηαζ θςηίζηδηακ, ηαζ ηα πνυζςπά ημοξ δεκ
κηνμπζάζηδηακ. Αοηυξ μ θηςπυξ έηναλε, ηαζ μ Κφνζμξ ημκ
εζζάημοζε, ηαζ απυ υθεξ ηζξ εθίρεζξ ημο ημκ έζςζε.
Άββεθμξ ημο Κονίμο ζηναημπεδεφεζ μθυβονα ζ' εηείκμοξ
πμο ημκ θμαμφκηαζ, ηαζ ημοξ εθεοεενχκεζ. Γεοεείηε ηαζ
δείηε υηζ μ Κφνζμξ είκαζ αβαευξ· ιαηάνζμξ μ άκενςπμξ,
εηείκμξ πμο εθπίγεζ ζ' αοηυκ. Φμαδεείηε ημκ Κφνζμ μζ άβζμί
ημο επεζδή, δεκ οπάνπεζ ζηένδζδ ζ' εηείκμοξ πμο ημκ
θμαμφκηαζ. Οζ πθμφζζμζ θηςπαίκμοκ ηαζ πεζκμφκ, αθθά
εηείκμζ πμο γδημφκ ημκ Κφνζμ δεκ ζηενμφκηαζ ηακέκα
αβαευ. Δθάηε, παζδζά, αημφζηε ιε εα ζαξ δζδάλς ημκ θυαμ
ημφ Κονίμο. Πμζμξ είκαζ μ άκενςπμξ, πμο εέθεζ γςή,
αβαπάεζ διένεξ, βζα κα δεζ ηαθυ; Φφθαβε ηδ βθχζζα ζμο
απυ ηαηυ, ηαζ ηα πείθδ ζμο απυ ημ κα ιζθμφκ δυθμ λέηθζκε
απυ ημ ηαηυ, ηαζ πνάηηε ημ αβαευ· γήηα εζνήκδ, ηαζ ηοκήβα
ηδκ. Σα ιάηζα ημφ Κονίμο είκαζ επάκς ζημοξ δζηαίμοξ, ηαζ
ηα αοηζά ημο ζηδκ ηναοβή ημοξ. Σμ πνυζςπμ ημο Κονίμο
είκαζ εκάκηζα ζ' εηείκμοξ πμο πνάηημοκ ηαηυ, βζα κα
αθακίζεζ απυ ηδ βδ ηδκ ακάικδζή ημοξ. Έηναλακ μζ
δίηαζμζ, ηαζ μ Κφνζμξ εζζάημοζε, ηαζ απυ υθεξ ημοξ ηζξ
εθίρεζξ ημφξ εθεοεένςζε. Ο Κφνζμξ είκαζ ημκηά ζ' εηείκμοξ
πμο είκαζ ζοκηνζιιέκμζ ζηδκ ηανδζά, ηαζ ζχγεζ ημοξ
ηαπεζκμφξ ζημ πκεφια. Πμθθέξ μζ εθίρεζξ ημφ δζηαίμο, αθθά
απ' υθεξ αοηέξ μ Κφνζμξ εα ημκ εθεοεενχζεζ. Αοηυξ
θοθάηηεζ υθα ηα ηυηαθά ημο ηακέκα απ' αοηά δεκ εα
ζοκηνζθηεί. Ζ ηαηία εα εακαηχζεζ ημκ αιανηςθυ ηζ εηείκμζ
πμο ιζζμφκ ημκ δίηαζμ εα παεμφκ. Ο Κφνζμξ θοηνχκεζ ηδκ
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ροπή ηςκ δμφθςκ ημο, ηαζ δεκ εα παεμφκ υθμζ εηείκμζ πμο
εθπίγμοκ ζ' αοηυκ.
Φαλμόρ 40
Μαηάνζμξ εηείκμξ πμο επζαθέπεζ ζημκ θηςπυ· ζε
διένα εθίρδξ εα ημκ εθεοεενχζεζ μ Κφνζμξ. Ο Κφνζμξ εα
ημκ θοθάλεζ, ηαζ εα δζαηδνήζεζ ηδ γςή ημο· ιαηάνζμξ εα
είκαζ επάκς ζηδ βδ ηαζ δεκ εα ημκ παναδχζεζξ ζηδκ
επζεοιία ηςκ επενχκ ημο. Ο Κφνζμξ εα ημκ δοκαιχκεζ
επάκς ζημ ηνεαάηζ ηήξ αννχζηζαξ ημο ζηδκ αζεέκεζά ημο
εζφ εα ζηνχκεζξ μθυηθδνμ ημ ηνεαάηζ ημο. Δβχ είπα:
Κφνζε, εθέδζέ ιε βζάηνερε ηδκ ροπή ιμο, επεζδή αιάνηδζα
ζε ζέκα. Οζ επενμί ιμο θέκε βζα ιέκα ιε ηαηία: Πυηε εα
πεεάκεζ, ηαζ εα παεεί ημ υκμιά ημο; Καζ ακ ηάπμζμξ ένπεηαζ
κα ιε δεζ, ιζθάεζ ιαηαζυηδηα· δ ηανδζά ημο ζοβηεκηνχκεζ
βζα ημκ εαοηυ ηδξ ακμιία αβαίκμκηαξ έλς, ηδ ιζθάεζ.
Δκακηίμκ ιμο ρζεονίγμοκ ιαγί υθμζ εηείκμζ πμο ιε ιζζμφκ
εκακηίμκ ιμο ζοθθμβίγμκηαζ ιε ηαηία, θέβμκηαξ: Καηυ
πνάβια ηυθθδζε επάκς ημο· ηαζ ηαεχξ είκαζ ηαηάημζημξ,
δεκ πνυηεζηαζ πθέμκ κα ζδηςεεί. Κζ αοηυξ αηυια μ
άκενςπμξ, ιαγί ιε ημκ μπμίμ γμφζα εζνδκζηά, ζημκ μπμίμ
είπα εθπίζεζ, αοηυξ πμο έηνςβε ημ ρςιί ιμο, ζήηςζε
εκακηίμκ ιμο ηδ θηένκα. Αθθά, εζφ, Κφνζε, εθέδζέ ιε, ηαζ
ζήηςζέ ιε, ηαζ εα ακηαπμδχζς ζ' αοημφξ. Απυ ημφημ
βκςνίγς υηζ εζφ δείπκεζξ εφκμζα επάκς ιμο, επεζδή μ
επενυξ δεκ ενζαιαεφεζ εκακηίμκ ιμο. Διέκα, υιςξ, εζφ ιε
ζηήνζλεξ ζηδκ αηεναζυηδηά ιμο, ηαζ ιε ζηενέςζεξ ιπνμζηά
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ζμο ζημκ αζχκα. Δοθμβδηυξ μ Κφνζμξ, μ Θευξ ημφ Ηζναήθ,
απυ ημκ αζχκα ηαζ ιέπνζ ημκ αζχκα. Αιήκ, ηαζ αιήκ.
Φαλμόρ 42
Θεέ, ηνίκε ιε, ηαζ δίηαζε ηδ δίηδ ιμο εκάκηζα ζε
ακυζζμ έεκμξ· εθεοεένςζέ ιε απυ άκενςπμ απάηδξ ηαζ
ακμιίαξ επεζδή, εζφ είζαζ μ Θευξ ηήξ δφκαιήξ ιμο βζαηί ιε
απέααθεξ; Γζαηί πενπαηάς ζηοενςπυξ απυ ηδκ ηαηάεθζρδ
ημο επενμφ; ηείθε ημ θςξ ζμο ηαζ ηδκ αθήεεζα ζμο αοηά
αξ ιε μδδβμφκ αξ ιε θένμοκ ζημ αμοκυ ηήξ αβζυηδηάξ ζμο,
ηαζ ζηα ζηδκχιαηά ζμο. Συηε, εα ιπς ιέζα ζημ
εοζζαζηήνζμ ημο Θεμφ, ζημκ Θευ, ηδκ εοθνμζφκδ ηήξ
αβαθθίαζήξ ιμο ηαζ εα ζε δμλμθμβχ ιε ηζεάνα, ς Θεέ, μ
Θευξ ιμο. Γζαηί είζαζ πενίθοπδ, ροπή ιμο; Καζ βζαηί
ηανάγεζαζ ιέζα ιμο; Έθπζζε ζημκ Θευ επεζδή, αηυια εα
ημκ οικχ· αοηυξ είκαζ δ ζςηδνία ημφ πνμζχπμο ιμο, ηαζ μ
Θευξ ιμο.
Φαλμόρ 44
Ζ ηανδζά ιμο ακααθφγεζ αβαευκ θυβμ εβχ θές ηα ένβα
ιμο ζημκ ααζζθζά δ βθχζζα ιμο είκαζ ηαθάιζ ηαποβνάθμο
βναιιαηέα. Δζφ είζαζ ςναζυηενμξ απυ ημοξ βζμοξ ηςκ
ακενχπςκ πάνδ λεπφεδηε ζηα πείθδ ζμο βζ' αοηυ, ζε
εοθυβδζε μ Θευξ ζημκ αζχκα. Πενίγςζε ηδ νμιθαία ζμο
ζημκ ιδνυ ζμο, δοκαηέ, ιέζα ζηδ δυλα ζμο ηαζ ιέζα ζηδ
ιεβαθμπνέπεζά ζμο. Καζ κα ηαηεομδχκεζαζ ζηδ
ιεβαθεζυηδηά ζμο, ηαζ ααζίθεοε ιε αθήεεζα, ηαζ πναυηδηα,
ηαζ δζηαζμζφκδ ηαζ ημ δελί ζμο πένζ εα ζμο δείλεζ θμαενά
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πνάβιαηα. Σα αέθδ ζμο είκαζ ημθηενά θαμί εα πέζμοκ απυ
ηάης ζμο· ηζ αοηά εα ιπδπημφκ ζηδκ ηανδζά ηςκ επενχκ
ημφ ααζζθζά. Ο ενυκμξ ζμο, Θεέ, παναιέκεζ ζημκ αζχκα ημφ
αζχκα ζηήπηνμ εοεφηδηαξ είκαζ ημ ζηήπηνμ ηήξ ααζζθείαξ
ζμο. Αβάπδζεξ δζηαζμζφκδ, ηαζ ιίζδζεξ αδζηία, βζ' αοηυ μ
Θευξ, μ Θευξ ζμο, ζε έπνζζε ιε θάδζ αβαθθίαζδξ
πενζζζυηενμ απυ ημοξ ιεηυπμοξ ζμο. ιφνκα ηαζ αθυδ ηαζ
ηαζία εοςδζάγμοκ υθα ηα ζιάηζά ζμο, υηακ αβαίκεζξ απυ ηα
εθεθάκηζκα παθάηζα, ιε ηα μπμία ζε εφθνακακ. Θοβαηένεξ
ααζζθζάδςκ παναανίζημκηαζ ζηζξ ηζιέξ ζμο δ ααζίθζζζα
ζηάεδηε απυ ηα δελζά ζμο ζημθζζιέκδ ιε πνοζάθζ ημο
Οθείν. Άημοζε, εοβαηένα, ηαζ δεξ, ηαζ ζηνέρε ημ αοηί ζμο
ηαζ θδζιυκδζε ημκ θαυ ζμο, ηαζ ημ ζπίηζ ημφ παηένα ζμο
ηαζ μ ααζζθζάξ εα επζεοιήζεζ ημ ηάθθμξ ζμο επεζδή, αοηυξ
είκαζ μ Κφνζυξ ζμο ηαζ πνμζηφκδζε αοηυκ. Καζ δ εοβαηένα
ηήξ Σφνμο εα παναζηαεεί ιε δχνα ημ πνυζςπυ ζμο εα
ζηεηεφζμοκ μζ πθμφζζμζ ημο θαμφ. Όθδ δ δυλα ηήξ
εοβαηέναξ ημφ ααζζθζά είκαζ απυ ιέζα ημ έκδοιά ηδξ είκαζ
πνοζμΰθακημ. Θα θενεεί ζημκ ααζζθζά ιε ηεκηδηυ ζιάηζμ
πανεέκεξ ζφκηνμθμί ηδξ, πίζς ηδξ, εα θενεμφκ ζε ζέκα.
Θα θενεμφκ ιε εοθνμζφκδ ηαζ αβαθθίαζδ εα ιπμοκ ιέζα
ζημ παθάηζ ημφ ααζζθζά. Ακηί βζα ημοξ παηένεξ ζμο εα είκαζ
μζ βζμζ ζμο αοημφξ εα ηάκεζξ άνπμκηεξ ζε μθυηθδνδ ηδ βδ.
Θα ικδιμκεφς ημ υκμιά ζμο ζε υθεξ ηζξ βεκεέξ βζ' αοηυ, εα
ζε οικμφκ μζ θαμί ζε αζχκα ημφ αζχκα.
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Φαλμόρ 45
Ο Θευξ είκαζ ηαηαθοβή ιαξ ηαζ δφκαιδ, αμήεεζα
εημζιυηαηδ ιέζα ζηζξ εθίρεζξ. Γζ' αοηυ, δεκ εα θμαδεμφιε
ηαζ ακ δ βδ ζαθεοηεί, ηαζ ηα αμοκά ιεηαημπζζημφκ ζημ
ιέζμκ ηςκ εαθαζζχκ ηαζ ακ δπμφκ ηαζ ηανάγμκηαζ ηα κενά
ημοξ· ηαζ ηα αμοκά ζείμκηαζ ελαζηίαξ ηήξ έπανζήξ ημοξ.
Πμηαιυξ, ηαζ ηα νοάηζα ημο εα εοθναίκμοκ ηδκ πυθδ ημφ
Θεμφ, ημκ άβζμ ηυπμ ηςκ ζηδκςιάηςκ ημφ Τρίζημο. Ο
Θευξ είκαζ ζημ ιέζμκ ηδξ δεκ εα ζαθεοηεί εα ηδ αμδεήζεζ μ
Θευξ απυ ημ πάναια ηδξ αοβήξ. Σα έεκδ θνφαλακ μζ
ααζζθείεξ ζαθεφηδηακ έδςζε ηδ θςκή ημο δ βδ δζαθφεδηε.
Ο Κφνζμξ ηςκ δοκάιεςκ είκαζ ιαγί ιαξ πνμπφνβζυ ιαξ
είκαζ μ Θευξ ημφ Ηαηχα. Δθάηε, δέζηε ηα ένβα ημφ Κονίμο,
πμζεξ ηαηαζηνμθέξ έηακε ζηδ βδ. Καηαπαφεζ ημοξ
πμθέιμοξ ιέπνζ ηα πέναηα ηδξ βδξ ζοκηνίαεζ ηυλμ, ηαζ
ηαηαηυαεζ θυβπδ ηαίεζ άιαλεξ ιε θςηζά. Ζζοπάζηε, ηαζ
βκςνίζηε υηζ εβχ είιαζ μ Θευξ εα ορςεχ ακάιεζα ζηα
έεκδ εα ορςεχ ζηδ βδ. Ο Κφνζμξ ηςκ δοκάιεςκ είκαζ ιαγί
ιαξ· πνμπφνβζυ ιαξ είκαζ μ Θευξ ημφ Ηαηχα.
Φαλμόρ 46
Όθμζ μζ θαμί, ηνμηήζηε ηα πένζα αθαθάληε ζημκ Θευ ιε
θςκή αβαθθίαζδξ. Δπεζδή, μ Κφνζμξ είκαζ Ύρζζημξ,
θμαενυξ, ιεβάθμξ ααζζθζάξ ζε μθυηθδνδ ηδ βδ. Τπέηαλε ζε
ιαξ θαμφξ, ηαζ έεκδ ηάης απυ ηα πυδζα ιαξ. Γζάθελε βζα
ιαξ ηδκ ηθδνμκμιζά ιαξ, ηδ δυλα ημφ Ηαηχα, ημκ μπμίμ
αβάπδζε. Ο Θευξ ακέαδηε ιε αθαθαβιυ, μ Κφνζμξ ακέαδηε
ιε θςκή ζάθπζββαξ. Φάθηε ζημκ Θευ, ράθηε ράθηε ζημκ
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Βαζζθζά ιαξ, ράθηε. Δπεζδή, Βαζζθζάξ μθυηθδνδξ ηδξ βδξ
είκαζ μ Θευξ ράθηε ιε ζφκεζδ. Ο Θευξ ααζζθεφεζ επάκς
ζηα έεκδ μ Θευξ ηάεεηαζ επάκς ζημκ ενυκμ ηήξ αβζυηδηάξ
ημο. Οζ άνπμκηεξ ηςκ θαχκ ζοβηεκηνχεδηακ ιαγί ιε ημκ
θαυ ημφ Θεμφ ημφ Ααναάι επεζδή, ημο Θεμφ είκαζ μζ
αζπίδεξ ηδξ βδξ ορχεδηε οπεναμθζηά.

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟ (Ισάλλεο 14:26-15:3)
Καζ μ Πανάηθδημξ, ημ Πκεφια ημ Άβζμ, πμο μ Παηέναξ
εα ζηείθεζ ζημ υκμιά ιμο, εηείκμξ εα ζαξ ηα δζδάλεζ υθα,
ηαζ εα ζαξ οπεκεοιίζεζ υθα υζα είπα πνμξ εζάξ. Δζνήκδ
αθήκς ζε ζαξ, εζνήκδ ηδ δζηή ιμο δίκς ζε ζαξ· υπζ υπςξ
δίκεζ μ ηυζιμξ, ζαξ δίκς εβχ. Αξ ιδ ηανάγεηαζ δ ηανδζά
ζαξ ιήηε κα δεζθζάγεζ. Αημφζαηε υηζ εβχ ζαξ είπα:
Πδβαίκς ηαζ ένπμιαζ πνμξ εζάξ. Ακ ιε αβαπμφζαηε, εα
παζνυζαζηακ υηζ είπα: Πδβαίκς πνμξ ημκ Παηένα· επεζδή, μ
Παηέναξ ιμο είκαζ ιεβαθφηενυξ ιμο. Καζ ηχνα ζαξ ημ είπα
πνζκ βίκεζ, βζα κα πζζηέρεηε υηακ βίκεζ. Γεκ εα ιζθήζς
πμθθά πθέμκ ιαγί ζαξ· επεζδή, ένπεηαζ μ άνπμκηαξ ημφημο
ημφ ηυζιμο, ηαζ δεκ έπεζ ηίπμηε ιέζα ζε ιέκα. Αθθά, βζα κα
βκςνίζεζ μ ηυζιμξ υηζ αβαπάς ημκ Παηένα ηαζ, υπςξ ιε
πνυζηαλε μ Παηέναξ, έηζζ ηάκς. δηςεείηε, αξ
ακαπςνήζμοιε απυ εδχ. Δβχ είιαζ δ άιπεθμξ δ αθδεζκή,
ηαζ μ Παηέναξ ιμο είκαζ μ βεςνβυξ. Κάεε ηθήια ζε ιέκα,
ημ μπμίμ δεκ θένκεζ ηανπυ, ημ απμηυπηεζ· ηαζ ηαεέκα ημ
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μπμίμ θένκεζ ηανπυ, ημ ηαεανίγεζ, βζα κα θένεζ
πενζζζυηενμ ηανπυ. Σχνα, εζείξ είζηε ηαεανμί, ελαζηίαξ
ημο θυβμο πμο ζαξ ιίθδζα. ΚΑΙ ΓΟΞΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ
ΠΑΝΣΟΣΔ ΣΟΤ ΑΙΩΝΑ ΣΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ
ε πξνζθπλνύκε Υξηζηέ κε ηνλ αγαζό Παηέξα ζoπ θαη
ην Άγην πλεύκα, δηόηη ήξζεο θαη καο έζσζεο.
ΛΔΓΟΝΣΑΙ ΣΑ ΣΡΟΠΑΡΙΑ ΑΤΣΑ:
Σμ Άβζμ πκεφια ζμο Κφνζε πμο έζηεζθεξ επάκς ζημοξ
Αβίμοξ ιαεδηέξ ζμο ηαζ ημοξ ηζιδιέκμοξ απμζηυθμοξ ζμο
ηδκ ηνίηδ χνα, ιδκ ημ απμιαηνφκεζξ απυ ειάξ, αβαεέ, αθθά
ακακέςζε ημ ιέζα ιαξ. Γδιζμφνβδζε ζε ειέκα ιζα αβκή
ηανδζά Θεέ ηαζ ακακέςζε ημ μνευ πκεφια ιέζα ιμο. Μδ
ιε απμδζχλεζξ απυ ημ πνυζςπυ ζμο ηαζ ιδκ απμιαηνφκεζξ
απυ ειέκα ημ πκεφια ζμο ημ άβζμ. ΔΟΞΑ ΠΑΣΡΙ ΚΑΙ ΤΙΟ
ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙ
Κφνζε πμο έζηεζθεξ ημ Άβζμ πκεφια ζμο επάκς ζημοξ
αβίμοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ ηζιδιέκμοξ απμζηυθμοξ ζμο ηδκ
ηνίηδ χνα, ιδκ ημ απμιαηνφκεζξ απυ ειάξ, αβαεέ, αθθά
ζμο γδηάιε κα ημ ακακεχζεζξ ιέζα ιαξ Κφνζε Ηδζμφ
Υνζζηέ Τζέ ημο Θεμφ μ Λυβμξ. Ακακέςζε ιέζα ιαξ ημ
μνευ γςμπμζυ πκεφια, ημ πκεφια ηδξ πνμθδηείαξ ηαζ ηδξ
αβκυηδηαξ, ημ πκεφια ηδξ Αβζυηδηαξ, ηδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ
ηδξ ελμοζίαξ, Πακημδφκαιε, ηαζ εζφ, πμο είζαζ ημ θςξ ηςκ
ροπχκ ιαξ ηαζ θςηίγεζξ ηάεε άκενςπμ πμο ένπεηαζ ζημκ
52

ηυζιμ, εθέδζμκ ιαξ. ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ ΑΔΙ ΚΑΙ ΔΙ
ΣΟΤ ΑΙΩΝΑ ΣΩΝ ΑΙΏΝΩΝ ΑΜΗΝ
Θεμηυηε ζε ζέκα ηάκμοιε έηηθδζδ πμο είζαζ δ
αθδεζκή άιπεθμξ, δ ηομθμνμφζα ημκ ηανπυ ηδξ γςήξ, ζε
ζέκα πμο είζαζ βειάηδ πάνδ ιαγί ιε ημοξ απμζηυθμοξ βζα
ηδ ζςηδνία ηςκ ροπχκ ιαξ. Δοθμβείηαζ μ Κφνζμξ μ Θευξ
ιαξ. Δοθμβείηαζ μ Κφνζμξ, πμο ηαεδιενζκά πνμεημζιάγεζ ημ
δνυιμ ιαξ, βζαηί είκαζ μ Θευξ ηδξ ζςηδνίαξ ιαξ. ΚΑΙ ΝΤΝ
ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΏΝΧΝ
ΑΜΗΝ
Οονάκζε πανάηθδηε ααζζθζά, πκεφια ηδξ αθήεεζαξ, πμο
είζαζ πανχκ πακηαπμφ ηαζ ιαξ βειίγεζξ υθμοξ, εδζαονέ
ηςκ αβαεχκ πναβιάηςκ ηαζ δςνδηή ηδξ γςήξ, πανεονέζμο
ηαζ ηαημίηδζε ζε ιαξ, ηαεάνζζε ιαξ απυ υθεξ ηζξ αιανηίεξ,
αβαεέ, ηαζ ζχζε ηζξ ροπέξ ιαξ. ΔΟΞΑ ΠΑΣΡΙ ΚΑΙ ΤΙΟ
ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙ
Όπςξ αηνζαχξ ζηάεδηεξ ζημοξ ιαεδηέξ ζμο, ςηήνα,
ηαζ ημοξ έδςζεξ ηδκ εζνήκδ, πανεονέζμο ιαγί ιαξ, δχζε
ιαξ ηδκ εζνήκδ ζμο ηαζ ζχζε ηζξ ροπέξ ιαξ. ΚΑΙ ΝΤΝ
ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΏΝΧΝ
ΑΜΗΝ
Όπμηε ζηεηυιαζηε ζημ Άβζμ ζενυ ζμο, κζχεμοιε υπςξ
μζ ακαζηδιέκμζ ζημκ μονακυ. Θεμηυηε, εζφ πμο είζαζ δ
πφθδ ημο μονακμφ, άκμζλέ βζα ειάξ ηδκ πφθδ ημο εθέμοξ.
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Εδώ ο πποζκςνηηήρ λέει Κύπιε ελέηζον 41 θοπέρ
Άγιορ, Άγιορ, Άγιορ,(ζελ.37)
Πάηεπ ημών....
ΑΦΔΗ
Θεέ ημο μίηημο ηαζ Κφνζε ηδξ πανδβμνζάξ, πμο ιαξ
πανδβμνμφζεξ πάκηα ιε ημ Άβζμ πκεφια ζμο ημ
πανάηθδημ, ζε εοπανζζημφιε, πμο ιαξ έβεζνεξ βζα
πνμζεοπή αοηήκ ηδκ άβζα χνα, ηαηά ηδκ μπμία λεπείθζζε
άθεμκα δ πάνδ ημο Αβίμο πκεφιαηυξ ζμο επάκς ζημοξ
Αβίμοξ ιαεδηέξ ζμο ηαζ ζημοξ ηζιδιέκμοξ ηαζ
εοθμβδιέκμοξ απμζηυθμοξ ζμο, ζακ βθχζζεξ απυ θςηζά.
Εδηάιε απυ εζέκα θζθάκενςπε, κα δεπηείξ ηζξ πνμζεοπέξ
ιαξ, κα ζοβπςνήζεζξ ηζξ αιανηίεξ ιαξ, κα ζηείθεζξ επάκς
ιαξ ηδκ πάνδ ημο Αβίμο πκεφιαηυξ ζoο ηαζ κα ιαξ
ηαεανίζεζξ απυ υθεξ ηζξ αηαεανζίεξ ημο ζχιαημξ ηαζ ημο
πκεφιαημξ. Καεμδήβδζέ ιαξ ζε έκακ πκεοιαηζηυ αίμ, βζα
κα ααδίζμοιε ιε ημ πκεφια ηαζ κα ιδκ εηπθδνχζμοιε ημοξ
πυεμοξ ηδξ ζάνηαξ. Καηαλίςζε ιαξ κα ζε οπδνεηήζμοιε
ιε αβκυηδηα ηαζ δζηαζμζφκδ, υθεξ ηζξ διένεξ ηδξ γςήξ ιαξ.
Γζαηί ζε εζέκα ακήηεζ δ δυλα, δ ηζιή ηαζ δ ελμοζία, ιε ημκ
αβαευ Παηένα ζμο ηαζ ημ Άβζμ πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ
ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ
Άθεζη πος λέγεηαι ηέλορ κάθε ώπαρ: Ελέηζον ημάρ
(ζελ.39 )
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ΔΚΣΗ ΩΡΑ
ημ υκμια ημο Παηνυξ, ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο
Πκεφιαημξ, έκαξ Θευξ. Aιήκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε
εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εοθυβδζε. Aιήκ. Γυλα
Παηνί ηαζ Τζυ ηαζ Άβζμ Πκεφιαηζ ηαζ κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ
ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Η πξνζεπρή ηεο έθηεο ώξαο από ηελ επινγεκέλε
εκέξα, ηελ πξνζθέξνπκε ζην Υξηζηό ην βαζηιηά καο
θαη ην Θεό καο θαη ηνλ ηθεηεύνπκε λα ζπγρσξήζεη ηηο
ακαξηίεο καο.
Από ηνπο ςαικνύο θαη ηνπο ύκλνπο ηνπ παηέξα καο
Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη ηνπ αγλνύ βαζηιηά ε επινγία ηνπ
λα είλαη καδί καο ακήλ.
Φαλμόρ 53
Θεέ, ζχζε ιε ζημ υκμιά ζμο, ηαζ ηνίκε ιε ιέζα ζηδ
δφκαιή ζμο. Θεέ, άημοζε ηδκ πνμζεοπή ιμο αηνμάζμο ηα
θυβζα ημο ζηυιαηυξ ιμο. Δπεζδή, λέκμζ ζδηχεδηακ
εκακηίμκ ιμο, ηαζ ηαηαδοκαζηέξ γδημφκ ηδκ ροπή ιμο δεκ
έααθακ ημκ Θευ ιπνμζηά ημοξ. Γέζηε, μ Θευξ ιε αμδεάεζ μ
Κφνζμξ είκαζ ιαγί ιε εηείκμοξ πμο οπμζηδνίγμοκ ηδκ ροπή
ιμο. Θα ζηνέρεζ ημ ηαηυ επάκς ζημοξ επενμφξ ιμο κα
ελμθυενεοζέ ημοξ ιέζα ζηδκ αθήεεζα ζμο. Αοημπνμαίνεηα
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εα εοζζάζς ζε ζέκα εα δμλμθμβχ ημ υκμιά ζμο, Κφνζε,
επεζδή είκαζ αβαευ. Δπεζδή, ιε θφηνςζε απυ ηάεε
ζηεκμπχνζα, ηαζ ημ ιάηζ ιμο είδε ηδκ εηδίηδζδ επάκς
ζημοξ επενμφξ ιμο.
Φαλμόρ 56
Δθέδζε ιε, ς Θεέ, εθέδζέ ιε επεζδή, ζε ζέκα
ζηδνίπηδηε δ ροπή ιμο. ηαζ ζηδ ζηζά ηςκ πηενφβςκ ζμο εα
εθπίγς, ιέπνζξ υημο πενάζμοκ μζ ζοιθμνέξ. Θα ηνάγς
ζημκ Θευ, ημκ φρζζημ, ζημκ Θευ πμο εομδχκεζ ηα πάκηα βζα
ιέκα. Θα ζηείθεζ απυ ημκ μονακυ ηαζ εα ιε ζχζεζ εα
κηνμπζάζεζ εηείκμκ πμο πάζηεζ κα ιε ηαηαπζεί μ Θευξ εα
ζηείθεζ ημ έθευξ ημο ηαζ ηδκ αθήεεζα ημο. Ζ ροπή ιμο είκαζ
ακάιεζα ζε θζμκηάνζα ανίζημιαζ ακάιεζα ζε θθμβενμφξ
ακενχπμοξ. πμο ηα δυκηζα ημοξ είκαζ θυβπεξ ηαζ αέθδ, ηαζ δ
βθχζζα ημοξ ημθηενυ λίθμξ. Τρχζμο επάκς απυ ημοξ
μονακμφξ, Θεέ δ δυλα ζμο αξ είκαζ επάκς ζε υθδ ηδ βδ.
Δημίιαζακ παβίδα ζηα αήιαηά ιμο δ ροπή ιμο ηζκδφκεοε
κα πέζεζ έζηαρακ θάηημ ιπνμζηά ιμο, μζ ίδζμζ έπεζακ
ιέζα ζ' αοηυκ. Έημζιδ είκαζ δ ηανδζά ιμο, Θεέ, έημζιδ
είκαζ δ ηανδζά ιμο εα ράθθς ηαζ εα ραθιςδχ. Ξφπκα,
δυλα ιμο λφπκα, ραθηήνζ ηαζ ηζεάνα εα λοπκήζς ημ πνςί.
Θα ζε επαζκέζς, Κφνζε, ακάιεζα ζημοξ θαμφξ εα
ραθιςδχ ζε ζέκα ακάιεζα ζηα έεκδ. Δπεζδή, ημ έθευξ ζμο
ιεβαθφκεδηε ιέπνζ ημοξ μονακμφξ, ηαζ δ αθήεεζα ζμο
ιέπνζ ηα ζφκκεθα. Τρχζμο επάκς απυ ημοξ μονακμφξ, Θεέ
δ δυλα ζμο αξ είκαζ επάκς ζε υθδ ηδ βδ.
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Φαλμόρ 60
Δζζάημοζε ηδκ ηναοβή ιμο, Θεέ πνυζελε ζηδκ
πνμζεοπή ιμο. Απυ ηα πέναηα ηδξ βδξ εα ηνάγς ζε ζέκα,
υηακ θζπμεοιάεζ δ ηανδζά ιμο μδήβδζέ ιε ζηδκ πέηνα, πμο
είκαζ πάνα πμθφ ρδθή βζα ιέκα. Δπεζδή, εζφ έβζκεξ
ηαηαθφβζυ ιμο, ζζπονυξ πφνβμξ, ιπνμζηά ζημκ επενυ.
Μέζα ζηδ ζηδκή ζμο εα πανμζηχ δζανηχξ εα ηαηαθφβς
ηάης απυ ηδ ζηέπδ ηςκ πηενφβςκ ζμο. Δπεζδή, εζφ, Θεέ,
εζζάημοζεξ ηζξ εοπέξ ιμο ιμο έδςζεξ ηδκ ηθδνμκμιζά
εηείκςκ πμο θμαμφκηαζ ημ υκμιά ζμο. Θα πνμζεέζεζξ
διένεξ ζηζξ διένεξ ημφ ααζζθζά ηα πνυκζα ημο αξ είκαζ ζε
βεκεά ηαζ βεκεά. Θα ιέκεζ πακημηζκά ιπνμζηά ζημκ Θευ
ηάκε κα ημκ δζαθοθάηημοκ ημ έθεμξ ηαζ δ αθήεεζα. Έηζζ εα
ραθιςδχ δζανηχξ ημ υκμιά ζμο, βζα κα εηπθδνχκς
ηαεδιενζκά ηζξ εοπέξ ιμο.
Φαλμόρ 62
Φαθιυξ ημφ Γααίδ, υηακ ανζζηυηακ ζηδκ ένδιμ ημο
Ημφδα. Θεέ, εζφ είζαζ μ Θευξ ιμο ζε γδηάς απυ ημ πνςί ζε
δζράεζ δ ροπή ιμο, ζε πμεεί δ ζάνηα ιμο, ιέζα ζε βδ
ένδιδ, λενή, ηαζ άκοδνδ βζα κα αθέπς ηδ δφκαιή ζμο ηαζ
ηδ δυλα ζμο, ηαεχξ ζε είδα ζημ αβζαζηήνζμ. Δπεζδή, ημ
έθευξ ζμο είκαζ ηαθφηενμ απυ ηδ γςή ηα πείθδ ιμο εα ζε
επαζκμφκ. Έηζζ εα ζε εοθμβχ ζηδ γςή ιμο ηαζ ζημ υκμιά
ζμο εα ορχκς ηα πένζα ιμο. ακ απυ πάπμξ ηαζ ιεδμφθζ εα
πμνηάζεζ δ ροπή ιμο, ηαζ ιε πείθδ αβαθθίαζδξ εα οικεί ημ
ζηυια ιμο, υηακ ζημ ηνεαάηζ ιμο ζε εοιάιαζ, ζε ζέκα
ιεθεηχ ζηζξ θοθαηέξ ηήξ κφπηαξ. Δπεζδή, ζηάεδηεξ αμήεεζά
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ιμο, βζ' αοηυ, ηάης απυ ηδ ζηζά ηςκ πηενφβςκ ζμο εα
παίνς. Ζ ροπή ιμο πνμζημθθήεδηε πίζς απυ ζέκα ημ δελί
ζμο πένζ ιε οπμζηδνίγεζ. Καζ εηείκμζ πμο γδημφκ ηδκ ροπή
ιμο, βζα κα ηδκ ελμθμενεφζμοκ, εα ιπμοκ ζηα ηαηχηαηα
ιένδ ηήξ βδξ εα πέζμοκ ιε νμιθαία εα είκαζ ιενίδα ζε
αθεπμφδεξ. Καζ μ ααζζθζάξ εα εοθνακεεί ζημκ Θευ εα
δμλαζηεί ηάεε έκαξ πμο μνηίγεηαζ ζ' αοηυκ επεζδή, ημ
ζηυια εηείκςκ πμο ιζθμφκ ρέιαηα, εα ηθεζζηεί.
Φαλμόρ 66
Ο Θευξ κα ιαξ ζπθαπκζζηεί, ηαζ κα ιαξ εοθμβήζεζ! Να
επζθάιρεζ επάκς ιαξ ημ πνυζςπυ ημο. Γζα κα βκςνζζηεί
ζηδ βδ μ δνυιμξ ζμο, ζε υθα ηα έεκδ δ ζςηδνία ζμο. Αξ ζε
οικμφκ μζ θαμί, Θεέ αξ ζε οικμφκ υθμζ μζ θαμί. Αξ
εοθνακεμφκ ηαζ αξ αθαθάλμοκ ηα έεκδ επεζδή, εα ηνίκεζξ
ημοξ θαμφξ ιε εοεφηδηα, ηαζ εα μδδβήζεζξ ηα έεκδ ζηδ βδ.
Αξ ζε οικμφκ μζ θαμί, Θεέ, αξ ζε οικμφκ υθμζ μζ θαμί. Ζ βδ
εα δίκεζ ημκ ηανπυ ηδξ εα ιαξ εοθμβήζεζ μ Θευξ, μ Θευξ
ιαξ. Θα ιαξ εοθμβήζεζ μ Θευξ, ηαζ εα ημκ θμαδεμφκ υθα
ηα πέναηα ηδξ βδξ.
Φαλμόρ 69
Θεέ, ηάκε βνήβμνα βζα κα ιε εθεοεενχζεζξ ηάκε
βνήβμνα, Κφνζε, βζα κ'άνεεζξ ζε αμήεεζά ιμο. Αξ κηναπμφκ,
ηαζ αξ αζζποκεμφκ, αοημί πμο γδημφκ ηδκ ροπή ιμο αξ
βονίζμοκ πνμξ ηα πίζς, ηαζ αξ κηναπμφκ, αοημί πμο εέθμοκ
ημ ηαηυ ιμο. Αξ βονίζμοκ πίζς βζα ακηαιμζαή ηδξ κηνμπήξ
ημοξ, αοημί πμο θέκε: Μπνάαμ, ιπνάαμ! Αξ αβάθθμκηαζ,
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ηαζ αξ εοθναίκμκηαζ ζε ζέκα, υθμζ αοημί πμο ζε γδημφκ ηζ
αοημί πμο αβαπμφκ ηδ ζςηδνία ζμο αξ θέκε βζα πάκηα: Αξ
ιεβαθοκεεί μ Θευξ. Δβχ, υιςξ, είιαζ θηςπυξ ηαζ πέκδηαξ
Θεέ, ηάκε βνήβμνα κα ιε εθεοεενχζεζξ εζφ είζαζ αμήεεζά
ιμο ηαζ εθεοεενςηήξ ιμο Κφνζε, ιδ αναδφκεζξ.
Φαλμόρ 83
Πυζμ αβαπδηέξ είκαζ μζ ζηδκέξ ζμο, Κφνζε ηςκ
δοκάιεςκ! Δπζπμεεί, ηαζ ιάθζζηα θζπμεοιεί δ ροπή ιμο βζα
ηζξ αοθέξ ημφ Κονίμο δ ηανδζά ιμο ηαζ δ ζάνηα ιμο
παίνμκηαζ οπεναμθζηά βζα ημκ γςκηακυ Θευ. Ναζ, ημ
ζπμονβίηζ ανήηε ηαημζηία, ηαζ δ ηνοβυκα θςθζά βζα ημκ
εαοηυ ηδξ, υπμο αάγεζ ηα κεμβέκκδηά ηδξ, ηα εοζζαζηήνζά
ζμο, Κφνζε ηςκ δοκάιεςκ, Βαζζθζά ιμο, ηαζ Θεέ ιμο.
Μαηάνζμζ εηείκμζ πμο ηαημζημφκ ζημκ μίημκ ζμο εα ζε
αζκμφκ πάκημηε. Μαηάνζμξ μ άκενςπμξ, ημο μπμίμο δ
δφκαιδ είκαζ ζε ζέκα ζηδκ ηανδζά ηςκ μπμίςκ είκαζ μζ
δνυιμζ ζμο· μζ μπμίμζ, ηαεχξ δζαααίκμοκ ιέζα απυ ηδκ
ημζθάδα ημφ Κθαοειυκα, ηδκ ηάκμοκ πδβή κενχκ ηαζ δ
ανμπή αηυια βειίγεζ ημοξ θάηημοξ. Πνμπςνμφκ απυ
δφκαιδ ζε δφκαιδ ηάεε έκαξ απ' αοημφξ θαίκεηαζ ιπνμζηά
ζημκ Θευ ζηδ ζχκ. Κφνζε, Θεέ ηςκ δοκάιεςκ, εζζάημοζε
ηδκ πνμζεοπή ιμο δχζε αηνυαζδ, Θεέ ημφ Ηαηχα. Γεξ,
Θεέ, δ αζπίδα ιαξ, ηαζ επίαθερε ζημ πνυζςπμ ημο
πνζζιέκμο ζμο. Δπεζδή, ηαθφηενδ είκαζ ιία διένα ζηζξ
αοθέξ ζμο, πανά πζθζάδεξ· εα πνμηζιμφζα κα είιαζ εονςνυξ
ζημκ μίημ ημφ Θεμφ ιμο, πανά κα ηαημζηχ ζηζξ ζηδκέξ ηήξ
πμκδνίαξ. Δπεζδή, ήθζμξ ηαζ αζπίδα είκαζ μ Κφνζμξ μ Θευξ
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πάνδ ηαζ δυλα εα δχζεζ μ Κφνζμξ δεκ εα ζηενήζεζ απυ
ηακέκα αβαευ αοημφξ πμο πενπαημφκ ιε αηαηία. Κφνζε ηςκ
δοκάιεςκ, ιαηάνζμξ μ άκενςπμξ πμο εθπίγεζ ζε ζέκα.
Φαλμόρ 84
Δοανεζηήεδηεξ, Κφνζε, ζηδ βδ ζμο, έθενεξ απυ ηδκ
αζπιαθςζία ημκ Ηαηχα. οβπχνδζεξ ηδκ ακμιία ημφ θαμφ
ζμο· ζηέπαζεξ υθεξ ηζξ αιανηίεξ ημοξ. Καηέπαοζεξ υθδ ηδκ
μνβή ζμο· έζηνερεξ ημ πνυζςπυ ζμο απυ ηδκ μνβή ημφ
εοιμφ ζμο. Δπέζηνερέ ιαξ, Θεέ ηήξ ζςηδνίαξ ιαξ, ηαζ
ηαηάπαοζε ημκ εοιυ ζμο εκακηίμκ ιαξ. Θα είζαζ βζα πάκηα
μνβζζιέκμξ ιαγί ιαξ; Θα επεηηείκεζξ ηδκ μνβή ζμο απυ
βεκεά ζε βεκεά; Γεκ εα ιαξ γςμβμκήζεζξ λακά, βζα κα
εοθναίκεηαζ μ θαυξ ζμο ζε ζέκα; Γείλε ζε ιαξ, Κφνζε, ημ
έθευξ ζμο, ηαζ δχζε ζε ιαξ ηδ ζςηδνία ζμο. Θα αημφζς ηζ
εα ιζθήζεζ μ Κφνζμξ μ Θευξ επεζδή, εα ιζθήζεζ εζνήκδ ζημκ
θαυ ημο, ηαζ ζημοξ μζίμοξ ημο· ηαζ αξ ιδ επζζηνέρμοκ ζε
αθνμζφκδ. Βέααζα, ημκηά ζ' εηείκμοξ πμο ημκ θμαμφκηαζ
είκαζ δ ζςηδνία ημο, βζα κα ηαημζηεί δυλα ζηδ βδ ιαξ.
Έθεμξ ηαζ αθήεεζα ζοκαπακηήεδηακ δζηαζμζφκδ ηαζ εζνήκδ
θζθήεδηακ. Αθήεεζα εα ακααθαζηήζεζ απυ ηδ βδ ηαζ
δζηαζμζφκδ εα ζηφρεζ απυ ημκ μονακυ. Ο Κφνζμξ, αέααζα,
εα δχζεζ ημ αβαευ ηαζ δ βδ ιαξ εα δχζεζ ημκ ηανπυ ηδξ.
Γζηαζμζφκδ εα πνμπμνεφεηαζ ιπνμζηά ημο, ηαζ εα ηδ αάθεζ
ζημκ δνυιμ ηςκ αδιάηςκ ημο.
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Φαλμόρ 85
ηνέρε, Κφνζε, ημ αοηί ζμο εζζάημοζέ ιε, επεζδή εβχ
είιαζ θηςπυξ ηαζ πέκδηαξ. Φφθαλε ηδκ ροπή ιμο, επεζδή
είιαζ υζζμξ εζφ, Θεέ ιμο, ζχζε ημκ δμφθμ ζμο, πμο εθπίγεζ
ζε ζέκα. Δθέδζέ ιε, Κφνζε, επεζδή ζε ζέκα ηνάγς υθδ ηδκ
διένα. Δφθνακε ηδκ ροπή ημφ δμφθμο ζμο, επεζδή, Κφνζε,
ζε ζέκα ορχκς ηδκ ροπή ιμο. Δπεζδή εζφ, Κφνζε, είζαζ
αβαευξ, ηαζ εφζπθαπκμξ, ηαζ πμθοέθεμξ ζε υθμοξ εηείκμοξ
πμο ζε επζηαθμφκηαζ. Γχζε αηνυαζδ, Κφνζε, ζηδκ
πνμζεοπή ιμο, ηαζ πνυζελε ζηδ θςκή ηςκ δεήζεχκ ιμο. ε
διένα εθίρδξ εα ζε επζηαθμφιαζ, επεζδή εα ιε εζζαημφξ.
Γεκ οπάνπεζ υιμζυξ ζμο ακάιεζα ζημοξ εεμφξ, Κφνζε μφηε
ένβα υιμζα ιε ηα ένβα ζμο. Όθα ηα έεκδ, πμο έηακεξ,
ε'άνεμοκ ηαζ εα πνμζηοκήζμοκ ιπνμζηά ζμο, Κφνζε, ηαζ
εα δμλάζμοκ ημ υκμιά ζμο επεζδή, είζαζ ιεβάθμξ, ηαζ
ηάκεζξ εαοιαζηά ένβα εζφ είζαζ μ ιυκμξ Θευξ. Γίδαλέ ιε,
Κφνζε, ημκ δνυιμ ζμο, ηαζ εα πενπαηχ ζηδκ αθήεεζα ζμο
πνμζήθςκε ηδκ ηανδζά ιμο ζημκ θυαμ ημφ μκυιαηυξ ζμο.
Θα ζε αζκχ, Κφνζε μ Θευξ ιμο, ιε υθδ ηδκ ηανδζά ιμο, ηαζ
εα δμλάγς ημ υκμιά ζμο ζημκ αζχκα επεζδή, ημ έθευξ ζμο
επάκς ιμο είκαζ ιεβάθμ ηαζ εθεοεένςζεξ ηδκ ροπή ιμο
απυ ηαηχηαημκ Άδδ. Θεέ, μζ οπενήθακμζ ζδηχεδηακ
εκακηίμκ ιμο, ηαζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ αζαζηχκ γήηδζακ
ηδκ ροπή ιμο ηαζ δεκ ζε έααθακ ιπνμζηά ημοξ. Αθθά, εζφ,
Κφνζε, είζαζ Θευξ μζηηίνιμκαξ, ηαζ εθεήιμκαξ,
ιαηνυεοιμξ, ηαζ πμθοέθεμξ, ηαζ αθδεζκυξ. Δπίαθερε επάκς
ιμο, ηαζ εθέδζέ ιε δχζε ηδ δφκαιή ζμο ζημκ δμφθμ ζμο,
ηαζ ζχζε ημκ βζμ ηήξ δμφθδξ ζμο. Κάκε ζε ιέκα ηάπμζμ
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ζδιείμ πνμξ αβαευ, βζα κα δμοκ αοημί πμο ιε ιζζμφκ, ηαζ
κα κηνμπζαζημφκ επεζδή εζφ, Κφνζε, ιε αμήεδζεξ, ηαζ ιε
πανδβυνδζεξ.
Φαλμόρ 86
Σμ εειέθζυ ημο είκαζ ζηα άβζα αμοκά. Αβαπάεζ μ
Κφνζμξ ηζξ πφθεξ ηήξ ζχκ, πενζζζυηενμ απυ υθα ηα
ζηδκχιαηα ημο Ηαηχα. Έκδμλα ιζθήεδηακ βζα ζέκα, πυθδ
ημφ Θεμφ. Θα ακαθένς ηδ Ραάα, ηαζ ηδ Βααοθχκα,
ακάιεζα ζ' εηείκμοξ πμο ιε βκςνίγμοκ δεξ, δ Παθαζζηίκδ,
ηαζ δ Σφνμξ, ιαγί ιε ηδκ Αζεζμπία· αοηυξ βεκκήεδηε εηεί.
Καζ βζα ηδ ζχκ εα πμοκ: Αοηυξ ηαζ εηείκμξ βεκκήεδηε ζ'
αοηή ηαζ μ ίδζμξ μ Ύρζζημξ εα ηδ ζηενεχζεζ. Ο Κφνζμξ εα
ανζειήζεζ, υηακ ηαηαβνάρεζ ημφξ θαμφξ, υηζ αοηυξ
βεκκήεδηε εηεί.Καζ μζ ράθηεξ, ηαεχξ ηαζ μζ παίηηεξ ηςκ
μνβάκςκ, εα θέκε: Όθεξ μζ πδβέξ ιμο είκαζ ζε ζέκα.
Φαλμόρ 90
Αοηυξ πμο ηαημζηεί ηάης απυ ηδ ζηέπδ ημφ Τρίζημο,
ηάης απυ ηδ ζηζά ημφ Πακημηνάημνα εα δζαιέκεζ. Θα θές
ζημκ Κφνζμ: Δζφ είζαζ ηαηαθοβή ιμο, ηαζ θνμφνζυ ιμο
Θευξ ιμο ζ' αοηυκ εα εθπίγς. Δπεζδή, αοηυξ εα ζε
θοηνχκεζ απυ ηδκ παβίδα ηςκ ηοκδβχκ, ηαζ απυ
εακαηδθυνμ θμζιυ. Με ηα θηενά ημο εα ζε ζηεπάγεζ, ηαζ
ηάης απυ ηζξ θηενμφβεξ ημο εα είζαζ αζθαθήξ δ αθήεεζα
ημο είκαζ πακμπθία ηαζ αζπίδα. Απυ θυαμ κοπηενζκυ δεκ εα
θμαάζαζ, ηδκ διένα απυ αέθμξ πμο πεηάεζ άζημπα· απυ
εακαηζηυ, πμο πενπαηάεζ ζημ ζημηάδζ απυ υθεενμ, πμο
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ενδιχκεζ ιεξ ημ ιεζδιένζ. Υζθζάδα εα πέθηεζ απυ ηα
ανζζηενά ζμο, ηαζ ιονζάδα απυ ηα δελζά ζμο υιςξ, ζε ζέκα
δεκ εα πθδζζάγμοκ. Μμκάπα ιε ηα ιάηζα ζμο εα εςνείξ, ηαζ
εα αθέπεζξ ηδκ ακηαπυδμζδ ηςκ αζεαχκ. Δπεζδή, εζφ, ημκ
Κφνζμ, ηδκ εθπίδα ιμο, ημκ Ύρζζημ, έηακεξ ηαηαθφβζυ ζμο,
ηαηυ δεκ εα ζοιααίκεζ ζε ζέκα, ηαζ ιάζηζβα δεκ εα
πθδζζάγεζ ζηδ ζηδκή ζμο. Δπεζδή, ημοξ αββέθμοξ ημο εα
πνμζηάλεζ βζα ζέκα, βζα κα ζε δζαθοθάηημοκ ζε υθμοξ ημφξ
δνυιμοξ ζμο. Θα ζε ζδηχκμοκ επάκς ζηα πένζα ημοξ, βζα
κα ιδ πνμζηυρεζξ ημ πυδζ ζμο ζε πέηνα. Θα παηήζεζξ
επάκς ζε θζμκηάνζ ηαζ επάκς ζε μπζά εα ηαηαπαηήζεζξ
θζμκηανάηζ ηαζ δνάημκηα. Δπεζδή, έααθε ηδκ αβάπδ ημο ζε
ιέκα, βζ' αοηυ εα ημκ θοηνχζς εα ημκ ορχζς, επεζδή
βκχνζζε ημ υκμιά ιμο. Θα ιε επζηαθείηαζ ηαζ εα ημκ
εζζαημφς ιαγί ημο εα είιαζ ζηδ εθίρδ εα ημκ θοηνχκς, ηαζ
εα ημκ δμλάγς. Θα ημκ πμνηάζς απυ ιαηνυηδηα διενχκ,
ηαζ εα δείλς ζ' αοηυκ ηδ ζςηδνία ιμο.
Φαλμόρ 92
Ο Κφνζμξ ααζζθεφεζ ιεβαθμπνέπεζα είκαζ κηοιέκμξ μ
Κφνζμξ είκαζ κηοιέκμξ ιε δφκαιδ, ηαζ πενζζςζιέκμξ ηαζ
ζηενέςζε ηδκ μζημοιέκδ, χζηε δεκ εα ζαθεοηεί. Ο ενυκμξ
ζμο είκαζ ζηενεςιέκμξ ελανπήξ απυ ημκ αζχκα οπάνπεζξ
εζφ. Ύρςζακ μζ πμηαιμί, Κφνζε, φρςζακ μζ πμηαιμί ηδ
θςκή ημοξ μζ πμηαιμί φρςζακ ηα ηφιαηά ημοξ. Ο Κφνζμξ,
πμο είκαζ ζημοξ φρζζημοξ πχνμοξ, είκαζ δοκαηυηενμξ απυ
ημκ ήπμ πμθθχκ κενχκ, πενζζζυηενμ απυ ηα δοκαηά ηφιαηα
ηδξ εάθαζζαξ. Σα ιανηφνζά ζμο είκαζ πζζηά ζε οπεναμθζηυ
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ααειυ ζημκ μίημ ζμο ακήηεζ αβζυηδηα, Κφνζε, ζε
ιαηνυηδηα διενχκ.

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟ (Μαηζαίνο 5,1 – 16)
Όηακ, υιςξ, είδε ηα πθήεδ, ακέαδηε ζημ αμοκυ, ηαζ
αθμφ ηάεζζε, ήνεακ ημκηά ημο μζ ιαεδηέξ ημο. Καζ
ακμίβμκηαξ ημ ζηυια ημο, ημοξ δίδαζηε, θέβμκηαξ:
Μαηάνζμζ μζ θηςπμί ζημ πκεφια επεζδή, δζηή ημοξ είκαζ δ
ααζζθεία ηςκ μονακχκ. Μαηάνζμζ αοημί πμο πεκεμφκ
επεζδή, αοημί εα πανδβμνδεμφκ. Μαηάνζμζ μζ πνάμζ επεζδή,
αοημί εα ηθδνμκμιήζμοκ ηδ βδ. Μαηάνζμζ αοημί πμο
πεζκμφκ ηαζ δζρμφκ ηδ δζηαζμζφκδ επεζδή, αοημί εα
πμνηάζμοκ. Μαηάνζμζ αοημί πμο εθεμφκ επεζδή, αοημί εα
εθεδεμφκ. Μαηάνζμζ μζ ηαεανμί ζηδκ ηανδζά επεζδή, αοημί
εα δμοκ ημκ Θευ. Μαηάνζμζ μζ εζνδκμπμζμί επεζδή, αοημί εα
μκμιαζημφκ βζμζ ημφ Θεμφ. Μαηάνζμζ αοημί πμο έπμοκ
δζςπεεί ελαζηίαξ ηήξ δζηαζμζφκδξ επεζδή, δζηή ημοξ είκαζ δ
ααζζθεία ηςκ μονακχκ. Μαηάνζμζ είζηε, υηακ ζαξ
μκεζδίζμοκ, ηαζ ζαξ εέζμοκ οπυ δζςβιυ, ηαζ πμοκ εκακηίμκ
ζαξ ηάεε ηαηυ θυβμ, θέβμκηαξ ρέιαηα, ελαζηίαξ ιμο.
Υαίνεζηε ηαζ αβάθθεζηε, επεζδή μ ιζζευξ ζαξ είκαζ πμθφξ
ζημοξ μονακμφξ έηζζ, ελάθθμο, έεεζακ οπυ δζςβιυ ημφξ
πνμθήηεξ πνζκ απυ ζαξ. Δζείξ είζηε ημ αθάηζ ηήξ βδξ ακ,
υιςξ, ημ αθάηζ δζαθεανεί, ιε ηζ εα αθαηζζηεί; Γεκ
πνδζζιεφεζ πθέμκ ζε ηίπμηε, πανά κα νζπηεί έλς, ηαζ κα
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ηαηαπαηζέηαζ απυ ημοξ ακενχπμοξ. Δζείξ είζηε ημ θςξ ημφ
ηυζιμο. Πυθδ πμο ηείηεηαζ επάκς ζε αμοκυ, δεκ ιπμνεί κα
ηνοθηεί. Οφηε ακάαμοκ θοπκάνζ, ηαζ ημ αάγμοκ ηάης απυ
ημ ιυδζ, αθθά επάκς ζημκ θοπκμζηάηδ, ηαζ θέββεζ ζε υθμοξ
αοημφξ πμο είκαζ ιέζα ζημ ζπίηζ. Έηζζ αξ θάιρεζ ημ θςξ
ζαξ ιπνμζηά ζημοξ ακενχπμοξ, βζα κα δμοκ ηα ηαθά ζαξ
ένβα, ηαζ κα δμλάζμοκ ημκ Παηένα ζαξ πμο είκαζ ζημοξ
μονακμφξ. ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΟΤ ΘΕΟΤ ΠΑΝΣΟΣΕ ΣΟΤ
ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ.
ε πξνζθπλνύκε Υξηζηέ κε ηνλ αγαζό παηέξα ζoπ θαη
ην Άγην πλεύκα, δηόηη ήξζεο θαη καο έζσζεο.
ΛΔΓΟΝΣΑΙ ΣΑ ΣΡΟΠΑΡΙΑ ΑΤΣΑ:
Κφνζε, εζφ πμο ηδκ έηηδ χνα ηδξ έηηδξ διέναξ
ηανθχεδηεξ επάκς ζημ ζηαονυ, βζα ηδκ αιανηία πμο
ηυθιδζε μ παηέναξ ιαξ Aδάι κα εηηεθέζεζ ζημκ
πανάδεζζμ, ζπίζε ηδ βναθή ηςκ αιανηζχκ ιαξ, Υνζζηέ Θεέ
ιαξ, ηαζ ζχζε ιαξ. Δβχ θχκαλα ζημκ Κφνζμ ηαζ ιε
άημοζε. Θεέ ιμο, άημοζε ηδκ πνμζεοπή ιμο ηαζ ιδκ
ανκδεείξ ημ αίηδιά ιμο. Κμίηαλε ηαζ άημοζε ιε ημ ανάδο,
ημ πνςί, ηαζ ημ ιεζδιένζ. Όηακ πνμζεφπμιαζ, άημοβε ηδ
θςκή ιμο ηαζ ζχζε ηδκ ροπή ιμο ιε εζνήκδ. ΔΟΞΑ
ΠΑΣΡΙ ΚΑΙ ΤΙΧ ΚΑΙ ΑΓΙΧ ΠΝΕΤΜΑΣΙ
Ηδζμφ Υνζζηέ, Θεέ ιαξ, πμο ηανθχεδηεξ επάκς ζημ
ζηαονυ ηδκ έηηδ χνα ηαζ ζηυηςζεξ ηδκ αιανηία ιε ημ λφθμ
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ηαζ ακέζηδζεξ ιε ημκ εάκαηυ ζμο ημκ κεηνυ, ημκ άκενςπμ
πμο δδιζμφνβδζεξ ιε ηα πένζα ζμο, υπμο πέεακε ιε ηδκ
αιανηία. ηυηςζε ημοξ πυκμοξ ιαξ ιε ηα εεναπεοηζηά ηαζ
ηα γςμπμζά πάεδ ζμο ηαζ ιε ηα ηανθζά ιε ηα μπμία
ηανθχεδηεξ. χζε ηα ιοαθά ιαξ απυ ηδκ απενζζηερία ηςκ
οθζηχκ πναβιάηςκ ηαζ ηςκ ημζιζηχκ επζεοιζχκ ηαζ ζηδκ
εκεφιδζδ ηςκ μονάκζςκ εκημθχκ ζμο δείλε ιαξ ημ έθευξ
ζμο. ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ
ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
Διείξ, δεκ έπμοιε ηαιία εφκμζα, μφηε δζηαζμθμβία,
μφηε αζηζμθυβδζδ βζα ηζξ πμθθέξ αιανηίεξ ιαξ. Διείξ ιέζς
εζμφ, εηθζπανμφιε αοηυκ πμο βεκκήεδηε απυ ζέκα,
Θεμηυηε Πανεέκα. Γζυηζ, είκαζ άθεμκδ ηαζ βίκεηαζ δεηηή δ
δέδζή ζμο ζημ ςηήνα ιαξ. Δζφ, αβκή ιδηένα ιδκ
θδζιμκείξ ημοξ αιανηςθμφξ ζηδ δέδζή ζμο πνμξ αοηυκ
πμο βέκκδζεξ, βζαηί είκαζ εφζπθαπκμξ ηαζ ζηακυξ βζα ηδ
ζςηδνία ιαξ, επεζδή οπέθενε βζα ιαξ, βζα κα ιαξ ζχζεζ.
Άθδζε ημ έθευξ ζμο κα θεάζεζ βνήβμνα ζε ιαξ, βζαηί
πηςπεφζαιε. Βμήεδζε ιαξ Θεέ ςηήνα ιαξ, βζα ηδ δυλα
ημο μκυιαηυξ ζμο. Κφνζε ζχζε ιαξ ηαζ ζοβπχνδζε ηζξ
αιανηίεξ ιαξ πάνδ ζημ Άβζμ υκμια ζμο. ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ
ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
Δπέθενεξ ηδ ζςηδνία ζε υθδ ηδ βδ, Υνζζηέ Θεέ ιαξ,
υηακ άπθςζεξ ηα αβκά πένζα ζμο ζημ ζηαονυ. Γζ’αοηυ, υθα
ηα έεκδ θςκάγμοκ θέβμκηαξ, «δυλα ζμζ Κφνζε». ΔΟΞΑ
ΠΑΣΡΙ ΚΑΙ ΤΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙ
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Πνμζηοκμφιε ημ αδζάθεμνμ πνυζςπυ ζμο, αβαεέ,
γδηχκηαξ ηδ ζοβπχνεζδ ηςκ αιανηζχκ ιαξ, Υνζζηέ Θεέ
ιαξ. Γζαηί, ιε ηδ εέθδζδ ζμο ακορχεδηεξ ιε εοηοπία
επάκς ζημ ζηαονυ, βζα κα ζχζεζξ εηείκμοξ πμο
δδιζμφνβδζεξ, απυ ηδ δμοθεία ημο επενμφ. ε ηαθμφιε ηαζ
ζε εοπανζζημφιε, βζαηί ιαξ βέιζζεξ υθμοξ πανά, ςηήνα
ιαξ, υηακ ήνεεξ βζα κα αμδεήζεζξ ημκ ηυζιμ. Κφνζε, δυλα
ζμζ. ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ
ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
Δζέκα, πανζηυανοηε, Θεμηυηε Πανεέκα, ζε
ακορχκμοιε, βζαηί ιέζς ημο ζηαονμφ ημο Τζμφ ζμο,
ηαηαηνδικίζηδηε δ ηυθαζδ ηαζ μ εάκαημξ ηαηανβήεδηε.
Ήιαζηακ κεηνμί, αθθά ακαζηδεήηαιε, αλζςεήηαιε ηδκ
αζχκζα γςή ηαζ ηενδίζαιε ηδκ απυθαοζδ ημο πνχημο
παναδείζμο. Γζα αοηυ δμλάγμοιε ιε εοπανίζηδζδ ημκ
αεάκαημ, πακημδφκαιμ Υνζζηυ Θευ ιαξ.
Εδώ ο πποζκςνηηήρ λέει Κύπιε ελέηζον 41 θοπέρ
Άγιορ, Άγιορ, Άγιορ,(ζελ.37)
Πάηεπ ημών....
ΑΦΔΗ
ε εοπανζζημφιε ααζζθζά ιαξ, πακημηνάημνα, Παηένα
ημο Κονίμο Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ηαζ ζε
δμλάγμοιε, βζαηί έηακεξ ηζξ χνεξ ηςκ παεχκ ημο ιμκμβεκή
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Τζμφ ζμο, κα είκαζ χνεξ πανδβμνζάξ ηαζ πνμζεοπήξ. Γέλμο
ηζξ εηηθήζεζξ ιαξ ηαζ ζαήζε ηζξ ηαηαβεβναιιέκεξ αιανηίεξ
ιαξ, υπςξ εζφ ηζξ έζαδζεξ ηζ εηείκδ ηδκ άβζα χνα, ιε ημ
ζηαονυ ημο ιμκμβεκή Τζμφ ζμο Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο
Κονίμο ηαζ ςηήνα ηςκ ροπχκ ιαξ, αοηυκ ιε ημ μπμίμ
ηαηέζηνερεξ υθδ ηδ δφκαιδ ημο επενμφ. Γχζε ιαξ, Θεέ
έκα θαιπνυ πνυκμ, έκακ αβαευ αίμ ηαζ ιζα ήνειδ γςή, έηζζ
χζηε κα εοπανζζηήζμοιε ημ Άβζμ ηαζ πνμζηοκδιέκμ υκμιά
ζμο ηαζ κα ζηαεμφιε ιπνμζηά ζημ έκηνμιμ ηαζ δίηαζμ
άιαςκα ημο ιμκμβεκή Τζμφ ζμο Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο
Κονίμο ιαξ, πςνίξ κα πέζμοιε ζηδκ ηνίζδ ηαζ κα ζε
δμλάζμοιε ιαγί ιε υθμοξ ημοξ Αβίμοξ ζμο, εζέκα, άκανπε
Παηένα ηαζ ημκ μιμμφζζμ Τζυ ζμο ηαζ ημ γςμπμζυ Άβζμ
πκεφια. Νοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ
Άθεζη πος λέγεηαι ηέλορ καθε ώπαρ: Ελέηζον ημάρ
(ζελ.39)
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ΔΝΑΣΗ ΩΡΑ
ημ υκμια ημο Παηνυξ, ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο
Πκεφιαημξ, έκαξ Θευξ. Aιήκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε
εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εοθυβδζε. Aιήκ. Γυλα
Παηνί ηαζ Τζυ ηαζ Άβζμ Πκεφιαηζ ηαζ κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ
ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Η πξνζεπρή ηεο έλαηεο ώξαο από ηελ επινγεκέλε
εκέξα, ηελ πξνζθέξνπκε ζην Υξηζηό ην βαζηιηά καο
θαη ην Θεό καο θαη ηνλ ηθεηεύνπκε λα ζπγρσξήζεη ηηο
ακαξηίεο καο.
Από ηνπο ςαικνύο θαη ηνπο ύκλνπο ηνπ παηέξα καο
Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη ηνπ αγλνύ βαζηιηά ε επινγία ηνπ
λα είλαη καδί καο ακήλ.
Φαλμόρ 95
Φάθηε ζημκ Κφνζμ ηαζκμφνβζμ ηναβμφδζ ράθηε ζημκ
Κφνζμ, μθυηθδνδ δ βδ. Φάθηε ζημκ Κφνζμ εοθμβείηε ημ
υκμιά ημο· ηδνφηηεηε απυ διένα ζε διένα ηδ ζςηδνία ημο.
Ακαββείθαηε ζηα έεκδ ηδ δυλα ημο, ζε υθμοξ ημφξ θαμφξ ηα
εαοιαζηά ένβα ημο. Δπεζδή, μ Κφνζμξ είκαζ ιέβαξ, ηαζ
οπεναμθζηά αλζφικδημξ είκαζ θμαενυξ, πενζζζυηενμ απυ
υθμοξ ημφξ εεμφξ. Δπεζδή, υθμζ μζ εεμί ηςκ εεκχκ είκαζ
είδςθα μ Κφνζμξ, υιςξ, δδιζμφνβδζε ημοξ μονακμφξ. Γυλα
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ηαζ ιεβαθμπνέπεζα είκαζ ιπνμζηά ημο δφκαιδ ηαζ
ςναζυηδηα ζημ αβζαζηήνζυ ημο. Απμδχζηε ζημκ Κφνζμ,
παηνζέξ ηςκ θαχκ, απμδχζηε ζημκ Κφνζμ δυλα ηαζ δφκαιδ.
Απμδχζηε ζημκ Κφνζμ ηδ δυλα ημφ μκυιαηυξ ημο πάνηε
πνμζθμνέξ, ηαζ ιπείηε ιέζα ζηζξ αοθέξ ημο. Πνμζηοκήζηε
ημκ Κφνζμ ζημ ιεβαθμπνεπέξ αβζαζηήνζυ ημο κα έπεηε θυαμ
ιπνμζηά απυ ημ πνυζςπυ ημο, μθυηθδνδ δ βδ. Πείηε ζηα
έεκδ: Ο Κφνζμξ ααζζθεφεζ δ μζημοιέκδ εα είκαζ ζίβμονα
ζηενεςιέκδ δεκ εα ζαθεοηεί αοηυξ εα ηνίκεζ ημοξ θαμφξ ιε
εοεφηδηα. Αξ εοθναίκμκηαζ μζ μονακμί, ηαζ αξ αβάθθεηαζ δ
βδ αξ δπεί δ εάθαζζα, ηαζ ημ πθήνςιά ηδξ. Αξ παίνμκηαζ μζ
πεδζάδεξ, ηαζ υθα υζα ανίζημκηαζ ζ' αοηέξ ηυηε εα
εοθναίκμκηαζ υθα ηα δέκηνα ημφ δάζμοξ, ιπνμζηά ζημκ
Κφνζμ επεζδή, ένπεηαζ, επεζδή ένπεηαζ βζα κα ηνίκεζ ηδ βδ
εα ηνίκεζ ηδκ μζημοιέκδ ιε δζηαζμζφκδ, ηαζ ημοξ θαμφξ ιε
ηδκ αθήεεζα ημο.
Φαλμόρ 96
Ο Κφνζμξ ααζζθεφεζ αξ αβάθθεηαζ δ βδ αξ εοθναίκεηαζ
ημ πθήεμξ ηςκ κδζζχκ. φκκεθμ ηαζ μιίπθδ είκαζ μθυβονά
ημο δζηαζμζφκδ ηαζ ηνίζδ είκαζ δ αάζδ ημφ ενυκμο ημο.
Φςηζά πνμπμνεφεηαζ ιπνμζηά ημο, ηαζ ηαηαθθέβεζ απυ
πακημφ ημφξ επενμφξ ημο. Οζ αζηναπέξ ημο θςηίγμοκ ηδκ
μζημοιέκδ δ βδ είδε, ηαζ ηθμκίζηδηε. Σα αμοκά δζαθφμκηαζ
ζακ ηενί απυ ηδκ πανμοζία ημφ Κονίμο, απυ ηδκ πανμοζία
ημφ Κονίμο μθυηθδνδξ ηδξ βδξ. Οζ μονακμί ακαββέθθμοκ
ηδ δζηαζμζφκδ ημο, ηαζ υθμζ μζ θαμί αθέπμοκ ηδ δυλα ημο.
Αξ κηναπμφκ υθμζ εηείκμζ πμο θαηνεφμοκ ηα βθοπηά, αοημί
πμο ηαοπχκηαζ ζηα είδςθα πνμζηοκείηε αοηυκ, υθμζ μζ
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εεμί. Ζ ζχκ άημοζε, ηαζ εοθνάκεδηε, ηαζ μζ εοβαηένεξ ημφ
Ημφδα πάνδηακ βζα ηζξ ηνίζεζξ ζμο, Κφνζε. Δπεζδή, εζφ,
Κφνζε, είζαζ φρζζημξ επάκς ζε μθυηθδνδ ηδ βδ
οπενορχεδηεξ οπεναμθζηά, πενζζζυηενμ απυ υθμοξ ημφξ
εεμφξ. Δηείκμζ απυ ζαξ πμο αβαπάηε ημκ Κφνζμ, ιζζείηε ημ
ηαηυ αοηυξ θοθάηηεζ ηζξ ροπέξ ηςκ μζίςκ ημο ημοξ
εθεοεενχκεζ απυ ημ πένζ ηςκ αζεαχκ. Φςξ ζπένκεηαζ βζα
ημκ δίηαζμ, ηαζ εοθνμζφκδ βζα ημοξ εοεείξ ζηδκ ηανδζά.
Δοθναίκεζηε, δίηαζμζ, ζημκ Κφνζμ, ηαζ οικείηε ζηδκ
ακάικδζδ ηδξ αβζμζφκδξ ημο.
Φαλμόρ 97
Φάθηε ζημκ Κφνζμ κέμ ηναβμφδζ επεζδή, έηακε
εαοιαζηά ένβα ημ δελί ημο πένζ, ηαζ μ αναπίμκάξ ημο μ
άβζμξ, εκένβδζακ ζ' αοηυκ ζςηδνία. Ο Κφνζμξ έηακε
βκςζηή ηδ ζςηδνία ημο ιπνμζηά ζηα έεκδ απμηάθορε ηδ
δζηαζμζφκδ ημο. Θοιήεδηε ημ έθευξ ημο ηαζ ηδκ αθήεεζα
ημο πνμξ ημκ μίημ Ηζναήθ υθα ηα πέναηα ηδξ βδξ είδακ ηδ
ζςηδνία ημφ Θεμφ ιαξ. Αθαθάληε ζημκ Κφνζμ, υθδ δ βδ
εοθναίκεζηε ηαζ αβάθθεζηε ηαζ ραθιςδείηε. Φαθιςδείηε
ζημκ Κφνζμ ιε ηζεάνα, ιε ηζεάνα ηαζ θςκή ραθιςδίαξ. Με
ζάθπζββεξ, ηαζ ιε θςκή ηενάηζκδξ ζάθπζββαξ, αθαθάληε
ιπνμζηά ζημκ Βαζζθζά Κφνζμ. Αξ δπεί δ εάθαζζα, ηαζ ημ
πθήνςιά ηδξ δ μζημοιέκδ, ηζ αοημί πμο ηαημζημφκ ζ' αοηή.
Οζ πμηαιμί αξ ηνμημφκ ηα πένζα, ηα αμοκά αξ αβάθθμκηαζ
ιαγί, ιπνμζηά ζημκ Κφνζμ επεζδή, ένπεηαζ βζα κα ηνίκεζ ηδ
βδ εα ηνίκεζ ηδκ μζημοιέκδ ιε δζηαζμζφκδ, ηαζ ημοξ θαμφξ
ιε εοεφηδηα.
72

Φαλμόρ 98
Ο Κφνζμξ ααζζθεφεζ, αξ ηνέιμοκ μζ θαμί· αοηυξ πμο
ηάεεηαζ επάκς ζηα πενμοαείι, αξ ζεζζηεί δ βδ. Ο Κφνζμξ
είκαζ ιεβάθμξ ζηδ ζχκ, ηαζ είκαζ ορδθυξ ζε υθμοξ ημφξ
θαμφξ. Αξ δμλμθμβμφκ ημ ιεβάθμ ηαζ θμαενυ υκμιά ζμο,
επεζδή είκαζ άβζμ ηαζ ηδ δφκαιδ ημο ααζζθζά, πμο αβαπάεζ
δζηαζμζφκδ. Δζφ δζυνζζεξ ηδκ εοεφηδηα, εζφ έηακεξ ηνίζδ
ηαζ δζηαζμζφκδ ζημκ Ηαηχα. Τρχκεηε ημκ Κφνζμ ημκ Θευ
ιαξ, ηαζ πνμζηοκείηε ζημ οπμπυδζμ ηςκ πμδζχκ ημο· επεζδή,
είκαζ άβζμξ. Ο Μςοζήξ ηαζ μ Αανχκ ακάιεζα ζημοξ ζενείξ
ημο, ηαζ μ αιμοήθ ακάιεζα ζ' αοημφξ πμο επζηαθμφκηαζ
ημ υκμιά ημο, επζηαθμφκηακ ημκ Κφνζμ, ηζ αοηυξ ημφξ
εζζάημοβε. Μζθμφζε ζ' αοημφξ απυ ζηφθμ κεθέθδξ θφθαλακ
ηα ιανηφνζά ημο, ηαζ ηα πνμζηάβιαηα, πμο ημοξ έδςζε·
Κφνζε Θεέ ιαξ, εζφ ημοξ εζζάημοβεξ· έβζκεξ ζ' αοημφξ Θευξ
ζοβπςνδηζηυξ, υιςξ ηαζ εηδζηδηήξ βζα ηζξ πνάλεζξ ημοξ.
Τρχκεηε ημκ Κφνζμ ημκ Θευ ιαξ, ηαζ πνμζηοκείηε ζημ
αμοκυ ημο ημ άβζμ· επεζδή, μ Κφνζμξ μ Θευξ ιαξ είκαζ άβζμξ.
Φαλμόρ 99
Αθαθάληε ζημκ Κφνζμ, μθυηθδνδ δ βδ. Γμοθέρηε ζημκ
Κφνζμ ιε εοθνμζφκδ εθάηε ιπνμζηά ημο ιε αβαθθίαζδ.
Γκςνίζηε υηζ, μ Κφνζμξ είκαζ μ Θευξ αοηυξ έηακε ειάξ, ηαζ
υπζ ειείξ ειείξ είιαζηε θαυξ ημο, ηαζ πνυααηα ηδξ αμζηήξ
ημο. Μπείηε ιέζα ζηζξ πφθεξ ημο ιε δμλμθμβία, ηαζ ζηζξ
αοθέξ ημο ιε φικμ δμλμθμβείηε ημκ εοθμβείηε ημ υκμιά ημο.
Δπεζδή, μ Κφνζμξ είκαζ αβαευξ ημ έθευξ ημο παναιέκεζ ζημκ
αζχκα, ηαζ δ αθήεεζα ημο απυ βεκεά ζε βεκεά.
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Φαλμόρ 100
Έθεμξ ηαζ ηνίζδ εα ράθθς ζε ζέκα, Κφνζε, εα
ραθιςδχ. Θα είιαζ ζοκεηυξ ζε άιςιμ δνυιμ πυηε ε'άνεεζξ
ζε ιέκα; Θα πενπαηχ ιε αηεναζυηδηα ηδξ ηανδζάξ ιμο,
ιέζα ζημκ μίημ ιμο. Γεκ εα αάθς ιπνμζηά ζηα ιάηζα ιμο
πμκδνυ πνάβια ιζζχ εηείκμοξ πμο πνάηημοκ πανακμιίεξ
ηίπμηε απ' αοηά δεκ εα ημθθδεεί ζε ιέκα. Ζ δζεζηναιιέκδ
ηανδζά εα απμαθδεεί απυ ιέκα ημκ πμκδνυ δεκ εα ημκ
βκςνίγς. Δηείκμκ πμο ηαηαθαθεί ηνοθά ημκ πθδζίμκ ημο,
αοηυκ εα ημκ ελμθμενεφς εηείκμκ πμο έπεζ οπενήθακμ
αθέιια, ηαζ οπενήθακδ ηανδζά, αοηυκ δεκ εα ημκ οπμθένς.
Σα ιάηζα ιμο εα είκαζ επάκς ζημοξ πζζημφξ ηήξ βδξ, βζα κα
ζοβηαημζημφκ ιαγί ιμο· εηείκμξ πμο πενπαηάεζ ζε άιςιμ
δνυιμ, αοηυξ εα ιε οπδνεηεί. Γεκ εα ηαημζηεί ζημ ιέζμκ
ημφ μίημο ιμο εηείκμξ πμο ενβάγεηαζ ηδκ απάηδ εηείκμξ
πμο ιζθάεζ ημ ρέια δεκ εα ζηενεςεεί ιπνμζηά ζηα ιάηζα
ιμο. Κάεε πνςί εα ελμθμενεφς υθμοξ ημφξ αζεαείξ ηήξ
βδξ, βζα κα ηυρς μθμηθδνςηζηά απυ ηδκ πυθδ ημφ Θεμφ
υθμοξ ημφξ ενβάηεξ ηήξ ακμιίαξ.
Φαλμόρ 109
Δίπε μ Κφνζμξ ζημκ Κφνζυ ιμο: Κάεδζε απυ ηα δελζά
ιμο, ιέπνζξ υημο αάθς ημοξ επενμφξ ζμο οπμπυδζμ ηςκ
πμδζχκ ζμο. Κάεζζε απυ ηα δελζά ιμο, ιέπνζξ υημο αάθς
ημοξ επενμφξ ζμο οπμπυδζμ ηςκ πμδζχκ ζμο. Απυ ηδ ζχκ μ
Κφνζμξ εα ζηείθεζ ηδ νάαδμ ηήξ δφκαιήξ ζμο· ηαηαηονίεοε
ακάιεζα ζημοξ επενμφξ ζμο. Ο θαυξ ζμο εα είκαζ
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πνυεοιμξ ηδκ διένα ηήξ δφκαιήξ ζμο, ιέζα ζημ
ιεβαθμπνεπέξ αβζαζηήνζυ ημο μζ κέμζ ζμο εα είκαζ ζε ζέκα
ζακ ηδ δνυζμ, πμο αβαίκεζ απυ ηδ ιήηνα ηήξ αοβήξ.
Ονηίζηδηε μ Κφνζμξ, ηαζ δεκ εα ιεηαιεθδεεί: Δζφ είζαζ
ζενέαξ ζημκ αζχκα, ζφιθςκα ιε ηδκ ηάλδ Μεθπζζεδέη. Ο
Κφνζμξ, πμο είκαζ απυ ηα δελζά ζμο, εα ζοκηνίρεζ
ααζζθζάδεξ ηδκ διένα ηήξ μνβήξ ημο. Θα ηνίκεζ ιέζα ζηα
έεκδ εα βειίζεζ ηδ βδ απυ πηχιαηα εα ζοκηνίρεζ ημ ηεθάθζ
εηείκμο πμο δεζπυγεζ ζε πμθθμφξ ηυπμοξ. Θα πζεζ απυ ημκ
πείιαννμ ζημκ δνυιμ ημο βζ' αοηυ, εα ορχζεζ ηεθάθζ.
Φαλμόρ 110
Αζκείηε ημκ Κφνζμ. Θα ελοικχ ημκ Κφνζμ ιε υθδ ηδκ
ηανδζά, ιέζα ζε αμοθή εοεέςκ, ηαζ ζε ζφκαλδ. Μεβάθα ηα
ένβα ημφ Κονίμο, ελαηνζαςιέκα απυ υθμοξ εηείκμοξ πμο
ανίζημοκ εοπανίζηδζδ ζ' αοηά. Έκδμλμ ηαζ ιεβαθμπνεπέξ
ημ ένβμ ημο, ηαζ δ δζηαζμζφκδ ημο ιέκεζ ζημκ αζχκα. Έηακε
ηα εαοιαζηά ημο ένβα άλζα εκεφιδζδξ εθεήιμκαξ ηαζ
μζηηίνιμκαξ είκαζ μ Κφνζμξ. Έδςζε ηνμθή ζ' αοημφξ πμο
ημκ θμαμφκηαζ· εα εοιάηαζ ηδ δζαεήηδ ημο πάκημηε. Έπεζ
ακαββείθεζ ζημκ θαυ ημο ηδ δφκαιδ ηςκ ένβςκ ημο, βζα κα
ημοξ δχζεζ ηθδνμκμιζά εεκχκ. Σα ένβα ηςκ πενζχκ ημο
είκαζ αθήεεζα ηαζ ηνίζδ υθεξ μζ εκημθέξ ημο αθδεζκέξ είκαζ
ζηενεςιέκεξ ζημκ αζχκα ημφ αζχκα, έπμοκ βίκεζ ιε αθήεεζα
ηαζ εοεφηδηα. Έζηεζθε θφηνςζδ ζημκ θαυ ημο δζυνζζε ηδ
δζαεήηδ ημο ζημκ αζχκα άβζμ ηαζ θμαενυ ημ υκμιά ημο. Ζ
ανπή ηήξ ζμθίαξ είκαζ μ θυαμξ ημφ Κονίμο υθμζ εηείκμζ πμο
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ηζξ εηηεθμφκ, έπμοκ ηαθή ζφκεζδ δ αίκεζή ημο ιέκεζ ζημκ
αζχκα.
Φαλμόρ 111
Αζκείηε ημκ Κφνζμ. Μαηάνζμξ μ άκενςπμξ πμο θμαάηαζ
ημκ Κφνζμ ζηζξ εκημθέξ ημο ανίζηεζ οπεναμθζηή
εοπανίζηδζδ. Σμ ζπένια ημο εα είκαζ δοκαηυ ιέζα ζηδ βδ
δ βεκεά ηςκ εοεέςκ εα εοθμβδεεί αβαεά ηαζ πθμφηδ εα
είκαζ ζηδκ μζημβέκεζά ημο, ηαζ δ δζηαζμζφκδ ημο εα ιέκεζ
πακημηζκά. Φςξ ακαηέθθεζ ζημ ζημηάδζ βζα ημοξ εοεείξ
είκαζ εθεήιμκαξ, ηαζ μζηηίνιμκαξ, ηαζ δίηαζμξ. Ο ηαθυξ
άκενςπμξ εθεεί ηαζ δακείγεζ μζημκμιεί ηα πνάβιαηά ημο ιε
ηνίζδ. ίβμονα, πμηέ δεκ εα ηθμκζζηεί μ δίηαζμξ εα είκαζ ζε
πακημηζκή ακάικδζδ. Απυ ηαηή θήιδ δεκ εα θμαδεεί δ
ηανδζά ημο είκαζ ζηενεή, εθπίγμκηαξ ζημκ Κφνζμ. Ζ ηανδζά
ημο είκαζ ζηδνζβιέκδ δεκ εα θμαδεεί, ιέπνζξ υημο δεζ ηδκ
εηδίηδζδ επάκς ζημοξ επενμφξ ημο. ηυνπζζε, έδςζε
ζημοξ πέκδηεξ δ δζηαζμζφκδ ημο ιέκεζ ζημκ αζχκα ημ ηέναξ
ημο εα ορςεεί ιε δυλα. Ο αζεαήξ εα δεζ, ηαζ εα μνβζζηεί
εα ηνίλεζ ηα δυκηζα ημο, ηαζ εα δζαθοεεί δ επζεοιία ηςκ
αζεαχκ εα απμθεζηεί.
Φαλμόρ 112
Αζκείηε ημκ Κφνζμ. Αζκείηε, δμφθμζ ημφ Κονίμο, αζκείηε
ημ υκμια ημο Κονίμο. Αξ είκαζ ημ υκμια ημο Κονίμο
εοθμβδιέκμ, απυ ηχνα ηαζ ιέπνζ ημκ αζχκα. Απυ ηζξ
ακαημθέξ ημφ ήθζμο ιέπνζ ηζξ δφζεζξ ημο, αξ αζκείηε ημ
υκμια ημο Κονίμο. Ο Κφνζμξ είκαζ ορδθυξ επάκς ζε υθα
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ηα έεκδ· επάκς ζημοξ μονακμφξ είκαζ δ δυλα ημο. Πμζμξ
είκαζ υπςξ μ Κφνζμξ μ Θευξ ιαξ; Αοηυξ πμο ηαημζηεί ζηα
ορδθά αοηυξ πμο ζοβηαηαααίκεζ κα επζαθέπεζ υζα είκαζ
ζημκ μονακυ ηαζ υζα είκαζ ζηδ βδ αοηυξ πμο ζδηχκεζ απυ
ημ πχια ημκ θηςπυ, ηαζ πμο ακορχκεζ απυ ηδκ ημπνζά ημκ
πέκδηα, βζα κα ημκ ηαείζεζ ιαγί ιε ημοξ άνπμκηεξ, ιαγί ιε
ημοξ άνπμκηεξ ημο θαμφ ημο αοηυξ πμο ηαημζηίγεζ ηδ ζηείνα
ζε μζημβέκεζα, ιδηένα πμο εοθναίκεηαζ ζε παζδζά.
Αθθδθμφζα.
Φαλμόρ 114
Υαίνμιαζ πμο μ Κφνζμξ εζζάημοζε ηδ θςκή ιμο, ηζξ
δεήζεζξ ιμο· πμο έηθζκε ημ αοηί ημο πνμξ ειέκα ηαζ, εκυζς
γς, εα ημκ επζηαθμφιαζ. Πυκμζ εακάημο ιε πενζηφηθςζακ,
ηαζ ζηεκμπχνζεξ ημφ Άδδ ιε ανήηακ εθίρδ ηαζ πυκμ
ζοκάκηδζα. Καζ επζηαθέζηδηα ημ υκμια ημο Κονίμο: Χ,
Κφνζε, θφηνςζε ηδκ ροπή ιμο. Δθεήιμκαξ είκαζ μ Κφνζμξ,
ηαζ δίηαζμξ ηαζ εφζπθαπκμξ είκαζ μ Θευξ ιαξ. Ο Κφνζμξ
δζαθοθάηηεζ ημφξ απθμφξ ηαθαζπςνήεδηα, ηαζ ιε έζςζε.
Φοπή ιμο, επίζηνερε ζηδκ ακάπαοζή ζμο, επεζδή μ Κφνζμξ
ζε εοενβέηδζε. Δπεζδή, θφηνςζεξ ηδκ ροπή ιμο απυ
εάκαημ, ηα ιάηζα ιμο απυ δάηνοα, ηα πυδζα ιμο απυ
βθίζηνδια. Θα πενπαηάς ιπνμζηά ζημκ Κφνζμ ζε βδ
γςκηακχκ ακενχπςκ.

Φαλμόρ 115
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Πίζηερα, βζ' αοηυ ηαζ ιίθδζα εβχ ήιμοκ οπεναμθζηά
εθζιιέκμξ ιέζα ζηδκ έηπθδλή ιμο εβχ είπα: Κάεε
άκενςπμξ είκαζ ρεφηδξ. Σζ κα ακηαπμδχζς ζημκ Κφνζμ, βζα
υθεξ ηζξ εοενβεζίεξ ημο ζε ιέκα; Θα πάνς ημ πμηήνζ ηήξ
ζςηδνίαξ, ηαζ εα επζηαθεζηχ ημ υκμια ημο Κονίμο. Θα
απμδχζς ηζξ εοπέξ ιμο ζημκ Κφνζμ, ηχνα, ιπνμζηά ζε
μθυηθδνμ ημκ θαυ ημο. Πμθφηζιμξ είκαζ ιπνμζηά ζημκ
Κφνζμ μ εάκαημξ ηςκ μζίςκ ημο. Ναζ, Κφνζε! Δπεζδή, είιαζ
δμφθμξ ζμο είιαζ δμφθμξ ζμο, βζμξ ηήξ δμφθδξ ζμο εζφ
έθοζεξ ηα δεζιά ιμο. ε ζέκα εα εοζζάζς εοζία αίκεζδξ,
ηαζ εα επζηαθεζηχ ημ υκμια ημο Κονίμο. Θα απμδχζς ηζξ
εοπέξ ιμο ζημκ Κφνζμ, ηχνα, ιπνμζηά ζε μθυηθδνμ ημκ
θαυ ημο ζηζξ αοθέξ ημφ μίημο ημφ Κονίμο, ιέζα ζε ζέκα,
Ηενμοζαθήι. Αθθδθμφζα

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟ (Λνπθάο 9,10 – 17)
Καζ υηακ μζ απυζημθμζ επέζηνερακ, ημο δζδβήεδηακ
υζα έπναλακ· ηαζ αθμφ ημφξ πήνε ιαγί ημο, απμζφνεδηε
ηαη' ζδίακ ζε έκακ ενδιζηυ ηυπμ ηάπμζαξ πυθδξ, πμο
μκμιαγυηακ Βδεζασδά. Καζ υηακ ηα πθήεδ ημ ηαηάθααακ,
ημκ αημθμφεδζακ ηαζ ηαεχξ ημοξ δέπεδηε, ημοξ ιζθμφζε
βζα ηδ ααζζθεία ημφ Θεμφ, ηαζ εηείκμοξ πμο είπακ ακάβηδ
απυ εεναπεία, ημοξ βζάηνεοε. Καζ δ διένα άνπζζε κα
ηεθεζχκεζ ηαζ ηαεχξ ημκ πθδζίαζακ μζ δχδεηα ημφ είπακ:
Απυθοζε ημ πθήεμξ, βζα κα πάκε ζηζξ βφνς ηςιμπυθεζξ ηαζ
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ηα πςνάθζα, ηαζ κα ανμοκ ηαηαθφιαηα, ηαζ κα ανμοκ
ηνμθέξ επεζδή, εδχ είιαζηε ζε ενδιζηυ ηυπμ. Καζ εηείκμξ
είπε ζ' αοημφξ: Γχζηε ημοξ εζείξ κα θάκε. Καζ εηείκμζ
είπακ: Διείξ δεκ έπμοιε πενζζζυηενα απυ πέκηε ρςιζά ηαζ
δφμ ράνζα, εηηυξ ακ πάιε ειείξ ηαζ αβμνάζμοιε ηνμθέξ βζα
μθυηθδνμ ημφημ ημκ θαυ. Δπεζδή, ήζακ πενίπμο 5.000
άκδνεξ. Καζ είπε ζημοξ ιαεδηέξ ημο: Βάθηε ημοξ κα
ηαείζμοκ ηαηά μιάδεξ ακά 50. Καζ έηακακ έηζζ, ηαζ έααθακ
υθμοξ κα ηαείζμοκ. Καζ παίνκμκηαξ ηα πέκηε ρςιζά ηαζ ηα
δφμ ράνζα, ημίηαλε ρδθά ζημκ μονακυ, ηαζ ηα εοθυβδζε,
ηαζ ηα έημρε ζε ημιιάηζα, ηαζ έδζκε ζημοξ ιαεδηέξ κα ηα
αάγμοκ ιπνμζηά ζημ πθήεμξ. Καζ έθαβακ, ηαζ πυνηαζακ
υθμζ ηαζ ζήηςζακ εηείκμ πμο πενίζζερε απυ ηα ημιιάηζα,
δχδεηα ημθίκζα. ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΟΤ ΘΕΟΤ ΠΑΝΣΟΣΕ
ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
ε πξνζθπλνύκε Υξηζηέ κε ηνλ αγαζό Παηέξα ζoπ θαη
ην Άγην πλεύκα, δηόηη ήξζεο θαη καο έζσζεο.
ΛΔΓΟΝΣΑΙ ΣΑ ΣΡΟΠΑΡΙΑ ΑΤΣΑ:
Eζφ, πμο ηδκ έκαηδ χνα δμηίιαζεξ ημ εάκαημ ηδξ
ζάνηαξ βζα πάνδ ιαξ, βζα ιαξ ημοξ αιανηςθμφξ, εακάηςζε
ηζξ ζανηζηέξ ιαξ αζζεήζεζξ Υνζζηέ, Θεέ ιαξ, ηαζ ζχζε ιαξ.
Άθδζε ηδκ ζηεζία ιμο κα θηάζεζ εκχπζμκ ζμο, Κφνζε, ηαζ
δίδαλέ ιε, ιε ημ θυβμ ζμο. Γέλμο ημ αίηδιά ιμο χζηε κα
ένεεζ ιπνμζηά ζμο ηαζ ακαβέκκδζέ ιε ζφιθςκα ιε ημ
θυβμ ζμο. ΔΟΞΑ ΠΑΣΡΙ ΚΑΙ ΤΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ
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ΠΝΕΤΜΑΣΙ
Δζφ πμο πανέδςζεξ ημ πκεφια ζηα πένζα ημο Παηένα,
υηακ ηνειάζηδηεξ ζημ ζηαονυ ηδκ έκαηδ χνα, ηαζ
μδήβδζεξ ημκ ηθέθηδ, πμο ζηαονχεδηε ιαγί ζμο, ζηδκ
είζμδμ ημο παναδείζμο, ιδκ ιε παναιεθήζεζξ αβαεέ, μφηε
κα ιε απμννίρεζξ ειέκα ημκ άζςημ, αθθά αβίαζε ηδ ροπή
ιμο, θχηζζε ημκ κμο ιμο ηαζ ηάκε ιε ζοιιέημπμ ζηδ πάνδ
ηςκ γςμπμζχκ ιοζηδνίςκ ζμο, χζηε υηακ ημζκςκχ ηδκ
ηαθμζφκδ ζμο, κα ζμο πνμζθένς δμλμθμβίεξ πςνίξ
ιεηνζμπάεεζα, επζεοιχκηαξ ηδκ θαιπνυηδηα ζμο
πενζζζυηενμ απυ υθα ηα πνάβιαηα, Κφνζε Υνζζηέ ηαζ ζχζε
ιαξ. ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ
ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
Δζφ πμο βεκκήεδηεξ απυ ηδκ Πανεέκμ βζα πάνδ ιαξ,
ηαζ άκηελεξ ηδ ζηαφνςζδ, αβαεέ, ηαζ ζηυηςζεξ ημ εάκαημ
ιε ημ εάκαηυ ζμο ηαζ θακένςζεξ ηδκ ακάζηαζδ ιε ηδκ
ακάζηαζδ ζμο, ιδκ απμιαηνοκεείξ Θεέ απυ εηείκμοξ πμο
δδιζμφνβδζεξ ιε ηα πένζα ζμο, αθθά θακένςζε ηδκ αβάπδ
ζμο ζηδκ ακενςπυηδηα, αβαεέ. Γέλμο απυ ηδ ιδηένα ζμο
ηδ δέδζδ βζα ειάξ. χζε, ςηήνα, έκακ ηαπεζκυ θαυ. Μδκ
ιαξ αθήζεζξ ζημ ηέθμξ, ιδ ιαξ παναδχζεζξ βζα πάκηα, ιδκ
ζπάζεζξ ηδ δζαεήηδ ζμο ηαζ ιδκ πάνεζξ απυ ιαξ ημ έθευξ
ζμο, πάνδ ημο αβαπδιέκμο ζμο Aαναάι, ημο δμφθμο ζμο
Iζαάη ηαζ ημο αβίμο ζμο Ηζναήθ. ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ
ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
Όηακ μ θδζηήξ είδε ημκ ααζζθζά ηδξ γςήξ ηνειαζιέκμ
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επάκς ζημ ζηαονυ, είπε: «Δάκ δεκ ήηακ μ ζηαονςιέκμξ
ιαγί ιαξ εκζανηςιέκμξ Θευξ, μ ήθζμξ δεκ εα έηνοαε ηζξ
αηηίκεξ ημο, μφηε δ βδ εα έηνειε. Αθθά πακημδφκαιε πμο
οπμιέκεζξ βζα υθα ηα πνάβιαηα, εοιήζμο ιε Κφνζε υηακ
έθες εκ ηδ ααζζθεία ζμο.» ΔΟΞΑ ΠΑΣΡΙ ΚΑΙ ΤΙΟ ΚΑΙ
ΑΓΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙ
Δζφ πμο δέπηδηεξ ηδκ μιμθμβία ημο θδζηή επάκς ζημ
ζηαονυ, δέλμο ηζ ειάξ αβαεέ, ειάξ πμο αλίγμοιε ηδκ
ηαηαδίηδ ημο εακάημο, ελαζηίαξ ηςκ αιανηζχκ ιαξ.
Οιμθμβμφιε ηζξ αιανηίεξ ιαξ ιαγί ιε ημ θδζηή, ηαζ
μιμθμβμφιε ηδ εευηδηά ζμο ηαζ ηναοβάγμοιε ιαγί ημο
θέβμκηαξ, «εοιήζμο ιαξ Κφνζε, υηακ ένεμοιε ζημ ααζίθεζυ
ζμο.» ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ
ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
Όηακ δ ιδηένα είδε ημκ Αικυ ηαζ ημκ Πμζιέκα, ημ
ςηήνα ημο ηυζιμο, ηνειαζιέκμ ζημ ζηαονυ, είπε
ηθαίβμκηαξ, «μ ηυζιμξ παίνεηαζ βζα ηδ θήρδ ηδξ ζςηδνίαξ,
εκχ δ ηανδζά ιμο θθέβεηαζ, υηακ αθέπς ηδ ζηαφνςζή ζμο
ηδκ μπμία οπμιέκεζξ βζα πάνδ υθςκ, Τζέ ηαζ Θεέ ιμο.»
Εδώ ο πποζκςνηηήρ λέει Κύπιε ελέηζον 41 θοπέρ
Άγιορ, Άγιορ, Άγιορ,(ζελ.37)
Πάηεπ ημών....
ΑΦΔΗ
81

Θεέ Παηένα, Παηένα ημο Κονίμο ιαξ Θεμφ ηαζ
ςηήνα Ηδζμφ Υνζζημφ, πμο ιε ημκ ενπμιυ Σμο ιαξ
έζςζεξ απυ ηδ δμοθεία ημο επενμφ, Δζφ πμο
επζηαθμφιαζηε ζημ εοθμβδιέκμ ηαζ ιεβάθμ υκμιά ημο,
ιεηέθενε ηζξ ζηέρεζξ ιαξ ιαηνζά απυ ημοξ ημζιζημφξ ηαζ
ημοξ ζανηζημφξ πυεμοξ, ζηδκ εκεφιδζδ ηςκ μονάκζςκ
απμθάζεςκ ζμο ηαζ εηπθήνςζε ζε ιαξ ηδκ αβάπδ ζμο βζα
ηδκ ακενςπυηδηα Αβαεέ, ηαζ αξ είκαζ μζ πνμζεοπέξ ιαξ
πάκηα, εζδζηά δ πνμζεοπή αοηήξ ηδξ έκαηδξ χναξ,
απμδεηηέξ εκχπζυκ ζμο. Καηέζηδζέ ιαξ ακηάλζμοξ ηδξ
ηθήζδξ ιε ηδκ μπμία ηθδεήηαιε, έηζζ χζηε υηακ
ακαπςνήζμοιε απυ αοηυκ ημκ ηυζιμ, κα εεςνμφιαζηε
ακηάλζμζ ηςκ πνμζηοκδηχκ ηςκ παεχκ ημο ιμκμβεκή Τζμφ
ηαζ Κονίμο ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ. Κενδίγμκηαξ ημ έθεμξ, ηδ
ζοβπχνεζδ ηςκ αιανηζχκ ιαξ ηαζ ηδ ζςηδνία ιε υθμοξ
ημοξ αβίμοξ ζμο, πμο ζε οπάημοζακ αθδεζκά απυ ηδκ ανπή
ηαζ βζα πάκηα. Θεέ, ηαηέζηνερε ηδ δφκαιδ ημο ακηζπάθμο
ηαζ υθςκ ηςκ ηαηχκ ζηναηχκ ημο, υπςξ ημοξ πάηδζε μ
ιμκμβεκήξ Τζυξ ζμο ιε ηδ δφκαιδ ημο γςμπμζμφ ζηαονμφ
ημο. Γέλμο ιαξ Κφνζε ιμο, Ηδζμφ Υνζζηέ, υπςξ δέπηδηεξ
ημκ δελζυ θδζηή, υηακ ήζμοκα ηνειαζιέκμξ ζημ ζηαονυ.
Καζ θχηζζε ιαξ, υπςξ θχηζζεξ αοημφξ πμο ήηακ ζημ
ζημηάδζ ηδξ ηυθαζδξ ηαζ επέζηνερε ιαξ ζημκ πανάδεζζμ
ηδξ ηνοθήξ. Γζαηί, Κφνζέ ιμο, είζαζ εοθμβδιέκμξ Θευξ ηαζ
ζμο αλίγεζ ιαγί ιε ημκ αβαευ Παηένα ζμο ηαζ ημ Άβζμ
πκεφια δ δυλα, δ ηζιή, δ ιεβαθεζυηδηα, δ ελμοζία ηαζ δ
πνμζηφκδζδ, ζημοξ αζχκεξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ
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Άθεζη πος λέγεηαι ηέλορ κάθε ώπαρ: Ελέηζον ημάρ
(ζελ.39)
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ΔΝΓΔΚΑΣΗ ΩΡΑ
ημ υκμια ημο Παηνυξ, ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο
Πκεφιαημξ, έκαξ Θευξ. Aιήκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε
εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εοθυβδζε. Aιήκ. Γυλα
Παηνί ηαζ Τζυ ηαζ Άβζμ Πκεφιαηζ ηαζ κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ
ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Η πξνζεπρή ηεο ελδέθαηεο ώξαο από ηελ
επινγεκέλε εκέξα, ηελ πξνζθέξνπκε ζην Υξηζηό ην
βαζηιηά καο θαη ην Θεό καο θαη ηνλ ηθεηεύνπκε λα
ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Από ηνπο ςαικνύο θαη ηνπο ύκλνπο ηνπ παηέξα καο
Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη ηνπ αγλνύ βαζηιηά ε επινγία ηνπ
λα είλαη καδί καο ακήλ.
Φαλμόρ 116
Αζκείηε ημκ Κφνζμ, υθα ηα έεκδ δμλμθμβείηε αοηυκ,
υθμζ μζ θαμί επεζδή, ημ έθευξ ημο επάκς ιαξ είκαζ ιεβάθμ
ηαζ δ αθήεεζα ημφ Κονίμο παναιέκεζ ζημκ αζχκα.
Αθθδθμφζα.
Φαλμόρ 117
Γμλμθμβείηε ημκ Κφνζμ, επεζδή είκαζ αβαευξ, επεζδή ημ
έθευξ ημο παναιέκεζ ζημκ αζχκα. Αξ πεζ ηχνα μ Ηζναήθ, υηζ
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ημ έθευξ ημο παναιέκεζ ζημκ αζχκα. Αξ πεζ ηχνα μ μίημξ
Αανχκ, υηζ ημ έθευξ ημο παναιέκεζ ζημκ αζχκα. Αξ πμοκ
ηχνα εηείκμζ πμο θμαμφκηαζ ημκ Κφνζμ, υηζ ημ έθευξ ημο
παναιέκεζ ζημκ αζχκα. Μέζα ζε εθίρδ επζηαθέζηδηα ημκ
Κφνζμ μ Κφνζμξ ιε εζζάημοζε, δίκμκηαξ εονοπςνία. Ο
Κφνζμξ είκαζ ιε ημ ιένμξ ιμο δεκ εα θμαδεχ ηζ εα ιμο
ηάκεζ μ άκενςπμξ; Ο Κφνζμξ είκαζ ιε ημ ιένμξ ιμο,
ακάιεζα ζ' εηείκμοξ πμο ιε αμδεμφκ ηαζ εβχ εα δς ηδκ
εηδίηδζδ επάκς ζημοξ επενμφξ ιμο. Καθφηενα κα εθπίγεζ
ηακείξ ζημκ Κφνζμ, πανά κα έπεζ ημ εάννμξ ημο επάκς ζε
άκενςπμ. Καθφηενα κα εθπίγεζ ηακείξ ζημκ Κφνζμ, πανά κα
έπεζ ημ εάννμξ ημο επάκς ζε άνπμκηεξ. Με πενζηφηθςζακ
υθα ηα έεκδ· αθθά, ζημ υκμια ημο Κονίμο εα ημοξ
ηαηαηνμπχζς. Με πενζηφηθςζακ, καζ, ιε πενζηφηθςζακ
απυ πακημφ αθθά, ζημ υκμια ημο Κονίμο εα ημοξ
ηαηαηνμπχζς. Με πενζηφηθςζακ ζακ ιέθζζζεξ·
ζαήζηδηακ υπςξ δ θςηζά ηςκ αβηαεζχκ επεζδή, ζημ υκμια
ημο Κονίμο εα ημοξ ηαηαηνμπχζς. Με έζπνςλεξ δοκαηά
βζα κα πέζς· αθθά, μ Κφνζμξ ιε αμήεδζε. Γφκαιή ιμο ηαζ
φικμξ ιμο είκαζ μ Κφνζμξ, ηαζ έβζκε ζε ιέκα ζςηδνία.
Φςκή αβαθθίαζδξ ηαζ ζςηδνίαξ είκαζ ζηζξ ζηδκέξ ηςκ
δζηαίςκ ημ δελί πένζ ημφ Κονίμο ηάκεζ ηαημνεχιαηα. Σμ
δελί πένζ ημφ Κονίμο ορχεδηε ημ δελί πένζ ημφ Κονίμο
ηάκεζ ηαημνεχιαηα. Γεκ εα πεεάκς, αθθά εα γήζς, ηαζ εα
δζδβμφιαζ ηα ένβα ημφ Κονίμο. Ο Κφνζμξ ιε παίδεοζε ιε
αοζηδνυ ηνυπμ, αθθά δεκ ιε πανέδςζε ζε εάκαημ. Ακμίληε
ιμο ηζξ πφθεξ ηήξ δζηαζμζφκδξ εα ιπς ιέζα ζ' αοηέξ, ηαζ
εα δμλμθμβήζς ημκ Κφνζμ. Αοηή είκαζ δ πφθδ ημφ Κονίμο
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μζ δίηαζμζ εα ιπμοκ ιέζα ζ' αοηή. Θα ζε δμλμθμβχ, επεζδή
ιε εζζάημοζεξ, ηαζ έβζκεξ ζε ιέκα ζςηδνία. Ζ πέηνα, ηδκ
μπμία απμδμηίιαζακ αοημί πμο μζημδμιμφκ, αοηή έβζκε
ηεθαθή βςκίαξ· απυ ημκ Κφνζμ έβζκε αοηή, ηαζ είκαζ
εαοιαζηή ζηα ιάηζα ιαξ. Αοηή είκαζ δ διένα πμο έηακε μ
Κφνζμξ αξ αβαθθζαζημφιε, ηαζ αξ εοθνακεμφιε ζ' αοηή. Χ,
Κφνζε! Κάκε ζςηδνία, παναηαθχ ς, Κφνζε! Δουδςζε,
παναηαθχ. Δοθμβδιέκμξ μ ενπυιεκμξ ζημ υκμια ημο
Κονίμο ζαξ εοθμβήζαιε απυ ημκ μίημ ημφ Κονίμο. Ο Θευξ
είκαζ μ Κφνζμξ, ηαζ ιαξ έδεζλε θςξ θένηε ηδ εοζία, δειέκδ
ιε ζπμζκζά, ιέπνζ ηα ηέναηα ημο εοζζαζηδνίμο. Δζφ είζαζ μ
Θευξ ιμο, ηαζ εα ζε δμλμθμβχ μ Θευξ ιμο, εα ζε ορχκς.
Γμλμθμβείηε ημκ Κφνζμ, επεζδή είκαζ αβαευξ, επεζδή ημ
έθευξ ημο παναιέκεζ ζημκ αζχκα.
Φαλμόρ 119
ηδ εθίρδ ιμο έηναλα ζημκ Κφνζμ, ηαζ ιε εζζάημοζε.
Κφνζε, θφηνςζε ηδκ ροπή ιμο απυ ακαθδεή πείθδ, απυ
δυθζα βθχζζα. Σζ εα ζμο δχζεζ ή ηζ εα ζμο πνμζεέζεζ δ
δυθζα βθχζζα; Σα αημκζζιέκα αέθδ ημφ δοκαημφ, ιε
ηάναμοκα απυ άνηεοεμ. Αθθμίιμκμ ζε ιέκα, επεζδή
πανμζηχ ζηδ Μεζέπ, ηαημζηχ ζηζξ ζηδκέξ ημφ Κδδάν!
Πμθφ ηαζνυ ηαημίηδζε δ ροπή ιμο ιαγί ι' εηείκμοξ πμο
ιζζμφκ ηδκ εζνήκδ. Δβχ αβαπχ ηδκ εζνήκδ αθθά, υηακ
ιζθάς, αοημί εημζιάγμκηαζ βζα πυθειμ.
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Φαλμόρ 120
Τρχκς ηα ιάηζα ιμο πνμξ ηα αμοκά, απυ πμφ ε'άνεεζ δ
αμήεεζά ιμο; Ζ αμήεεζά ιμο ένπεηαζ απυ ημκ Κφνζμ, μ
μπμίμξ δδιζμφνβδζε ημκ μονακυ ηαζ ηδ βδ. Γεκ εα αθήζεζ
κα ηθμκζζηεί ημ πυδζ ζμο μφηε εα κοζηάλεζ αοηυξ πμο ζε
θοθάηηεζ. Γεξ, δεκ εα κοζηάλεζ μφηε εα απμημζιδεεί, αοηυξ
πμο θοθάεζ ημκ Ηζναήθ. Ο Κφνζμξ είκαζ μ θφθαηάξ ζμο μ
Κφνζμξ είκαζ δ ζηέπδ ζμο απυ ηα δελζά ζμο. Σδκ διένα μ
ήθζμξ δεκ εα ζε αθάρεζ μφηε ημ θεββάνζ ηδ κφπηα. Ο Κφνζμξ
εα ζε θοθάεζ απυ ηάεε ηαηυ εα θοθάεζ ηδκ ροπή ζμο. Ο
Κφνζμξ εα θοθάεζ ηδκ έλμδυ ζμο ηαζ ηδκ είζμδυ ζμο, απυ
ηχνα ηαζ ιέπνζ ημκ αζχκα.
Φαλμόρ 121
Δοθνάκεδηα υηακ ιμο είπακ: Αξ πάιε ζημκ μίημ ημφ
Κονίμο.Σα πυδζα ιαξ εα ζηέημκηαζ ζηζξ πφθεξ ζμο,
Ηενμοζαθήι Ηενμοζαθήι, πμο είζαζ μζημδμιδιέκδ ζακ
πυθδ ζοκανιμζιέκδ ιαγί. Δηεί ακεααίκμοκ μζ θοθέξ, μζ
θοθέξ ημφ Κονίμο, ζφιθςκα ιε ημ δζαηαβιέκμ ζημκ
Ηζναήθ, βζα κα δμλμθμβήζμοκ ημ υκμια ημο Κονίμο.
Δπεζδή, εηεί ηέεδηακ ενυκμζ βζα ηνίζδ, μζ ενυκμζ ηήξ
μζημβέκεζαξ ημο Γααίδ. Εδηάηε ηδκ εζνήκδ ηήξ Ηενμοζαθήι
αξ εοηοπμφκ εηείκμζ πμο ζε αβαπμφκ. Αξ είκαζ εζνήκδ ζηα
ηείπδ ζμο, αθεμκία ζηα παθάηζα ζμο. Έκεηα ηςκ αδεθθχκ
ιμο, ηαζ ηςκ πθδζίμκ ιμο, εα θές ηχνα: Δζνήκδ ζε ζέκα!
Έκεηα ημο μίημο ημφ Κονίμο ημφ Θεμφ ιαξ, εα γδηάς ημ
ηαθυ ζμο.
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Φαλμόρ 122
Ύρςζα ηα ιάηζα ιμο ζε ζέκα πμο ηαημζηείξ ζημοξ
μονακμφξ. Γέζηε, ηαεχξ ηα ιάηζα ηςκ δμφθςκ αηεκίγμοκ
ζημ πένζ ηςκ ηονίςκ ημοξ, ηαεχξ ηα ιάηζα ηήξ δμφθδξ ζημ
πένζ ηήξ ηονίαξ ηδξ, έηζζ αηεκίγμοκ ηα ιάηζα ιαξ πνμξ ημκ
Κφνζμ ημκ Θευ ιαξ, ιέπνζξ υημο ιάξ εθεήζεζ. Δθέδζέ ιαξ,
Κφνζε, εθέδζέ ιαξ επεζδή, πμνηάζαιε οπεναμθζηά απυ
ελμοεέκςζδ. Ζ ροπή ιαξ πυνηαζε οπεναμθζηά απυ ηδκ
φανδ εηείκςκ πμο γμοκ αιένζικα, απυ ηδκ ελμοεέκςζδ ηςκ
οπενήθακςκ.
Φαλμόρ 123
Ακ μ Κφνζμξ δεκ ήηακ ιαγί ιαξ, αξ πεζ ηχνα μ Ηζναήθ
ακ μ Κφνζμξ δεκ ήηακ ιαγί ιαξ, υηακ άκενςπμζ ζδηχεδηακ
εκακηίμκ ιαξ, γςκηακμφξ εα ιαξ ηαηέπζκακ ηυηε, εκχ μ
εοιυξ ημοξ θθεβυηακ εκακηίμκ ιαξ ηυηε, ηα κενά εα ιαξ
είπακ ηαηαπμκηίζεζ, μ πείιαννμξ εα είπε πενάζεζ απυ πάκς
απυ ηδκ ροπή ιαξ ηυηε, ηα ορςιέκα κενά εα είπακ πενάζεζ
απυ πάκς απυ ηδκ ροπή ιαξ. Δοθμβδηυξ μ Κφνζμξ, πμο δεκ
ιαξ πανέδςζε ςξ εήναια ζηα δυκηζα ημοξ. Ζ ροπή ιαξ
θοηνχεδηε, ζακ ημ πμοθί απυ ηδκ παβίδα ηςκ ηοκδβχκ δ
παβίδα ζοκηνίθηδηε, ηζ ειείξ θοηνςεήηαιε. Ζ αμήεεζά ιαξ
είκαζ ζημ υκμια ημο Κονίμο, πμο δδιζμφνβδζε ημκ μονακυ
ηαζ ηδ βδ.
Φαλμόρ 124
Όζμζ έπμοκ αάθεζ ηδκ πεπμίεδζή ημοξ επάκς ζημκ
Κφνζμ, είκαζ υπςξ ημ αμοκυ ζχκ, πμο δεκ εα ζαθεοηεί
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παναιέκεζ
ζημκ
αζχκα.
Όπςξ
δ
Ηενμοζαθήι
πενζηοηθχκεηαζ απυ ηα αμοκά, έηζζ μ Κφνζμξ πενζηοηθχκεζ
ημκ θαυ ημο, απυ ηχνα ηαζ ιέπνζ ημκ αζχκα. Δπεζδή, δ
νάαδμξ ηήξ αζέαεζαξ δεκ εα παναιέκεζ επάκς ζημκ ηθήνμ
ηςκ δζηαίςκ, βζα κα ιδ εηηείκμοκ μζ δίηαζμζ ηα πένζα ημοξ
ζηδκ ακμιία. Κφνζε, κα αβαεμπμζήζεζξ ημοξ αβαεμφξ, ηαζ
ημοξ εοεείξ ζηδκ ηανδζά. Δηείκμοξ, υιςξ, πμο λεηθίκμοκ
ζημοξ ζηνεαθμφξ δνυιμοξ ημοξ, μ Κφνζμξ εα ημοξ απαβάβεζ
ιαγί ιε εηείκμοξ πμο ενβάγμκηαζ ηδκ ακμιία· εζνήκδ επάκς
ζημκ Ηζναήθ.
Φαλμόρ 125
Όηακ μ Κφνζμξ επακέθενε ημοξ αζπιαθχημοξ ηήξ ζχκ,
ήιαζηακ υπςξ μζ μκεζνεουιεκμζ. Συηε, ημ ζηυια ιαξ βέιζζε
απυ βέθζμ, ηαζ δ βθχζζα ιαξ απυ αβαθθίαζδ ηυηε, έθεβακ
ακάιεζα ζηα έεκδ: Μεβαθεία έηακε βζ' αοημφξ μ Κφνζμξ.
Μεβαθεία έηακε μ Κφνζμξ βζα ιαξ βειίζαιε απυ πανά.
Δπίζηνερε, Κφνζε, ημοξ αζπιαθχημοξ ιαξ, υπςξ ημοξ
πεζιάννμοξ ζημκ Νυημ. Δηείκμζ πμο ζπένκμοκ ιε δάηνοα,
εα εενίζμοκ ιε αβαθθίαζδ. Όπμζμξ αβαίκεζ, ηαζ ηθαίεζ,
ααζηάγμκηαξ πμθφηζιμ ζπυνμ, αοηυξ, ζίβμονα, εα
επζζηνέρεζ ιε αβαθθίαζδ, ααζηάγμκηαξ ηα πεζνυαμθά ημο.
Φαλμόρ 126
Χδή ηςκ Ακαααειχκ, ημο μθμιχκηα. Ακ μ Κφνζμξ
δεκ μζημδμιήζεζ μίημ, ιάηαζα ημπζάγμοκ αοημί πμο ημκ
μζημδμιμφκ ακ μ Κφνζμξ δεκ θοθάλεζ πυθδ, ιάηαζα
αβνοπκεί αοηυξ πμο ηδ θοθάεζ. Μάηαζμ είκαζ ζε ζαξ κα
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ζδηχκεζηε πνςί, κα πθαβζάγεηε ανβά, ηνχβμκηαξ ημ ρςιί
ημο ηυπμο ζαξ μ Κφνζμξ, αέααζα, δίκεζ φπκμ ζημκ αβαπδηυ
ημο. Γέζηε, ηθδνμκμιζά απυ ημκ Κφνζμ είκαζ ηα παζδζά
ιζζευξ δζηυξ ημο μ ηανπυξ ηήξ ημζθζάξ. Όπςξ ηα αέθδ ζημ
πένζ ημφ δοκαημφ, έηζζ ηαζ μζ βζμζ ηήξ κζυηδξ. Μαηάνζμξ μ
άκενςπμξ, πμο βέιζζε ηδ αεθμεήηδ ημο απ' αοηά αοημί δεκ
εα κηνμπζαζημφκ, υηακ ιζθμφκ ιε ημοξ επενμφξ ημοξ ζηδκ
πφθδ.
Φαλμόρ 127
Μαηάνζμξ ηαεέκαξ πμο θμαάηαζ ημκ Κφνζμ, πμο
πενπαηάεζ ζημοξ δνυιμοξ ημο. Δπεζδή, εα ηνςξ απυ ημκ
ηυπμ ηςκ πενζχκ ζμο· ιαηάνζμξ εα είζαζ, ηαζ εοηοπία ζε
ζέκα. Ζ βοκαίηα ζμο εα είκαζ ζακ εφηανπδ άιπεθμξ, ζηα
πθάβζα ημο ζπζηζμφ ζμο μζ βζμζ ζμο ζακ κευθοηα
εθζυδεκηνςκ, μθυβονα ζημ ηναπέγζ ζμο. Γέζηε, έηζζ εα
εοθμβδεεί μ άκενςπμξ πμο θμαάηαζ ημκ Κφνζμ. Ο Κφνζμξ
εα ζε εοθμβήζεζ απυ ηδ ζχκ, ηαζ εα δεζξ ημ ηαθυ ηήξ
Ηενμοζαθήι υθεξ ηζξ διένεξ ηήξ γςήξ ζμο ηαζ εα δεζξ βζμοξ
ηςκ βζςκ ζμο· εζνήκδ επάκς ζημκ Ηζναήθ.
Φαλμόρ 128
Πμθθέξ θμνέξ ιε πμθέιδζακ απυ ηδ κζυηδ ιμο, αξ πεζ
ηχνα μ Ηζναήθ· πμθθέξ θμνέξ ιε πμθέιδζακ απυ ηδ κζυηδ
ιμο αθθά, δεκ οπενίζποζακ εκακηίμκ ιμο. Οζ βεςνβμί
ανμηνίςζακ επάκς ζηζξ πθάηεξ ιμο έζονακ ιαηνζκά ηα
αοθάηζα ημοξ. Γίηαζμξ, υιςξ, είκαζ μ Κφνζμξ ηαηέημρε ηα
ζπμζκζά ηςκ αζεαχκ. Αξ κηνμπζαζημφκ, ηαζ αξ ζηναθμφκ
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πνμξ ηα πίζς, υθμζ εηείκμζ πμο ιζζμφκ ηδ ζχκ. Αξ βίκμοκ
υπςξ ημ πμνηάνζ ζηζξ ηανάηζεξ, πμο, πνζκ λενζγςεεί,
λεναίκεηαζ απυ ημ μπμίμ μ εενζζηήξ δεκ βειίγεζ ημ πένζ ημο,
μφηε αοηυξ πμο δέκεζ ηα πεζνυαμθα ζημκ ηυνθμ ημο χζηε,
μζ δζααάηεξ δεκ εα πμοκ: Δοθμβία Κονίμο επάκς ζαξ ζαξ
εοθμβμφιε ζημ υκμια ημο Κονίμο.

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟ (Λνπθάο 4:38 – 41)
Καζ αθμφ ζδηχεδηε απυ ηδ ζοκαβςβή, ιπήηε ιέζα
ζημ ζπίηζ ημφ ίιςκα δ δε πεεενά ημφ ίιςκα ήηακ ηάης
απυ ηδκ επήνεζα ιεβάθμο πονεημφ ηαζ ημκ παναηάθεζακ βζ'
αοηήκ. Καζ ηαεχξ ζηάεδηε επάκς ηδξ, επζηίιδζε ημκ
πονεηυ, ηαζ ηδκ άθδζε ηζ αιέζςξ, αθμφ ζδηχεδηε, ημοξ
οπδνεημφζε. Καζ εκχ έδοε μ ήθζμξ, υθμζ υζμζ είπακ
ακενχπμοξ πμο αζεεκμφζακ απυ δζάθμνεξ αννχζηζεξ, ημοξ
έθενακ ζ' αοηυκ ηζ εηείκμξ, αάγμκηαξ ηα πένζα ημο επάκς
ζε ηάεε έκακ απ' αοημφξ λεπςνζζηά, ημοξ εενάπεοζε. Απυ
πμθθμφξ, ιάθζζηα, έαβαζκακ ηαζ δαζιυκζα, ηνάγμκηαξ ηαζ
θέβμκηαξ υηζ: Δζφ είζαζ μ Υνζζηυξ, μ Τζυξ ημφ Θεμφ. Καζ
ηαεχξ ηα επζηζιμφζε, δεκ ηα άθδκε κα ιζθμφκ, επεζδή ημκ
βκχνζγακ υηζ είκαζ μ Υνζζηυξ. μο θαηνεφμοιε Ο Υνζζηυξ
ιε ημκ Αβαευ παηένα ζμο ηαζ ημ ζενυ πκεφια, βζαηί έπεηε
ένεεζ ηαζ ιαξ έπεηε ζχζεζ. ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΟΤ ΘΕΟΤ
ΠΑΝΣΟΣΕ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
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ε πξνζθπλνύκε Υξηζηέ κε ηνλ αγαζό Παηέξα ζoπ θαη
ην Άγην πλεύκα, δηόηη ήξζεο θαη καο έζσζεο.
ΛΔΓΟΝΣΑΙ ΣΑ ΣΡΟΠΑΡΙΑ ΑΤΣΑ:
Δάκ μ δίηαζμξ ζχγεηαζ αβςκζγυιεκμξ, πχξ εα
ειθακζζηχ εβχ μ αιανηςθυξ; Σμ θμνηίμ ηαζ ηδ εενιυηδηα
ηδξ διέναξ δεκ ηα ακηέπς, θυβς ηδξ ακενχπζκδξ αδοκαιίαξ
ιμο. Αθθά εζφ θζθεφζπθαπκε Θεέ, θμβάνζαζε ιε ιαγί ιε
ημοξ ακηάλζμοξ ηδξ εκδέηαηδξ χναξ. Δίπα ζοθθδθεεί ιε
ακμιία, ηαζ ιε αιανηία ιε βέκκδζε δ ιδηένα ιμο. Γεκ
ημθιχ κα ακορχζς ηα ιάηζα ιμο ζημκ μονακυ, αθθά
ααζίγμιαζ ζηδκ αθεμκία ημο εθέμοξ ζμο ηαζ ηδξ αβάπδξ
ζμο βζα ηδκ ακενςπυηδηα, θέβμκηαξ, « Θεέ, ζοβπχνεζε ιε,
βζαηί είιαζ αιανηςθυξ, ηαζ εθέδζέ ιε.» ΔΟΞΑ ΠΑΣΡΙ
ΚΑΙ ΤΙΧ ΚΑΙ ΑΓΙΧ ΠΝΕΤΜΑΣΙ
Γνήβμνα άκμζλε πνμξ ειέκα ηα παηνζηά ζμο ζηήεδ
ςηήνα, βζαηί εβχ ζπαηάθδζα ηδ γςή ιμο ζηζξ απμθαφζεζξ
ηαζ ζημοξ πυεμοξ, ηαεχξ δ διένα ιε πνμζπέναζε ηαζ
ηεθείςζε. Γζα αοηυ ζηδνίγμιαζ ζηδκ αθεμκία ημο μίηημο
ζμο, πμο δεκ ζηενεφεζ. Μδκ εβηαηαθείρεζξ ιία
εεμθμαμφιεκδ ηανδζά πμο πνεζάγεηαζ ημ έθευξ ζμο. Γζαηί,
ζε ζέκα Κφνζε ηναοβάγς ηαπεζκά, «παηένα αιάνηδζα ζημ
Θευ ηαζ ζε εζέκα ηαζ δεκ είιαζ άλζμξ κα θέβμιαζ Τζυξ ζμο,
αθθά ηαηέζηδζε ιε υιςξ, έκακ απυ ημοξ ιζζεςημφξ ζμο».
ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ
ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
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Γζα ηάεε ακμιία πμο ιε κμο ηαζ ζχια έπναλα, βζα
ηάεε αιανηία πμο ιε πυεμ ηαζ αβχκα έπναλα ηαζ βζα ηάεε
ααζακζζηήνζμ ηαζ ηνίζδ ηνίεδηα άλζμξ. Πνμεημίιαζε ιμο
ημοξ θυβμοξ ηδξ ιεηάκμζαξ, Κονία Πανεέκα. Γζα αοηυ ζε
ζέκα απεοεφκμιαζ ηαζ ιέζς εζμφ επζδζχης ηδ ιεζμθάαδζδ
ηζ εζέκα ηαθχ βζα κα ιε αμδεήζεζξ, βζα κα ιδκ κηνμπζαζηχ.
Καζ υηακ δ ροπή ιμο εβηαηαθείρεζ ημ ζχια ιμο, έθα ζε
ειέκα, κίηδζε ηδ ζοκςιμζία ηςκ επενχκ ηαζ ηθείζε ηζξ
πφθεξ ημο Άδδ, βζα κα ιδκ ηαηαπζμφκ ηδκ ροπή ιμο, εζφ
αβαεή Νφθδ ημο αθδεζκμφ βαιπνμφ.
Εδώ ο πποζκςνηηήρ λέει Κύπιε ελέηζον 41 θοπέρ
Άγιορ, Άγιορ, Άγιορ,(ζελ.37)
Πάηεπ ημών....
ΑΦΔΗ
ε εοπανζζημφιε ζοιπμκεηζηέ Βαζζθζά ιαξ, βζαηί ιαξ
έηακεξ κα πενάζμοιε αοηήκ ηδκ διένα ιε εζνήκδ, ιαξ
έθενεξ ςξ ημ ανάδο ηαζ ιαξ αλίςζεξ κα δμφιε ημ θςξ ςξ ημ
ανάδο. Κφνζε, δέλμο ηδκ ελφικδζή ιαξ πμο μο
πνμζθένεηαζ ηχνα, ζχζε ιαξ απυ ηζξ πμκδνζέξ ημο
ακηζπάθμο ηαζ ηαηέζηνερε υθεξ ηζξ εκακηίμκ ιαξ παβίδεξ.
Υάνζζε ιαξ αοηήκ ηδκ κφπηα, πμο έπεηαζ, ηδκ εζνήκδ πςνίξ
πυκμ, ακδζοπία, ημφναζδ ηαζ παναίζεδζδ, έηζζ χζηε κα ηδ
πενάζμοιε ιε εζνήκδ ηαζ αβκυηδηα ηαζ κα ζδηςκυιαζηε
βζα ημοξ ραθιμφξ ηαζ ηζξ πνμζεοπέξ πάκηα ηαζ πακημφ,
δμλάγμκηαξ ημ Άβζμ υκμιά ζμο ζηα πάκηα, ιαγί ιε ημκ
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Παηένα, μ μπμίμξ είκαζ άκανπμξ ηαζ ημ Άβζμ πκεφια, ημ
γςμπμζυ, ημ μιμμφζζμ ζμο. Νοκ ηαζ αεί ηαζ ζημοξ αζχκαξ
ηςκ αζχκςκ.
Άθεζη πος λέγεηαι ηέλορ κάθε ώπαρ: Ελέηζον ημάρ
(ζελ.39 )
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ΓΩΓΔΚΑΣΗ ΩΡΑ
ημ υκμια ημο Παηνυξ, ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο
Πκεφιαημξ, έκαξ Θευξ. Aιήκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε
εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εοθυβδζε. Aιήκ. Γυλα
Παηνί ηαζ Τζυ ηαζ Άβζμ Πκεφιαηζ ηαζ κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ
ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Η πξνζεπρή ηεο δσδέθαηεο ώξαο από ηελ
επινγεκέλε εκέξα, ηελ πξνζθέξνπκε ζην Υξηζηό ην
βαζηιηά καο θαη ην Θεό καο θαη ηνλ ηθεηεύνπκε λα
ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο καο.
Από ηνπο ςαικνύο θαη ηνπο ύκλνπο ηνπ παηέξα καο
Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη ηνπ αγλνύ βαζηιηά ε επινγία ηνπ
λα είλαη καδί καο ακήλ.
Φαλμόρ 129
Απυ ηα αάεδ ιμο έηναλα ζε ζέκα, Κφνζε. Κφνζε,
εζζάημοζε ηδ θςκή ιμο αξ είκαζ ηα αοηζά ζμο πνμζεηηζηά
ζηδ θςκή ηςκ δεήζεχκ ιμο. Ακ, Κφνζε, παναηδνήζεζξ
ακμιίεξ, Κφνζε, πμζμξ εα ιπμνέζεζ κα ζηαεεί; Κμκηά ζμο,
υιςξ, οπάνπεζ ζοβπχνδζδ, βζα κα ζε θμαμφκηαζ.
Πνμζέιεζκα ημκ Κφνζμ, δ ροπή ιμο πνυζιεζκε, ηαζ έθπζζα
ζημκ θυβμ ημο. Ζ ροπή ιμο πνμζιέκεζ ημκ Κφνζμ,
πενζζζυηενμ απυ υηζ εηείκμζ πμο πνμζιέκμοκ ηδκ αοβή,
95

καζ, εηείκμζ πμο πνμζιέκμοκ ηδκ αοβή. Αξ εθπίγεζ μ Ηζναήθ
ζημκ Κφνζμ επεζδή, ημκηά ζημκ Κφνζμ οπάνπεζ έθεμξ, ηαζ
ημκηά ημο οπάνπεζ πμθθή θφηνςζδ· ηζ αοηυξ εα θοηνχζεζ
ημκ Ηζναήθ απυ υθεξ ηζξ ακμιίεξ ημο.
Φαλμόρ 130
Κφνζε, δεκ οπενδθακεφεδηε δ ηανδζά ιμο μφηε
ορχεδηακ ηα ιάηζα ιμο μφηε πενπαηάς ζε πνάβιαηα
ιεβάθα ηαζ ρδθυηενα απυ ιέκα.
Βέααζα, οπέηαλα ηαζ ηαεδζφπαζα ηδκ ροπή ιμο, ζακ
ημ απμβαθαηηζζιέκμ παζδί ημκηά ζηδ ιδηένα ημο δ ροπή
ιμο είκαζ ιέζα ιμο ζακ ημ απμβαθαηηζζιέκμ παζδί. Ο
Ηζναήθ αξ εθπίγεζ ζημκ Κφνζμ, απυ ηχνα ηαζ ιέπνζ ημκ
αζχκα.
Φαλμόρ 131
Κφνζε, εοιήζμο ημκ Γααίδ, ηαζ υθμοξ ημφξ αβχκεξ ημο·
πχξ μνηίζηδηε ζημκ Κφνζμ, ηαζ έηακε εοπή ζημκ ζζπονυ
Θευ ημφ Ηαηχα: «Γεκ εα ιπς ηάης απυ ηδ ζηέβδ ημφ
ζπζηζμφ ιμο, δεκ εα ακέας ζημ ζηνχια ημφ ηνεααηζμφ ιμο,
δεκ εα δχζς φπκμ ζηα ιάηζα ιμο, κοζηαβιυ ζηα αθέθανά
ιμο, ιέπνζξ υημο ανς ηυπμ βζα ημκ Κφνζμ, ηαημζηία βζα ημκ
ζζπονυ Θευ ημφ Ηαηχα». Γέζηε, αημφζαιε βζ' αοηή ζηδκ
Δθναεά ηδ ανήηαιε ζηζξ πεδζάδεξ ημφ Ηαάν. Αξ ιπμφιε
ζηζξ ζηδκέξ ημο αξ πνμζηοκήζμοιε ζημ οπμπυδζμ ηςκ
πμδζχκ ημο. ήης, Κφνζε, ζηδκ ακάπαοζή ζμο, εζφ, ηαζ δ
ηζαςηυξ ηήξ δφκαιήξ ζμο. Οζ ζενείξ ζμο αξ κηοεμφκ
δζηαζμζφκδ, ηαζ αξ αβάθθμκηαζ μζ υζζμί ζμο. Υάνδ ημφ
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δμφθμο ζμο, ημο Γααίδ, ιδ απμζηνέρεζξ ημ πνυζςπμ ημο
πνζζιέκμο ζμο. Ο Κφνζμξ μνηίζηδηε αθήεεζα πνμξ ημκ
Γααίδ, δεκ εα ηδκ αεεηήζεζ: «Απυ ημκ ηανπυ ημφ ζχιαηυξ
ζμο εα αάθς επάκς ζημκ ενυκμ ζμο. Ακ μζ βζμζ ζμο
θοθάλμοκ ηδ δζαεήηδ ιμο, ηαζ ηα ιανηφνζά ιμο, πμο εα
ημοξ δζδάλς, εα ηαείζμοκ ηαζ μζ βζμζ ημοξ επάκς ζημκ
ενυκμ ζμο βζα πάκηα. Δπεζδή, μ Κφνζμξ έηθελε ηδ ζχκ
εοανεζηήεδηε κα ηαημζηεί ιέζα ζ' αοηή. Αοηή είκαζ δ
ακάπαοζή ιμο ζημκ αζχκα ημφ αζχκα εδχ εα ηαημζηχ,
επεζδή ηδκ αβάπδζα. Θα εοθμβήζς ιε εοθμβία ηζξ ηνμθέξ
ηδξ ημοξ θηςπμφξ ηδξ εα πμνηάζς ιε ρςιί ηαζ ημοξ ζενείξ
ηδξ εα κηφζς ιε ζςηδνία ηαζ μζ υζζμί ηδξ εα αβάθθμκηαζ ιε
αβαθθίαζδ. Δηεί εα ηάκς κα αθαζηήζεζ ηέναξ Γααίδ
εημίιαζα θφπκμ βζα ημκ πνζζιέκμ ιμο. Σμοξ επενμφξ ημο εα
κηφζς ιε κηνμπή επάκς ζ' αοηυκ, υιςξ, εα ακείγεζ ημ
δζάδδιά ημο».
Φαλμόρ 132
Γέζηε, ηζ ηαθυ ηαζ ηζ ηενπκυ, κα ζοβηαημζημφκ ιε
μιυκμζα αδεθθμί! Δίκαζ ζακ ημ πμθφηζιμ ιφνμ επάκς ζημ
ηεθάθζ, πμο ηαηεααίκεζ επάκς ζημ πδβμφκζ, ημ πδβμφκζ ημφ
Αανχκ πμο ηαηεααίκεζ ζημ ζηυιζμ ημο εκδφιαηυξ ημο υπςξ
δ δνμζζά ημφ Αενιχκ, πμο ηαηεααίκεζ επάκς ζηα αμοκά
ηήξ ζχκ επεζδή, εηεί μ Κφνζμξ δζυνζζε ηδκ εοθμβία, γςή
ιέπνζ ημκ αζχκα.
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Φαλμόρ 133
Δθάηε εοθμβείηε ημκ Κφνζμ, υθμζ μζ δμφθμζ ημφ Κονίμο,
αοημί πμο ζηέημκηαζ ηδ κφπηα ζημκ μίημ ημφ Κονίμο.
Τρχζηε ηα πένζα ζαξ πνμξ ηα άβζα, ηαζ εοθμβείηε ημκ
Κφνζμ. Να ζε εοθμβήζεζ μ Κφνζμξ απυ ηδ ζχκ, αοηυξ πμο
δδιζμφνβδζε ημκ μονακυ ηαζ ηδ βδ!
Φαλμόρ 136
ηα πμηάιζα ηδξ Βααοθχκαξ, εηεί ηαείζαιε, ηαζ
ηθάραιε, υηακ εοιδεήηαιε ηδ ζχκ. ηζξ ζηζέξ, πμο είκαζ
ιέζα ζ' αοηή, ηνειάζαιε ηζξ ηζεάνεξ ιαξ. Δπεζδή, αοημί
πμο ιαξ αζπιαθχηζζακ, εηεί γήηδζακ απυ ιαξ θυβζα
αζιάηςκ ηζ αοημί πμο ιαξ ενήιςζακ, γήηδζακ φικμ,
θέβμκηαξ: Φάθηε ζε ιαξ απυ ηζξ ςδέξ ηήξ ζχκ. Πχξ κα
ράθμοιε ηδκ ςδή ημφ Κονίμο ζε λέκδ βδ; Ακ ζε
θδζιμκήζς, Ηενμοζαθήι, αξ θδζιμκήζεζ ημ δελί ιμο πένζ!
Αξ ημθθδεεί δ βθχζζα ιμο ζημκ μονακίζημ ιμο, ακ δεκ ζε
εοιάιαζ ακ δεκ πνμηάλς ηδκ Ηενμοζαθήι ζηδκ ανπή ηήξ
εοθνμζφκδξ ιμο! Θοιήζμο, Κφνζε, ημοξ βζμοξ ημφ Δδχι,
πμο ηδκ διένα ηήξ Ηενμοζαθήι έθεβακ: Καηεδαθίζηε ηδκ,
ηαηεδαθίζηε ηδκ, ιέπνζ ηα εειέθζά ηδξ. Θοβαηένα ηήξ
Βααοθχκαξ, πμο πνυηεζηαζ κα ενδιςεείξ, ιαηάνζμξ εηείκμξ
πμο εα ζμο ακηαπμδχζεζ ηδκ ακηαιμζαή ηςκ υζςκ έηακεξ
ζε ιαξ! Μαηάνζμξ εηείκμξ πμο εα πζάζεζ ηαζ εα νίλεζ ηα
κήπζά ζμο επάκς ζηδκ πέηνα!
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Φαλμόρ 137
Θα ζε δμλμθμβήζς ιε υθδ ιμο ηδκ ηανδζά εα
ραθιςδήζς ζε ζέκα ιπνμζηά ζημοξ εεμφξ. Θα
πνμζηοκήζς πνμξ ημκ καυ ζμο ημκ άβζμ ηαζ εα
δμλμθμβήζς ημ υκμιά ζμο, βζα ημ έθευξ ζμο, ηαζ βζα ηδκ
αθήεεζα ζμο επεζδή, ιεβάθοκεξ ημκ θυβμ ζμο πενζζζυηενμ
απυ υθδ ηδ θήιδ ζμο. Σδκ διένα πμο έηναλα, ιε
εζζάημοζεξ ιε εκίζποζεξ ιε δφκαιδ ιέζα ζηδκ ροπή ιμο.
Θα ζε δμλμθμβήζμοκ, Κφνζε, υθμζ μζ ααζζθζάδεξ ηήξ βδξ,
υηακ αημφζμοκ ηα θυβζα ημφ ζηυιαηυξ ζμο ηαζ εα ράθθμοκ
ζημοξ δνυιμοξ ημφ Κονίμο, επεζδή ιεβάθδ είκαζ δ δυλα ημφ
Κονίμο επεζδή, μ Κφνζμξ είκαζ ορδθυξ, ηαζ επζαθέπεζ επάκς
ζημκ ηαπεζκυ· ημκ ορδθυθνμκα, υιςξ, ημκ βκςνίγεζ απυ
ιαηνζά. Ακ πενπαηήζς ιέζα ζε ζηεκμπχνζα, εα ιε
γςμπμζήζεζξ εα απθχζεζξ ημ πένζ ζμο εκάκηζα ζηδκ μνβή
ηςκ επενχκ ιμο ηαζ ημ δελί ζμο πένζ εα ιε ζχζεζ. Ο
Κφνζμξ εα εηηεθέζεζ εηείκα πμο είκαζ βζα ιέκα Κφνζε, ημ
έθευξ ζμο παναιέκεζ πακημηζκά ιδ πανααθέρεζξ ηα ένβα
ηςκ πενζχκ ζμο.
Φαλμόρ 140
Κφνζε,ζε ζέκα έηναλα ηάποκε κ'άνεεζξ ζε ιέκα άημοζε
ηδ θςκή ιμο, υηακ ηνάγς ζε ζέκα. Αξ ηαηεοεοκεεί δ
πνμζεοπή ιμο ιπνμζηά ζμο ζακ εοιίαια δ φρςζδ ηςκ
πενζχκ ιμο αξ βίκεζ ζακ εζπενζκή εοζία. Βάθε, Κφνζε,
θοθαηή ζημ ζηυια ιμο θφθαβε ηδ εφνα ηςκ πεζθέςκ ιμο.
Μδ λεηθίκεζξ ηδκ ηανδζά ιμο ζε πμκδνυ πνάβια, χζηε κα
ηάκς αζεαείξ πνάλεζξ ιε ακενχπμοξ πμο ενβάγμκηαζ ηδκ
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ακμιία ιήηε κα θάς απυ ηα εηθεηηά ημοξ θαβδηά. Αξ ιε
πηοπάεζ μ δίηαζμξ αοηυ εα είκαζ έθεμξ ηαζ αξ ιε εθέβπεζ·
αοηυ εα είκαζ ελαίνεημ ιφνμ δεκ εα αθάρεζ ημ ηεθάθζ ιμο
επεζδή, ιάθζζηα, ηαζ εα πνμζεφπμιαζ βζ' αοημφξ ζηζξ
ζοιθμνέξ ημοξ. Όηακ μζ ανπδβμί ημοξ πενζένπμκηακ ζε
πεηνχδεζξ ηυπμοξ, άημοζακ ηα θυβζα ιμο, υηζ ήζακ βθοηά.
Σα ηυηαθά ιαξ δζαζημνπίγμκηαζ ζημ ζηυια ημφ ηάθμο,
υπςξ υηακ ηάπμζμξ ηυαεζ ηαζ ζπίγεζ λφθα επάκς ζηδ βδ. Γζ'
αοηυ, Κφνζε Θεέ, ηα ιάηζα ιμο εα αηεκίγμοκ ζε ζέκα ζε
ζέκα έθπζζα ιδ ηαηαζηνέρεζξ ηδκ ροπή ιμο. Φφθαλέ ιε
απυ ηδκ παβίδα πμο έζηδζακ βζα ιέκα, ηαζ απυ ηζξ εδθζέξ
εηείκςκ πμο ενβάγμκηαζ ηδκ ακμιία. Αξ πέζμοκ ιαγί μζ
αζεαείξ ζηα δίπηοα ημοξ, εκχ εβχ εα πενάζς ααθααήξ.
Φαλμόρ 141
Με ηδ θςκή ιμο έηναλα ζημκ Κφνζμ ιε ηδ θςκή ιμο
δεήεδηα ζημκ Κφνζμ. Σδ δέδζή ιμο εα λεπφζς ιπνμζηά
ημο ηδ εθίρδ ιμο εα ακαββείθς ιπνμζηά ημο. Όηακ ημ
πκεφια ιμο ήηακ ιέζα ιμο ηαηαεθζιιέκμ, ηυηε εζφ
βκχνζζεξ ημκ δνυιμ ιμο. Έηνορακ παβίδα βζα ιέκα, ζημκ
δνυιμ πμο πενπαημφζα. Έαθεπα πνμξ ηα δελζά, ηαζ
παναηδνμφζα, ηαζ δεκ οπήνπε ηάπμζμξ πμο κα ιε βκςνίγεζ
ημ ηαηαθφβζμ πάεδηε απυ ιέκα, δεκ οπήνπε ηακέκαξ πμο κα
ακαγδηάεζ ηδκ ροπή ιμο. ε ζέκα, Κφνζε, έηναλα, ηαζ είπα:
Δζφ είζαζ δ ηαηαθοβή ιμο, δ ιενίδα ιμο ζηδ βδ ηςκ
γςκηακχκ ακενχπςκ. Πνυζελε ζηδ θςκή ιμο, επεζδή
ηαθαζπςνμφιαζ οπεναμθζηά εθεοεένςζέ ιε απυ εηείκμοξ
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πμο ιε ηαηαδζχημοκ, επεζδή είκαζ δοκαηυηενμί ιμο. Ββάθε
ηδκ ροπή ιμο απυ ηδ θοθαηή, βζα κα δμλμθμβχ ημ υκμιά
ζμο. Οζ δίηαζμζ εα ιε πενζηοηθχζμοκ, υηακ ιε ακηαιείρεζξ.
Φαλμόρ 145
Αζκείηε ημκ Κφνζμ. Φοπή ιμο, κα αζκείξ ημκ Κφνζμ. Θα
αζκχ ημκ Κφνζμ εκυζς γς εα ραθιςδχ ζημκ Θευ ιμο
εκυζς οπάνπς. Μδ έπεηε πεπμίεδζδ επάκς ζε άνπμκηεξ,
επάκς ζε βζμκ ακενχπμο, απυ ημκ μπμίμ δεκ οπάνπεζ
ζςηδνία. Σμ πκεφια ημο αβαίκεζ απυ ιέζα ημο αοηυξ
επζζηνέθεζ ζηδ βδ ημο εηείκδ ηδκ ίδζα διένα μζ
ζοθθμβζζιμί ημο αθακίγμκηαζ. Μαηάνζμξ εηείκμξ, πμο
αμδευξ ημο είκαζ μ Θευξ ημφ Ηαηχα πμο δ εθπίδα ημο είκαζ
ζημκ Κφνζμ ημκ Θευ ημο αοηυκ πμο δδιζμφνβδζε ημκ
μονακυ, ηαζ ηδ βδ, ηδ εάθαζζα, ηαζ υθα υζα ανίζημκηαζ
ιέζα ζ' αοηά αοηυκ πμο θοθάηηεζ αθήεεζα ζημκ αζχκα
αοηυκ πμο ηάκεζ ηνίζδ ζημοξ αδζημφιεκμοξ αοηυκ πμο δίκεζ
ηνμθή ζ' εηείκμοξ πμο πεζκμφκ. Ο Κφνζμξ εθεοεενχκεζ ημφξ
δέζιζμοξ μ Κφνζμξ ακμίβεζ ηα ιάηζα ηςκ ηοθθχκ μ Κφνζμξ
ακμνεχκεζ ημφξ ηονηςιέκμοξ μ Κφνζμξ αβαπάεζ ημφξ
δζηαίμοξ μ Κφνζμξ θοθάεζ ημφξ λέκμοξ οπεναζπίγεηαζ ημκ
μνθακυ ηαζ ηδ πήνα, ηαηαζηνέθεζ, υιςξ, ημκ δνυιμ ηςκ
αιανηςθχκ. Ο Κφνζμξ εα ααζζθεφεζ ζημκ αζχκα μ Θευξ
ζμο, ζχκ, ζε βεκεά ηαζ βεκεά. Αθθδθμφζα.
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Φαλμόρ 146
Αζκείηε ημκ Κφνζμ επεζδή, είκαζ ηαθυ κα ράθθμοιε
ζημκ Θευ ιαξ· επεζδή, είκαζ ηενπκυ, δ αίκεζδ πνέπμοζα. Ο
Κφνζμξ μζημδμιάεζ ηδκ Ηενμοζαθήι εα ζοβηεκηνχζεζ ημοξ
δζαζπανιέκμοξ ημφ Ηζναήθ. Γζαηνεφεζ ημοξ ζοκηνζιιέκμοξ
ζηδκ ηανδζά, ηαζ δέκεζ ηζξ πθδβέξ ημοξ. Απανζειεί ηα πθήεδ
ηςκ άζηνςκ ηαθεί ηα πάκηα ιε ημ υκμιά ημοξ. Ο Κφνζυξ
ιαξ είκαζ ιέβαξ, ηαζ δ δφκαιή ημο ιεβάθδ δ ζφκεζή ημο
αιέηνδηδ. Ο Κφνζμξ ορχκεζ ημφξ πνάμοξ, ημοξ αζεαείξ,
υιςξ, ημοξ ηαπεζκχκεζ ιέπνζ ημ έδαθμξ. Φάθηε ζημκ Κφνζμ,
εοπανζζηχκηαξ ραθιςδείηε ζημκ Θευ ιαξ ιε ηζεάνα αοηυκ
πμο ζηεπάγεζ ημκ μονακυ ιε ζφκκεθα αοηυκ πμο εημζιάγεζ
ανμπή βζα ηδ βδ αοηυκ πμο ακαδίκεζ πμνηάνζ επάκς ζηα
αμοκά αοηυκ πμο δίκεζ ζηα ηηήκδ ηδκ ηνμθή ημοξ, ηαζ
ζημοξ κεμζζμφξ ηςκ ημνάηςκ, πμο ηνάγμοκ ζ' αοηυκ. Γεκ
παίνεηαζ ζηδ δφκαιδ ημο αθυβμο δεκ ανίζηεζ εοπανίζηδζδ
ζηα πυδζα ημφ άκδνα. Ο Κφνζμξ εοπανζζηζέηαζ ζ' εηείκμοξ
πμο ημκ θμαμφκηαζ, ζ' εηείκμοξ πμο εθπίγμοκ ζημ έθευξ
ημο.
Φαλμόρ 147
Να επαζκείξ, Ηενμοζαθήι, ημκ Κφνζμ κα αζκείξ ημκ Θευ
ζμο, ζχκ. Δπεζδή, δοκάιςζε ημοξ ιμπθμφξ ηςκ ποθχκ ζμο
εοθυβδζε ημοξ βζμοξ ζμο ακάιεζά ζμο. Βάγεζ εζνήκδ ζηα
υνζά ζμο ζε πμνηαίκεζ ιε ημ πάπμξ ημφ ζζηανζμφ. ηέθκεζ ημ
πνυζηαβιά ημο ζηδ βδ, μ θυβμξ ημο ηνέπεζ ηαπφηαηα. Γίκεζ
πζυκζ ζακ ιαθθί δζαζημνπίγεζ ηδκ πάπκδ ζακ ζηάπηδ. Ρίπκεζ
ημκ ηνφζηαθθυ ημο ζακ ημιιάηζα ιπνμζηά ζημ ρφπμξ ημο
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πμζμξ ιπμνεί κα ζηαεεί; ηέθκεζ ημκ θυβμ ημο ηαζ ηα
δζαθφεζ θοζάεζ ημκ άκειυ ημο, ηαζ ηα κενά νέμοκ.
Ακαββέθθεζ ημκ θυβμ ημο ζημκ Ηαηχα, ηα δζαηάβιαηά ημο
ηαζ ηζξ ηνίζεζξ ημο ζημκ Ηζναήθ. Γεκ έηακε έηζζ ζε ηακέκα
έεκμξ μφηε βκχνζζακ ηζξ ηνίζεζξ ημο. Αθθδθμφζα.

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟ (Λνπθάο 2:22 – 32)
Καζ κα! ζηδκ Ηενμοζαθήι οπήνπε ηάπμζμξ άκενςπμξ,
πμο θεβυηακ οιεχκ ηαζ μ άκενςπμξ αοηυξ ήηακ δίηαζμξ
ηαζ εοθααήξ, μ μπμίμξ πνυζιεκε ηδκ πανδβμνζά ημφ Ηζναήθ
ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια ήηακ επάκς ημο. Καζ ημο είπε
απμηαθοθεεί απυ ημ Πκεφια ημ Άβζμ, υηζ δεκ εα δεζ
εάκαημ, πνζκ δεζ ημκ Υνζζηυ ημφ Κονίμο. Καζ ήνεε ζημ ζενυ
μδδβδιέκμξ απυ ημ Πκεφια ηαζ υηακ μζ βμκείξ έθενκακ
ιέζα ημ παζδάηζ, ημκ Ηδζμφ, βζα κα ηάκμοκ ζ' αοηυ
ζφιθςκα ιε ηδ ζοκήεεζα ημο κυιμο, αοηυξ ημ δέπεδηε
ζηδκ αβηαθζά ημο, ηαζ εοθυβδζε ημκ Θευ ηαζ είπε: Σχνα
απμθφεζξ ημκ δμφθμ ζμο, Γέζπμηα, ιε εζνήκδ, ζφιθςκα ιε
ημκ θυβμ ζμο επεζδή, ηα ιάηζα ιμο είδακ ημ ζςηήνζυ ζμο,
ημ μπμίμ εημίιαζεξ ιπνμζηά ζε υθμοξ ημφξ θαμφξ θςξ, ζε
θςηζζιυ ηςκ εεκχκ, ηαζ δυλα ημφ θαμφ ζμο, ημο Ηζναήθ.
ΚΑΙ ΓΟΞΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ ΠΑΝΣΟΣΔ ΣΟΤ ΑΙΩΝΑ
ΣΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ
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ε πξνζθπλνύκε Υξηζηέ κε ηνλ αγαζό Παηέξα ζoπ θαη
ην Άγην πλεύκα, δηόηη ήξζεο θαη καο έζσζεο.
ΛΔΓΟΝΣΑΙ ΣΑ ΣΡΟΠΑΡΙΑ ΑΤΣΑ:
Eίιαζ έημζιμξ κα ζηαεχ εκχπζμκ ημο δίηαζμο ηνζηή
θμαζζιέκμξ, ελαζηίαξ ηςκ πμθθχκ αιανηζχκ ιμο. Γζαηί, δ
γςή πμο ζπαηαθζέηαζ βζα ηδκ εοπανίζηδζδ αλίγεζ ηδκ
ηαηαδίηδ. Αθθά ιεηακυδζε, ροπή ιμο, εθ' υζμκ ηαημζηείξ
ζε αοηήκ ηδκ βδ, βζαηί ιέζα ζημκ ηάθμ δ ζηυκδ δεκ
δμλμθμβεί ηαζ ιεηαλφ ηςκ κεηνχκ ηακέκαξ δεκ εοιάηαζ ηαζ
μφηε ζημκ άδδ ηακέκαξ δεκ πνμζθένεζ εοπανζζηίεξ. Όιςξ
ακαζηήζμο απυ ηδκ μηκδνία ηαζ εηθζπάνδζε ημ ςηήνα
δείπκμκηαξ ιεηάκμζα ηαζ θέβμκηαξ, «Θεέ, εθέδζμκ ηαζ ζχζε
ιε» ΔΟΞΑ ΠΑΣΡΙ ΚΑΙ ΤΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙ
Δάκ δ γςή ήηακ πακημηζκή ηαζ αοηυξ μ ηυζιμξ ήηακ
αζχκζμξ, εα είπεξ ιζα θακενή δζηαζμθμβία ροπή ιμο, αθθά
εάκ μζ πμκδνέξ ηαζ άζπδιεξ πνάλεζξ ζμο εηηεεμφκ εκχπζμκ
ημο δίηαζμο ηνζηή, πμζα απάκηδζδ εα δχζεζξ εκχ ανίζηεζαζ
ζημ ηνεαάηζ ηςκ αιανηζχκ ηαζ είζαζ αιεθήξ ζηδκ πεζεανπία
ηδξ ζάνηαξ; Υνζζηέ, Θεέ ιαξ, ιπνμζηά ζημκ ηνμιενυ
ενυκμ ηδξ ηνίζδξ ζμο, ηνέις ηαζ ζημ ζοιαμφθζμ ηδξ
ηνίζδξ ζμο ηαπεζκχκμιαζ ηαζ ηδκ αηηζκμαμθία ημο θςηυξ
ηδξ εευηδηαξ ζμο ηνέις, εβχ μ δοζηοπήξ μ αιανηςθυξ πμο
ανίζημιαζ ζημ ηνεαάηζ ιμο, δείπκμκηαξ αιέθεζα ζηδ γςή
ιμο. Αθθά δακείγμιαζ ηδκ εζηυκα ημο ηεθχκδ ηαζ
πηοπχκηαξ ημ ζηήεμξ ιμο θές «Θεέ ιμο, ζηέπαζε ιε έθεμξ
104

ειέκα ημκ αιανηςθυ.» ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙ ΣΟΤ
ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
Αβκή Πανεέκα, αβηάθζαζε ημ δμφθμ ζμο
πνμζθένμκηαξ ηδκ άιεζδ αμήεεζά ζμο ηαζ απμιάηνοκε ηα
ηφιαηα ηςκ ηαηχκ ζηέρεςκ ιαηνζά απυ ειέκα ηαζ
ζήηςζε ηδκ άννςζηδ ροπή ιμο χζηε κα πνμζεοπδεεί ηαζ
κα αβνφπκδζεζ, βζαηί έπεζ πέζεζ ζε ααεφ φπκμ. Γζαηί, είζαζ
ζηακή ηαζ εφζπθαπκδ ιδηένα ηαζ βεκκήημναξ ηδξ πδβήξ ηδξ
γςήξ, ημο ααζζθζά ιμο ηαζ Θεμφ ιμο, Ηδζμφ Υνζζημφ, πμο
είκαζ δ εθπίδα ιμο.
Ύστερα λέει ο προσεστόμενος
ε παναηαθχ, Κφνζε, πνμθφθαλε ιε χζηε αοηή ηδ
κφπηα κα ιείκς ιαηνζά απυ ηδκ αιανηία. Δοθμβδιέκε εζφ
Κφνζε, Θεέ ηςκ παηένςκ ιαξ, άθεμκδ αξ είκαζ δ εοθμβία
ζμο ηαζ ημ Άβζμ υκμιά ζμο αζχκζα βειάημ δυλα. Αιήκ. Αξ
εκζηφρεζ ημ έθευξ ζμο επάκς ιαξ Κφνζε, ιε ηδκ πίζηδ ιαξ
ζε ζέκα, βζαηί ηα αθέιιαηα υθςκ ιαξ εηθζπανμφκ εζέκα,
πμο ημοξ πανέπεζξ ηδκ ηνμθή ημοξ ζηδκ χνα ηδξ. Άημοζε
ιαξ, Θεέ ηαζ ςηήνα ιαξ, εθπίδα υθςκ ηςκ ζδιείςκ ηδξ
βδξ. Καζ εζφ Κφνζε ιαξ θοθάξ ηαζ ιαξ ζχγεζξ αοηήκ ηδκ
βεκεά αζχκζα. Αιήκ. Δοθμβδιέκμξ ημ Όκμιά μο Κφνζε,
δίδαλέ ιμο ηδ δζηαζμζφκδ ζμο. Δοθμβδιέκμ ημ Όκμιά μο
Κφνζε, δχζε ιμο κα ηαηαθάας ηζξ εκημθέξ ζμο.
Δοθμβδιέκμξ ημ Όκμιά μο Κφνζε, θακένςζε ιμο ημ
δίηαζμ ζμο. Κφνζε ημ έθευξ ζμο είκαζ πακημηζκυ. Μδκ ιμο
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ανκδεείξ Κφνζε ηα ένβα ηςκ πενζχκ μο, βζαηί είζαζ βζα
ειέκα ημ ηαηαθφβζυ απυ βεκεά ζε βεκεά. Δβχ γήηδζα απυ
ημκ Κφνζμ ηαζ είπα εθέδζμκ ιε ηαζ ζχζε ηδκ ροπή ιμο,
βζαηί αιάνηδζα απέκακηί ζμο. Κφνζε ζε γήηδζα, βζα αοηυ
ζχζε ιε ηαζ δίδαλε ιε κα πνάηης ημ εέθδιά μο, βζαηί εζφ
είζαζ μ Θευξ ιμο ηαζ ζε εζέκα οπάνπεζ δ πδβή ηδξ γςήξ.
Με ημ θςξ ζμο ακηζηνίγμοιε ημ θςξ ημ αθδεζκυ. Άθδζε ημ
έθευξ ζμο κα ένεεζ ζε εηείκμοξ πμο ζε βκςνίγμοκ ηαζ ημ
δίηαζμ ζμο κα απμηαθοθεεί ζε αοημφξ πμο έπμοκ μνεέξ
ηανδζέξ. ε εζέκα ακήηεζ δ εοθμβία. ε εζέκα ακήημοκ μζ
φικμζ. Γζα εζέκα ηαθείηαζ δ δμλμθμβία. Παηένα, Τζέ ηαζ
Άβζμ πκεφια, πμο πνμτπάνπεηε ελ Ανπήξ, ηχνα ηαζ βζα
πάκηα. Αιήκ. Δίκαζ ηαθή δ ελμιμθυβδζδ ζημκ Κφνζμ ηαζ μζ
ραθιμί βζα ημ υκμια ζμο Ύρζζηε. Να ακαββέθθεηαζ ημ
έθευξ ζμο ηαεδιενζκά ηαζ ημ δίηαζυ ζμο ζε ηάεε κφπηα.
Εδώ ο πποζκςνηηήρ λέει Κύπιε ελέηζον 41 θοπέρ
Άγιορ, Άγιορ, Άγιορ,(ζελ.37)
Πάηεπ ημών....
ΑΦΔΗ
Κφνζε, ιε υζα αιανηήζαιε εκακηίμκ μο, αοηήκ ηδκ
διένα, είηε ηεθέζηδηακ δζα πνάλεςξ, είηε δζα θυβςκ, είηε
δζα ζηέρεςξ, ιέζς υθςκ ηςκ αζζεήζεςκ, θφηνςζε ηαζ
ζοβπχνδζε ιαξ, πάνδ ζημ Άβζμ υκμια ζμο, ςξ αβαευξ ηαζ
θζθάκενςπμξ. Θεέ, πάνζζε ιαξ ιζα εζνδκζηή κφπηα, ιε
ήνειμ φπκμ απαθθαβιέκμ απυ ηάεε ακδζοπία. ηείθε ιαξ
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ημκ άββεθμ ηδξ εζνήκδξ βζα κα ιαξ πνμζηαηεφζεζ απυ ηάεε
ηαηυ, απυ ηάεε επίεεζδ ηαζ απυ ηάεε πεζναζιυ ημο
επενμφ. Με ηδκ πάνδ, ημκ μίηημ ηαζ ηδκ θζθακενςπία ημο
Μμκμβεκή Τζμφ ζμο, Κονίμο, Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ
Υνζζημφ. ε αοηυκ πμο αλίγεζ δ δυλα, δ ηζιή ηαζ δ ελμοζία
ιαγί ιε ημ Άβζμ πκεφια, ημ γςμπμζυ, ημ μιμμφζζμ ζμο, κοκ
ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ
Άθεζη πος λέγεηαι ηέλορ κάθε ώπαρ: Ελέηζον ημάρ
(ζελ.39 )
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Η πξνζεπρή ηνπ Βήινπ
ημ υκμια ημο Παηνυξ, ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο
Πκεφιαημξ, έκαξ Θευξ. Aιήκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε
εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εοθυβδζε. Aιήκ. Γυλα
Παηνί ηαζ Τζυ ηαζ Άβζμ Πκεφιαηζ ηαζ κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ
ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Η πξνζεπρή ηνπ Βήινπ ηεο επινγεκέλεο εκέξαο,
ηελ πξνζθέξνπκε ζην Υξηζηό ην βαζηιηά καο θαη ην
Θεό καο θαη ηνλ ηθεηεύνπκε λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο
καο.
 Όηακ ζε επζηαθμφιαζ..................ραθ.4
 Κφνζε, ιδ ιε εθέβλεζξ..................ραθ.6
 Μέπνζ πυηε, Κφνζε.....................ραθ.12
 Φφθαλε ιε, Θεέ.........................ραθ.15
 ε ζέκα, Κφνζε..........................ραθ.24
 Ο Κφνζμξ είκαζ θςξ ιμο............ραθ.26
 Ο Θευξ κα ιαξ ζπθαπκζζηεί.......ραθ.66
 Θεέ, ηάκε βνήβμνα....................ραθ.69
 Ο Κφνζμξ είκαζ μ πμζιέκαξ........ραθ.22
 Θα ζε ιεβαθφκς, Κφνζε·...........ραθ.29
 Θεέ, ηνίκε ιε, ...........................ραθ.42
 Δθέδζε ιε, ς Θεέ, ....................ραθ.56
 ηνέρε, Κφνζε, ημ αοηί ζμο.......ραθ.85
 Αοηυξ πμο ηαημζηεί...................ραθ.90

 Ο Κφνζμξ ααζζθεφεζ...................ραθ.96
 Δίπε μ Κφνζμξ ζημκ Κφνζυ.......ραθ109
 Υαίνμιαζ πμο μ Κφνζμξ...........ραθ.114
 Πίζηερα, βζ' αοηυ ιίθδζα........ραθ.115
 Τρχκς ηα ιάηζα ιμο..............ραθ.120
 Πμθθέξ θμνέξ ιε πμθέιδζακ..ραθ.128
 Απυ ηα αάεδ ιμο.....................ραθ.129
 Κφνζε, δεκ οπενδθακεφεδηε...ραθ.130
 Κφνζε, εοιήζμο ημκ Γααίδ......ραθ.131
 Γέζηε, ηζ ηαθυ ηαζ ηζ ηενπκυ...ραθ.132
 Δθάηε εοθμβείηε ημκ Κφνζμ.....ραθ.133
 ηα πμηάιζα ηήξ Βααοθχκαξ....ραθ136
 Κφνζε,ζε ζέκα έηναλα.............ραθ.140
 Αζκείηε ημκ Κφνζμ......................ραθ.14
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Φαθιυξ 118
Κμιιάηζ 20 ζεθίδα 124 Γεξ ηδ εθίρδ ιμο.
Κμιιάηζ 21 ζεθίδα 125 Άνπμκηεξ ιε ηαηαδίςλακ.
Κμιιάηζ 22 ζεθίδα 125 Αξ πθδζζάζεζ δ ηναοβή ιμο.

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟ (Ισάλλεο 6:15-23)
Ο Ηδζμφξ, θμζπυκ, επεζδή βκχνζζε υηζ πνυηεζηαζ κ'άνεμοκ,
ηαζ κα ημκ ανπάλμοκ βζα κα ημκ ηάκμοκ ααζζθζά,
ακαπχνδζε πάθζ ζημ αμοκυ αοηυξ ιυκμξ. Καζ ηαεχξ έβζκε
ανάδο, μζ ιαεδηέξ ημο ηαηέαδηακ ζηδ εάθαζζα ηαζ αθμφ
ιπήηακ ιέζα ζημ πθμίμ, ένπμκηακ ζηδκ απέκακηζ πθεονά
ηήξ εάθαζζαξ, ζηδκ Καπενκαμφι. Καζ είπε ήδδ βίκεζ
ζημηάδζ, ηαζ μ Ηδζμφξ δεκ είπε ένεεζ ζ' αοημφξ ηαζ δ
εάθαζζα ορςκυηακ, επεζδή έπκεε δοκαηυξ άκειμξ. Αθμφ,
θμζπυκ, ηςπδθάηδζακ πενίπμο 25 ή 30 ζηάδζα, αθέπμοκ ημκ
Ηδζμφ κα πενπαηάεζ επάκς ζηδ εάθαζζα, ηαζ κα πθδζζάγεζ
ζημ πθμίμ, ηαζ θμαήεδηακ. Καζ εηείκμξ ημφξ θέεζ: Δβχ
είιαζ, ιδ θμαάζηε. Ήεεθακ, θμζπυκ, κα ημκ πάνμοκ ζημ
πθμίμ ηζ αιέζςξ ημ πθμίμ έθηαζε ζηδ βδ, υπμο πήβαζκακ.
Σδκ επυιεκδ διένα, ημ πθήεμξ πμο ζηεηυηακ πένα απυ ηδ
εάθαζζα, υηακ είδε υηζ άθθμ ιζηνυ πθμίμ δεκ οπήνπε εηεί,
πανά ιμκάπα έκα, εηείκμ ζημ μπμίμ είπακ ιπεζ ιέζα μζ
ιαεδηέξ ημο, ηαζ υηζ μ Ηδζμφξ δεκ είπε ιπεζ ιέζα ζημ ιζηνυ
πθμίμ ιαγί ιε ημοξ ιαεδηέξ ημο, αθθά μζ ιαεδηέξ ημο
ακαπχνδζακ ιυκμζ (ήνεακ ηαζ άθθα ιζηνά πθμία απυ ηδκ
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Σζαενζάδα, ημκηά ζημκ ηυπμ υπμο είπακ θάεζ ημ ρςιί, αθμφ
μ Κφνζμξ είπε εοπανζζηήζεζ).
ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΟΤ ΘΕΟΤ ΠΑΝΣΟΣΕ ΣΟΤ
ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
ε πξνζθπλνύκε Υξηζηέ κε ηνλ αγαζό Παηέξα ζoπ θαη
ην Άγην πλεύκα, δηόηη ήξζεο θαη καο έζσζεο.
Κφνζε, εζφ βκςνίγεζξ ηδκ επαβνφπκδζδ ηςκ επενχκ
ιμο, υπςξ ηαζ ηδκ αδοκαιία ηδξ θφζδξ ιμο δζυηζ Δζφ Δίζαζ
μ Γδιζμονβυξ ιμο. Γζα αοηυ, εκαπμεέης ηδκ ροπή ιμο ζηα
πένζα ζμο. Κάθορε ιε, ιε ηα θηενά ηδξ αβαευηδηάξ ζμο,
βζα κα ιδκ ημζιδεχ ιέπνζ ημ εάκαημ. Φχηζζε ηα ιάηζα ιμο,
ιε ημ ιεβαθείμ ηςκ θυβςκ ζμο ηαζ φρςκέ ιε αζχκζα βζα ηδκ
ελφικδζή ζμο, βζαηί είζαζ μ ιυκμξ αβαευξ ηαζ
θζθάκενςπμξ. ΔΟΞΑ ΠΑΣΡΙ ΚΑΙ ΤΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ
ΠΝΕΤΜΑΣΙ
Κφνζε, δ ηνίζδ ζμο εα είκαζ θμαενή, υηακ μζ άκενςπμζ
εα ζοκςζηζεμφκ, μζ άββεθμζ εα ζηαεμφκ, ηα αζαθία εα
ακμζπημφκ, μζ πνάλεζξ εα απμηαθοθεμφκ ηαζ μζ ζηέρεζξ εα
ελεηαζημφκ. Σζ είδμξ ηνίζδ εα είκαζ δ ηνίζδ ιμο, ειέκα πμο
ειπθέπεδηα ζηδκ αιανηία; Πμζμξ εα ζαήζεζ ηζξ θθυβεξ ηδξ
θςηζάξ βζα ιέκα; Πμζμξ εα θςηίζεζ ημ ζημηάδζ ιμο, ακ δεκ
ιε εθεήζεζξ Κφνζε, Δζφ πμο είζαζ ηνοθενυξ ιε ημοξ
ακενχπμοξ. ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ
ΣΧΝ ΑΙΏΝΧΝ ΑΜΗΝ
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Θεμηυηε, ιε ηδκ πίζηδ ιαξ ζε εζέκα, δεκ εα
κηνμπζαζημφιε, αθθά εα ζςεμφιε. Καζ επεζδή, ηενδίζαιε
ηδ δέδζή ζμο ηαζ ηδ αμήεεζά ζμο, εζφ πμο είζαζ αβκή ηαζ
ηέθεζα, δεκ θμαυιαζηε, αθθά εα δζχλμοιε ημοξ επενμφξ
ιαξ ηαζ εα ημοξ δζαζημνπίζμοιε. Καζ εα θάαμοιε ηδ
ζζπονή αμήεεζά ζμο, βζα κα ιαξ πνμζηαηεφζεζ ζακ αζπίδα.
Κάκμοιε έηηθδζδ ηαζ ζε ζηεηεφμοιε θςκάγμκηαξ, Θεμηυηε
βζα κα ιαξ ζχζεζξ ιε ηδ δέδζδ ζμο ηαζ κα ιαξ ζδηχζεζξ
απυ ημ ζημηεζκυ φπκμ, πνμξ ηδκ δμλμθμβία ιε ηδκ δφκαιδ
ημο εκζανηςιέκμο απυ εζέκα Θεμφ.
Κύπιε ελέηζον 41 θοπέρ
Άγιορ Άγιορ Άγιορ (ζελ.37)
Πάηεπ ημών
ΑΦΔΖ
Κφνζε, Ηδζμφ Υνζζηέ Θεέ ιαξ, δχζε ιαξ λεημφναζδ
ζημκ φπκμ ιαξ, ακάπαοζδ βζα ηα ζχιαηά ιαξ, αβκυηδηα βζα
ηζξ ροπέξ ιαξ ηαζ πνμζηάηερε ιαξ απυ ημ ζημηάδζ ηδξ
ηαηαζηνεπηζηήξ αιανηίαξ. Ακαημφθζζε ημοξ πυκμοξ ηαζ
ζαήζε ημοξ πυεμοξ ηδξ ζάνηαξ ζηαιαηχκηαξ ηδκ
ακαηαναπή ηδξ. Υάνζζέ ιαξ έκα άβνοπκμ ιοαθυ, ιζα
ηαπεζκή ζηέρδ, έκα αίμ βειάημ ανεηή ηαζ έκα αβκυ φπκμ.
Ακφρςζέ ιαξ, βζα κα ζε ελοικμφιε κφπηα ηαζ πνςί,
αηθυκδημζ ζηζξ εκημθέξ ζμο, πμο θοθάζζμκηαζ πάκηα ζηδ
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ζηέρδ ιαξ. Υάνζζε ιαξ ιζα μθμκφπηζα δμλμθμβία βζα κα
εοθμβμφιε ημ Άβζμ υκμια ζμο, πμο είκαζ βειάημ δυλα ηαζ
θαιπνυηδηα, ιε ημκ αβαευ Παηένα ζμο ηαζ ημ Άβζμ
Πκεφια, ημ γςμπμζυ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ
αζχκςκ. Αιήκ
Άθεζη πος λέγεηαι ηέλορ κάθε ώπαρ: Ελέηζον ημάρ
(ζελ.39)
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ΜΔΟΝΤΚΣΙΚΗ ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ
Η ππώηη ζηάζη
Πάηεξ εκώλ......
Η πξνζεπρή ηεο επραξηζηίαο(ζει.12)
Ο πεληεθνζηόο ςαικόο(ζει.13)
Παζδζά ημο θςηυξ, εβενεείηε βζα κα οικήζμοιε ημ
Κφνζμ ηςκ δοκάιεςκ, χζηε κα ιαξ πανίζεζ ηδ ζςηδνία ηςκ
ροπχκ ιαξ. Καεχξ ζηεηυιαζηε ιπνμζηά ζμο ιε ηδ ζάνηα,
ελάθεζρε απυ ηα ιοαθά ιαξ ημκ φπκμ ηδξ απνμζελίαξ ηαζ
πάνζζέ ιαξ Κφνζε ηδκ αβνφπκδζδ, βζα κα ηαηαθάαμοιε πςξ
κα ζηαεμφιε εκχπζυκ ζμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ
πνμζεοπήξ ηαζ κα ζηείθμοιε επμονάκζα ηδκ ηαηάθθδθδ
δμλμθμβία χζηε κα ηενδίζμοιε ηδ ζοβπχνδζδ ηςκ πμθθχκ
αιανηζχκ ιαξ, Γόμα ζνη θηιάλζξσπε.
Πνμζηνέπεηε ηαζ εοθμβείηε ημκ Κφνζμ, υθμζ μζ δμφθμζ
ημο Κονίμο, εζείξ πμο ζηέηεζηε ηδ κφπηα ζημκ μίημ ημο
Κονίμο. Τρχκεηε ηα πένζα ζαξ πνμξ ηα άβζα, ηαζ εοθμβείηε
ημκ Κφνζμ. Γεπεείηε ηδκ εοθμβία ημο Κονίμο απυ ηδ ζχκ,
εηείκμο πμο δδιζμφνβδζε ημκ μονακυ ηαζ ηδ βδ. Γόμα ζνη
θηιάλζξσπε.
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Αξ πθδζζάζεζ δ εηθζπάνδζή ιμο ιπνμζηά ζμο, Κφνζε
ηαηά ημκ θυβμ ζμο ζοκέηζζέ ιε. Αξ ένεεζ δ δέδζή ιμο
ιπνμζηά ζμο Κφνζε, ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ζμο γςκηάκερέ
ιε. Σα πείθδ ιμο εα πνμθένμοκ φικμοξ, υηακ ιε δζδάλεζξ
ηα δζαηάβιαηά ζμο. Ζ βθχζζα ιμο εα ιζθάεζ ιε ημκ θυβμ
ζμο επεζδή, υθα ηα πνμζηάβιαηά ζμο είκαζ δίηαζα. Αξ είκαζ
ημ πένζ ζμο βζα ηδ ζςηδνία ιμο επεζδή, θαπηάνδζα ηζξ
εκημθέξ ζμο.
Δπεεφιδζα ηδ ζςηδνία ζμο, Κφνζε ηαζ μ κυιμξ ζμο
είκαζ δ ζπμοδή ιμο. Αξ γήζεζ ηαζ αξ ζε αζκεί δ ροπή ιμο
ηαζ μζ εκημθέξ ζμο αξ ζηαεμφκ ανςβμί ιμο. Υάεδηα ζακ ημ
παιέκμ πνυααημ, βζα αοηυ ακαγήηδζε ημκ δμφθμ ζμο, δζυηζ
δεκ θδζιυκδζα ηζξ εκημθέξ ζμο
Γυλα ζημκ Παηένα ηαζ ζημκ Τζυ ηαζ ζημ Άβζμ Πκεφια,
κοκ ηαζ αεί ηαζ ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Άιδκ. Γυλα
ζημκ Παηένα ηαζ ζημ Τζυ ηαζ ζημ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί
ηαζ ζημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Άιδκ. Γυλα ζε ζέκα αβαεέ
θζθάκενςπε. Υαίνε ζηδ ιδηένα ζμο ηδ Πανεέκμ ιαγί ιε
υθμοξ ημοξ αβίμοξ ζμο. Γυλα ζε Δζέκα, Αβία Σνζάδα,
εθέδζέ ιαξ.
Αξ ορςεεί μ Θευξ ηαζ αξ δζαζημνπζζημφκ μζ επενμί
ημο ηαζ αξ ελαθακζζημφκ απυ ημ πνυζςπυ ημο υζμζ ιζζμφκ
ημ Άβζμ Όκμιά Σμο. Κζ αξ αολάκεζ μ θαυξ ζμο ιε ηδκ
εοθμβία ζμο, πζθζάξ επί πζθζάδςκ ηαζ ιονζάξ επί ιονζάδςκ,
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πνάηημκηαξ ημ εέθδιά ζμο. Κφνζε, άκμζλε ηα πείθδ ιμο
χζηε κα ζε δμλάζεζ ημ ζηυια ιμο. Αιήκ. Αθθδθμφζα
Ο πνμζηοκδηήξ θέεζ:
Η πξνζεπρή ηεο κεζνλπρηίαο ηεο επινγεκέλεο
εκέξαο, ηελ πξνζθέξνπκε ζην Υξηζηό ην βαζηιηά καο
θαη ην Θεό καο θαη ηνλ ηθεηεύνπκε λα ζπγρσξήζεη ηηο
ακαξηίεο καο.
Απυ ημοξ ραθιμφξ ημο παηένα ιαξ Γααίδ πνμθήηδ ηαζ
αβκμφ ααζζθζά ιαξ δ εοθμβία ημο κα είκαζ ιαγί ιαξ. Αιήκ









Κφνζε, πυζμ πμθθαπθαζζάζηδηακ (ζεθ.18)
Κφνζε, ιδ ιε εθέβλεζξ (ζεθ.20)
Μέπνζ πυηε, Κφνζε, (ζεθ.22)
Θεέ, ηάκε βνήβμνα (ζεθ.29)
ηνέρε, Κφνζε, ημ αοηί ζμο (ζεθ.62)
Αοηυξ πμο ηαημζηεί ηάης (ζεθ.63)
Αζκείηε ημκ Κφνζμ (ζεθ.84)
Γμλμθμβείηε ημκ Κφνζμ (ζεθ.84)

Φαλμόρ 118
1. Μαηάνζμζ μζ άιςιμζ ζημκ δνυιμ ημοξ αοημί πμο
πενπαημφκ ζημκ κυιμ ημφ Κονίμο. Μαηάνζμζ υζμζ
θοθάηημοκ ηα ιανηφνζά ημο, αοημί πμο ημκ γδημφκ ιε υθδ
ηδκ ηανδζά αοημί ζίβμονα δεκ πνάηημοκ ακμιία πενπαημφκ
ζημοξ δνυιμοξ ημο. Δζφ πνυζηαλεξ κα ηδνμφκηαζ μζ
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εκημθέξ ζμο αηνζαχξ. Δίεε έηζζ κα ηαηεοεφκμκηαζ μζ δνυιμζ
ιμο, χζηε κα θοθάς ηα πνμζηάβιαηά ζμο! Συηε, δεκ εα
κηνμπζαζηχ, υηακ επζαθέπς ζε υθα ηα πνμζηάβιαηά ζμο.
Θα ζε δμλμθμβχ ιε εοεφηδηα ηανδζάξ, υηακ ιάες ηζξ
ηνίζεζξ ηήξ δζηαζμζφκδξ ζμο. Θα θοθάς ηα δζαηάβιαηά ζμο
ιδ ιε εβηαηαθείπεζξ μθμηθδνςηζηά.
2. Με πμζμκ ηνυπμ εα ηαεανίγεζ μ κέμξ ημκ δνυιμ ημο;
Σδνχκηαξ ηα θυβζα ζμο. Απυ υθδ ηδκ ηανδζά ιμο ζε
γήηδζα ιδ ιε αθήζεζξ κα απμπθακδεχ απυ ηα
πνμζηάβιαηά ζμο. ηδκ ηανδζά ιμο θφθαλα ηα θυβζα ζμο,
βζα κα ιδ αιανηάκς ζε ζέκα. Δοθμβδηυξ είζαζ, Κφνζε
δίδαλέ ιε ηα δζαηάβιαηά ζμο. Με ηα πείθδ ιμο δζδβήεδηα
υθεξ ηζξ ηνίζεζξ ημφ ζηυιαηυξ ζμο. ημκ δνυιμ ηςκ
ιανηονίςκ ζμο εοθνάκεδηα, ζακ βζα υθα ηα πθμφηδ. ηζξ
εκημθέξ ζμο εα ιεθεηχ, ηαζ ζημοξ δνυιμοξ ζμο εα
εκαηεκίγς. ηα δζαηάβιαηά ζμο εα εκηνοθχ δεκ εα
θδζιμκήζς ηα θυβζα ζμο.
3. Ακηάιεζρε ημκ δμφθμ ζμο έηζζ εα γήζς, ηαζ εα θοθάλς
ημκ θυβμ ζμο. Άκμζλε ηα ιάηζα ιμο, ηαζ εα αθέπς ηα
εαοιάζζα, αοηά ιέζα απυ ημκ κυιμ ζμο. Πάνμζημξ είιαζ
εβχ ζηδ βδ ιδ ηνφρεζξ απυ ιέκα ηα πνμζηάβιαηά ζμο.
Λζπμεοιεί δ ροπή ιμο απυ ημκ πυεμ πμο έπς ζηζξ ηνίζεζξ
ζμο, πάκημηε. Δζφ επζηίιδζεξ ημοξ επζηαηάναημοξ
οπενήθακμοξ, αοημφξ πμο πανεηηθίκμοκ απυ ηα
πνμζηάβιαηά ζμο. ήηςζε απυ ιέκα ημ υκεζδμξ ηαζ ηδκ
ηαηαθνυκδζδ επεζδή, ηήνδζα ηα ιανηφνζά ζμο.
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Πναβιαηζηά, ηάεζζακ άνπμκηεξ ηαζ ιζθμφζακ εκακηίμκ ιμο
μ δμφθμξ ζμο, υιςξ, ιεθεημφζε ζηα δζαηάβιαηά ζμο. Σα
ιανηφνζά ζμο, αέααζα, είκαζ δ απυθαοζή ιμο, μζ ζφιαμοθμί
ιμο.
4. Ζ ροπή ιμο ημθθήεδηε ζημ πχια γςμπμίδζέ ιε
ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ζμο. Φακένςζα ημοξ δνυιμοξ ιμο,
ηαζ ιε εζζάημοζεξ δίδαλέ ιε ηα δζαηάβιαηά ζμο. Κάκε ιε
κα εκκμχ ημκ δνυιμ ηςκ εκημθχκ ζμο, ηαζ εα ιεθεηχ ζηα
εαοιάζζά ζμο. Ζ ροπή ιμο θζχκεζ απυ ηδ εθίρδ ζηενέςζέ
ιε ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ζμο. Απμιάηνοκε απυ ιέκα ημκ
δνυιμ ημφ ρεφδμοξ, ηαζ πάνζζέ ιμο ημκ κυιμ ζμο. Γζάθελα
ημκ δνυιμ ηήξ αθήεεζαξ ιπνμζηά ιμο έααθα ηζξ ηνίζεζξ
ζμο. Πνμζημθθήεδηα ζηα ιανηφνζά ζμο Κφνζε, ιδ ιε
κηνμπζάζεζξ. Θα ηνέπς ημκ δνυιμ ηςκ πνμζηαβιάηςκ ζμο,
υηακ πθαηφκεζξ ηδκ ηανδζά ιμο.
5. Κφνζε, δίδαλέ ιε ημκ δνυιμ ηςκ δζαηαβιάηςκ ζμο, ηαζ
εα ημκ ηδνχ ιέπνζ ηέθμοξ. οκέηζζέ ιε, ηαζ εα ηδνχ ημκ
κυιμ ζμο καζ, εα ημκ ηδνχ ιε υθδ ηδκ ηανδζά. Οδήβδζέ ιε
ζημκ δνυιμ ηςκ πνμζηαβιάηςκ ζμο επεζδή, εοθναίκμιαζ ζ'
αοηυκ. Κθίκε ηδκ ηανδζά ιμο ζηα ιανηφνζά ζμο, ηαζ υπζ ζε
πθεμκελία. Απυζηνερε ηα ιάηζα ιμο απυ ημ κα αθέπμοκ
ιαηαζυηδηα γςμπμίδζέ ιε ζημκ δνυιμ ζμο. Δηηέθεζε ημκ
θυβμ ζμο, πμο οπμζπέεδηεξ ζημκ δμφθμ ζμο, μ μπμίμξ είκαζ
παναδμιέκμξ ζημκ θυαμ ζμο. Αθαίνεζε ημ υκεζδυξ ιμο, ημ
μπμίμ θμαάιαζ· επεζδή, μζ ηνίζεζξ ζμο είκαζ αβαεέξ. Γεξ,
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επζεφιδζα ηζξ εκημθέξ ζμο· γςμπμίδζέ ιε δζαιέζμο ηήξ
δζηαζμζφκδξ ζμο.
6. Κζ αξ ένεεζ επάκς ιμο ημ έθευξ ζμο, Κφνζε, ηαζ δ
ζςηδνία ζμο, ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ζμο. Συηε, εα
απακηήζς ζ' εηείκμκ πμο ιε μκεζδίγεζ επεζδή, εθπίγς ζημκ
θυβμ ζμο. Καζ ιδ αθαζνέζεζξ μθυηεθα ημκ θυβμ ηήξ
αθήεεζαξ απυ ημ ζηυια ιμο επεζδή, έθπζζα ζηζξ ηνίζεζξ
ζμο. Καζ εα θοθάς ημκ κυιμ ζμο πακημηζκά, ζημκ αζχκα
ημφ αζχκα. Καζ εα πενπαηάς ζε εονοπςνία επεζδή,
εηγήηδζα ηζξ εκημθέξ ζμο. Καζ εα ιζθάς βζα ηα ιανηφνζά
ζμο ιπνμζηά ζε ααζζθζάδεξ, ηαζ δεκ εα κηνμπζαζηχ. Καζ εα
εκηνοθχ ζηα πνμζηάβιαηά ζμο, πμο αβάπδζα. Καζ εα
ορχκς ηα πένζα ιμο ζηα πνμζηάβιαηά ζμο, πμο αβάπδζα
ηαζ εα ιεθεηχ ζηα δζαηάβιαηά ζμο.
7. Θοιήζμο ημκ θυβμ, πμο είπεξ πεζ ζημκ δμφθμ ζμο, ζημκ
μπμίμ ιε ζηήνζλεξ ιε εθπίδα. Αοηή είκαζ δ πανδβμνζά ιμο
ζηδ εθίρδ ιμο, υηζ μ θυβμξ ζμο ιε γςμπμίδζε. Οζ
οπενήθακμζ ιε πθεφαγακ πάνα πμθφ εβχ, υιςξ, απυ ημκ
κυιμ ζμο δεκ λέηθζκα. Θοιήεδηα, Κφνζε, ηζξ ηνίζεζξ ζμο,
πμο είκαζ βκςζηέξ απυ ημ πανεθευκ ηαζ πανδβμνήεδηα.
Φνίηδ ιε ηαηέθααε, ελαζηίαξ ηςκ αζεαχκ, αοηχκ πμο
εβηαηαθείπμοκ ημκ κυιμ ζμο. Σα δζαηάβιαηά ζμο οπήνλακ
ζε ιέκα ραθιςδίεξ ζημ ζπίηζ ηήξ πανμζηίαξ ιμο. Σδ κφπηα
εοιήεδηα ημ υκμιά ζμο, Κφνζε ηαζ θφθαλα ημκ κυιμ ζμο.
Αοηυ έβζκε ζε ιέκα, επεζδή θφθαλα ηζξ εκημθέξ ζμο.
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8. Δζφ, Κφνζε, είζαζ δ ιενίδα ιμο είπα κα θοθάλς ηα
θυβζα ζμο. Παναηάθεζα ημ πνυζςπυ ζμο ιε υθδ ιμο ηδκ
ηανδζά εθέδζέ ιε ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ζμο.
οθθμβίζηδηα ημοξ δνυιμοξ ιμο, ηαζ έζηνερα ηα πυδζα
ιμο ζηα ιανηφνζά ζμο. Έζπεοζα, ηαζ δεκ ανάδοκα κα
θοθάλς ηα πνμζηάβιαηά ζμο. ηίθδ αζεαχκ ιε
πενζηφηθςζακ· εβχ, υιςξ, δεκ θδζιυκδζα ημκ κυιμ ζμο.
δηχκμιαζ ηα ιεζάκοπηα βζα κα ζε δμλμθμβχ βζα ηζξ
ηνίζεζξ ηήξ δζηαζμζφκδξ ζμο. Δβχ είιαζ ιέημπμξ υθςκ
εηείκςκ πμο ζε θμαμφκηαζ ηαζ θοθάηημοκ ηζξ εκημθέξ ζμο.
Ζ βδ, Κφνζε, είκαζ βειάηδ απυ ημ έθευξ ζμο· δίδαλέ ιε ηα
δζαηάβιαηά ζμο.
9. Δζφ, Κφνζε, εοενβέηδζεξ ημκ δμφθμ ζμο, ζφιθςκα ιε
ημκ θυβμ ζμο. Γίδαλέ ιε θνυκδζδ ηαζ βκχζδ· επεζδή,
πίζηερα ζηα πνμζηάβιαηά ζμο. Πνζκ ηαθαζπςνδεχ, εβχ
πθακζυιμοκ· ηχνα, υιςξ, θφθαλα ημκ θυβμ ζμο. Δζφ είζαζ
αβαευξ ηαζ αβαεμπμζυξ· δίδαλέ ιε ηα δζαηάβιαηά ζμο. Οζ
οπενήθακμζ έπθελακ εκακηίμκ ιμο ρέια· εβχ, υιςξ, εα
θοθάς ηζξ εκημθέξ ζμο ιε υθδ ιμο ηδκ ηανδζά. Ζ ηανδζά
ημοξ έπδλε ζακ ημ πάπμξ· εβχ, υιςξ, εκηνοθχ ζημκ κυιμ
ζμο. Καθυ έβζκε ζε ιέκα υηζ ηαθαζπςνήεδηα, βζα κα ιάες
ηα δζαηάβιαηά ζμο. Ο κυιμξ ημφ ζηυιαηυξ ζμο είκαζ ζε
ιέκα ηαθφηενμξ πανά πζθζάδεξ απυ πνοζάθζ ηαζ αζήιζ.
10. Σα πένζα ζμο ιε έηακακ, ηαζ ιε έπθαζακ· ζοκέηζζέ ιε,
ηαζ εα ιάες ηα πνμζηάβιαηά ζμο. Αοημί πμο ζε θμαμφκηαζ
εα ιε δμοκ, ηαζ εα εοθνακεμφκ, επεζδή έθπζζα ζημκ θυβμ
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ζμο. Κφνζε, βκςνίγς υηζ μζ ηνίζεζξ ζμο είκαζ δζηαζμζφκδ,
ηαζ υηζ πζζηά ιε ηαθαζπχνδζεξ. Αξ ιε πανδβμνήζεζ,
παναηαθχ, ημ έθευξ ζμο, ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ζμο, πμο
έβζκε ζημκ δμφθμ ζμο. Αξ ένεμοκ ζε ιέκα μζ μζηηζνιμί ζμο,
βζα κα γς· επεζδή, μ κυιμξ ζμο είκαζ δ ηνοθή ιμο. Αξ
κηναπμφκ μζ οπενήθακμζ, επεζδή άδζηα γδημφκ κα ιε
ακαηνέρμοκ· εβχ, υιςξ, εα ιεθεηχ ζηζξ εκημθέξ ζμο. Αξ
βονίζμοκ ζε ιέκα αοημί πμο ζε θμαμφκηαζ, ηζ αοημί πμο
βκςνίγμοκ ηα ιανηφνζά ζμο· αξ είκαζ άιςιδ δ ηανδζά ιμο
ζηα δζαηάβιαηά ζμο, βζα κα ιδ κηνμπζαζηχ.
11. Λζπμεοιεί δ ροπή ιμο βζα ηδ ζςηδνία ζμο· ζημκ θυβμ
ζμο εθπίγς. Σα ιάηζα ιμο απέηαιακ βζα ημκ θυβμ ζμο,
θέβμκηαξ: Πυηε εα ιε πανδβμνήζεζξ; Δπεζδή, έβζκα ζακ
αζηυξ ζημκ ηαπκυ· υιςξ, δεκ λέπαζα ηα δζαηάβιαηά ζμο.
Πυζεξ είκαζ μζ διένεξ ημφ δμφθμο ζμο; Πυηε εα ηάκεζξ
ηνίζδ εκακηίμκ εηείκςκ πμο ιε ηαηαδζχημοκ; Οζ
οπενήθακμζ, μζ εκάκηζμζ ζημκ κυιμ ζμο, έζηαρακ ζε ιέκα
θάηημοξ. Όθα ηα πνμζηάβιαηά ζμο είκαζ αθήεεζα· άδζηα ιε
ηαηαηνέπμοκ· αμήεδζέ ιε. Πανμθίβμ ιε ηαηέζηνερακ ζηδ
βδ· εβχ, υιςξ, δεκ εβηαηέθεζρα ηζξ εκημθέξ ζμο.
Εςμπμίδζέ ιε, ζφιθςκα ιε ημ έθευξ ζμο· ηαζ εα θοθάλς
ηα ιανηφνζα ημο ζηυιαηυξ ζμο.
12. Κφνζε, μ θυβμξ ζμο παναιέκεζ βζα πάκηα ζημκ μονακυ·
δ αθήεεζα ζμο ζε βεκεά ηαζ βεκεά· εειεθίςζεξ ηδ βδ ηαζ
παναιέκεζ. φιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ζμο παναιέκμοκ
ιέπνζ ζήιενα, επεζδή ηα ζφιπακηα είκαζ δμφθμζ ζμο. Ακ μ
120

κυιμξ ζμο δεκ ήηακ δ εοθνμζφκδ ιμο, ηυηε εα πακυιμοκ
ζηδ εθίρδ ιμο. Γεκ εα θδζιμκήζς ηζξ εκημθέξ ζμο, ζημκ
αζχκα, επεζδή ιέζα ζ' αοηέξ ιε γςμπμίδζεξ. Γζηυξ ζμο
είιαζ εβχ· ζχζε ιε· επεζδή, εηγήηδζα ηζξ εκημθέξ ζμο. Οζ
αζεαείξ ιε πενίιεκακ βζα κα ιε αθακίζμοκ· εβχ, υιςξ, εα
πνμζέπς ζηα ιανηφνζά ζμο. ε ηάεε ηεθεζυηδηα είδα υνζμ·
μ κυιμξ ζμο, υιςξ, είκαζ οπεναμθζηά πθαηφξ.
13. Πυζμ αβαπχ ημκ κυιμ ζμο! Όθδ ηδκ διένα είκαζ
ιεθέηδ ιμο. Με ηα πνμζηάβιαηά ζμο ιε έηακεξ ζμθυηενμ
απυ ημοξ επενμφξ ιμο· επεζδή, είκαζ πάκημηε ιαγί ιμο.
Δίιαζ ζοκεηυηενμξ απυ υθμοξ εηείκμοξ πμο ιε δζδάζημοκ·
επεζδή, ηα ιανηφνζά ζμο είκαζ ιεθέηδ ιμο. Δίιαζ
ζοκεηυηενμξ απυ ημοξ βένμκηεξ· επεζδή, θφθαλα ηζξ εκημθέξ
ζμο. Απυ ηάεε πμκδνυ δνυιμ ειπυδζζα ηα πυδζα ιμο, βζα
κα θοθάλς ημκ θυβμ ζμο. Απυ ηζξ ηνίζεζξ ζμο δεκ λέηθζκα·
επεζδή ιε δίδαλεξ εζφ. Πυζμ βθοηά είκαζ ηα θυβζα ζμο ζημκ
μονακίζημ ιμο! Δίκαζ πενζζζυηενμ απυ ιέθζ ζημ ζηυια
ιμο. Απυ ηζξ εκημθέξ ζμο έβζκα ζοκεηυξ· βζ' αοηυ, ιίζδζα
ηάεε δνυιμ ρεφδμοξ.
14. Λφπκμξ ζηα πυδζα ιμο είκαζ μ θυβμξ ζμο, ηαζ θςξ ζηα
ιμκμπάηζα ιμο. Ονηίζηδηα, ηαζ εα ειιέκς, κα θοθάηης ηζξ
ηνίζεζξ ηήξ δζηαζμζφκδξ ζμο. Σαθαζπςνήεδηα οπεναμθζηά·
Κφνζε, γςμπμίδζέ ιε ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ζμο. Γέλμο,
παναηαθχ, ηζξ πνμαζνεηζηέξ πνμζθμνέξ ημφ ζηυιαηυξ ιμο,
Κφνζε· ηαζ δίδαλέ ιε ηζξ ηνίζεζξ ζμο. Ζ ροπή ιμο είκαζ
πάκημηε ζε ηίκδοκμ· υιςξ, ημκ κυιμ ζμο δεκ θδζιυκδζα.
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Οζ αζεαείξ ιμφ έζηδζακ παβίδα· εβχ, υιςξ, δεκ λέηθζκα
απυ ηζξ εκημθέξ ζμο. Σα ιανηφνζά ζμο ηθδνμκυιδζα ζημκ
αζχκα· επεζδή, αοηά είκαζ δ αβαθθίαζδ ηδξ ηανδζάξ ιμο.
Έηθζκα ηδκ ηανδζά ιμο ζημ κα εηηεθχ πάκημηε ηα
δζαηάβιαηά ζμο ιέπνζ ηέθμοξ.
15. Μίζδζα ημοξ δζεζηναιιέκμοξ ζημπαζιμφξ· αθθά,
αβάπδζα ημκ κυιμ ζμο. Δζφ είζαζ δ ζηέπδ ιμο, ηαζ δ
αζπίδα ιμο· εθπίγς ζημκ θυβμ ζμο. Απμιαηνοκεείηε απυ
ιέκα μζ πμκδνεουιεκμζ· επεζδή, εα θοθάς ηα πνμζηάβιαηα
ημο Θεμφ ιμο. Τπμζηήνζγέ ιε ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ζμο,
ηαζ εα γς· ηαζ ιδ ιε κηνμπζάζεζξ ζηδκ εθπίδα ιμο.
Τπμζηήνζγέ ιε, ηαζ εα ζςεχ· ηαζ εα πνμζέπς βζα πάκηα
ζηα δζαηάβιαηά ζμο. Δζφ ηαηαπάηδζεξ υθμοξ εηείκμοξ πμο
λεηθίκμοκ απυ ηα δζαηάβιαηά ζμο· επεζδή, ιάηαζδ είκαζ δ
δμθζυηδηά ημοξ. Θεςνείξ ζακ ζηφααθα υθμοξ ημφξ
πμκδνμφξ ηήξ βδξ· βζ' αοηυ, αβάπδζα ηα ιανηφνζά ζμο.
Έθνζλε δ ζάνηα ιμο απυ ημκ θυαμ ζμο, ηαζ απυ ηζξ ηνίζεζξ
ζμο θμαήεδηα.
16. Έπναλα ηνίζδ ηαζ δζηαζμζφκδ· ιδ ιε παναδχζεζξ ζ'
αοημφξ πμο ιε αδζημφκ. Γίκε εββοδηήξ ημφ δμφθμο ζμο ζε
ηαθυ· αξ ιδ ιε ηαηαεθίρμοκ μζ οπενήθακμζ. Σα ιάηζα ιμο
απέηαιακ βζα ηδ ζςηδνία ζμο, ηαζ βζα ημκ θυβμ ηήξ
δζηαζμζφκδξ ζμο. Κάκε ζημκ δμφθμ ζμο ζφιθςκα ιε ημ
έθευξ ζμο, ηαζ δίδαλέ ιε ηα δζαηάβιαηά ζμο. Γμφθμξ ζμο
είιαζ εβχ· ζοκέηζζέ ιε, ηαζ εα βκςνίζς ηα ιανηφνζά ζμο.
Δίκαζ ηαζνυξ κα εκενβήζεζ μ Κφνζμξ· αηφνςζακ ημκ κυιμ
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ζμο. Γζ' αοηυ, αβάπδζα ηα ιανηφνζά ζμο πενζζζυηενμ απυ
πνοζάθζ, πενζζζυηενμ απυ ηαεανυ πνοζάθζ. Γζ' αοηυ,
βκχνζζα μνεέξ υθεξ ηζξ εκημθέξ ζμο βζα ηάεε πνάβια· ηαζ
ιίζδζα ηάεε δνυιμ ρεοηζάξ. Σα ιανηφνζά ζμο είκαζ
εαοιαζηά· βζ' αοηυ, ηα ηήνδζε δ ροπή ιμο. Ζ θακένςζδ
ηςκ θυβςκ ζμο θςηίγεζ· ζοκεηίγεζ ημοξ απθμφξ. Άκμζλα ημ
ζηυια ιμο, ηαζ ακαζηέκαλα· επεζδή, επζεφιδζα ηα
πνμζηάβιαηά ζμο. Δπίαθερε επάκς ιμο, ηαζ κα ιε
εθεήζεζξ, ηαεχξ ζοκδείγεζξ ζ' εηείκμοξ πμο αβαπμφκ ημ
υκμιά ζμο. ηενέςζε ηα αήιαηά ιμο ζημκ θυβμ ζμο· ηαζ αξ
ιδ ιε ηαηαηονζεφζεζ ηαιζά ακμιία. Λφηνςζε ιε απυ
ηαηαδοκαζηεία ακενχπςκ, ηαζ εα ηδνχ ηζξ εκημθέξ ζμο.
Κάκε κα θάιρεζ ημ πνυζςπυ ζμο επάκς ζημκ δμφθμ ζμο,
ηαζ ιε δζδάλεζξ ηα δζαηάβιαηά ζμο. Ροάηζα δαηνφςκ
ηαηέααζακ ηα ιάηζα ιμο, επεζδή δεκ ηδνμφκ ημκ κυιμ ζμο.
17. Σα ιανηφνζά ζμο είκαζ εαοιαζηά· βζ' αοηυ, ηα ηήνδζε δ
ροπή ιμο. Ζ θακένςζδ ηςκ θυβςκ ζμο θςηίγεζ· ζοκεηίγεζ
ημοξ απθμφξ. Άκμζλα ημ ζηυια ιμο, ηαζ ακαζηέκαλα·
επεζδή, επζεφιδζα ηα πνμζηάβιαηά ζμο. Δπίαθερε επάκς
ιμο, ηαζ κα ιε εθεήζεζξ, ηαεχξ ζοκδείγεζξ ζ' εηείκμοξ πμο
αβαπμφκ ημ υκμιά ζμο. ηενέςζε ηα αήιαηά ιμο ζημκ
θυβμ ζμο· ηαζ αξ ιδ ιε ηαηαηονζεφζεζ ηαιζά ακμιία.
Λφηνςζε ιε απυ ηαηαδοκαζηεία ακενχπςκ, ηαζ εα ηδνχ
ηζξ εκημθέξ ζμο. Κάκε κα θάιρεζ ημ πνυζςπυ ζμο επάκς
ζημκ δμφθμ ζμο, ηαζ ιε δζδάλεζξ ηα δζαηάβιαηά ζμο. Ροάηζα
δαηνφςκ ηαηέααζακ ηα ιάηζα ιμο, επεζδή δεκ ηδνμφκ ημκ
κυιμ ζμο.
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18. Γίηαζμξ είζαζ, Κφνζε, ηαζ εοεείεξ μζ ηνίζεζξ ζμο. Σα
ιανηφνζά ζμο, πμο δζέηαλεξ, είκαζ δζηαζμζφκδ ηαζ οπένηαηδ
αθήεεζα. Ο γήθμξ ιμο ιε ηαηέθαβε, επεζδή μζ επενμί ιμο
θδζιυκδζακ ηα θυβζα ζμο. Ο θυβμξ ζμο είκαζ οπεναμθζηά
ηαεανζζιέκμξ· βζ' αοηυ μ δμφθμξ ζμο ημκ αβαπάεζ. Δίιαζ
ιζηνυξ ηαζ ελμοεεκςιέκμξ· υιςξ, δεκ θδζιυκδζα ηζξ
εκημθέξ ζμο. Ζ δζηαζμζφκδ ζμο είκαζ δζηαζμζφκδ ζημκ
αζχκα, ηαζ μ κυιμξ ζμο αθήεεζα. Με ανήηακ εθίρεζξ ηαζ
ζηεκμπχνζεξ· ηα πνμζηάβιαηά ζμο, υιςξ, είκαζ δ πανά ιμο.
Σα ιανηφνζά ζμο είκαζ δζηαζμζφκδ ζημκ αζχκα· ζοκέηζζέ
ιε, ηαζ εα γήζς.
19. Έηναλα ιε υθδ ιμο ηδκ ηανδζά· άημοζέ ιε, Κφνζε, ηαζ
εα θοθάλς ηα δζαηάβιαηά ζμο. Έηναλα ζε ζέκα· ζχζε ιε,
ηαζ εα ηδνήζς ηα ιανηφνζά ζμο. Πνυθααα ηδκ αοβή, ηαζ
έηναλα· έθπζζα ζημκ θυβμ ζμο. Σα ιάηζα ιμο
πνμθαααίκμοκ ηζξ κοπημθοθαηέξ, βζα κα ιεθεηάς ζημκ θυβμ
ζμο. Άημοζε ηδ θςκή ιμο, ζφιθςκα ιε ημ έθευξ ζμο·
γςμπμίδζέ ιε, Κφνζε, ζφιθςκα ιε ηδκ ηνίζδ ζμο.
Πθδζίαζακ εηείκμζ πμο αημθμοεμφκ ηδκ πμκδνία· λέηθζκακ
απυ ημκ κυιμ ζμο. Δζφ, Κφνζε, είζαζ ημκηά, ηαζ υθα ηα
πνμζηάβιαηά ζμο είκαζ αθήεεζα. Πνμ πμθθμφ είπα βκςνίζεζ
απυ ηα ιανηφνζά ζμο, υηζ ηα εειεθίςζεξ ζημκ αζχκα.
20. Γεξ ηδ εθίρδ ιμο, ηαζ εθεοεένςζέ ιε· επεζδή, δεκ
θδζιυκδζα ημκ κυιμ ζμο. Γίηαζε ηδ δίηδ ιμο, ηαζ
θφηνςζέ ιε· γςμπμίδζέ ιε ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ζμο.
Μαηνζά απυ ημοξ αζεαείξ δ ζςηδνία· επεζδή, δεκ γδημφκ ηα
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δζαηάβιαηά ζμο. Μεβάθμζ μζ μζηηζνιμί ζμο, Κφνζε·
γςμπμίδζέ ιε ζφιθςκα ιε ηζξ ηνίζεζξ ζμο. Πμθθμί είκαζ
αοημί πμο ιε ηαηαδζχημοκ, ηαζ ιε εθίαμοκ· αθθά, απυ ηα
ιανηφνζά ζμο δεκ λέηθζκα. Δίδα ημοξ πανααάηεξ, ηαζ
ηανάπηδηα· επεζδή, δεκ θφθαλακ ημκ θυβμ ζμο. Γεξ πυζμ
αβαπχ ηζξ εκημθέξ ζμο· Κφνζε, γςμπμίδζέ ιε ζφιθςκα ιε
ημ έθευξ ζμο. Σμ ζφκμθμ ημο θυβμο ζμο είκαζ αθήεεζα· ηαζ
υθεξ μζ ηνίζεζξ ηήξ δζηαζμζφκδξ ζμο παναιέκμοκ ζημκ
αζχκα.
21. Άνπμκηεξ ιε ηαηαδίςλακ, πςνίξ αζηία· δ ηανδζά ιμο,
υιςξ, ηνέιεζ απυ ημκ θυβμ ζμο. Αβάθθμιαζ ζημκ θυβμ ζμο,
ζακ εηείκμκ πμο ανίζηεζ πμθθά θάθονα. Μζζχ ηαζ αδδζάγς
ημ ρέια· αβαπχ ημκ κυιμ ζμο. Δπηά θμνέξ ηδκ διένα ζε
αζκχ, βζα ηζξ ηνίζεζξ ηήξ δζηαζμζφκδξ ζμο. Πμθθή εζνήκδ
έπμοκ εηείκμζ πμο αβαπμφκ ημκ κυιμ ζμο· ηαζ ζ' αοημφξ δεκ
οπάνπεζ πνυζημιια. Έθπζζα ζηδ ζςηδνία ζμο, Κφνζε· ηαζ
έπναλα ηα πνμζηάβιαηά ζμο. Ζ ροπή ιμο θφθαλε ηα
ιανηφνζά ζμο· ηαζ ηα αβάπδζα ζε οπεναμθζηυ ααειυ.
Σήνδζα ηζξ εκημθέξ ζμο, ηαζ ηα ιανηφνζά ζμο· επεζδή, υθμζ
μζ δνυιμζ ιμο είκαζ ιπνμζηά ζμο.
22. Αξ πθδζζάζεζ δ ηναοβή ιμο ιπνμζηά ζμο, Κφνζε·
ζοκέηζζέ ιε ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ζμο. Αξ ένεεζ δ δέδζή
ιμο ιπνμζηά ζμο· θφηνςζέ ιε ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ζμο.
Σα πείθδ ιμο εα πνμθένμοκ φικμ, υηακ ιε δζδάλεζξ ηα
δζαηάβιαηά ζμο. Ζ βθχζζα ιμο εα ιζθάεζ ημκ θυβμ ζμο·
επεζδή, υθα ηα πνμζηάβιαηά ζμο είκαζ δζηαζμζφκδ. Αξ είκαζ
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ημ πένζ ζμο ζε αμήεεζά ιμο· επεζδή, έηθελα ηζξ εκημθέξ
ζμο. Δπζεφιδζα ηδ ζςηδνία ζμο, Κφνζε· ηαζ μ κυιμξ ζμο
είκαζ ηνοθή ιμο. Αξ γήζεζ δ ροπή ιμο, ηαζ εα ζε αζκεί· ηαζ
μζ ηνίζεζξ ζμο αξ ιε αμδεμφκ. Πενζπθακήεδηα ζακ παιέκμ
πνυααημ· γήηδζε ημκ δμφθμ ζμο· επεζδή, δεκ θδζιυκδζα ηα
πνμζηάβιαηά ζμο.

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟ (Μαηζαίνο 25:1 – 13)
Συηε, δ ααζζθεία ηςκ μονακχκ εα είκαζ υιμζα ιε δέηα
πανεέκεξ, μζ μπμίεξ, αθμφ πήνακ ηα θοπκάνζα ημοξ, αβήηακ
ζε ζοκάκηδζδ ημο κοιθίμο. Όιςξ, απ' αοηέξ πέκηε ήζακ
θνυκζιεξ, ηαζ πέκηε ιςνέξ. Οζ μπμίεξ ιςνέξ, αθμφ πήνακ
ηα θοπκάνζα ημοξ, δεκ πήνακ ιαγί ημοξ θάδζ· μζ θνυκζιεξ,
υιςξ, πήνακ θάδζ ζηα δμπεία ημοξ ιαγί ιε ηα θοπκάνζα
ημοξ. Καζ επεζδή μ κοιθίμξ ηαεοζηενμφζε, κφζηαλακ υθεξ
ηαζ ημζιυκηακ. ημ ιέζμκ, υιςξ, ηδξ κφπηαξ έβζκε ιζα
ηναοβή: Να! μ κοιθίμξ ένπεηαζ· αβείηε έλς ζε ζοκάκηδζή
ημο. Συηε, ζδηχεδηακ υθεξ εηείκεξ μζ πανεέκεξ, ηαζ
εημίιαζακ ηα θοπκάνζα ημοξ. Καζ μζ ιςνέξ είπακ ζηζξ
θνυκζιεξ: Γχζηε ιαξ απυ ημ θάδζ ζαξ· επεζδή, ηα θοπκάνζα
ιαξ ζαήκμοκ. Καζ μζ θνυκζιεξ απάκηδζακ, θέβμκηαξ:
Μήπςξ ηαζ δεκ θηάζεζ βζα ιαξ ηαζ βζα ζαξ· βζ' αοηυ,
ηαθφηενα πδβαίκεηε ζ' αοημφξ πμο πμοθάκε, ηζ αβμνάζηε
βζα ημκ εαοηυ ζαξ. Καζ εκχ έθεοβακ βζα κα αβμνάζμοκ,
ήνεε μ κοιθίμξ· ηαζ μζ έημζιεξ ιπήηακ ιαγί ημο ιέζα ζημοξ
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βάιμοξ, ηαζ δ εφνα ηθείζηδηε. Καζ φζηενα, ένπμκηαζ ηαζ μζ
οπυθμζπεξ πανεέκεξ, θέβμκηαξ: Κφνζε, Κφνζε, άκμζλέ ιαξ.
Καζ εηείκμξ απακηχκηαξ είπε: αξ δζααεααζχκς, δεκ ζαξ
βκςνίγς. Αβνοπκείηε, θμζπυκ, επεζδή δεκ λένεηε ηδκ διένα
μφηε ηδκ χνα, ηαηά ηδκ μπμία ένπεηαζ μ Τζυξ ημφ
ακενχπμο. ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΟΤ ΘΕΟΤ ΠΑΝΣΟΣΕ ΣΟΤ
ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
ε πποζκςνούμε Υπιζηέ με ηον αγαθό Παηέπα ζoς και
ηο Άγιο πνεύμα, διόηι ήπθερ και μαρ έζωζερ.
Να μ βαιπνυξ πμο ένπεηαζ ηα ιεζάκοπηα, ιαηάνζμξ μ
δμφθμξ πμο ημκ ζοκακηά λφπκζμ, αθθά αοηυκ πμο εα ημκ
ανεζ κα ημζιάηαζ δεκ εα είκαζ
ακηάλζμξ κα ημκ
αημθμοεήζεζ. Κμίηαλε ροπή ιμο ιδκ αοεζζηείξ ζημκ φπκμ
ηαζ πεηαπηείξ έλς απυ ηδ ααζζθεία. Αθθά αβνφπκδζε ηαζ
ηναφβαγε θέβμκηαξ «Άβζμξ, Άβζμξ, Άβζμξ εζφ Θεέ, βζα πάνδ
ηδξ Θεμηυημο, εθέδζμκ διάξ.» ΔΟΞΑ ΠΑΣΡΙ ΚΑΙ ΤΙΟ
ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙ
Καηακυδζε, ροπή ιμο, εηείκδ ηδκ ηνμιενή διένα ηαζ
εβένεδηζ ηαζ άκαρε ημ θοηίθζ ζμο ιε ημ θάδζ ηδξ πανάξ,
βζαηί δεκ βκςνίγεζξ πυηε εα ζε πθδζζάζεζ δ θςκή θέβμκηαξ:
«Να μ βαιπνυξ έθηαζε». Πνυζελε ροπή ιμο ιδκ
απμημζιδεείξ, βζα κα ιδκ ζηαεείξ έλς πηοπδιέκδ, υπςξ μζ
πέκηε ιςνέξ πανεέκεξ. Αθθά αβνφπκδζε παναηαθχκηαξ κα
ζοκακηήζεζξ ημ Κφνζμ Υνζζηυ ιε ημ πθμφζζμ θάδζ ηαζ κα
ζμο πανίζεζ ηδ δυλα ημο αθδεζκμφ ηαζ εεσημφ ενυκμο ημο.
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ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ
ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
Δζφ είζαζ ημ ηείπμξ ηδξ ζςηδνίαξ ιαξ, Θεμηυηε
Πανεέκα, εζφ ημ αζθαθέξ θνμφνζμ ιαξ. Ακάηνερε ηδ
αμφθδζδ ηςκ ακηζπάθςκ, ηαζ ιεηέηνερε ηδ εθίρδ ηςκ
δμφθςκ ζμο ζε πανά. Δκίζποζε ηδκ πυθδ ιαξ, πμθέιδζε
ακηί ηςκ ααζζθέςκ ιαξ ηαζ ιεζμθάαδζε βζα ηδκ εζνήκδ ημο
ηυζιμο, βζαηί είζαζ δ εθπίδα ιαξ, Θεμηυηε. ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ
ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
Μεηά θέεζ,(ζεθ.53)
Οπξάληε Παξάθιεηε
Όπσο αθξηβώο ζηάζεθεο ζηνπο καζεηέο ζνπ
Όπνηε ζηεθόκαζηε ζην Άγην ηεξό ζνπ
Κύξηε ειέεζνλ 41 θνξέο
Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο,(37)
Πάηεξ εκώλ......
Ο πνμζηοκδηήξ θέεζ:
Ζ εοθμβδιέκδ ιεζμκοηηζηή δμλμθμβία ηδξ δεφηενδξ
αημθμοείαξ πνμζθένς ζημ Υνζζηυ ααζζθζά ιμο ηαζ Θευ
ιμο ηαζ ημκ παναηαθχ κα ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ ιμο.
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ΔΤΑΓΓΔΛΙΟ (Λνπθάο 7:36 – 50)
Καζ έκαξ απυ ημοξ Φανζζαίμοξ ημκ παναηαθμφζε κα
θάεζ ιαγί ημο· ηαζ ιπαίκμκηαξ ιέζα ζημ ζπίηζ ημφ
Φανζζαίμο, ηάεζζε ζημ ηναπέγζ. Καζ λάθκμο, ιζα βοκαίηα
ζηδκ πυθδ, πμο ήηακ αιανηςθή, ιαεαίκμκηαξ υηζ ηάεεηαζ
ζημ ηναπέγζ ζημ ζπίηζ ημφ Φανζζαίμο, έθενε έκα
αθάααζηνμ ιε ιφνμ· ηαζ αθμφ ζηάεδηε πίζς, ημκηά ζηα
πυδζα ημο, ηθαίβμκηαξ, άνπζζε κα ανέπεζ ηα πυδζα ημο ιε ηα
δάηνοα, ηαζ ηα ζημφπζγε ιε ηζξ ηνίπεξ ημφ ηεθαθζμφ ηδξ,
ηαζ ηαηαθζθμφζε ηα πυδζα ημο, ηαζ ηα άθεζθε ιε ημ ιφνμ.
Βθέπμκηαξ δε μ Φανζζαίμξ, αοηυξ πμο ημκ είπε ηαθέζεζ,
είπε ιέζα ημο, θέβμκηαξ: Αοηυξ, ακ ήηακ πνμθήηδξ, εα
βκχνζγε πμζα ηαζ ηζ θμβήξ είκαζ δ βοκαίηα πμο ημκ αββίγεζ,
επεζδή είκαζ αιανηςθή. Καζ μ Ηδζμφξ, απμηνζκυιεκμξ, είπε
ζ' αοηυκ: ίιςκα, έπς κα ζμο πς ηάηζ. Καζ εηείκμξ θέεζ:
Γάζηαθε, πεξ. Κάπμζμξ δακεζζηήξ είπε δφμ πνεμθεζθέηεξ· μ
έκαξ πνςζημφζε 500 δδκάνζα, εκχ μ άθθμξ 50. Καζ επεζδή
δεκ είπακ κα ηα επζζηνέρμοκ, ηα πάνζζε ηαζ ζημοξ δφμ.
Πμζμξ, θμζπυκ, απ' αοημφξ, πεξ ιμο, εα ημκ αβαπήζεζ
πενζζζυηενμ; Καζ μ ίιςκαξ, απακηχκηαξ, είπε: Νμιίγς υηζ
εηείκμξ ζημκ μπμίμ πάνζζε ημ πενζζζυηενμ. Καζ εηείκμξ
είπε ζ' αοηυκ: ςζηά έηνζκεξ. Καζ αθμφ ζηνάθδηε ζηδ
βοκαίηα, είπε ζημκ ίιςκα: Βθέπεζξ αοηή εδχ ηδ βοκαίηα;
Μπήηα ιέζα ζημ ζπίηζ ζμο, κενυ βζα ηα πυδζα ιμο δεκ
έδςζεξ· αοηή, υιςξ, ιε ηα δάηνοά ηδξ έανελε ηα πυδζα
ιμο, ηαζ ιε ηζξ ηνίπεξ ημφ ηεθαθζμφ ηδξ ηα ζημφπζζε.
Φίθδια δεκ ιμο έδςζεξ· αοηή, υιςξ, απυ ηδ ζηζβιή πμο
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ιπήηα ιέζα, δεκ ζηαιάηδζε κα ηαηαθζθάεζ ηα πυδζα ιμο.
Με θάδζ δεκ άθεζρεξ ημ ηεθάθζ ιμο· αοηή, υιςξ, άθεζρε ηα
πυδζα ιμο ιε ιφνμ. Γζ' αοηυ, ζμο θές, ζοβπςνειέκεξ είκαζ
μζ πμθθέξ αιανηίεξ ηδξ· επεζδή, αβάπδζε πμθφ· ζε υπμζμκ,
υιςξ, θίβμ ζοβπςνείηαζ, θίβμ αβαπάεζ. Καζ ηδξ είπε: Οζ
αιανηίεξ ζμο είκαζ ζοβπςνειέκεξ. Καζ μζ ζοβηαεήιεκμζ
ζημ ηναπέγζ άνπζζακ κα θέκε ιέζα ημοξ: Πμζμξ είκαζ αοηυξ
πμο ζοβπςνεί ηαζ αιανηίεξ; Καζ ζηδ βοκαίηα είπε: Ζ πίζηδ
ζμο ζε έζςζε· πήβαζκε ζε εζνήκδ. ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΟΤ ΘΕΟΤ
ΠΑΝΣΟΣΕ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
ε πποζκςνούμε Υπιζηέ με ηον αγαθό Παηέπα ζoς και
ηο Άγιο πνεύμα, διόηι ήπθερ και μαρ έζωζερ.
Γχζε ιμο Κφνζε πδβέξ πμθθχκ δαηνφςκ, υπςξ έδςζεξ
ζημ πανεθευκ ζηδκ αιανηςθή βοκαίηα. Καζ ηαηαλίςζε ιε
κα πθφκς ηα πυδζα ζμο, πμο ιε εθεοεένςζακ απυ ημ δνυιμ
ηδξ αιανηίαξ, κα ζμο πνμζθένς έκα έκημκμ ιφνμ ηαζ κα
ηενδίζς ιζα ηαεανή γςή ιε ηδ ιεηάκμζα, βζα κα αημφζς
εηείκδ ηδ έκηνμιδ θςκή πμο είκαζ βειάηδ πανά: «Όηζ δ
πίζηδ ζμο ζε θφηνςζε.» ΔΟΞΑ ΠΑΣΡΙ ΚΑΙ ΤΙΟ ΚΑΙ
ΑΓΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙ
Καεχξ ζηέθημιαζ ηζξ πμθθέξ ηαηέξ πνάλεζξ ιμο ηαζ δ
ζηέρδ εηείκδξ ηδξ ηνμιενήξ ηνίζδξ ένπεηαζ ζηδκ ηανδζά
ιμο, ιε πζάκεζ ηνυιμξ ηαζ ηαηαθεφβς ζε εζέκα, Θεέ
θζθάκενςπε. Έηζζ ιδκ απμιαηνφκεζξ ημ πνυζςπμ ζμο απυ
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ειέκα, εηθζπανχκηαξ εζέκα, πμο είζαζ μ ιυκμξ
ακαιάνηδημξ. Υάνζζε ζηδ θηςπή ροπή ιμο ηαπεζκυηδηα
πνμημφ ένεεζ ημ ηέθμξ ηαζ ζχζε ιε. ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ ΑΕΙ
ΚΑΙ ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
Οζ μονακμί ζε ιαηανίγμοκ εζέκα, πμο είζαζ βειάηδ
πάνδ, κφθδ πςνίξ πακηνεζά. Δπίζδξ, ειείξ δμλάγμοιε ημ
αηαηακυδημ βέκκδιά ζμο, Θεμηυηε ιδηένα ημο εθέμοξ ηαζ
ηδξ ζςηδνίαξ, ιεζμθάαδζε βζα ηδ ζςηδνία ηςκ ροπχκ ιαξ.
Μεηά θέεζ,(ζεθ.53)
Οπξάληε Παξάθιεηε
Όπσο αθξηβώο ζηάζεθεο ζηνπο καζεηέο ζνπ
Όπνηε ζηεθόκαζηε ζην Άγην ηεξό ζνπ
Κύξηε ειέεζνλ 41 θνξέο
Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο,(37)
Πάηεξ εκώλ......
Ο πνμζηοκδηήξ θέεζ:
Ζ εοθμβδιέκδ ιεζμκοηηζηή δμλμθμβία ηδξ ηνίηδξ
αημθμοείαξ πνμζθένς ζημ Υνζζηυ ααζζθζά ιμο ηαζ Θευ
ιμο ηαζ ημκ παναηαθχ κα ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ ιμο.
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ΔΤΑΓΓΔΛΙΟ (Λνπθάο 12:32 – 46)
Μδ θμαάζαζ, ιζηνυ πμίικζμ· επεζδή, μ Παηέναξ ζαξ
εοδυηδζε κα ζαξ δχζεζ ηδ ααζζθεία. Πμοθήζηε ηα
οπάνπμκηά ζαξ, ηαζ δχζηε εθεδιμζφκδ. Κάκηε βζα ημκ
εαοηυ ζαξ ααθάκηζα πμο δεκ παθζχκμοκ, εδζαονυ ζημοξ
μονακμφξ, πμο δεκ πάκεηαζ, υπμο ηθέθηδξ δεκ πθδζζάγεζ
μφηε ζημοθήηζ ηαηαζηνέθεζ. Δπεζδή, υπμο είκαζ μ
εδζαονυξ ζαξ, εηεί εα είκαζ ηαζ δ ηανδζά ζαξ. Αξ είκαζ μζ
μζθφεξ ζαξ πενζζςζιέκεξ, ηαζ ηα θοπκάνζα ακαιιέκα· ηζ
εζείξ, υιμζμζ ιε ακενχπμοξ πμο πνμζιέκμοκ ημκ ηφνζυ
ημοξ, πυηε εα επζζηνέρεζ απυ ημοξ βάιμοξ, βζα κα ημο
ακμίλμοκ αιέζςξ, υηακ ένεεζ ηαζ ηνμφζεζ. Μαηάνζμζ
εηείκμζ μζ δμφθμζ, πμο, υηακ ένεεζ μ ηφνζυξ ημοξ, ημοξ ανεζ
κα αβνοπκμφκ· ζαξ δζααεααζχκς υηζ εα πενζγςζηεί, ηαζ εα
ημοξ ηαείζεζ ζημ ηναπέγζ, ηαζ αθμφ ένεεζ ζημ ιέζμκ, εα
ημοξ οπδνεηήζεζ. Καζ ακ ένεεζ ηαηά ηδ δεφηενδ θοθαηή ηήξ
κφπηαξ, ηαζ ηαηά ηδκ ηνίηδ θοθαηή ηήξ κφπηαξ ένεεζ, ηαζ
ανεζ έηζζ, ιαηάνζμζ είκαζ μζ δμφθμζ εηείκμζ. Καζ κα
βκςνίγεηε ημφημ, υηζ, ακ μ μζημδεζπυηδξ ήλενε πμζα χνα
ένπεηαζ μ ηθέθηδξ, εα αβνοπκμφζε, ηαζ δεκ εα άθδκε κα
δζακμζπηεί ημ ζπίηζ ημο. Κζ εζείξ, θμζπυκ, βίκεζηε έημζιμζ·
επεζδή, ηαηά ηδκ χνα πμο δεκ ζημπάγεζηε, ένπεηαζ μ Τζυξ
ημφ ακενχπμο. Καζ μ Πέηνμξ είπε ζ' αοηυκ: Κφνζε, ζε ιαξ
θεξ αοηή ηδκ πανααμθή ή ηαζ ζε υθμοξ; Καζ μ Κφνζμξ είπε:
Πμζμξ είκαζ, θμζπυκ, μ πζζηυξ μζημκυιμξ, ηαζ θνυκζιμξ, ημκ
μπμίμ μ ηφνζυξ ημο εα ημκ ημπμεεηήζεζ επάκς ζημοξ
οπδνέηεξ ημο, βζα κα δίκεζ ηδ δζμνζζιέκδ ηνμθή ζημκ
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ακάθμβμ ηαζνυ; Μαηάνζμξ μ δμφθμξ εηείκμξ, πμο, υηακ
ένεεζ μ ηφνζυξ ημο, εα ημκ ανεζ κα πνάηηεζ έηζζ. αξ
δζααεααζχκς, υηζ εα ημκ ηάκεζ επζζηάηδ επάκς ζε υθα ηα
οπάνπμκηά ημο. Καζ ακ μ δμφθμξ εηείκμξ πεζ ιέζα ζηδκ
ηανδζά ημο: Ο ηφνζυξ ιμο ηαεοζηενεί κ'άνεεζ· ηαζ ανπίζεζ
κα δένκεζ ημφξ δμφθμοξ ηαζ ηζξ δμφθεξ, ηαζ κα ηνχεζ ηαζ κα
πίκεζ ηαζ κα ιεεάεζ· μ ηφνζμξ εηείκμο ημφ δμφθμο ε'άνεεζ ζε
διένα πμο δεκ πνμζιέκεζ, ηαζ ζε χνα πμο δεκ λένεζ· ηαζ εα
ημκ απμπςνίζεζ, ηαζ εα αάθεζ ημ ιένμξ ημο ιαγί ιε ημοξ
απίζημοξ. ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΟΤ ΘΕΟΤ ΠΑΝΣΟΣΕ ΣΟΤ
ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
ε πποζκςνούμε Υπιζηέ με ηον αγαθό Παηέπα ζoς και
ηο Άγιο πνεύμα, διίηι ήπθερ και μαρ έζωζερ.
Με ζοιπμκεηζηυ ιάηζ Κφνζε ημίηαλε ηδκ αδοκαιία
ιμο, βζαηί ζφκημια δ γςή ιμο εα ηεθεζχζεζ ηαζ ιε ηα ένβα
ιμο δεκ έπς ηαιία ζςηδνία. Δπμιέκςξ, ζμο γδηχ ιε
θζθεφζπθαπκμ ιάηζ, Κφνζε ημίηαλε ηδκ αδοκαιία ιμο, ηδκ
ηαπεζκυηδηά ιμο, ηδκ έκδεζά ιμο ηαζ ηδκ λεκζηζά ιμο ηαζ
ζχζε ιε. ΔΟΞΑ ΠΑΣΡΙ ΚΑΙ ΤΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙ
Αθμφ μ ηνζηήξ ένπεηαζ, εκδζαθένζμο ροπή ιμο λφπκδζε
ηαζ ηαηακυδζε εηείκδ ηδκ ηνμιενή χνα, βζαηί ζηδκ διένα
ηδξ ηνίζδξ, δεκ εα οπάνπεζ έθεμξ βζα εηείκςκ πμο δεκ
πνδζζιμπμζεί ημ έθεμξ, βζα αοηυ εοζπθαπκίζμο ιε ςηήνα.
Γζαηί, εζφ είζαζ μ ιμκαδζηυξ θζθάκενςπμξ. ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ
ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ
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Λμβζηή πφθδ ηδξ γςήξ ηζιδιέκδ Θεμηυηε, ζχζε απυ
ηζξ δοζημθίεξ εηείκμοξ πμο ιε πίζηδ ηαηέθοβακ ζε εζέκα,
βζα κα δμλάζμοιε ζε υθεξ ηζξ ηαηαζηάζεζξ ημ αβκυ
βέκκδια ζμο βζα ηδ ζςηδνία ηςκ ροπχκ ιαξ.
Μεηά θέεζ,(ζεθ53)
Οπξάληε Παξάθιεηε
Όπσο αθξηβώο ζηάζεθεο ζηνπο καζεηέο ζνπ
Όπνηε ζηεθόκαζηε ζην Άγην ηεξό ζνπ
Κύξηε ειέεζνλ 41 θνξέο
Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο,(37)
Πάηεξ εκώλ......

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟ (Λνπθάο 2:29 – 32)
Σχνα απμθφεζξ ημκ δμφθμ ζμο, Γέζπμηα, ιε εζνήκδ,
ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ζμο· επεζδή, ηα ιάηζα ιμο είδακ ημ
ζςηήνζυ ζμο, ημ μπμίμ εημίιαζεξ ιπνμζηά ζε υθμοξ ημφξ
θαμφξ· θςξ, ζε θςηζζιυ ηςκ εεκχκ, ηαζ δυλα ημφ θαμφ
ζμο, ημο Ηζναήθ.
ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΟΤ ΘΕΟΤ ΠΑΝΣΟΣΕ ΣΟΤ
ΑΙΧΝΑ ΣΧΝ ΑΙΧΝΧΝ ΑΜΗΝ.
ε πποζκςνούμε Υπιζηέ με ηον αγαθό Παηέπα ζoς και
ηο Άγιο πνεύμα, διόηι ήπθερ και μαρ έζωζερ.
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ΑΦΔΗ
Κφνζε Ηδζμφ Υνζζηέ, Τζέ ημο γςμπμζμφ αζχκζμο
Θεμφ, θχηζζε ηα ιοαθά ιαξ βζα κα ηαηακμήζμοιε ηα
γςμπμζά θυβζα ζμο , ζήηςζε ιαξ απυ ημ ζημηάδζ ηδξ
αιανηίαξ πμο ζημηχκεζ ηδκ ροπή ηαζ ηαηαλείςζε ιαξ κα
είιαζηε μνεμί ζηζξ ηαθέξ πνάλεζξ. Καζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα
ημο ενπμιμφ ζμο, βζα κα ηνίκεζξ ημκ ηυζιμ, κα ιαξ
ηαηαλζχζεζξ κα αημφζμοιε εηείκδ ηδ θςκή ηδ βειάηδ
πανά θέβμκηαξ «εθάηε ζε ειέκα εοθμβδιέκμζ ημο Παηένα
ιμο, ηθδνμκμιήζηε ηδ ααζζθεία πμο πνμεημζιάζηδηε βζα
ζαξ πνζκ απυ ηδ δδιζμονβία ημο ηυζιμο.» Ναζ, Κφνζε,
δζεοηυθοκε ιαξ κα είιαζηε εηείκδ ηδκ χνα πςνίξ θυαμ,
ακδζοπία ή ηαηαδίηδ ηαζ ιδκ ιαξ ηζιςνήζεζξ ηαηά ηζξ
πμθθέξ αιανηίεξ ιαξ. Γζαηί είζαζ μ ιυκμξ ζοιπμκεηζηυξ ηαζ
οπεναμθζηά θζθεφζπθαπκμξ ηαζ οπμιμκεηζηυξ
ιε ηδ
ιεζμθάαδζδ ηδξ Κονίαξ ιαξ Θεμηυημο, Αβίαξ Mανίαξ ηαζ
ηδ ιεζμθάαδζδ υθςκ ηςκ αβίςκ ζμο. Αιήκ
Άθεζη πος λέγεηαι ηέλορ κάθε ώπαρ: Ελέηζον ημάρ
(ζελ.39)
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Γηάθνξεο Πξνζεπρέο
Πποζεςσή ππιν από ηην εξομολόγηζη
Άβζε Παηένα, πμο αβαπάξ ημοξ αιανηςθμφξ πμο
επζζηνέθμοκ ζε ζέκα ηαζ οπμζπέεδηεξ κα ημοξ δεπηείξ
πίζς, Κφνζε, νίλε ημ αθέιια ζμο, αοηήκ ηδ ζηζβιή, ζε ιζα
αιανηςθή ροπή πμο είπε ζθάθεζ ηαζ είπε πάζεζ ημ δνυιμ
ηδξ ζηζξ ημζθάδεξ ηδξ ακμιίαξ βζα πμθθά πνυκζα, υπμο
πζηνάεδηε ηαζ οπέζηδ δοζημθίεξ ελαζηίαξ ηδξ
απμιάηνοκζήξ ηδξ απυ ηδκ πδβή ηδξ ζςηδνίαξ ηδξ. Σχνα
ένπεηαζ εκχπζμκ ζμο, γδηχκηαξ κα ηαεανζζηεί απυ υθεξ ηζξ
ηαημήεεζεξ ηαζ ηζξ αηαεανζίεξ ιε ηζξ μπμίεξ θαζπχεδηε.
Γέλμο ηδκ ηαζ ιδκ ηδκ απμννίρεζξ, βζαηί εάκ ηδκ ημζηάλεζξ
ιε ηδκ ηνοθενυηδηα ζμο ηαζ ηδξ ζοιπενζθενεείξ ιε ημ
έθεμξ ζμο εα ηαεανζζηεί ηαζ εα ζςεεί, εκχ ακ ηδκ
αβκμήζεζξ εα πέζεζ ζημκ αθακζζιυ ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή.
Γχζε ιμο Κφνζε ηδκ πάνδ ιε ηδκ μπμία εα δοκαιχζς ηαζ
εα ζε πθδζζάζς, ηαζ ιε δοκαηή πίζηδ ηαζ βειάηδ εθπίδα
ηανδζά εα μιμθμβήζς ηζξ αιανηίεξ ιμο ηαζ εα ιζζήζς ηδκ
επζζηνμθή ζε αοηέξ. Αξ ιε επζπθήλεζ ημ Πκεφια ζμο βζα
ηζξ αιανηίεξ ιμο. Φχηζζε ηδκ ηανδζά ιμο, βζα κα δς πυζμ
αιάνηδζα, έζθαθα, αθέεδηα ηαζ ζε αβκυδζα. Γχζε ιμο ηδ
δφκαιδ βζα κα ιδκ επζζηνέρς ζημ ζθάθια, κα ιείκς
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ζηαεενυξ ζηζξ εκημθέξ ζμο ηαζ κα γήζς δμλμθμβχκηαξ ημ
Άβζμ υκμιά ζμο. Αιήκ.

Πποζεςσή μεηά από ηην Eξομολόγηζη
Δοπανζζηχ βζα ηδκ ηαθμζφκδ ζμο Παηένα
θζθάκενςπε, επεζδή δεκ επζεφιδζεξ ημκ υθεενυ ιμο, αθθά
ιε λφπκδζεξ απυ ηδκ παναιέθδζή ιμο ηαζ ιε μδήβδζεξ
ζημ δνυιμ ζμο . Με επακέθενεξ απυ ηδκ ημζθάδα ηδξ
ηαηαζηνμθήξ ζηδκ πνμζηαζία ημο θνμονίμο ζμο . Γέιζζε
ιε έηζζ, ιε εθπίδα ηαζ πίζηδ. Πνμζέηνελα ζε εζέκα, Κφνζε
ζακ ημκ άννςζημ ζημ εενάπμκηα ζαηνυ ημο, ζακ ημκ θηςπυ
ηαζ
πεζκαζιέκμ ζηδ ηνμθή πμο πμνηαίκεζ, ζακ ημκ
δζραζιέκμ ζηζξ γςμπμζέξ πήβεξ ημο κενμφ , ζακ ημκ θηςπυ
ζηδκ πδβή ηςκ πθμφηςκ, ζακ ημκ αιανηςθυ ζημ ζςηήνα,
ζακ ημ πεεαιέκμ ζηδκ πδβή ηδξ γςήξ, βζαηί Δζφ είζαζ δ
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ζςηδνία ιμο, μ βζαηνυξ ιμο, δ γςή ιμο, δ δφκαιή ιμο, δ
ζοιπανάζηαζδ ιμο, δ εοηοπία ιμο ηαζ ζε εζέκα ανίζηεηαζ
δ ακάπαοζή ιμο. Γζα αοηυ αμήεδζε ιε, πνμζηάηεοζε ιε
ηαζ ιάεε ιμο κα εκαπμεέης ακάιεζα ζηα πένζα ζμο υθδ ηδ
εέθδζδ ιμο, βζα κα πνάηης ηδ δζηή ζμο εέθδζή. Βμήεδζε
ιε ζηδκ αδοκαιία ιμο, βζα κα ιείκς ζηαεενυξ ηαζ κα
ζοκεπίζς κα είιαζ πζζηυξ ζε εζέκα ιέπνζ ημ ηέθμξ. Αιήκ.
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Πποζεςσή ππιν από ηην κοινωνία
Κφνζε, δεκ είιαζ άλζμξ κα ιπεζξ ηάης απυ ηδ ζηέβδ ημο
ζπζηζμφ ιμο, βζαηί είιαζ αιανηςθυξ άκενςπμξ. Γζ΄ αοηυ πεξ
ιμο πνχηα ιζα θέλδ, βζα κα εεναπεοεεί δ ροπή ιμο. Πεξ
ζηδ ροπή ιμο: «ζμο ζοβπςνέεδηακ μζ αιανηίεξ ζμο.»
Δίιαζ άηθδνμξ ηαζ δεκ έπς ηίπμηα
αβαευ πανά ημκ μίηημ, ημ έθεμξ ηαζ ηδκ
αβάπδ ζμο πνμξ ημοξ ακενχπμοξ. Καζ
εζφ ηαηέαδηεξ απυ ηδ δυλα ημο
μονακμφ ιέζα ζηδκ ηαηάεθζρή ιαξ ηαζ
δέπηδηεξ κα βεκκδεείξ ζε ιζα θάηκδ.
Γζα αοηυ ιδκ ανκδεείξ Άβζε ςηήνα
ιμο, κα ιπεζξ ζηδ ζηεκμπςνδιέκδ ηαζ
ηαπεζκςιέκδ ροπή ιμο, πμο πενζιέκεζ
ηδ δζηή ζμο πανμοζία. Δζφ πμο δεκ ανκήεδηεξ κα ιπεζξ
ζημ ζπίηζ ημο θεπνμφ βζα κα ημκ εεναπεφζεζξ, δέλμο κα
ιπεζξ ηαζ ζηδ ροπή ιμο βζα κα ηδκ ηαεανίζεζξ. Γεκ
απαβυνεοζεξ ζηδκ αιανηςθή βοκαίηα κα θζθήζεζ ηα
πυδζα ζμο. Γζα αοηυ άθδζε ιε κα ημζκςκήζς ημ Αβκυ
ζχια ζμο ηαζ ημ Άβζμ αίια ζμο, βζα κα ιπμνέζς ιε ηδκ
ημζκςκία κα ζοιιεηάζπς ιαγί ζμο ζηδ κέηνςζδ ηςκ
ηαηχκ επζεοιζχκ ιμο, ζηδκ εηπθήνςζδ ηςκ γςμπμζχκ ζμο
εκημθχκ, ζηδ εεναπεία ηδξ ροπήξ ηαζ ημο ζχιαηυξ ιμο απυ
ηάεε αιανηία, ηαζ ζηδκ απμδμπή ηςκ πανζζιάηςκ ζμο ηαζ
ηδξ πάνδξ ζμο, ηαηά ηδκ ηάεμδμ ημο πκεφιαηυξ ζμο ηαζ κα
επζηφπς ηδκ έκςζδ ιε εζέκα, χζηε κα γήζς δμλμθμβχκηαξ
ημ Άβζμ υκμια ζμο. Αιήκ.
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Πποζεςσή μεηά από ηην κοινωνία
Ζ ηανδζά ιμο βέιζζε ιε πανά ηαζ δ βθχζζα ιμο ιε
δυλα. Αξ ιεβαθφκεζ δ ροπή ιμο ημκ Κφνζμ ηαζ ημ πκεφια
ιμο αξ αβαθθίαζεζ ιε ημκ Θευ ημκ ζςηήνα ιμο. Ήνεα ζε
εζέκα Κφνζε, βζα κα ιε κηφζεζξ ιε αβκυ έκδοια, βζα κα
είιαζ άλζμξ κα ιπς ζηδ ααζζθεία ζμο.
Αξ βίκεζ δ έκςζδ ιμο ιαγί ζμο
πακημηζκή, βζαηί ιέζς αοηήξ αολάκμιαζ
ηαζ παναιέκς ζηαεενυξ ζηδκ ανεηή, ηαζ
δοκαιχκεζ δ πίζηδ ιμο ηαζ εκζζπφεηαζ δ
εθπίδα ιμο. Αξ βίκεζ δ ημζκςκία ιμο
ζδιάδζ ηδξ ζςηδνίαξ ηαζ έκδοια ηδξ
πάνδξ ηαζ ηδξ ηαζκμφνβζαξ βέκκδζδξ ηαζ
αβκυηδηαξ ηαζ αβζυηδηα ημο ζχιαημξ ηαζ ηδξ ροπήξ, ηαζ
ηαεανζυηδηα βζα ηδκ αβάπδ ηαζ αζχκζα εοηοπία ηαζ πανά,
ιζα μνεή ακηαπυηνζζδ πνζκ απυ ημ θμαενυ δζηυ ζμο αήια.
Παναδίδς ημκ εαοηυ ιμο ζημκ μίηημ ζμο. Κάκε ιε έκα ιε
εζέκα ηάης απυ ηδ δζηή ζμο εέθδζδ. μο παναδίδς ημ
πκεφια ιμο ηαζ ηζξ αζζεήζεζξ ιμο ηαζ ηδκ επζεοιία ιμο, βζα
κα ηα εοθμβήζεζξ ηαζ κα οπαημφζμοκ ηδ εέθδζή ζμο.
Ακαγςμβυκδζε ηδκ ηανδζά ιμο ηαζ λφπκδζε ηδ ζοκείδδζή
ιμο. Γζαζηυνπζζε ηζξ παναζζεήζεζξ πμο δδιζμονβεί μ
επενυξ. Καηεφκαζε ηδ εφεθθα. ηάζμο ζημ πθάζ ιμο ηαζ
δνέιδζε ημκ ηνυιμ ιμο. αδζε ηδ δίρα ιμο ηαζ άκαρε ηδ
θθυβα ηδξ αβάπδξ ζμο ζηδκ ηανδζά ιμο. Μείκε ιαγί ιμο
ηαζ ζοκυδεοζέ ιε ιέπνζ ηδ παναοβή. Γζαηί είζαζ μ ιυκμξ
ζημπυξ ηαζ εοηοπία ζηδ γςή ιμο, βζα πάκηα, Κφνζε. Αιήκ.
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Ζ πανμφζα ιεηάθναζδ ημο ςνμθμβίμο είκαζ ηανπυξ
αβάπδξ βζα ημ θυβμ ημο Θεμφ ηαζ απμηέθεζια ζοθθμβζηήξ
ενβαζίαξ ιε αίζεδια ααεφηαηδξ εοεφκδξ. Έπεζ ςξ ζημπυ
κα οπμαμδεήζεζ ημ ζφβπνμκμ ακαβκχζηδ ηαζ ζδζαίηενα ημοξ
κέμοξ ηδξ Δθθάδαξ βζα ημοξ μπμίμοξ δ ηαηακυδζδ ημο
ανααζημφ ςνμθμβίμο είκαζ αδφκαηδ ή δοζπενήξ.
Σμ ςνμθυβζμ αοηυ δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ κεμθαία ηδξ
Κμπημνευδμλδξ Δηηθδζίαξ ηδξ Δθθάδμξ ηδξ Πακαβίαξ ηαζ
ημο αβίμο Μάνημο, οπυ ηδκ εοθμβία, ηδκ επμπηεία ηαζ ηδκ
επίαθερδ ηςκ παηένςκ ηδξ, Αεακάζζμ Υεσκίκ ηαζ Μάνημ
Νάζεκη. Παναδίδμκηαξ ηδ ιεηάθναζδ αοηή ζημ
ακαβκςζηζηυ ημζκυ, αζζεακυιαζηε ηδκ ακάβηδ κα
εοπανζζηήζμοιε υθμοξ υζμζ ιε ημκ έκακ ή ημκ άθθμκ ηνυπμ
ζοκεηέθεζακ ζηδκ μθμηθήνςζδ ημο ένβμο. Έπμκηαξ ηδ
ζοκαίζεδζδ υηζ ηαιία ιεηάθναζδ δεκ είκαζ απαθθαβιέκδ
αδοκαιζχκ, ακαιέκμοιε ηάεε ηαθμπνμαίνεηδ παναηήνδζδ
χζηε κα θδθεεί οπυρδ ζε ιεθθμκηζηή επακέηδμζδ.
Απαγνξεύεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ή κέζνλ
(ζηνηρεηνζεζία, εθηύπσζε, ερνιεςία, εθθώλεζε) θαη γηα
νπνηαλδήπνηε αηηία αλαπαξαγσγή ελ όισ ή ελ κέξεη ηεο
παξνύζεο κεηαθξάζεσο ή θίικ απηήο, ρσξίο πξνεγνύκελε
(γηα θάζε αλαπαξαγσγή) έγγξαθε άδεηα ηεο Κνπηηθήο
Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.
(Πξώηε έθδνζε – 2008)
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