Η Αιγςπηιακή Κοπηοπθόδοξη Ενοπία ηηρ Παπθένος Μαπίαρ και ηος
αποζηόλος Μάπκος ηηρ Ελλάδαρ.

Ο Αγηφηαηνο θαη Μαθαξηφηαηνο Πάπα θαη Παηξηάξρε
ηεο Μεγαινχπνιεο Αιεμαλδξείαο
ν Οζηφηαηνο θαη Αξρηεξέαο

Αββά ελνχληα ΗΗΗ
(ελνχζηνο)
«Ο 117νο Παηξηάξρεο
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ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ
Πξνθεηείεο
Θξήλνη 1:1-4
Πσο θάζεζε κφλε ε πφιε, πνπ ήηαλ γεκάηε απφ ιανχο! Έγηλε ζαλ ρήξα, απηή πνπ
ήηαλ γεκάηε απφ έζλε! Ώπηή πνπ εγεκφλεπε ζηηο επαξρίεο έγηλε ππνηειήο! Κιαίεη
αθαηάπαπζηα ηε λχρηα, θαη ηα δάθξπά ηεο θαηεβαίλνπλ επάλσ ζηα ζαγφληα ηεο απ' φινπο
εθείλνπο πνπ ηελ αγαπνχλ, δελ ππάξρεη απηφο πνπ λα ηελ παξεγνξεί φινη νη θίινη ηεο
θέξζεθαλ ζ' απηήλ άπηζηα έγηλαλ ζ' απηήλ ερζξνί. Ώηρκαισηίζηεθε ν Ενχδαο απφ ζιίςε θαη
βαξηά δνπιεία· θάζεηαη κέζα ζηα έζλε δελ βξίζθεη αλάπαπζε φινη νη δηψθηεο ηνπ ηνλ
έπηαζαλ κέζα ζηα ζηελά. Πελζνχλ νη δξφκνη ηήο ηψλ, επεηδή δελ έξρεηαη θαλέλαο ζηηο
γηνξηέο φιεο νη πχιεο ηεο είλαη έξεκεο νη ηεξείο ηεο αλαζηελάδνπλ, νη παξζέλεο ηεο είλαη
πεξίιππεο, θη απηή γεκάηε πηθξία. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

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

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

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

Σξηάδα ακήλ.
Νανχκ 1:2-8
Ο Θεφο είλαη δειφηππνο, θαη ν Κχξηνο θάλεη εθδίθεζε ν Κχξηνο θάλεη εθδίθεζε, θαη
νξγίδεηαη ν Κχξηνο ζα εθδηθεζεί ηνπο ελαληίνπο ηνπ, θαη θπιάηηεη νξγή ελάληηα ζηνπο
ερζξνχο ηνπ. Ο Κχξηνο είλαη καθξφζπκνο, θαη κεγάινο ζε δχλακε, θαη θαηά θαλέλαλ ηξφπν
δελ ζα αζσψζεη ηνλ αζεβή ν δξφκνο ηνχ Κπξίνπ είλαη καδί κε αλεκνζηξφβηιν θαη ζχειια,
θαη ε ζθφλε ησλ πνδηψλ ηνπ είλαη ζχλλεθα. Βπηηηκάεη ηε ζάιαζζα, θαη ηελ μεξαίλεη, θαη
μεξαίλεη νινθιεξσηηθά φινπο ηνχο πνηακνχο καξαίλεηαη ε ΐαζάλ θαη ν Κάξκεινο, θαη ην
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άλζνο ηνχ Ληβάλνπ καξαίλεηαη. Σα βνπλά ζείνληαη απ' απηφλ, θαη νη ιφθνη δηαιχνληαη θαη ε
γε ηξέκεη απφ ηελ παξνπζία ηνπ, λαη, ε νηθνπκέλε, θαη φινη εθείλνη πνπ θαηνηθνχλ ζ' απηή.
Πνηνο κπνξεί λα αληέμεη κπξνζηά ζηελ αγαλάθηεζή ηνπ; Καη πνηνο κπνξεί λα ζηαζεί ζηελ
έμαςε ηεο νξγήο ηνπ; Ο ζπκφο ηνπ μερχλεηαη ζαλ θσηηά, θαη νη βξάρνη ζπληξίβνληαη
κπξνζηά ηνπ. Ο Κχξηνο είλαη αγαζφο, νρχξσκα ζε εκέξα ζιίςεο· θαη γλσξίδεη εθείλνπο πνπ
ειπίδνπλ ζ' απηφλ. κσο, κε πιεκκχξα πνπ θαηαθιχδεη ζα θάλεη ζπληέιεηα ηνπ ηφπνπ ηεο,
θαη ζθνηάδη ζα θαηαδηψμεη ηνπο ερζξνχο ηνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικφο 8:1,2
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ζηφκα λεπίσλ θαη ζειαδφλησλ εηνίκαζεο αίλεζε. Ο Κχξηφο καο,πφζν είλαη
ζαπκαζηφ ην φλνκά ζνπ ζε νιφθιεξε ηε γε!

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

9

ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ

Πξνθεηείεο
νθφληαο 1:2-12
Θα αθαλίζσ απφ ην πξφζσπν ηεο γεο νινζρεξψο ηα πάληα, ιέεη ν Κχξηνο. Θα
αθαλίζσ άλζξσπνλ θαη θηήλνο ζα αθαλίζσ ηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ,θαη ηα ςάξηα ηήο
ζάιαζζαο, θαη ηα πξνζθφκκαηα καδί κε ηνπο αζεβείο θαη ζα εμνινζξεχζσ ηνλ άλζξσπν απφ
ην πξφζσπν ηεο γεο,ιέεη ν Κχξηνο. Καη ζα απιψζσ ην ρέξη κνπ ελάληηα ζηνλ Ενχδα, θαη
ελάληηα ζε φινπο ηνχο θαηνίθνπο ηήο Εεξνπζαιήκ θαη ζα εμνινζξεχζσ ην ππφινηπν ηνπ
ΐάαι απ' απηφλ ηνλ ηφπν, θαη ην φλνκα απηψλ πνπ ζπζηάδνπλ ζηα είδσια, καδί κε ηνπο
ηεξείο θη απηνχο πνπ,επάλσ ζηηο ηαξάηζεο, πξνζθπλνχλ ηε ζηξαηηά ηνχ νπξαλνχ θη απηνχο
πνπ πξνζθπλνχλ θαη νξθίδνληαη ζηνλ Κχξην, θη απηνχο πνπ νξθίδνληαη ζηνλ Μαιρφκ θη
απηνχο πνπ μεθιίλνπλ απφ πίζσ απφ ηνλ Κχξην, θη απηνχο πνπ δελ δεηνχλ ηνλ Κχξην, θαη
νχηε ξσηνχλ γη' απηφλ. ψπα κπξνζηά ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ,επεηδή είλαη θνληά ε εκέξα ηνχ
Κπξίνπ δεδνκέλνπ φηη, ν Κχξηνο εηνίκαζε ζπζία, δηφξηζε ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηνπ. Καη
θαηά ηελ εκέξα ηήο ζπζίαο ηνχ Κπξίνπ, ζα εθδηθεζψ ηνπο άξρνληεο, θαη ηα παηδηά ηνχ
βαζηιηά, θαη φινπο εθείλνπο πνπ είλαη ληπκέλνη κε μέλα ελδχκαηα. Καηά ηελ εκέξα εθείλε
ζα εθδηθεζψ θαη φινπο εθείλνπο πνπ πεδνχλ επάλσ απφ ηα θαηψθιηα, απηνχο πνπ γεκίδνπλ
ηα ζπίηηα ησλ θπξίσλ ηνπο κε αξπαγή θαη δφιν. Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε, ιέεη ν Κχξηνο,
ζα είλαη ζφξπβνο θξαπγήο απφ ηελ ηρζπτθή πχιε,θαη νινιπγκφο απφ ηε δεχηεξε πχιε, θαη
κεγάινο ζπληξηκκφο απφ ηνπο ιφθνπο. Οινιχμηε,νη θάηνηθνη ηεο Μαθηέο, επεηδή νιφθιεξνο
ν εκπνξηθφο ιαφο εμνινζξεχηεθε φινη φζνη θέξλνπλ αζήκη θαηαθφπεθαλ. Καη θαηά ηνλ
θαηξφ εθείλν, ζα εξεπλήζσ ηελ Εεξνπζαιήκ κε ιπρλάξηα, θαη ζα εθδηθεζψ ηνχο άλδξεο πνπ
αλαπαχνληαη επάλσ ζηνλ ηξπγεηφ ηνπο απηνχο πνπ ιέλε ζηελ θαξδηά ηνπο: Ο Κχξηνο δελ ζα
αγαζνπνηήζεη νχηε ζα θαθνπνηήζεη. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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Φαικφο 27:6-8
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Θα ςαικσδψ, ζηνλ Κχξην. Άθνπζε, Κχξηε, ηε θσλή κνπ, θξάδσ θαη ειέεζέ κε, θαη
εηζάθνπζέ κε,είπε ε θαξδηά κνπ γηα ζέλα.

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

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

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

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

EΚΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ

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

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΜΠΣΖ

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

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Ηεξεκίαο 9:12-19
Πνηνο είλαη ν άλζξσπνο ν ζνθφο πνπ κπνξεί λα ην ελλνήζεη; Καη ζηνλ νπνίν ην
ζηφκα ηνχ Κπξίνπ κίιεζε γηα λα ην αλαγγείιεη, γηα πνηνλ ιφγν ράζεθε ε γε, αθαλίζηεθε ζαλ
έξεκνο, ψζηε λα κε ππάξρεη απηφο πνπ δηαβαίλεη; Καη ν Κχξηνο είπε: Βπεηδή εγθαηέιεηςαλ
21

ηνλ λφκν κνπ, πνπ είρα βάιεη κπξνζηά ηνπο, θαη δελ ππάθνπζαλ ζηε θσλή κνπ, θαη δελ
πεξπάηεζαλ ζ' απηφλ αιιά, πεξπάηεζαλ πίζσ απφ ηελ φξεμε ηεο θαξδηάο ηνπο, θαη πίζσ απφ
ηνπο ΐααιείκ, πνπ νη παηέξεο ηνπο ηνχο δίδαμαλ γη' απηφ, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ,
ν Θεφο ηνχ Εζξαήι: Αέζηε, εγψ ζα ηνπο ζξέςσ κε αςίλζη, απηφ ηνλ ιαφ, θαη ζα ηνπο πνηίζσ
λεξφ ρνιήο θαη ζα ηνπο δηαζθνξπίζσ ζηα έζλε, πνπ απηνί θαη νη παηέξεο ηνπο δελ είραλ
γλσξίζεη θαη ζα ζηείισ απφ πίζσ ηνπο ηε κάραηξα, κέρξηο φηνπ ηνπο αλαιψζσ. Έηζη ιέεη ν
Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ: πιινγηζηείηε, θαη θαιέζηε λάξζνπλ νη γπλαίθεο πνπ ζξελνχλ θαη
ζηείιηε λάξζνπλ νη ζνθέο γπλαίθεο θαη αο ζπεχζνπλ, θαη αο αλαιάβνπλ νδπξκφ γηα ζαο, θαη
αο θαηεβάζνπλ ηα κάηηα καο δάθξπα, θαη ηα βιέθαξά καο αο ξεχζνπλ λεξά. Βπεηδή,
αθνχζηεθε θσλή ζξήλνπ απφ ηε ηψλ: Πψο ραζήθακε! Καηαληξνπηαζηήθακε ππεξβνιηθά,
επεηδή εγθαηαιείςακε ηε γε, επεηδή νη θαηνηθίεο καο κάο πέηαμαλ έμσ. Αφμα ζηελ αγία

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

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 11:11-19
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη κπήθε κέζα ζηα Εεξνζφιπκα θαη ζην ηεξφ θαη αθνχ ηα θνίηαμε νιφγπξα φια,
επεηδή ε ψξα ήηαλ ήδε θνληά ζην δεηιηλφ, βγήθε έμσ ζηε ΐεζαλία καδί κε ηνπο δψδεθα.
Καη ηελ επφκελε εκέξα, αθνχ βγήθαλ απφ ηε ΐεζαλία, πείλαζε. Καη βιέπνληαο απφ καθξηά
κηα ζπθηά λα έρεη θχιια, ήξζε κε ηπρφλ βξεη ζ' απηή θάηη θαη κφιηο ήξζε θνληά ηεο, δελ
βξήθε ηίπνηε, παξά κνλάρα θχιια· επεηδή, δελ ήηαλ θαηξφο ησλ ζχθσλ. Καη ν Εεζνχο,
απνθξηλφκελνο, είπε ζ' απηή: Καλέλαο πιένλ, ζηνλ αηψλα, λα κε θάεη θαξπφ απφ ζέλα. Καη
ην άθνπγαλ απηφ νη καζεηέο ηνπ. Καη έξρνληαη ζηα Εεξνζφιπκα θαη ν Εεζνχο κπαίλνληαο
κέζα ζην ηεξφ, άξρηζε λα βγάδεη έμσ απηνχο πνπ πνπινχζαλ θη απηνχο πνπ αγφξαδαλ κέζα
ζην ηεξφ θαη αλαπνδνγχξηζε ηα ηξαπέδηα ησλ αξγπξακνηβψλ, θαη ηα θαζίζκαηα απηψλ πνπ
πνπινχζαλ ηα πεξηζηέξηα θαη δελ άθελε λα πεξάζεη θάπνηνο κε ζθεχνο δηακέζνπ ηνχ ηεξνχ.
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Καη δίδαζθε, ιέγνληάο ηνπο: Αελ είλαη γξακκέλν φηη: «Ο νίθνο κνπ ζα νλνκάδεηαη νίθνο
πξνζεπρήο γηα φια ηα έζλε»; Βζείο, φκσο, ηνλ θάλαηε «ζπήιαην ιεζηψλ». Καη νη
γξακκαηείο θαη νη αξρηεξείο άθνπζαλ, θαη δεηνχζαλ πψο λα ηνλ εμνληψζνπλ επεηδή, ηνλ
θνβφληαλ, γηα ηνλ ιφγν φηη νιφθιεξν ην πιήζνο έκελε έθπιεθην απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ.
Καη φηαλ έγηλε βξάδπ, έβγαηλε έμσ απφ ηελ πφιε.

ΔΚΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
Πξνθεηείεο
Έμνδνο 32:7-15
Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Πήγαηλε, θαηέβα επεηδή, ν ιαφο ζνπ, πνπ έβγαιεο
απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, αλφκεζε εθηξάπεαλ γξήγνξα απφ ηνλ δξφκν, πνπ πξφζηαμα ζ'
απηνχο· έθαλαλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο έλα κνζράξη ρσλεπηφ, θαη ην πξνζθχλεζαλ, θαη
ζπζίαζαλ ζ' απηφ, θαη είπαλ: Ώπηνί είλαη νη ζενί ζνπ, Εζξαήι, πνπ ζε αλέβαζαλ απφ ηε γε
ηήο Ώηγχπηνπ. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Βίδα απηφλ ηνλ ιαφ, θαη δεο, είλαη ιαφο
ζθιεξνηξάρεινο ηψξα, ινηπφλ, άθεζέ κε, θαη ζα εμαθζεί ε νξγή κνπ ελαληίνλ ηνπο, θαη ζα
ηνπο εμνινζξεχζσ θαη ζα ζε θαηαζηήζσ έλα κεγάιν έζλνο. Καη ν Μσπζήο ηθέηεπζε ηνλ
Κχξην ηνλ Θεφ ηνπ, θαη είπε: Γηαηί, Κχξηε, εμάπηεηαη ε νξγή ζνπ ελάληηα ζηνλ ιαφ ζνπ, ηνλ
νπνίν έβγαιεο απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, κε κεγάιε δχλακε, θαη κε θξαηαηφ ρέξη; Γηαηί λα
πνπλ νη Ώηγχπηηνη, ιέγνληαο: Με πνλεξία ηνχο έβγαιε, γηα λα ηνπο ζαλαηψζεη ζηα βνπλά,
θαη λα ηνπο εμνινζξεχζεη απφ ην πξφζσπν ηεο γεο; Βπίζηξεςε απφ ηελ έμαςε ηεο νξγήο
ζνπ, θαη κεηακειήζνπ γηα ην θαθφ απηφ πξνο ηνλ ιαφ ζνπ. ζπκήζνπ ηνλ Ώβξαάκ, ηνλ
Εζαάθ, θαη ηνλ Εζξαήι, ηνπο δνχινπο ζνπ, πξνο ηνπο νπνίνπο νξθίζηεθεο ζηνλ εαπηφ ζνπ,
θαη ηνπο είπεο: Θα πιεζχλσ ην ζπέξκα ζαο ζαλ ηα αζηέξηα ηνχ νπξαλνχ θαη φιε απηή ηε γε,
γηα ηελ νπνία κίιεζα, ζα ηε δψζσ ζην ζπέξκα ζαο, θαη ζα ηελ θιεξνλνκήζνπλ παληνηηλά.
Καη ν Κχξηνο κεηακειήζεθε γηα ην θαθφ, πνπ είπε λα θάλεη ελάληηα ζηνλ ιαφ ηνπ. Καη ν
Μσπζήο, αθνχ ζηξάθεθε, θαηέβεθε απφ ην βνπλφ, θαη νη δχν πιάθεο ηνχ καξηπξίνπ ήζαλ
ζηα ρέξηα ηνπ πιάθεο γξακκέλεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπο απφ ηε κία πιεπξά θαη απφ
ηελ άιιε ήζαλ γξακκέλεο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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νθία νινκψληα 1:1-9
Βζείο νη άξρνληεο θαη θξηηέο ησλ ιαψλ ηεο γεο αγαπήζηε ηελ δηθαηνζχλε, ππφ ηελ
ζηελή θαη ηελ επξεία ζεκαζία ηεο ιέμεσο. θεθζήηε νξζά πεξί ηνπ Κπξίνπ, κε εηιηθξηλή θαη
αγαζή δηάζεζε κε απιφηεηα θαη άδνιε θαξδηά αλαδεηήζηε απηφλ. Αηφηη ν Κχξηνο βξίζθεηαη
ελ κέζσ ησλ αλζξψπσλ, πνπ δελ αλζίζηαληαη ζην ζέιεκά ηνπ. Βκθαλίδεηαη ζε εθείλνπο, νη
νπνίνη δελ απηζηνχλ πξνο απηφλ. Αηφηη ηα δηεζηξακκέλα θξνλήκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα ηεο
θαξδηάο ρσξίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηνλ Θεφ. Καη ε θαηαθξνλνπκέλε ζεία ηνπ δχλακε
ηηκσξεί ζηνλ θαηάιιειν θαηξφ ηνπο άθξνλεο ηεο. ε θαθφηξνπε ςπρή, πνπ κεραλεχεηαη
πάληνηε ην πνλεξφ, δελ ζα εηζέιζεη ε ζνθία ηνπ Θενχ θαη ζε ζψκα θαηαρξεσκέλν κε
πνιιέο ακαξηίεο δελ ζα θαηνηθήζεη ε ζεία ζνθία. Αηφηη ην Άγην Πλεχκα, ην νπνίν
παηδαγσγεί θαη κνξθψλεη ηνπο αλζξψπνπο, απνθεχγεη ηηο δφιηεο ςπρέο, θεχγεη θαη ίζηαηαη
καθξάλ απφ αζπλέηνπο αλζξψπνπο, πνπ ζθέπηνληαη ην πνλεξφ θαη νη νπνίνη ζα ηηκσξεζνχλ,
φηαλ έιζεη ε ψξα λα θξηζνχλ νη άδηθνη. Δ ζεία ζνθία είλαη πλεχκα πιήξεο αγάπεο πξνο ηνπο
αλζξψπνπο αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζα αθήζεη αηηκψξεην θαη ζα αλαγλσξίζεη σο αζψν
ηνλ βιάζθεκνλ, ν νπνίνο κε ηα ιφγηα ηνπ θαηεθέξεην θαηά ηνπ Θενχ. Αηφηη ν Θεφο είλαη ν
αθξηβήο κάξηπξαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, ν παξαηεξεηήο ησλ ζθέςεσλ ηνπ πνλεξνχ
αλζξψπνπ, θαη αθνχεη ηα ιφγηα, πνπ βγαίλνπλ απφ ηελ γιψζζα ηνπ. Σα πάληα βιέπεη ν
Θεφο, δηφηη ην Πλεχκα ηνπ Κπξίνπ πιεξνί κε ηελ ζεία παξνπζία ηνπ φιε ηελ νηθνπκέλελ.
πγθξαηεί θαη θπβεξλά ηα ζχκπαληα θαη γλσξίδεη φια, φζα ιέγνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο.
Γηα ηνχην θαη θαλείο απφ εθείλνπο, πνπ νκινχλ θαη πξάηηνπλ άδηθα, δελ ζα δηαθχγε ηελ
πξνζνρή θαη ηελ γλψζε ηνπ Κπξίνπ. Ώπηφλ δελ ζα ηνλ πξνζπεξάζεη αηηκψξεην ε ηα πάληα
ειέγρνπζα θαη ην δίθαην απνδίδνπζα ζεία δίθε. Αηφηη θαη απηά ηα πιένλ κπζηηθά θαη
απφθξπθα δηαβνχιηα ησλ αζεβψλ αλζξψπσλ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα θξηζνχλ. Καη φζα απηνί
νη αζεβείο εθζηνκίδνπλ, θζάλνπλ πξνο ηνλ Κχξηνλ, γηα λα ππνβιεζνχλ ζε ειέγρν θαη λα
ηηκσξεζνχλ νη παξάλνκεο πξάμεηο ηνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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Φαικφο 122:4
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Βθεί αλεβαίλνπλ νη θπιέο, νη θπιέο ηνχ Κπξίνπ, ζχκθσλα κε ην δηαηαγκέλν ζηνλ
Εζξαήι, γηα λα δνμνινγήζνπλ ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 2:13-17
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη πιεζίαδε ην Πάζρα ησλ Ενπδαίσλ, θαη ν Εεζνχο αλέβεθε ζηα Εεξνζφιπκα. Καη
κέζα ζην ηεξφ βξήθε απηνχο πνπ πνπινχζαλ βφδηα θαη πξφβαηα θαη πεξηζηέξηα, θαη ηνπο
αξγπξακνηβνχο, λα θάζνληαη. Καη αθνχ έθηηαμε έλα καζηίγην απφ ζρνηληά, ηνπο έδησμε
φινπο απφ ην ηεξφ, θαη ηα πξφβαηα θαη ηα βφδηα θαη ηα λνκίζκαηα ησλ αξγπξακνηβψλ ηα
ζθφξπηζε, θαη αλαπνδνγχξηζε ηα ηξαπέδη θαη είπε ζ' απηνχο πνπ πνπινχζαλ ηα πεξηζηέξηα:
εθψζηε ηα απφ εδψ· κε θάλεηε ηνλ νίθν ηνχ Παηέξα κνπ νίθνλ εκπνξίνπ. Σφηε, νη καζεηέο
ηνπ ζπκήζεθαλ φηη είλαη γξακκέλν: «Ο δήινο ηνχ νίθνπ ζνπ κε θαηέθαγε».

ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ

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

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

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

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

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 21:23-27
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη φηαλ ήξζε ζην ηεξφ, θαζψο δίδαζθε, ήξζαλ θνληά ηνπ νη αξρηεξείο θαη νη
πξεζβχηεξνη ηνπ ιανχ, ιέγνληαο: Με πνηα εμνπζία ηα θάλεηο απηά; Καη πνηνο ζνπ έδσζε
απηή ηελ εμνπζία; Καη ν Εεζνχο, απαληψληαο, ηνπο είπε: Θα ζαο ξσηήζσ θαη εγψ έλαλ ιφγν,
πνπ αλ κνπ πείηε, ζα ζαο πσ θαη εγψ κε πνηα εμνπζία ηα θάλσ απηά ην βάπηηζκα ηνπ Εσάλλε
απφ πνχ ήηαλ; Ώπφ ηνλ νπξαλφ ή απφ ηνπο αλζξψπνπο; Καη εθείλνη ζθέπηνληαλ κέζα ηνπο,
ιέγνληαο: Ώλ πνχκε: Ώπφ ηνλ νπξαλφ, ζα καο πεη: Γηαηί, ινηπφλ, δελ πηζηέςαηε ζ' απηφλ; Ώλ,
φκσο, πνχκε: Ώπφ ηνπο αλζξψπνπο, θνβφκαζηε ην πιήζνο επεηδή, φινη έρνπλ ηνλ Εσάλλε σο
πξνθήηε.Καη απαληψληαο ζηνλ Εεζνχ, είπαλ: Αελ μέξνπκε. Κη απηφο είπε ζ' απηνχο: Οχηε
εγψ ζαο ιέσ κε πνηα εμνπζία ηα θάλσ απηά.
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ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
Πξνθεηείεο
Ζζαΐαο 50:1-3
Έηζη ιέεη ν Κχξηνο: Πνχ είλαη ην έγγξαθν ηνπ δηαδπγίνπ ηήο κεηέξαο ζαο, κε ην
νπνίν ηελ απέβαια; Ή, πνηνο είλαη απφ ηνπο δαλεηζηέο κνπ ζηνλ νπνίν ζαο πνχιεζα; Αέζηε,
γηα ηηο αλνκίεο ζαο πνπιεζήθαηε, θαη γηα ηηο παξαβάζεηο ζαο απνβιήζεθε ε κεηέξα ζαο.
Γηαηί, φηαλ ήξζα, δελ ππήξρε θαλέλαο; Καη φηαλ θάιεζα, δελ ππήξρε εθείλνο πνπ απαληάεη;
Μίθξπλε θαηά ηίπνηε ην ρέξη κνπ, ψζηε λα κε κπνξεί λα ιπηξψζεη; Ή, δελ έρσ δχλακε λα
ειεπζεξψζσ; Αέζηε, εγψ, κε ηελ επηηίκεζή κνπ, μέξαλα ηε ζάιαζζα, έθαλα έξεκν ηνπο
πνηακνχο ηα ςάξηα ηνπο μεξάζεθαλ απφ έιιεηςε λεξνχ, θαη πέζαλαλ απφ ηε δίςα. Βγψ
ληχλσ νιφγπξα ηνπο νπξαλνχο κε ζθνηάδη, θαη γηα ην πεξηθάιπκκά ηνπο βάδσ έλαλ ζάθν.

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

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

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 8:51-59
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα: Ώλ θάπνηνο θπιάμεη ηνλ ιφγν κνπ, δελ ζα δεη ζάλαην
ζηνλ αηψλα. Οη Ενπδαίνη, ινηπφλ, είπαλ ζ' απηφλ: Σψξα θαηαιάβακε φηη έρεηο δαηκφλην. Ο
Ώβξαάκ πέζαλε θαη νη πξνθήηεο, θη εζχ ιεο: Ώλ θάπνηνο θπιάμεη ηνλ ιφγν κνπ, δελ ζα
γεπζεί ζάλαην ζηνλ αηψλα. Μήπσο εζχ είζαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ παηέξα καο ηνλ Ώβξαάκ,
πνπ πέζαλε; Καη νη πξνθήηεο πέζαλαλ εζχ γηα πνηνλ θάλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ; Ο Εεζνχο
απνθξίζεθε θαη είπε: Ώλ εγψ δνμάδσ ηνλ εαπηφ κνπ, ε δφμα κνπ δελ είλαη ηίπνηε· ν Παηέξαο
κνπ είλαη απηφο πνπ κε δνμάδεη, ηνλ νπνίν εζείο ιέηε φηη είλαη Θεφο ζαο θαη δελ ηνλ
γλσξίζαηε, εγψ φκσο ηνλ γλσξίδσ θαη αλ πσ φηη δελ ηνλ γλσξίδσ, ζα είκαη φκνηνο κε ζαο,
ςεχηεο· αιιά, ηνλ γλσξίδσ, θαη ηεξψ ηνλ ιφγν ηνπ. Ο Ώβξαάκ, ν παηέξαο ζαο, είρε
αγαιιίαζε λα δεη ηε δηθή κνπ εκέξα· θαη είδε, θαη ράξεθε. Οη Ενπδαίνη, ινηπφλ, είπαλ ζ'
απηφλ: Ώθφκα 50 ρξφληα δελ έρεηο, θαη είδεο ηνλ Ώβξαάκ; Ο Εεζνχο είπε ζ' απηνχο: αο
δηαβεβαηψλσ απφιπηα: Πξηλ γίλεη ν Ώβξαάκ εγψ είκαη. ήθσζαλ, ινηπφλ, πέηξεο γηα λα
ξίμνπλ ελαληίνλ ηνπ· ν δε Εεζνχο θξχθηεθε, θαη βγήθε απφ ην ηεξφ, πεξλψληαο απφ αλάκεζά
ηνπο· θαη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν αλαρψξεζε.
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ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΣΡΗΣΖ
Πξνθεηείεο
Εαραξίαο 1:1-6
Καηά ηνλ φγδνν κήλα, ηνλ δεχηεξν ρξφλν ηνχ Ααξείνπ, έγηλε ιφγνο ηνχ Κπξίνπ ζηνλ
Γαραξία, ηνλ πξνθήηε, ηνλ γην ηνχ ΐαξαρία, γηνπ ηνχ Εδδψ, ιέγνληαο: Ο Κχξηνο νξγίζηεθε
ππεξβνιηθά ελάληηα ζηνπο παηέξεο ζαο. Γη' απηφ, πεο ηνπο: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ησλ
δπλάκεσλ: Να επηζηξέςεηε ζε κέλα, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ, θαη ζα επηζηξέςσ ζε ζαο,
ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Να κε γίλεζηε ζαλ ηνπο παηέξεο ζαο, ζηνπο νπνίνπο είραλ
θξάμεη νη πξνεγνχκελνη πξνθήηεο, ιέγνληαο: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ: Βπηζηξέςηε
ηψξα απφ ηνπο πνλεξνχο ζαο δξφκνπο, θαη απφ ηηο πνλεξέο ζαο πξάμεηο θαη δελ ππάθνπζαλ,
θαη δελ έδσζαλ πξνζνρή ζε κέλα, ιέεη ν Κχξηνο. Οη παηέξεο ζαο, πνχ είλαη; Καη νη
πξνθήηεο, κήπσο ζα δήζνπλ παληνηηλά; Ώιιά, ηα ιφγηα κνπ, θαη ηα δηαηάγκαηά κνπ, πνπ
είρα πξνζηάμεη ζηνπο δνχινπο κνπ ηνπο πξνθήηεο, δελ είραλ θηάζεη ζηνπο παηέξεο ζαο; Κη
απηνί ζηξάθεθαλ, θαη είπαλ: πσο ζθέθζεθε λα θάλεη ζε καο ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ,
ζχκθσλα κε ηνπο δξφκνπο καο, θαη ζχκθσλα κε ηηο πξάμεηο καο, έηζη έθαλε ζε καο. Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Φαικφο 62:7,6
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
ηνλ Θεφ είλαη ε ζσηεξία κνπ θαη ε δφμα κνπ ε πέηξα ηήο δχλακήο κνπ, ην
θαηαθχγηφ κνπ, είλαη ζηνλ Θεφ. Ώπηφο, κνλάρα, είλαη πέηξα κνπ, θαη ζσηεξία κνπ
πξνπχξγηφ κνπ δελ ζα ζαιεπηψ.
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Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 13:23-30
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη θάπνηνο είπε ζ' απηφλ: Κχξηε, άξαγε, είλαη ιίγνη απηνί πνπ ζψδνληαη; Καη
εθείλνο ηνχο είπε: Ώγσλίδεζηε λα κπείηε κέζα απφ ηε ζηελή πχιε επεηδή, ζαο ιέσ, πνιινί
ζα δεηήζνπλ λα κπνπλ κέζα θαη δελ ζα κπνξέζνπλ. ηαλ ν νηθνδεζπφηεο ζεθσζεί θαη
θιείζεη ηε ζχξα, θαη αξρίζεηε λα ζηέθεζηε έμσ, θαη λα θξνχεηε ηε ζχξα, ιέγνληαο: Κχξηε,
Κχξηε, άλνημε ζε καο θαη εθείλνο απαληψληαο ζάο πεη: Αελ ζαο μέξσ απφ πνχ είζηε ηφηε, ζα
αξρίζεηε λα ιέηε: Φάγακε κπξνζηά ζνπ θαη ήπηακε, θαη δίδαμεο ζηηο πιαηείεο καο. Καη ζα
πεη: αο ιέσ, δελ ζαο μέξσ απφ πνχ είζηε θχγεηε απφ κέλα, φινη νη εξγάηεο ηήο αδηθίαο.
Βθεί ζα είλαη ην θιάκα θαη ην ηξίμηκν ησλ δνληηψλ, φηαλ δείηε ηνλ Ώβξαάκ, θαη ηνλ Εζαάθ,
θαη ηνλ Εαθψβ, θαη φινπο ηνχο πξνθήηεο, κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ, ηνλ εαπηφ ζαο, φκσο,
λα ζαο βγάδνπλ έμσ. Καη ζάξζνπλ απφ αλαηνιή θαη δχζε, θαη απφ βνξξά θαη λφην, θαη ζα
θαζήζνπλ κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ. Καη πξνζέμηε, ππάξρνπλ ηειεπηαίνη, πνπ ζα είλαη
πξψηνη, θαη ππάξρνπλ πξψηνη, πνπ ζα είλαη ηειεπηαίνη. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΣΡΗΣΖ

Πξνθεηείεο
Μαιαρίαο 1:1-9
Σν Φνξηίν ηνπ ιφγνπ ηνπ Κπξίνπ δηάκεζνπ ηνπ Μαιαρία πξνο ηνλ Εζξαήι. Βγψ ζαο
αγάπεζα, ιέεη ν Κχξηνο θη εζείο είπαηε: ε ηη καο αγάπεζεο; Αελ ήηαλ ν Δζαχ αδειθφο ηνχ
Εαθψβ; ιέεη ν Κχξηνο φκσο, αγάπεζα ηνλ Εαθψβ, ελψ κίζεζα ηνλ Δζαχ, θαη έθαλα ηα βνπλά
ηνπ εξήκσζε, θαη ηελ θιεξνλνκία ηνπ θαηνηθίεο εξήκνπ. Κη αλ ν Βδψκ πεη: Βκείο
ηαιαηπσξεζήθακε, φκσο ζα θηίζνπκε μαλά ηνπο ηαιαηπσξεκέλνπο ηφπνπο, έηζη ιέεη ν
Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ: Ώπηνί ζα θηίζνπλ, αιιά εγψ ζα θαηαζηξέςσ θαη ζα νλνκαζηνχλ:
ξην αλνκίαο, θαη: Ο ιαφο ελάληηα ζηνλ νπνίν ν Κχξηνο αγαλάθηεζε γηα πάληα. Καη ηα
κάηηα ζαο ζα δνπλ, θη εζείο ζα πείηε: Μεγαιχλζεθε ν Κχξηνο πέξα απφ ην φξην ηνπ Εζξαήι.
Ο γηνο ηηκάεη ηνλ παηέξα, θαη ν δνχινο ηνλ θχξηφ ηνπ αλ, ινηπφλ, εγψ είκαη παηέξαο, πνχ
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είλαη ε ηηκή κνπ; Καη αλ εγψ είκαη ν θχξηνο, πνχ είλαη ν θφβνο κνπ; ιέεη ν Κχξηνο ησλ
δπλάκεσλ ζε ζαο, ηεξείο, πνπ θαηαθξνλείηε ην φλνκά κνπ θαη ιέηε: ε ηη θαηαθξνλήζακε ην
φλνκά ζνπ; Πξνζθέξαηε ςσκί κνιπζκέλν επάλσ ζην ζπζηαζηήξηφ κνπ θαη είπαηε: ε ηη ζε
κνιχλακε; ην φηη ιέηε: Σν ηξαπέδη ηνπ Κπξίνπ είλαη αμηνθαηαθξφλεην. Καη αλ πξνζθέξεηε
δψν ηπθιφ γηα ζπζία, δελ είλαη θαθφ; Καη αλ πξνζθέξεηε δψν ρσιφ ή άξξσζην, δελ είλαη
θαθφ; Πξφζθεξε ηψξα απηφ ζηνλ αξρεγφ ζνπ άξαγε, ζα επαξεζηεζεί ζε ζέλα ή ζα
ππνδερζεί ην πξφζσπφ ζνπ; ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Καη ηψξα, ινηπφλ, λα δεεζείηε
ζηνλ Θεφ γηα λα καο ειεήζεη εμαηηίαο ζαο έγηλε απηφ ζα ππνδερζεί άξαγε ηα πξφζσπά ζαο;
ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

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

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 13:31-35
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καηά ηελ εκέξα εθείλε ηνλ πιεζίαζαλ κεξηθνί Φαξηζαίνη, ιέγνληάο ηνπ: ΐγεο έμσ,
θαη αλαρψξεζε απφ εδψ, επεηδή ν Δξψδεο ζέιεη λα ζε ζαλαηψζεη. Καη ηνπο είπε: Πεγαίλεηε
θαη πείηε ζ' απηή ηελ αιεπνχ: Αεο, βγάδσ δαηκφληα, θαη θάλσ ζεξαπείεο ζήκεξα θαη αχξην,
θαη ηελ ηξίηε εκέξα θηάλσ ζην ηέινο κνπ. Πιελ, εγψ πξέπεη ζήκεξα θαη αχξην, θαη ηελ
επφκελε εκέξα λα πάσ επεηδή, δελ είλαη δπλαηφλ πξνθήηεο λα απνιεζηεί έμσ απφ ηελ
Εεξνπζαιήκ. Εεξνπζαιήκ, Εεξνπζαιήκ, απηή πνπ θνλεχεη ηνχο πξνθήηεο, θαη πνπ ιηζνβνιεί
εθείλνπο πνπ απνζηέιινληαη ζ' απηή, πφζεο θνξέο ζέιεζα λα ζπλάμσ ηα παηδηά ζνπ, κε ηνλ
ίδην ηξφπν πνπ ε θφηα καδεχεη ηα θισζζφπνπια θάησ απφ ηηο θηεξνχγεο ηεο, θαη δελ
ζειήζαηε; Αέζηε, αθήλεηαη ζε ζαο ν νίθνο ζαο έξεκνο. αο δηαβεβαηψλσ φηη, δελ ζα κε
δείηε κέρξηο φηνπ έξζεη ν θαηξφο, φηαλ ζα πείηε: Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ
Κπξίνπ.
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ΔΚΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΣΡΗΣΖ
Πξνθεηείεο
Χζεέ 4:15-19 , 5:1-7
Ώλ εζχ, Εζξαήι, πνξλεχεηο, ηνπιάρηζηνλ αο κε αλνκήζεη ν Ενχδαο κε πεγαίλεηε,
ινηπφλ, ζηα Γάιγαια νχηε λα αλεβαίλεηε ζηε ΐαηζ-απέλ νχηε λα νξθίδεζηε: Γεη ν Κχξηνο.
Βπεηδή, ν Εζξαήι απνζθίξηεζε ζαλ δακάιη πνπ απνζθηξηάεη ηψξα, ζα ηνπο πνηκάλεη ν
Κχξηνο, ζαλ αξληά ζε πιαηχ ηφπν. Ο Βθξατκ πξνζθνιιήζεθε ζηα είδσια αθήζηε ηνλ. Σν
πνηφ ηνπο μίληζε δφζεθαλ νινθιεξσηηθά ζηελ πνξλεία νη ππεξαζπηζηέο ηεο (σ, ηη ληξνπή!)
αγαπνχλ ην: Αψζηε. Ο άλεκνο ζα ηε ζθίμεη καδί κέζα ζηηο θηεξνχγεο ηνπ, θαη ζα
θαηαληξνπηαζηνχλ γηα ηηο ζπζίεο ηνπο. Ώθνχζηε ηνχην, ηεξείο, θαη πξνζέμηε, νίθνο Εζξαήι,
θαη δψζηε αθξφαζε, ην παιάηη ηνχ βαζηιηά γηα ηνλ ιφγν φηη, πξνο εζάο είλαη ε θξίζε επεηδή,
ζηαζήθαηε παγίδα ζηε Μηζπά, θαη απισκέλν δίρηπ ζην Θαβψξ. Κη εθείλνη πνπ αγξεχνπλ,
έθαλαλ βαζηά ζθαγή εγψ, φκσο, φινπο απηνχο ζα ηνπο παηδεχζσ. Βγψ γλψξηζα ηνλ Βθξατκ,
θαη ν Εζξαήι δελ είλαη θξπκκέλνο απφ κέλα επεηδή, ηψξα πνξλεχεηο, Βθξατκ, θαη ν Εζξαήι
κηάλζεθε. Οη πξάμεηο ηνπο δελ ηνπο αθήλνπλ λα επηζηξέςνπλ ζηνλ Θεφ ηνπο επεηδή, ην
πλεχκα ηεο πνξλείαο είλαη αλάκεζά ηνπο, θαη δελ γλψξηζαλ ηνλ Κχξην. Καη ε ππεξεθάλεηα
ηνπ Εζξαήι καξηπξεί κπξνζηά ηνπ· γη' απηφ, ν Εζξαήι θαη ν Βθξατκ ζα πέζνπλ κέζα ζηελ
αλνκία ηνπο θαη ν Ενχδαο, αθφκα, ζα πέζεη καδί ηνπο. Μαδί κε ηα θνπάδηα ηνπο θαη καδί κε
ηηο αγέιεο ηνπο ζα πάλε γηα λα δεηήζνπλ ηνλ Κχξην αιιά, δελ ζα ηνλ βξνπλ απνκαθξχλζεθε
απ' απηνχο. Φέξζεθαλ άπηζηα πξνο ηνλ Κχξην επεηδή, γέλλεζαλ μέλα παηδηά· ηψξα, κάιηζηα,
έλαο κήλαο ζα θαηαθάεη απηνχο θαη ηηο θιεξνλνκηέο ηνπο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικφο 91:2,3
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε θαη, ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βζχ είζαη θαηαθπγή κνπ, θαη θξνχξηφ κνπ Θεφο κνπ ζ' απηφλ ζα ειπίδσ. Βπεηδή,
απηφο ζα ζε ιπηξψλεη απφ ηελ παγίδα ησλ θπλεγψλ, θαη απφ ζαλαηεθφξν ινηκφ.
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Δπαγγέιην Καηά Λνπθά 21:34-38
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Πξνζέρεηε, κάιηζηα, ζηνλ εαπηφ ζαο, κήπσο θαη βαξχλνπλ νη θαξδηέο ζαο κέζα ζε
θξαηπάιε θαη κεζχζη θαη βηνηηθέο κέξηκλεο, θαη έξζεη επάλσ ζαο μαθληθά εθείλε ε εκέξα
επεηδή, ζα έξζεη ζαλ παγίδα επάλσ ζε φινπο εθείλνπο πνπ θάζνληαη επάλσ ζην πξφζσπν
νιφθιεξεο ηεο γεο. Ώγξππλείηε, ινηπφλ, δεφκελνη ζε θάζε θαηξφ, γηα λα θαηαμησζείηε λα
μεθχγεηε φια ηνχηα πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ, θαη λα ζηαζείηε κπξνζηά ζηνλ Τηφ ηνχ
αλζξψπνπ. Καη ηηο κελ εκέξεο δίδαζθε ζην ηεξφ ηηο λχρηεο, φκσο, βγαίλνληαο έμσ
δηαλπρηέξεπε ζην βνπλφ πνπ νλνκάδεηαη Βιαηψλ. Καη φινο ν ιαφο ζπλαζξνηδφηαλ θνληά ηνπ
απφ πνιχ πξσί ζην ηεξφ γηα λα ηνλ αθνχεη.

ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΣΡΗΣΖ

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

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

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 11:37-52
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη αθνχ κίιεζε απηά, έλαο Φαξηζαίνο ηνλ παξαθαινχζε λα γεπκαηίζεη ζην ζπίηη
ηνπ θαη θαζψο κπήθε κέζα, θάζεζε ζην ηξαπέδη. Καη ν Φαξηζαίνο ζαχκαζε βιέπνληαο, φηη
δελ πιχζεθε πξηλ απφ ην γεχκα. Καη ν Κχξηνο ηνπ είπε: Σψξα, εζείο νη Φαξηζαίνη
θαζαξίδεηε ην απέμσ κέξνο ηνχ πνηεξηνχ θαη ηνπ πηάηνπ ην εζσηεξηθφ ζαο, φκσο, είλαη
γεκάην απφ αξπαγή θαη πνλεξία. Άθξνλεο, εθείλνο πνπ έθαλε ην απέμσ, δελ έθαλε θαη ην
απφ κέζα; Πιελ, δψζηε ειεεκνζχλε ηα ππάξρνληά ζαο, θαη πξνζέμηε, ηα πάληα είλαη
θαζαξά ζε ζαο. κσο, αιινίκνλν ζε ζαο ηνπο Φαξηζαίνπο, επεηδή απνδεθαηίδεηε ηνλ
δπφζκν θαη ην απήγαλν θαη θάζε ιάραλν, θαη παξαβιέπεηε ηελ θξίζε θαη ηελ αγάπε ηνχ
Θενχ. Ώπηά έπξεπε λα θάλεηε, θαη εθείλα λα κε ηα αθήζεηε. Ώιινίκνλν ζε ζαο ηνπο
Φαξηζαίνπο, επεηδή αγαπάηε ηελ πξσηνθαζεδξία ζηηο ζπλαγσγέο, θαη ηνπο ραηξεηηζκνχο
ζηηο αγνξέο. Ώιινίκνλν ζε ζαο, γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, ππνθξηηέο, επεηδή είζηε ζαλ ηα
κλήκαηα, πνπ δελ θαίλνληαη, θαη νη άλζξσπνη πνπ πεξπαηνχλ επάλσ ηνπο, δελ γλσξίδνπλ.
Καη απαληψληαο έλαο απφ ηνπο λνκηθνχο, ιέεη ζ' απηφλ: Αάζθαιε, ιέγνληαο απηά
πξνζβάιιεηο θη εκάο. Καη εθείλνο είπε: Καη ζε ζαο ηνπο λνκηθνχο αιινίκνλν, επεηδή
θνξηψλεηε ηνπο αλζξψπνπο κε δπζβάζηαθηα θνξηία, θη εζείο δελ αγγίδεηε ηα θνξηία κε έλα
απφ ηα δάρηπιά ζαο. Ώιινίκνλν ζε ζαο, επεηδή θηίδεηε ηα κλήκαηα ησλ πξνθεηψλ, ελψ νη
παηέξεο ζαο ηνπο θφλεπζαλ. Βπνκέλσο, γίλεζηε κάξηπξεο θαη ζπκθσλείηε ζηα έξγα ησλ
παηέξσλ ζαο δεδνκέλνπ φηη, απηνί κελ ηνπο θφλεπζαλ, εζείο φκσο θηίδεηε ηα κλήκαηά ηνπο.
Γη' απηφ θαη ε ζνθία ηνχ Θενχ είπε: Θα ηνπο ζηείισ πξνθήηεο θαη απνζηφινπο, θαη απ'
απηνχο ζα θνλεχζνπλ θαη ζα θαηαδηψμνπλ. Γηα λα εθδεηεζεί ην αίκα φισλ ησλ πξνθεηψλ,
απηφ πνπ ρχλεηαη απφ ηελ αξρή ηνχ θφζκνπ, απφ ηνχηε ηε γελεά, απφ ην αίκα ηνχ Άβει,
κέρξη ην αίκα ηνχ Γαραξία, εθείλνπ πνπ θνλεχζεθε αλάκεζα ζην ζπζηαζηήξην θαη ζηνλ λαφ
λαη, ζαο ιέσ, ζα εθδεηεζεί απ' απηή ηε γελεά. Ώιινίκνλν ζε ζαο ηνπο λνκηθνχο, επεηδή
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αθαηξέζαηε ην θιεηδί ηήο γλψζεο· εζείο δελ κπήθαηε κέζα, θαη ηνπο εηζεξρφκελνπο ηνπο
εκπνδίζαηε.

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

Φαικφο 122:4
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Βθεί αλεβαίλνπλ νη θπιέο, νη θπιέο ηνχ Κπξίνπ, ζχκθσλα κε ην δηαηαγκέλν ζηνλ
Εζξαήι, γηα λα δνμνινγήζνπλ ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ.
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Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 13:32-37 , 14:1-2
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ζν γηα ηελ εκέξα εθείλε θαη ηελ ψξα δελ γλσξίδεη θαλέλαο νχηε νη άγγεινη, πνπ
είλαη ζηνλ νπξαλφ, νχηε ν Τηφο, παξά κνλάρα ν Παηέξαο. Πξνζέρεηε, αγξππλείηε, θαη
πξνζεχρεζηε γηα ηνλ ιφγν φηη, δελ μέξεηε πφηε είλαη ν θαηξφο. Βπεηδή, απηφ ζα είλαη ζαλ
έλαλ άλζξσπν πνπ βξίζθεηαη ζε άιιε ρψξα, ν νπνίνο άθεζε ην ζπίηη ηνπ, θαη έδσζε ζηνπο
δνχινπο ηνπ ηελ εμνπζία, θαη ζε θάζε έλαλ ην έξγν ηνπ, θαη ζηνλ ζπξσξφ πξφζηαμε λα
αγξππλεί. Ώγξππλείηε, ινηπφλ (επεηδή, δελ μέξεηε πφηε έξρεηαη ν θχξηνο ηνπ ζπηηηνχ: Σν
δεηιηλφ ή ηα κεζάλπρηα ή φηαλ ιαιεί ν πεηεηλφο ή ην πξσί) κήπσο θαη, φηαλ έξζεη μαθληθά,
ζαο βξεη λα θνηκάζηε. Καη φζα ιέσ πξνο εζάο, ηα ιέσ πξνο φινπο: Ώγξππλείηε. Καη χζηεξα
απφ δχν εκέξεο ήηαλ ην Πάζρα θαη ηα άδπκα· θαη νη αξρηεξείο θαη νη γξακκαηείο δεηνχζαλ
πψο λα ηνλ ζπιιάβνπλ κε δφιν, θαη λα ηνλ ζαλαηψζνπλ. Καη έιεγαλ: ρη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο γηνξηήο, κήπσο θαη γίλεη ζφξπβνο απφ ηνλ ιαφ.

ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
Πξνθεηείεο
Έμνδνο 19:1-9
Καηά ηνλ ηξίην κήλα ηήο εμφδνπ ησλ γησλ Εζξαήι απφ ηελ Ώίγππην, απηή ηελ
εκέξα, ήξζαλ ζηελ έξεκν ηλά. Καη ζεθψζεθαλ απφ ηε Ραθηδείλ, θαη ήξζαλ ζηελ έξεκν
ηλά θαη ζηξαηνπέδεπζαλ ζηελ έξεκν θαη εθεί ν Εζξαήι θαηαζθήλσζε απέλαληη ζην βνπλφ.
Καη ν Μσπζήο αλέβεθε ζηνλ Θεφ θαη ηνλ θάιεζε ν Κχξηνο απφ ην βνπλφ, ιέγνληαο: Έηζη ζα
πεηο ζηνλ νίθν Εαθψβ, θαη ζα αλαγγείιεηο ζηνπο γηνπο Εζξαήι εζείο είδαηε φζα έθαλα ζηνπο
Ώηγππηίνπο, θαη ζαο ζήθσζα ζαλ επάλσ ζε θηεξνχγεο αεηνχ, θαη ζαο έθεξα πξνο ηνλ εαπηφ
κνπ ηψξα, ινηπφλ, αλ πξαγκαηηθά ππαθνχζεηε ζηε θσλή κνπ, θαη θπιάμεηε ηε δηαζήθε κνπ,
ζα είζηε ζε κέλα ν εθιεθηφο ιαφο απφ φινπο ηνπο ιανχο επεηδή, δηθή κνπ είλαη νιφθιεξε ε
γε θη εζείο ζα είζηε ζε κέλα βαζίιεην ηεξάηεπκα, θαη έζλνο άγην. Ώπηά είλαη ηα ιφγηα, πνπ
ζα πεηο ζηνπο γηνπο Εζξαήι. Καη ν Μσπζήο ήξζε, θαη θάιεζε ηνπο πξεζβχηεξνπο ηνπ ιανχ,
θαη έβαιε κπξνζηά ηνπο, φια εθείλα ηα ιφγηα, πνπ ν Κχξηνο ηνλ πξφζηαμε. Καη νιφθιεξνο ν
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ιαφο απνθξίζεθε νκφθσλα, ιέγνληαο: ια φζα είπε ν Κχξηνο, ζα ηα πξάμνπκε. Καη ν
Μσπζήο αλέθεξε ζηνλ Κχξην ηα ιφγηα ηνχ ιανχ. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Να, εγψ
έξρνκαη ζε ζέλα κέζα ζε ππθλή λεθέιε, γηα λα αθνχζεη ν ιαφο φηαλ κηιήζσ ζε ζέλα, θη
αθφκα λα πηζηεχεη ζε ζέλα πάληνηε. Καη ν Μσπζήο αλήγγεηιε ζηνλ Κχξην ηα ιφγηα ηνχ
ιανχ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

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

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

Φαικφο 120:2,6,7
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί ακήλ.
Κχξηε, ιχηξσζε ηελ ςπρή κνπ απφ αλαιεζή ρείιε, απφ δφιηα γιψζζα. Πνιχ θαηξφ
θαηνίθεζε ε ςπρή κνπ καδί κ' εθείλνπο πνπ κηζνχλ ηελ εηξήλε. Βγψ αγαπψ ηελ εηξήλε
αιιά, φηαλ κηιάσ, απηνί εηνηκάδνληαη γηα πφιεκν.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 8:21-29
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Εεζνχο, ινηπφλ, είπε πάιη πξνο απηνχο: Βγψ πεγαίλσ, θαη ζα κε δεηήζεηε, θαη ζα
πεζάλεηε κέζα ζηελ ακαξηία ζαο. πνπ εγψ πεγαίλσ, εζείο δελ κπνξείηε λάξζεηε. Έιεγαλ,
ινηπφλ, νη Ενπδαίνη: Μήπσο ζέιεη λα ζαλαηψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη γη' απηφ ιέεη: πνπ εγψ
πεγαίλσ, εζείο δελ κπνξείηε λάξζεηε; Καη ηνπο είπε: Βζείο είζηε εθ ησλ θάησ, εγψ είκαη εθ
ησλ άλσ. Βζείο είζηε απφ ηνχην ηνλ θφζκν, εγψ δελ είκαη απφ ηνχην ηνλ θφζκν. αο είπα,
ινηπφλ, φηη ζα πεζάλεηε κέζα ζηηο ακαξηίεο ζαο επεηδή, αλ δελ πηζηέςεηε φηη εγψ είκαη, ζα
πεζάλεηε κέζα ζηηο ακαξηίεο ζαο. Σνπ έιεγαλ, ινηπφλ: Βζχ πνηνο είζαη; Καη ν Εεζνχο είπε ζ'
απηνχο: ,ηη ζαο ιέσ εμαξρήο. Πνιιά έρσ λα ιέσ θαη λα θξίλσ γηα ζαο αιιά, απηφο πνπ κε
απέζηεηιε είλαη αιεζήο θαη εγψ, φζα άθνπζα απ' απηφλ, απηά ιέσ ζηνλ θφζκν. Αελ
θαηάιαβαλ φηη ηνπο έιεγε γηα ηνλ Παηέξα. Ο Εεζνχο, ινηπφλ, είπε πξνο απηνχο: ηαλ
πςψζεηε ηνλ Τηφ ηνχ αλζξψπνπ, ηφηε ζα γλσξίζεηε φηη εγψ είκαη, θαη απφ ηνλ εαπηφ κνπ
δελ θάλσ ηίπνηε, αιιά θαζψο κε δίδαμε ν Παηέξαο κνπ, απηά κηιάσ. Καη εθείλνο πνπ κε
απέζηεηιε είλαη καδί κνπ ν Παηέξαο δελ κε άθεζε κφλνλ επεηδή, εγψ θάλσ πάληνηε ηα
αξεζηά ζ' απηφλ.
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ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
Πξνθεηείεο
Γεπηεξνλφκηνλ 8:11-20
Πξφζερε ζηνλ εαπηφ ζνπ, κήπσο ιεζκνλήζεηο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ, αζεηψληαο
ηηο εληνιέο ηνπ, θαη ηηο θξίζεηο ηνπ, θαη ηα δηαηάγκαηά ηνπ, πνπ εγψ ζε πξνζηάδσ ζήκεξα
κήπσο, αθνχ θαο θαη ρνξηάζεηο, θαη νηθνδνκήζεηο θαιά ζπίηηα, θαη θαηνηθήζεηο, θαη ηα
βφδηα ζνπ θαη ηα πξφβαηά ζνπ απμεζνχλ, θαη ην αζήκη ζνπ θαη ην ρξπζάθη ζνπ
πνιιαπιαζηαζηεί, θαη φια φζα έρεηο απμεζνχλ, κήπσο ε θαξδηά ζνπ ηφηε πςσζεί θαη
ιεζκνλήζεηο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ, πνπ ζε έβγαιε απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, απφ νίθν
δνπιείαο ν νπνίνο ζε νδήγεζε κέζα απφ ηε κεγάιε θαη ηξνκεξή απηή έξεκν, φπνπ ππήξραλ
θινγεξά θίδηα, θαη ζθνξπηνί, θαη μεξαζία, φπνπ δελ ππήξρε λεξφ ν νπνίνο αλέβιπζε ζε
ζέλα λεξφ απφ ηε ζθιεξή πέηξα ν νπνίνο ζε έζξεςε ζηελ έξεκν κε ην κάλλα, πνπ δελ
γλψξηδαλ νη παηέξεο ζνπ, γηα λα ζε ηαπεηλψζεη, θαη γηα λα ζε δνθηκάζεη, γηα λα ζε
αγαζνπνηήζεη ζηα έζραηά ζνπ θαη πεηο ζηελ θαξδηά ζνπ: Δ δχλακή κνπ, θαη ε ηζρχο ηνχ
ρεξηνχ κνπ, απέθηεζαλ ζε κέλα απηφλ ηνλ πινχην. Ώιιά, ζα ζπκάζαη ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ
ζνπ· επεηδή, απηφο είλαη πνπ ζνπ δίλεη δχλακε λα απνθηάο πινχηε, γηα λα ζηεξεψζεη ηε
δηαζήθε ηνπ, πνπ νξθίζηεθε ζηνπο παηέξεο ζνπ, φπσο είλαη ηε ζεκεξηλή εκέξα. Ώλ, φκσο,
ιεζκνλήζεηο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ, θαη παο πίζσ απφ άιινπο ζενχο, θαη ηνπο ιαηξεχζεηο,
θαη ηνπο πξνζθπλήζεηο, δηακαξηχξνκαη ζήκεξα ζε ζαο, φηη νπσζδήπνηε ζα αθαληζηείηε
φπσο ηα έζλε πνπ ν Κχξηνο εμνινζξεχεη απφ κπξνζηά ζαο, έηζη ζα αθαληζηείηε επεηδή, δελ
ππαθνχζαηε ζηε θσλή ηνχ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζαο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

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

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

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

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

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 23:37-39 , 24:1-2
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Εεξνπζαιήκ, Εεξνπζαιήκ, εζχ πνπ θνλεχεηο ηνχο πξνθήηεο, θη εζχ πνπ ιηζνβνιείο
ηνχο απεζηαικέλνπο ζε ζέλα, πφζεο θνξέο ζέιεζα λα ζπγθεληξψζσ ηα παηδηά ζνπ, κε ηνλ
ίδην ηξφπν πνπ ε θφηα ζπγθεληξψλεη ηα κηθξά ηεο θάησ απφ ηηο θηεξνχγεο ηεο, αιιά δελ
ζειήζαηε; Αέζηε, ν νίθνο ζαο αθήλεηαη ζε ζαο έξεκνο. Βπεηδή, ζαο ιέσ: ην εμήο, δελ ζα κε
δείηε, κέρξηο φηνπ πείηε: Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Καη φηαλ ν
Εεζνχο βγήθε έμσ, αλαρσξνχζε απφ ην ηεξφ θαη ήξζαλ θνληά ηνπ νη καζεηέο ηνπ γηα λα ηνπ
επηδείμνπλ ηηο νηθνδνκέο ηνχ ηεξνχ. Καη ν Εεζνχο είπε ζ' απηνχο: Αελ βιέπεηε φια απηά; αο
δηαβεβαηψλσ, δελ ζα αθεζεί εδψ πέηξα επάλσ ζε πέηξα, πνπ δελ ζα θαηαγθξεκηζηεί.
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ΔΚΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
Πξνθεηείεο
Ηεδεθηήι 21:3-13
Έηζη ιέεη ν Κχξηνο. Αεο, εγψ είκαη ελαληίνλ ζνπ, θαη ζα ζχξσ ηε κάραηξά κνπ απφ
ηε ζήθε ηεο, θαη ζα απνθφςσ απφ ζέλα ηνλ δίθαην θαη ηνλ αζεβή. Καη επεηδή ζα απνθφςσ
απφ ζέλα ηνλ δίθαην θαη ηνλ αζεβή, γη' απηφ ζα βγεη ε κάραηξά κνπ απφ ηε ζήθε ηεο ελάληηα
ζε θάζε ζάξθα, απφ ηνλ λφην κέρξη ηνλ βνξξά θαη ζα γλσξίζνπλ, θάζε ζάξθα, φηη εγψ ν
Κχξηνο έζπξα ηε κάραηξά κνπ απφ ηε ζήθε ηεο δελ ζα επηζηξέςεη πιένλ. Γη' απηφ, εζχ, γηε
αλζξψπνπ, ζηέλαμε καδί κε ζπληξηκκφ ηήο νζθχνο ζνπ θαη κε πηθξία ζηέλαμε κπξνζηά ηνπο.
Καη φηαλ ζνπ πνπλ: Γηαηί ζηελάδεηο εζχ; Θα απαληήζεηο: Γηα ηελ αγγειία, φηη έξρεηαη θαη
θάζε θαξδηά ζα ιηψζεη, θαη φια ηα ρέξηα ζα παξαιχζνπλ, θαη θάζε πλεχκα ζα ιηπνζπκήζεη,
θαη φια ηα γφλαηα ζα ξεχζνπλ ζαλ λεξφ δέζηε, έξρεηαη, θαη ζα γίλεη, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο.
Καη έγηλε ζε κέλα ιφγνο ηνχ Κπξίνπ, ιέγνληαο: Γηε αλζξψπνπ, πξνθήηεπζε, θαη πεο: Έηζη
ιέεη ν Κχξηνο. Πεο: Ρνκθαία, ξνκθαία αθνλίδεηαη, θαη κάιηζηα ζηηιβψλεηαη αθνλίδεηαη γηα
λα θάλεη ζθαγή ζηηιβψλεηαη, γηα λα αζηξάθηεη. Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα είκαζηε εχζπκνη;
Ώπηή είλαη ε ξάβδνο ηνχ γηνπ κνπ, πνπ θαηαθξνλεί θάζε μχιν. Καη ηελ έδσζε λα ζηηιβσζεί,
γηα λα θξαηηέηαη ζην ρέξη απηή ε ξνκθαία είλαη αθνληζκέλε θαη ζηηιβσκέλε, γηα λα δνζεί
ζην ρέξη ηνχ ζθαγέα. ΐφεζε θαη νιφιπμε, γηε αλζξψπνπ επεηδή, απηή είλαη ελάληηα ζηνλ ιαφ
κνπ, είλαη ελάληηα ζε φινπο ηνπο άξρνληεο ηνπ Εζξαήι ηξφκνο ζα πέζεη επάλσ ζηνλ ιαφ κνπ
εμαηηίαο ηήο ξνκθαίαο γη' απηφ ρηχπα επάλσ ζηνλ κεξφ ζνπ. Βπεηδή, είλαη εμέηαζε θαη ηη;
ΐέβαηα, θαη ε ξάβδνο πνπ θαηαθξνλεί δελ ζα ππάξρεη, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο. Αφμα ζηελ

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

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

Φαικφο 18:48,17
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε θαη, ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο νπνίνο κε ειεπζεξψλεη απφ ηνπο ερζξνχο κνπ. Ναη, κε πςψλεηο επάλσ απφ
εθείλνπο πνπ επαλαζηαηνχλ ελάληηα ζε κέλα κε ειεπζέξσζεο απφ άδηθν άλδξα. Με
ειεπζέξσζε απφ ηνλ δπλαηφ ερζξφ κνπ, θαη απφ εθείλνπο πνπ κε κηζνχζαλ.
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Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 8:12-20
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε , ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Εεζνχο, ινηπφλ, κίιεζε πάιη πξνο απηνχο, ιέγνληαο: Βγψ είκαη ην θσο ηνχ
θφζκνπ φπνηνο αθνινπζεί εκέλα, δελ ζα πεξπαηήζεη ζην ζθνηάδη, αιιά ζα έρεη ην θσο ηήο
δσήο. Σνπ είπαλ, ινηπφλ, νη Φαξηζαίνη: Βζχ δίλεηο καξηπξία γηα ηνλ εαπηφ ζνπ ε καξηπξία
ζνπ δελ είλαη αιεζηλή. Ο Εεζνχο απνθξίζεθε θαη ηνπο είπε: Καη αλ εγψ δίλσ καξηπξία γηα
ηνλ εαπηφ κνπ, ε καξηπξία κνπ είλαη αιεζηλή επεηδή, μέξσ απφ πνχ ήξζα, θαη πνχ πεγαίλσ
εζείο, φκσο, δελ μέξεηε απφ πνχ έξρνκαη θαη πνχ πεγαίλσ. Βζείο θξίλεηε θαηά ζάξθα εγψ
δελ θξίλσ θαλέλαλ. Ώιιά, θαη αλ εγψ θξίλσ, ε δηθή κνπ θξίζε είλαη αιεζηλή επεηδή, δελ
είκαη κφλνο, αιιά εγψ θαη ν Παηέξαο, πνπ κε απέζηεηιε. Ώιιά θαη κέζα ζηνλ λφκν ζαο είλαη
γξακκέλν, φηη: Δ καξηπξία δχν αλζξψπσλ είλαη αιεζηλή. Βγψ είκαη πνπ δίλσ καξηπξία γηα
ηνλ εαπηφ κνπ, θαη ν Παηέξαο, πνπ κε απέζηεηιε, δίλεη καξηπξία γηα κέλα. Σνπ έιεγαλ,
ινηπφλ: Πνχ είλαη ν Παηέξαο ζνπ; Ο Εεζνχο απνθξίζεθε: Οχηε εκέλα μέξεηε νχηε ηνλ
Παηέξα κνπ αλ μέξαηε εκέλα, ζα μέξαηε θαη ηνλ Παηέξα κνπ. Ώπηά ηα ιφγηα ηα κίιεζε ν
Εεζνχο ζην ζεζαπξνθπιάθην, δηδάζθνληαο κέζα ζην ηεξφ θαη θαλέλαο δελ ηνλ έπηαζε,
επεηδή δελ είρε έξζεη αθφκα ε ψξα ηνπ.

ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΡΗΣΖ
Πξνθεηείεο
Γέλεζηο 6:5-22, 7 νιφθιεξν, 8 νιφθιεξν, 9:1-7
Καη ν Κχξηνο είδε φηη ε θαθία ηνχ αλζξψπνπ πιεζπλφηαλ επάλσ ζηε γε, θαη φινη νη
ζθνπνί ησλ δηαινγηζκψλ ηεο θαξδηάο ηνπ ήζαλ κφλνλ θαθία φιεο ηηο εκέξεο. Καη ν Κχξηνο
κεηακειήζεθε φηη δεκηνχξγεζε ηνλ άλζξσπν επάλσ ζηε γε θαη ιππήζεθε ζηελ θαξδηά ηνπ.
Καη ν Κχξηνο είπε: Θα εμαιείςσ ηνλ άλζξσπν πνπ δεκηνχξγεζα απφ ην πξφζσπν ηεο γεο
απφ άλζξσπνλ κέρξη θηήλνο, κέρξη εξπεηφ θαη κέρξη πνπιί ηνχ νπξαλνχ επεηδή,
κεηακειήζεθα φηη ηνπο δεκηνχξγεζα. Ο Νψε, φκσο, βξήθε ράξε κπξνζηά ζηνλ Κχξην. Ώπηή
είλαη ε γελεαινγία ηνπ Νψε. Ο Νψε ήηαλ δίθαηνο άλζξσπνο, ηέιεηνο αλάκεζα ζηνπο
ζπγρξφλνπο ηνπ ν Νψε πεξπάηεζε καδί κε ηνλ Θεφ. Καη ν Νψε γέλλεζε ηξεηο γηνπο, ηνλ
εκ, ηνλ Υακ, θαη ηνλ Εάθεζ. Καη ε γε δηαθζάξεθε κπξνζηά ζηνλ Θεφ, θαη ε γε γέκηζε
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νινθιεξσηηθά απφ αδηθία. Καη ν Θεφο είδε ηε γε, θαη λα, ήηαλ δηεθζαξκέλε επεηδή, θάζε
ζάξθα είρε δηαθζείξεη ηνλ δξφκν ηεο επάλσ ζηε γε. Καη ν Θεφο είπε ζηνλ Νψε: Σν ηέινο
θάζε ζάξθαο ήξζε κπξνζηά κνπ, επεηδή ε γε γέκηζε νινθιεξσηηθά αδηθία απ' απηνχο θαη
δεο, ζα εμνινζξεχζσ απηνχο θαη ηε γε. Φηηάμε γηα ηνλ εαπηφ ζνπ κηα θηβσηφ απφ μχια
Γφθεξ ζε δσκάηηα ζα θηηάμεηο ηελ θηβσηφ, θαη ζα ηελ αιείςεηο απφ κέζα θη απέμσ κε πίζζα.
Καη ζα ηελ θάλεηο σο εμήο ην κελ κήθνο ηήο θηβσηνχ ζα είλαη 300 πήρεο ην δε πιάηνο ηεο,
50 πήρεο θαη ην χςνο ηεο, 30 πήρεο. Θα θηηάμεηο κηα ζηέγε ζηελ θηβσηφ, θαη ζα ηελ
ηειεηψζεηο απφ επάλσ ζε κία πήρε θαη ηελ πφξηα ηεο θηβσηνχ ζα ηε βάιεηο απφ ηα πιάγηα
ζα ηε θηηάμεηο θαηψγεηα, δηψξνθα θαη ηξηψξνθα θη εγψ, πξφζεμε, εγψ επηθέξσ θαηαθιπζκφ
ησλ λεξψλ επάλσ ζηε γε, γηα λα εμνινζξεχζσ θάζε ζάξθα, πνπ έρεη κέζα ηεο πλεχκα δσήο
θάησ απφ ηνλ νπξαλφ θάζε ηη πνπ βξίζθεηαη επάλσ ζηε γε, ζα πεζάλεη. Καη ζα ζηήζσ ηε
δηαζήθε κνπ ζε ζέλα θαη ζα κπεηο κέζα ζηελ θηβσηφ, εζχ θαη νη γηνη ζνπ, θαη ε γπλαίθα ζνπ,
θαη νη γπλαίθεο ησλ γησλ ζνπ καδί ζνπ. Καη απφ θάζε δψν θάζε είδνπο ζάξθαο, αλά δχν απφ
φια, ζα βάιεηο κέζα ζηελ θηβσηφ, γηα λα θπιάμεηο ηε δσή ηνπο καδί ζνπ αξζεληθφ θαη
ζειπθφ ζα είλαη. Ώπφ ηα πνπιηά, ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο, θαη απφ ηα θηήλε, ζχκθσλα κε
ην είδνο ηνπο, απφ φια ηα εξπεηά ηήο γεο, ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο, αλά δχν απφ φια ζα
κπνπλ κέζα καδί ζνπ, γηα λα θπιάμεηο ηε δσή ηνπο. Κη εζχ, πάξε γηα ηνλ εαπηφ ζνπ απφ
θάζε θαγεηφ, πνπ ηξψγεηαη, θαη ζπγθέληξσζέ ην θνληά ζνπ θαη ζα είλαη ζε ζέλα, θαη ζ'
απηά, γηα ηξνθή. Καη ν Νψε έθαλε ζχκθσλα κε φια φζα ηνλ πξφζηαμε ν Θεφο έηζη έθαλε.
Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Νψε: Μπεο κέζα ζηελ θηβσηφ εζχ, θαη νιφθιεξε ε νηθνγέλεηά ζνπ
επεηδή, ζε είδα δίθαην κπξνζηά κνπ ζ' απηή ηε γελεά απφ φια ηα θηήλε ηα θαζαξά πάξε καδί
ζνπ αλά επηά, ην αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ ηνπ θαη απφ ηα θηήλε ηα κε θαζαξά αλά δχν, ην
αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ ηνπ θαη απφ ηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ αλά επηά, αξζεληθφ θαη ζειπθφ
γηα λα δηαηεξήζεηο ζπέξκα επάλσ ζην πξφζσπν νιφθιεξεο ηεο γεο επεηδή, κεηά απφ αθφκα
επηά εκέξεο εγψ θέξλσ βξνρή επάλσ ζηε γε 40 εκέξεο θαη 40 λχρηεο θαη ζα εμαιείςσ απφ
ην πξφζσπν ηεο γεο θάζε ηη πνπ ππάξρεη, ην νπνίν δεκηνχξγεζα. Καη ν Νψε έθαλε ζχκθσλα
κε φια φζα πξφζηαμε ζ' απηφλ ν Κχξηνο. Καη ν Νψε ήηαλ 600 ρξφλσλ, φηαλ έγηλε ν
θαηαθιπζκφο ησλ λεξψλ επάλσ ζηε γε. Καη ν Νψε κπήθε κέζα ζηελ θηβσηφ, θαη νη γηνη ηνπ,
θαη ε γπλαίθα ηνπ, θαη νη γπλαίθεο ησλ γησλ ηνπ καδί ηνπ, εμαηηίαο ησλ λεξψλ ηνπ
θαηαθιπζκνχ. Ώπφ ηα θηήλε ηα θαζαξά, θαη απφ ηα θηήλε ηα κε θαζαξά, θαη απφ ηα πνπιηά,
θαη απφ φια εθείλα πνπ ζέξλνληαη επάλσ ζηε γε, αλά δχν κπήθαλ καδί κέζα πξνο ηνλ Νψε
ζηελ θηβσηφ, αξζεληθφ θαη ζειπθφ, θαζψο ν Κχξηνο πξφζηαμε ζηνλ Νψε. Καη χζηεξα απφ
επηά εκέξεο, ηα λεξά ηνχ θαηαθιπζκνχ έπεζαλ επάλσ ζηε γε. Σνλ 600φ ρξφλν ηήο δσήο ηνχ
Νψε, ηνλ δεχηεξν κήλα, ηε 17ε εκέξα ηνχ κήλα, απηή ηελ ίδηα εκέξα ζρίζηεθαλ φιεο νη
πεγέο ηήο κεγάιεο αβχζζνπ, θαη νη θαηαξξάθηεο ησλ νπξαλψλ αλνίρηεθαλ. Καη έγηλε
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ξαγδαία βξνρή επάλσ ζηε γε γηα 40 εκέξεο θαη 40 λχρηεο. Καη θαηά ηελ ίδηα εθείλε εκέξα
κπήθε κέζα ζηελ θηβσηφ ν Νψε, θαη νη γηνη ηνχ Νψε, ν εκ, θαη ν Υακ, θαη ν Εάθεζ, θαη ε
γπλαίθα ηνχ Νψε, θαη νη ηξεηο γπλαίθεο ησλ γησλ ηνπ καδί ηνπο απηνί, θαη φια ηα δψα
ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο, θαη φια ηα θηήλε ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο, θαη φια ηα εξπεηά
πνπ ζέξλνληαη επάλσ ζηε γε ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο, θαη φια ηα πνπιηά ζχκθσλα κε ην
είδνο ηνπο, θαη θάζε θηεξσηφ απφ θάζε είδνο. Καη κπήθαλ κέζα ζηελ θηβσηφ πξνο ηνλ Νψε,
αλά δχν απφ θάζε ζάξθα πνπ έρεη πλεχκα δσήο. Καη εθείλα πνπ έκπαηλαλ κέζα, κπήθαλ
κέζα αξζεληθφ θαη ζειπθφ απφ θάζε ζάξθα, θαζψο ηνλ πξφζηαμε ν Θεφο, θαη ν Κχξηνο
έθιεηζε ηελ θηβσηφ απφ επάλσ ηνπ. Καη ν θαηαθιπζκφο έγηλε γηα 40 εκέξεο επάλσ ζηε γε
θαη ηα λεξά πιήζπλαλ, θαη ζήθσζαλ ηελ θηβσηφ, θαη ζεθψζεθε ςειά απφ ηε γε. Καη
δπλάκσλαλ ηα λεξά, θαη πιεζχλνληαλ ππεξβνιηθά επάλσ ζηε γε θαη ε θηβσηφο θεξφηαλ
επάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ λεξψλ. Καη ηα λεξά ππεξδπλάκσλαλ ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ επάλσ
ζηε γε θαη ζθεπάζηεθαλ φια ηα ςειά βνπλά, πνπ είλαη θάησ απφ νιφθιεξν ηνλ νπξαλφ. 15
πήρεο πην ςειά πςψζεθαλ ηα λεξά, θαη ζθεπάζηεθαλ ηα βνπλά. Καη πέζαλε θάζε θηλνχκελε
ζάξθα επάλσ ζηε γε, απφ ηα πνπιηά, θαη απφ ηα θηήλε, θαη απφ ηα δψα, θαη απφ φια ηα
εξπεηά πνπ ζέξλνληαη επάλσ ζηε γε, θαη θάζε άλζξσπνο. Ώπφ φια ηα φληα επάλσ ζηελ
μεξά, φια φζα είραλ πλνή δσήο ζηνπο κπθηήξεο ηνπο, πέζαλαλ. Καη εμαιείθζεθε θάζε ηη
πνπ ππήξρε επάλσ ζην πξφζσπν ηεο γεο, απφ άλζξσπν κέρξη θηήλνο, κέρξη εξπεηφ, θαη
κέρξη πνπιί ηνχ νπξαλνχ, θαη εμαιείθζεθαλ απφ ηε γε έκελε δε κφλνλ ν Νψε, θαη φζα ήζαλ
καδί ηνπ κέζα ζηελ θηβσηφ. Καη δπλάκσλαλ ηα λεξά επάλσ ζηε γε γηα 150 εκέξεο. Καη ν
Θεφο ζπκήζεθε ηνλ Νψε, θαη φια ηα δψα, θαη φια ηα θηήλε, πνπ ήζαλ καδί ηνπ κέζα ζηελ
θηβσηφ θαη ν Θεφο έζηεηιε άλεκν επάλσ ζηε γε, θαη ζηάζεθαλ ηα λεξά. Καη θιείζηεθαλ νη
πεγέο ηήο αβχζζνπ, θαη νη θαηαξξάθηεο ηνχ νπξαλνχ θαη θξαηήζεθε ε ξαγδαία βξνρή απφ
ηνπο νπξαλνχο. Καη απνζχξνληαλ ηα λεξά απφ ηε γε ζπλερψο θαη ιηγφζηεπαλ ηα λεξά
χζηεξα απφ ηηο 150 εκέξεο. Καη ε θηβσηφο θάζεζε ηε 17ε εκέξα ηνχ έβδνκνπ κήλα επάλσ
ζηα βνπλά Ώξαξάη. Καη ηα λεξά ιηγφζηεπαλ ζπλερψο κέρξη ηνλ δέθαην κήλα ηελ πξψηε
εκέξα ηνχ δέθαηνπ κήλα θάλεθαλ νη θνξπθέο ησλ βνπλψλ. Καη κεηά 40 εκέξεο ν Νψε
άλνημε ηε ζπξίδα ηήο θηβσηνχ, πνπ είρε θάλεη θαη έζηεηιε ηνλ θφξαθα, ν νπνίνο βγαίλνληαο
πήγαηλε θη εξρφηαλ, κέρξηο φηνπ μεξάζεθαλ ηα λεξά απφ ηε γε. Καη έζηεηιε ην πεξηζηέξη
έπεηηα απ' απηφλ, γηα λα δεη αλ ζηακάηεζαλ ηα λεξά απφ ην πξφζσπν ηεο γεο θαη ην
πεξηζηέξη κε βξίζθνληαο αλάπαπζε ζηα πφδηα ηνπ, μαλαγχξηζε ζ' απηφλ ζηελ θηβσηφ, επεηδή
ηα λεξά ήζαλ επάλσ ζην πξφζσπν νιφθιεξεο ηεο γεο. Κη απιψλνληαο ην ρέξη ηνπ, ην
έπηαζε θαη ην έθεξε κέζα ζηελ θηβσηφ θνληά ηνπ. Καη πεξίκελε αθφκα άιιεο επηά εκέξεο,
θαη έζηεηιε μαλά ην πεξηζηέξη απφ ηελ θηβσηφ θαη ην πεξηζηέξη μαλαγχξηζε ζ' απηφλ πξνο ην
δεηιηλφ, θαη λα, ζην ζηφκα ηνπ ππήξρε έλα θχιιν ειηάο, απνθνκκέλν θαη ν Νψε γλψξηζε φηη
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ηα λεξά ζηακάηεζαλ απφ ηε γε. Καη πεξίκελε αθφκα άιιεο επηά εκέξεο, θαη έζηεηιε ην
πεξηζηέξη θαη δελ μαλαγχξηζε πιένλ ζ' απηφλ. Καη ζηνλ 601ν ρξφλν ηνχ Νψε, ηελ πξψηε
εκέξα ηνχ πξψηνπ κήλα, εμέιηπαλ ηα λεξά απφ ηε γε θαη ν Νψε ζήθσζε ηε ζηέγε ηήο
θηβσηνχ, θαη είδε, θαη λα, εμέιηπε ην λεξφ απφ ην πξφζσπν ηεο γεο. Καη ηελ 27ε εκέξα ηνπ
δεχηεξνπ κήλα ε γε ζηέγλσζε. Καη ν Θεφο κίιεζε ζηνλ Νψε, ιέγνληαο: ΐγεο έμσ απφ ηελ
θηβσηφ, εζχ, θαη ε γπλαίθα ζνπ, θαη νη γηνη ζνπ, θαη νη γπλαίθεο ησλ γησλ ζνπ καδί ζνπ φια
ηα δψα πνπ είλαη καδί ζνπ, απφ θάζε ζάξθα, θαη ηα πνπιηά θαη ηα θηήλε, θαη θάζε εξπεηφ
πνπ ζέξλεηαη επάλσ ζηε γε, λα ηα βγάιεηο έμσ καδί ζνπ, θαη αο πνιιαπιαζηαζηνχλ επάλσ
ζηε γε, θαη αο απμεζνχλ, θαη αο πιεζχλνπλ επάλσ ζηε γε. Καη βγήθε έμσ ν Νψε, θαη νη γηνη
ηνπ, θαη ε γπλαίθα ηνπ, θαη νη γπλαίθεο ησλ γησλ ηνπ καδί ηνπ φια ηα δψα, φια ηα εξπεηά,
θαη φια ηα πνπιηά, θάζε ηη πνπ θηλείηαη επάλσ ζηε γε, ζχκθσλα κε ηα είδε ηνπο, βγήθαλ
έμσ απφ ηελ θηβσηφ. Καη ν Νψε έθηηζε έλα ζπζηαζηήξην ζηνλ Κχξην θαη πήξε απφ θάζε
θαζαξφ θηήλνο, θαη απφ θάζε θαζαξφ πνπιί, θαη πξφζθεξε νινθαπηψκαηα επάλσ ζην
ζπζηαζηήξην. Καη ν Κχξηνο νζθξάλζεθε νζκή επσδίαο θαη ν Κχξηνο είπε ζηελ θαξδηά ηνπ:
Αελ ζα θαηαξαζηψ ζην εμήο ηε γε εμαηηίαο ηνπ αλζξψπνπ επεηδή, ν ινγηζκφο ηεο θαξδηάο
ηνχ αλζξψπνπ είλαη θαθφο απφ ηε λεπηφηεηά ηνπ νχηε ζα παηάμσ ζην εμήο φια φζα δνπλ,
θαζψο έθαλα φζνλ θαηξφ ε γε κέλεη, ζπνξά θαη ζεξηζκφο, θαη ςχρνο θαη θαχκα, θαη
θαινθαίξη θαη ρεηκψλαο, θαη εκέξα θαη λχρηα, δελ ζα παχζνπλ λα ππάξρνπλ. Καη ν Θεφο
επιφγεζε ηνλ Νψε, θαη ηνπο γηνπο ηνπ θαη ηνπο είπε: Ώπμάλεζηε θαη πιεζχλεζηε, θαη
γεκίζηε ηε γε θαη ν θφβνο ζαο, θαη ν ηξφκνο ζαο, ζα είλαη επάλσ ζε φια ηα δψα ηήο γεο, θη
επάλσ ζε φια ηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ, επάλσ ζε θάζε ηη πνπ ζέξλεηαη επάλσ ζηε γε, θη
επάλσ ζε φια ηα ςάξηα ηήο ζάιαζζαο ζηα ρέξηα ζαο δφζεθαλ θάζε ηη πνπ θηλείηαη, ην νπνίν
δεη, ζα είλαη ζε ζαο γηα ηξνθή κέρξη ην ρισξφ ρνξηάξη, ζαο έδσζα ηα πάληα θξέαο, φκσο, κε
ηε δσή ηνπ, κε ην αίκα ηνπ, δελ ζα θάηε θαη ζα εθδεηήζσ εμάπαληνο ην αίκα ζαο, ην αίκα
ηεο δσήο ζαο απφ ην ρέξη θάζε δψνπ ζα ην εθδεηήζσ, θαη απφ ην ρέξη ηνχ αλζξψπνπ απφ ην
ρέξη ηνχ θάζε αδειθνχ ζα εθδεηήζσ ηε δσή ηνχ αλζξψπνπ φπνηνο ρχζεη αίκα αλζξψπνπ,
απφ άλζξσπν ζα ρπζεί ην αίκα ηνπ επεηδή, ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα ηνχ Θενχ ν Θεφο
δεκηνχξγεζε ηνλ άλζξσπν. θη εζείο απμάλεζηε θαη πιεζχλεζηε, πνιιαπιαζηάδεζηε επάλσ
ζηε γε, θαη πιεζχλεζηε επάλσ ζ' απηή. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

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

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

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

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

Σξηάδα ακήλ.
Φαικφο 25:1-3
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε. Δ επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
ε ζέλα, Κχξηε, χςσζα ηελ ςπρή κνπ. Θεέ κνπ, ζε ζέλα ήιπηζα. Ώο κε
ληξνπηαζηψ,αο κε ραξνχλ επάλσ κνπ νη ερζξνί κνπ. ίγνπξα, φινη εθείλνη πνπ ζε
πξνζκέλνπλ δελ ζα ληξνπηαζηνχλ αο ληξνπηαζηνχλ νη κσξνί παξαβάηεο.

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

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

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

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

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 25:14-26:2
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν , ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή, ζα έξζεη ζαλ έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα απνδεκήζεη, θάιεζε
ηνπο δνχινπο ηνπ, θαη ηνπο παξέδσζε ηα ππάξρνληά ηνπ θαη ζε έλαλ κελ έδσζε πέληε
ηάιαληα, ζε άιινλ δε δχν, θαη ζε άιινλ έλα ζε θάζε έλαλ ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ
ηθαλφηεηα θη ακέζσο απνδήκεζε. Βθείλνο δε πνπ πήξε ηα πέληε ηάιαληα πήγε, θαη
δνπιεχνληαο κ' απηά, έθαλε άιια πέληε ηάιαληα. Σν ίδην θαη εθείλνο πνπ πήξε ηα δχν,
θέξδεζε θη απηφο άιια δχν. Βθείλνο δε πνπ πήξε ην έλα, πήγε θαη έζθαςε ζηε γε, θαη
έθξπςε ην αζήκη ηνχ θπξίνπ ηνπ. Καη κεηά απφ πνιχ θαηξφ έξρεηαη ν θχξηνο εθείλσλ ησλ
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δνχισλ, θαη θάλεη ινγαξηαζκφ καδί ηνπο. Καη φηαλ ήξζε απηφο πνπ πήξε ηα πέληε ηάιαληα,
παξνπζίαζε άιια πέληε ηάιαληα, ιέγνληαο: Κχξηε, πέληε ηάιαληα κνπ παξέδσζεο δεο, κε
βάζε απηά θέξδεζα άιια πέληε ηάιαληα. Καη ν θχξηφο ηνπ είπε ζ' απηφλ: Βχγε, δνχιε
αγαζέ, θαη πηζηέ ζηα ιίγα θάλεθεο πηζηφο, επάλσ ζε πνιιά ζα ζε θαηαζηήζσ κπεο κέζα ζηε
ραξά ηνχ θπξίνπ ζνπ. Καη θαζψο ήξζε θνληά θαη εθείλνο πνπ πήξε ηα δχν ηάιαληα, είπε:
Κχξηε, δχν ηάιαληα κνπ παξέδσζεο δεο, κε βάζε απηά θέξδεζα άιια δχν ηάιαληα. Καη ν
θχξηφο ηνπ είπε ζ' απηφλ: Βχγε, δνχιε αγαζέ, θαη πηζηέ ζηα ιίγα θάλεθεο πηζηφο, επάλσ ζε
πνιιά ζα ζε θαηαζηήζσ κπεο κέζα ζηε ραξά ηνχ θπξίνπ ζνπ. Καη θαζψο ήξζε θνληά θαη
εθείλνο πνπ πήξε ην έλα ηάιαλην, είπε: Κχξηε, ζε γλψξηζα φηη είζαη ζθιεξφο άλζξσπνο,
ζεξίδνληαο φπνπ δελ έζπεηξεο, θαη καδεχνληαο απ' φπνπ δελ δηαζθφξπηζεο θαη επεηδή
θνβήζεθα, πήγα θαη έθξπςα ην ηάιαληφ ζνπ κέζα ζηε γε δεο, έρεηο ην δηθφ ζνπ. Καη ν
θχξηφο ηνπ, απαληψληαο, είπε ζ' απηφλ: Πνλεξέ δνχιε θαη νθλεξέ, ήμεξεο φηη ζεξίδσ φπνπ
δελ έζπεηξα, θαη καδεχσ απ' φπνπ δελ δηαζθφξπηζα έπξεπε, ινηπφλ, λα βάιεηο ην αζήκη κνπ
ζηνπο ηξαπεδίηεο θαη φηαλ εξρφκνπλ εγψ, ζα έπαηξλα ην δηθφ κνπ καδί κε ηφθν. Πάξηε,
ινηπφλ, απ' απηφλ ην ηάιαλην, θαη δψζηε ην ζ' απηφλ πνπ έρεη ηα δέθα ηάιαληα. Βπεηδή, ζε
φπνηνλ έρεη, ζα δνζεί, θαη ζα ηνπ πεξηζζεχζεη θαη απ' απηφλ πνπ δελ έρεη, θαη εθείλν πνπ
έρεη, ζα αθαηξεζεί απ' απηφλ. Καη ηνλ αρξείν δνχιν ξίμηε ηνλ ζην εμψηεξν ζθνηάδη εθεί ζα
είλαη ην θιάκα θαη ην ηξίμηκν ησλ δνληηψλ. Καη φηαλ έξζεη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ κέζα ζηε
δφμα ηνπ, θαη φινη νη άγηνη άγγεινη καδί ηνπ, ηφηε ζα θαζήζεη επάλσ ζηνλ ζξφλν ηήο δφμαο
ηνπ. Καη κπξνζηά ηνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ φια ηα έζλε θαη ζα ηνπο ρσξίζεη απφ αλακεηαμχ
ηνπο, φπσο ν πνηκέλαο ρσξίδεη ηα πξφβαηα απφ ηα εξίθηα. Καη ηα κελ πξφβαηα ζα ηα ζηήζεη
απφ ηα δεμηά ηνπ, ελψ ηα εξίθηα απφ ηα αξηζηεξά. Σφηε, ν βαζηιηάο ζα πεη ζ' απηνχο πνπ ζα
είλαη απφ ηα δεμηά ηνπ: Βιάηε, νη επινγεκέλνη ηνχ Παηέξα κνπ, θιεξνλνκήζηε ηε βαζηιεία,
πνπ είλαη εηνηκαζκέλε ζε ζαο απφ ηε δεκηνπξγία ηνχ θφζκνπ επεηδή, πείλαζα, θαη κνπ
δψζαηε λα θάσ δίςαζα θαη κνπ δψζαηε λα πησ μέλνο ήκνπλ, θαη κε θηινμελήζαηε γπκλφο
ήκνπλ, θαη κε ληχζαηε αζζέλεζα, θαη κε επηζθεθζήθαηε ζε θπιαθή ήκνπλ, θαη ήξζαηε ζε
κέλα. Σφηε, νη δίθαηνη ζα ηνπ απαληήζνπλ, ιέγνληαο: Κχξηε, πφηε ζε είδακε λα πεηλάο, θαη ζε
ζξέςακε; Ή, λα δηςάο, θαη ζνπ δψζακε λα πηεηο; Καη πφηε ζε είδακε μέλνλ, θαη ζε
θηινμελήζακε; Ή, γπκλφλ, θαη ζε ληχζακε; Καη πφηε ζε είδακε αζζελή ή ζε θπιαθή, θαη
ήξζακε ζε ζέλα; Καη απαληψληαο ν βαζηιηάο, ζα ηνπο πεη: αο δηαβεβαηψλσ, θαζφζνλ ην
απηφ θάλαηε ζε έλαλ απφ ηνχηνπο ηνχο ειάρηζηνπο αδειθνχο κνπ, ην θάλαηε ζε κέλα. Σφηε,
ζα πεη θαη ζ' εθείλνπο πνπ ζα είλαη απφ ηα αξηζηεξά: Πεγαίλεηε απφ κέλα, νη θαηαξακέλνη,
ζηελ αηψληα θσηηά, πνπ είλαη εηνηκαζκέλε γηα ηνλ δηάβνιν θαη γηα ηνπο αγγέινπο ηνπ.
Βπεηδή, πείλαζα, θαη δελ κνπ δψζαηε λα θάσ δίςαζα θαη δελ κνπ δψζαηε λα πησ μέλνο
ήκνπλ, θαη δελ κε θηινμελήζαηε γπκλφο, θαη δελ κε ληχζαηε αζζελήο θαη ζε θπιαθή, θαη δελ
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κε επηζθεθζήθαηε. Σφηε, ζα ηνπ απαληήζνπλ θη απηνί, ιέγνληαο: Κχξηε, πφηε ζε είδακε λα
πεηλάο ή λα δηςάο ή μέλνλ ή γπκλφλ ή αζζελή ή ζε θπιαθή, θαη δελ ζε ππεξεηήζακε; Σφηε,
ζα ηνπο απαληήζεη, ιέγνληαο: αο δηαβεβαηψλσ, θαζφζνλ δελ ην θάλαηε απηφ ζε έλαλ απφ
ηνχηνπο ηνχο ειάρηζηνπο, δελ ην θάλαηε νχηε ζε κέλα. Καη ζα απνρσξήζνπλ, απηνί κελ ζε
αηψληα θφιαζε ελψ νη δίθαηνη ζε αηψληα δσή. Καη φηαλ ν Εεζνχο ηειείσζε φια απηά ηα
ιφγηα, είπε ζηνπο καζεηέο ηνπ: Ξέξεηε φηη χζηεξα απφ δχν εκέξεο γίλεηαη ην Πάζρα, θαη ν
Τηφο ηνπ αλζξψπνπ παξαδίλεηαη γηα λα ζηαπξσζεί.

ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Πξνθεηείεο
Ηεδεθηήι 22:17-22
Καη έγηλε ζε κέλα ιφγνο ηνχ Κπξίνπ, ιέγνληαο: Γηε αλζξψπνπ, ν νίθνο Εζξαήι έγηλε
ζε κέλα ζαλ ζθνπξηά φινη είλαη ραιθφο, θαη θαζζίηεξνο, θαη ζίδεξν, θαη κνιχβη, ζην κέζνλ
ηνχ ρσλεπηεξίνπ είλαη ζθνπξηέο απφ αζήκη. Γη' απηφ, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο: Βπεηδή,
φινη εζείο γίλαηε ζθνπξηά, δέζηε, γη' απηφ ζα ζαο ζπγθεληξψζσ ζην κέζνλ ηήο Εεξνπζαιήκ
φπσο ζπγθεληξψλνπλ ζην κέζνλ ηνχ ρσλεπηεξίνπ ην αζήκη, θαη ηνλ ραιθφ, θαη ην ζίδεξν,
θαη ην κνιχβη, θαη ηνλ θαζζίηεξν, γηα λα θπζήμνπλ επάλσ ηνπο θσηηά, ψζηε λα ηα
δηαιχζνπλ, έηζη κέζα ζηνλ ζπκφ κνπ θαη κέζα ζηελ νξγή κνπ ζα ζαο ζπγθεληξψζσ, θαη ζα
ζαο βάισ εθεί, θαη ζα ζαο δηαιχζσ. Θα ζαο ζπγθεληξψζσ νπσζδήπνηε, θαη κέζα ζηε θσηηά
ηήο νξγήο κνπ ζα θπζήμσ επάλσ ζαο, θαη ζα δηαιπζείηε ζην κέζνλ ηήο θσηηάο. πσο
δηαιχεηαη ην αζήκη ζην κέζνλ ηνχ ρσλεπηεξίνπ, έηζη ζα δηαιπζείηε ζην κέζνλ ηήο θσηηάο
ηήο νξγήο. Καη ζα γλσξίζεηε φηη εγψ ν Κχξηνο μέρπλα επάλσ ζαο ηελ νξγή κνπ. Αφμα ζηε

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

Φαικφο 59:16,17
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Έγηλεο πξνπχξγηφ κνπ, θαη θαηαθχγην ζηελ εκέξα ηήο ζιίςεο κνπ. Χ, δχλακή κνπ,
ζα ζε ςαικσδψ επεηδή, εζχ, Θεέ, είζαη ην πξνπχξγηφ κνπ, ν Θεφο ηνχ ειένπο κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 22:1-14
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη απαληψληαο μαλά ν Εεζνχο, ηνπο είπε, κε παξαβνιέο, ιέγνληαο: Δ βαζηιεία ησλ
νπξαλψλ νκνηψζεθε κε έλαλ άλζξσπν βαζηιηά, πνπ έθαλε γάκνπο ζηνλ γην ηνπ θαη έζηεηιε
ηνπο δνχινπο ηνπ λα θαιέζνπλ ηνπο πξνζθαιεζκέλνπο ζηνπο γάκνπο θαη εθείλνη δελ ήζειαλ
λάξζνπλ. Έζηεηιε μαλά άιινπο δνχινπο, ιέγνληαο: Πείηε ζηνπο πξνζθαιεζκέλνπο: Αέζηε,
εηνίκαζα ην γεχκα κνπ νη ηαχξνη κνπ θαη ηα ζξεθηάξηα κνπ είλαη ζθαγκέλα, θαη φια είλαη
έηνηκα ειάηε ζηνπο γάκνπο. Βθείλνη, φκσο, δείρλνληαο ακέιεηα, αλαρψξεζαλ, ν έλαο κελ ζην
ρσξάθη ηνπ, ν άιινο δε ζην εκπφξηφ ηνπ θαη νη ππφινηπνη, αθνχ έπηαζαλ ηνπο δνχινπο ηνπ,
ηνπο θαθνπνίεζαλ θαη ηνπο θφλεπζαλ. Καη αθνχγνληάο ην ν βαζηιηάο νξγίζηεθε θαη
ζηέιλνληαο ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ, εμνιφζξεπζε εθείλνπο ηνπο θνληάδεο, θαη θαηέθαςε ηελ
πφιε ηνπο. Σφηε, ιέεη ζηνπο δνχινπο ηνπ: Ο γάκνο κελ είλαη έηνηκνο, αιιά νη
πξνζθαιεζκέλνη δελ ήζαλ άμηνη. Πεγαίλεηε, ινηπφλ, ζηηο δηφδνπο ησλ δξφκσλ, θαη φζνπο αλ
βξείηε, θαιέζηε ηνπο ζηνπο γάκνπο. Καη αθνχ εθείλνη νη δνχινη βγήθαλ ζηνπο δξφκνπο,
ζπγθέληξσζαλ φινπο φζνπο βξήθαλ, θαη θαθνχο θαη θαινχο θαη ν γάκνο γέκηζε απφ
θαζηζκέλνπο ζην ηξαπέδη. Κη φηαλ ν βαζηιηάο κπήθε κέζα γηα λα ζεσξήζεη ηνπο
θαζηζκέλνπο ζην ηξαπέδη, είδε εθεί έλαλ άλζξσπν λα κε είλαη ληπκέλνο κε έλδπκα γάκνπ θαη
ηνπ ιέεη: Φίιε, πψο κπήθεο εδψ, κε έρνληαο έλδπκα γάκνπ; Κη εθείλνο απνζηνκψζεθε. Σφηε,
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ν βαζηιηάο είπε ζηνπο ππεξέηεο: Ώθνχ ηνλ δέζεηε ρεηξνπφδαξα, ζεθψζηε ηνλ, θαη ξίμηε ηνλ
ζην εμψηεξν ζθνηάδη εθεί ζα είλαη ην θιάκα θαη ην ηξίμηκν ησλ δνληηψλ. Βπεηδή, πνιινί
είλαη νη θαιεζκέλνη, ιίγνη φκσο νη εθιεθηνί.

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

Φαικφο 65:1-4
Ώπφ ηνπ ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε θαη,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Μαθάξηνο εθείλνο ηνλ νπνίν έθιεμεο, θαη ηνλ πήξεο θνληά ζνπ γηα λα θαηνηθεί ζηηο
απιέο ζνπ ζα ρνξηάζνπκε απφ ηα αγαζά ηνχ νίθνπ ζνπ, ηνπ άγηνπ λανχ ζνπ.
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Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 24:36-51
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην. Βδάθην
απφ ην θαηά Μαηζαίν, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γηα ηελ εκέξα εθείλε, φκσο, θαη ηελ ψξα, δελ γλσξίδεη θαλέλαο, νχηε νη άγγεινη ησλ
νπξαλψλ, παξά ν Παηέξαο κνπ, κφλνο. Καη θαζψο ήζαλ νη εκέξεο ηνχ Νψε, έηζη ζα είλαη θαη
ε παξνπζία ηνχ Τηνχ ηνχ αλζξψπνπ. Βπεηδή, φπσο ζηηο εκέξεο πξηλ απφ ηνλ θαηαθιπζκφ
έηξσγαλ θαη έπηλαλ, λπκθεχνληαλ θαη λχκθεπαλ, σο ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν Νψε κπήθε
κέζα ζηελ θηβσηφ θαη δελ θαηάιαβαλ, κέρξηο φηνπ ήξζε ν θαηαθιπζκφο, θαη ηνπο ζήθσζε
φινπο έηζη ζα είλαη θαη ε παξνπζία ηνχ Τηνχ ηνχ αλζξψπνπ ηφηε, δχν ζα είλαη ζην ρσξάθη ν
έλαο παξαιακβάλεηαη, θαη ν άιινο αθήλεηαη. Αχν γπλαίθεο ζα αιέζνπλ ζηνλ κχιν κία
παξαιακβάλεηαη, θαη κία αθήλεηαη. Ώγξππλείηε, ινηπφλ, επεηδή δελ μέξεηε πνηα ψξα έξρεηαη
ν Κχξηφο ζαο. Να γλσξίδεηε, φκσο, ηνχην, φηη, αλ ν νηθνδεζπφηεο ήμεξε ζε πνηα θπιαθή ηήο
λχρηαο έξρεηαη ν θιέθηεο, ζα αγξππλνχζε, θαη δελ ζα άθελε λα δηαξξερηεί ην ζπίηη ηνπ. Γη'
απηφ, θη εζείο γίλεζηε έηνηκνη επεηδή, θαηά ηελ ψξα πνπ δελ ζηνράδεζηε, έξρεηαη ν Τηφο ηνχ
αλζξψπνπ. Πνηνο είλαη, ινηπφλ, ν πηζηφο θαη θξφληκνο δνχινο, πνπ ν θχξηφο ηνπ ηνλ
θαηέζηεζε επηζηάηε ζηνπο ππεξέηεο ηνπ, γηα λα δίλεη ζ απηνχο ηελ ηξνθή ζηνλ θαηξφ ηεο;
Μαθάξηνο εθείλνο ν δνχινο, πνπ, φηαλ έξζεη ν θχξηφο ηνπ, ζα ηνλ βξεη λα θάλεη έηζη. αο
δηαβεβαηψλσ φηη, ζα ηνλ θάλεη επηζηάηε ζε φια ηα ππάξρνληά ηνπ. Ώλ, φκσο, ν θαθφο
εθείλνο δνχινο πεη ζηελ θαξδηά ηνπ: Ο θχξηφο κνπ θαζπζηεξεί λάξζεη θαη αξρίζεη λα δέξλεη
ηνχο ζπλδνχινπο ηνπ, κάιηζηα λα ηξψεη θαη λα πίλεη κ' απηνχο πνπ κεζνχλ, ζάξζεη ν θχξηνο
εθείλνπ ηνχ δνχινπ ζε εκέξα πνπ δελ πξνζκέλεη, θαη ζε ψξα πνπ δελ μέξεη θαη ζα ηνλ
απνρσξίζεη, θαη ζα βάιεη ην κέξνο ηνπ καδί κε ηνπο ππνθξηηέο εθεί ζα είλαη ην θιάκα θαη ην
ηξίμηκν ησλ δνληηψλ.
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ΔΚΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ

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

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

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 25:1-13
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σφηε, ε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ ζα είλαη φκνηα κε δέθα παξζέλεο, νη νπνίεο, αθνχ
πήξαλ ηα ιπρλάξηα ηνπο, βγήθαλ ζε ζπλάληεζε ηνπ λπκθίνπ. κσο, απ' απηέο πέληε ήζαλ
θξφληκεο, θαη πέληε κσξέο. Οη νπνίεο κσξέο, αθνχ πήξαλ ηα ιπρλάξηα ηνπο, δελ πήξαλ καδί
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ηνπο ιάδη νη θξφληκεο, φκσο, πήξαλ ιάδη ζηα δνρεία ηνπο καδί κε ηα ιπρλάξηα ηνπο. Καη
επεηδή ν λπκθίνο θαζπζηεξνχζε, λχζηαμαλ φιεο θαη θνηκφληαλ. ην κέζνλ, φκσο, ηεο λχρηαο
έγηλε κηα θξαπγή: Να! ν λπκθίνο έξρεηαη βγείηε έμσ ζε ζπλάληεζή ηνπ. Σφηε, ζεθψζεθαλ
φιεο εθείλεο νη παξζέλεο, θαη εηνίκαζαλ ηα ιπρλάξηα ηνπο. Καη νη κσξέο είπαλ ζηηο
θξφληκεο: Αψζηε καο απφ ην ιάδη ζαο επεηδή, ηα ιπρλάξηα καο ζβήλνπλ. Καη νη θξφληκεο
απάληεζαλ, ιέγνληαο: Μήπσο θαη δελ θηάζεη γηα καο θαη γηα ζαο γη' απηφ, θαιχηεξα
πεγαίλεηε ζ' απηνχο πνπ πνπιάλε, θη αγνξάζηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο. Καη ελψ έθεπγαλ γηα λα
αγνξάζνπλ, ήξζε ν λπκθίνο θαη νη έηνηκεο κπήθαλ καδί ηνπ κέζα ζηνπο γάκνπο, θαη ε ζχξα
θιείζηεθε. Καη χζηεξα, έξρνληαη θαη νη ππφινηπεο παξζέλεο, ιέγνληαο: Κχξηε, Κχξηε, άλνημέ
καο. Καη εθείλνο απαληψληαο είπε: αο δηαβεβαηψλσ, δελ ζαο γλσξίδσ. Ώγξππλείηε, ινηπφλ,
επεηδή δελ μέξεηε ηελ εκέξα νχηε ηελ ψξα, θαηά ηελ νπνία έξρεηαη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ.

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

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

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

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

Φαικφο 57:1
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Βιέεζε κε, σ Θεέ, ειέεζέ κε επεηδή, ζε ζέλα ζηεξίρηεθε ε ςπρή κνπ. θαη ζηε ζθηά
ησλ πηεξχγσλ ζνπ ζα ειπίδσ, κέρξηο φηνπ πεξάζνπλ νη ζπκθνξέο.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 11:55-57
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην. Βδάθην
απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη πιεζίαδε ην Πάζρα ησλ Ενπδαίσλ θαη πνιινί αλέβεθαλ απφ εθείλν ηνλ ηφπν ζηα
Εεξνζφιπκα πξηλ απφ ην Πάζρα, γηα λα θαζαξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Γεηνχζαλ, ινηπφλ, ηνλ
Εεζνχ, θαη έιεγαλ αλακεηαμχ ηνπο, θαζψο ζηέθνληαλ κέζα ζην ηεξφ: Ση ζαο θαίλεηαη; ηη
δελ ζάξζεη ζηε γηνξηή; Καη είραλ δψζεη πξνζηαγή θαη νη αξρηεξείο θαη νη Φαξηζαίνη, αλ
θάπνηνο κάζεη πνχ είλαη, λα ην δηακελχζεη, γηα λα ηνλ πηάζνπλ.

ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ

Πξνθεηείεο
Έμνδνο 17:1-7
Καη νιφθιεξε ε ζπλαγσγή ησλ γησλ Εζξαήι ζεθψζεθε απφ ηελ έξεκν ηλ,
αθνινπζψληαο ηηο νδνηπνξίεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πξνζηαγή ηνχ Κπξίνπ, θαη
ζηξαηνπέδεπζαλ ζηε Ραθηδείλ φπνπ δελ ππήξρε λεξφ γηα λα πηεη ν ιαφο. Καη κηινχζαλ
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πξνζβιεηηθά ελάληηα ζηνλ Μσπζή, ιέγνληαο: Αψζε καο λεξφ γηα λα πηνχκε. Καη ν Μσπζήο
είπε ζ' απηνχο: Γηαηί κηιάηε πξνζβιεηηθά ελαληίνλ κνπ; Γηαηί πεηξάδεηε ηνλ Κχξην; Καη ν
ιαφο δίςαζε εθεί γηα λεξφ θαη ν ιαφο γφγγπδε ελάληηα ζηνλ Μσπζή, ιέγνληαο: Γηαηί γίλεηαη
απηφ; Μαο αλέβαζεο απφ ηελ Ώίγππην, γηα λα ζαλαηψζεηο εκάο, θαη ηα παηδηά καο, θαη ηα
θηήλε καο κε ηε δίςα; Καη ν Μσπζήο βφεζε ζηνλ Κχξην, ιέγνληαο: Ση λα θάλσ ζε ηνχην
ηνλ ιαφ; Λίγν κέλεη λα κε ιηζνβνιήζνπλ. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Πέξαζε κπξνζηά
απφ ηνλ ιαφ, θαη πάξε καδί ζνπ απφ ηνπο πξεζβχηεξνπο ηνπ Εζξαήι θαη ηε ξάβδν ζνπ, κε
ηελ νπνία ρηχπεζεο ηνλ πνηακφ, λα ην πάξεηο ζην ρέξη ζνπ, θαη λα παο δεο, εγψ ζα ζηαζψ
εθεί κπξνζηά ζνπ, επάλσ ζηελ πέηξα ζην Υσξήβ, θαη ζα ρηππήζεηο ηελ πέηξα, θαη ζα βγεη
απ' απηή λεξφ γηα λα πηεη ν ιαφο. Έηζη θαη έθαλε ν Μσπζήο κπξνζηά ζηνπο πξεζβχηεξνπο
ηνπ Εζξαήι. Καη απνθάιεζε ην φλνκα ηνπ ηφπνπ Μαζζά, θαη Μεξηβά, γηα ηελ πξνζβνιή
ησλ γησλ Εζξαήι, θαη επεηδή πείξαμαλ ηνλ Κχξην, ιέγνληαο: Βίλαη ν Κχξηνο αλάκεζά καο ή
φρη; Αφμα ζηε αγία Σξηάδα ακήλ.

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

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

νθία εηξάρ (απνζπάζκαηα απφ 1:14-30 , 2:1-18, 3:1-30)
Δ βάζε ηεο ζνθίαο είλαη ν ζεβαζκφο ζηνλ Κχξην κε ηνπο πηζηνχο καδί κε εθείλεη
πιάζηεθε,φπνπ έδσζε ζαλ βξνρή ηε γλψζε θαη λφεζε θαη εμχςσζε ηελ δφμα απηψλ πνπ ηελ
θαηέρνπλ. Δ αλαίηηα νξγή δελ ζα κπνξέζεη δηθαίσζε λα βξεη,γηαηί ε ζπλήζεηα ηνπ αλζξψπνπ
λα νξγίδεηαη,είλαη ε θαηαζηξνθή ηνπ. Ο άλζξσπνο ηεο ππνκνλήο ζα αληέμεη σο ηελ
θαηάιιειε ζηηγκή,φπνπ ζα ζπγθξαηεί ηα ιφγηα ηνπ θαη ησλ πηζηψλ ηα ρείιε γηα ηε δηθή ηνπ
ζσθξνζχλε ζα κηινχλ. Μεο ηεο ζνθίαο ηνπο ζεζαπξνχο ηα ιφγηα είλαη ηεο γλψζεο,ελψ ν
ακαξησιφο κηζεί ηε ζενζέβεηα. Ώλ ηε ζνθία πφζεζεο θξφληηζε λα ηεξήζεηο ηηο εληνιέο θαη
ν Κχξηνο ζα ζνπ ηε ραξίζεη. Βπίζεο, κελ πιεζηάζεηο ηνλ Κχξην κε δίςπρε θαξδηά θαη
πξφζερε ηα ιφγηα ζνπ. Σνλ εαπηφ ζνπ κε ηλ αλεβάδεηο γηα λα κελ πέζεηο ρακειά θαη
θαηαληξνπηαζηείο ηφηε ηα κπζηεθά ζνπ ζα ηα θαλεξψζεη ν Κχξηνο. Παηδί κνπ,αλ ζηε
δνχιεςε ζεο λα κπεηο ηνπ Κπξίνπ,γηα λα δνθηκαζίεο θξφληηζε λα εηνηκαζηείο. Γηαηί ην
κάιακα κεο ζηε θσηηά μειαγαξίδεηαη θαη νη εθιεθηνί κεο ζηεο ηαπείλσζεο ηνπο ην θακίλη.
ζνη ηνλ Κχξην ζέβεζηε,πξνζκέλεηε ην έιενο ηνπ θαη κελ παξαζηαηείηε,λα κε ζαο βξεη ν
φιεζξνο. Κνηηάμηε ηηο γεληέο πνπ πέξαζαλ θαη ζηνραζηείηε: Πνηνο εκπηζηεχηεθε ηνλ Κχξην
θαη ληξνπηάζηεθε? Ή πνηνο επέκεηλε ζηαζεξά λα ηνλ ζέβεηαη θη εγθαηαιείθζεθε? Ή πνηνο
ηνλ αλαδήηεζε θαη απηφο ηνλ αγλφεζε? Ώιινίκνλν ζηηο άηνικεο θαξδηέο θαη ζηα
παξαιπκέλα ρέξηα θαη ζηνλ ακαξησιφ πνπ δπν βαδίδεη δξφκνπο. Ώιινίκνλν ζε εζάο πνπ
ηελ ππνκνλή ηε ράζαηε θαη ηη ζα θάλεηε φηαλ ν Κχξηνο έξζεη? ζνη ηνλ Κχξην ζέβνληαη ηα
ιφγηα ηνπ δε ζα ηα παξαβνχλ θαη εθείλνη πνπ ηνλ αγαπνχλ,ηηο εληνιέο ηνπ ζα ηεξήζνπλ.
Παηδί κνπ, θξφληηζε γηα ηνλ παηέξα ζνπ ζηε γεξαηεηά ηνπ. Ο ζθιεξφθαξδνο θαθνπαζαίλεη
ζηα ζηεξλά,ν ζθιεξνηξάρεινο κε ιίπε ζα θνξηψλεηαη,θαη ζα ζσξεχεη ν ακαξησιφο θξίκα
πάλσ ζην θξίκα. Γηα ηνπ πεξήθαλνπ ηα βάζαλα δελ βξίζθεηαη γηαηξεηά. Σνπ ζπλεηνχ
αλζξψπνπ ε θαξδηά ηελ παξνηκία ζα ζηνραζηεί. Έηζη φπσο ζβήλεη ην λεξφ πνπ
ιακπαδηάδεη,ην ίδην θαη ε ειεεκνζχλε πιήζνο ακαξηηψλ ηηο ζπγρσξεί. Αφμα ζηε αγία
Σξηάδα ακήλ.
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Φαικφο 51:4, 33:10
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Γηα λα δηθαησζείο ζηα ιφγηα ζνπ, θαη λα είζαη άκεκπηνο ζηηο θξίζεηο ζνπ. Ο Κχξηνο
καηαηψλεη ηε βνπιή ησλ εζλψλ, αλαηξέπεη ηνπο ζπιινγηζκνχο ησλ ιαψλ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 11:46-57
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Μεξηθνί απ' απηνχο, φκσο, πήγαλ ζηνπο Φαξηζαίνπο, θαη είπαλ ζ' απηνχο φζα έθαλε
ν Εεζνχο. Οη αξρηεξείο θαη νη Φαξηζαίνη ζπγθξφηεζαλ, ινηπφλ, ζπλέδξην, θαη έιεγαλ: Ση
θάλνπκε; Βπεηδή, απηφο ν άλζξσπνο θάλεη πνιιά ζαχκαηα. Ώλ ηνλ αθήζνπκε έηζη, φινη ζα
πηζηέςνπλ ζ' απηφλ θαη ζα „ξζνπλ νη Ρσκαίνη θαη ζα αθαλίζνπλ θαη ηνλ ηφπν καο θαη ην
έζλνο. Έλαο, κάιηζηα, θάπνηνο απ' απηνχο, ν Κατάθαο, πνπ ήηαλ αξρηεξέαο εθείλνπ ηνχ
ρξφλνπ, ηνπο είπε: Βζείο δελ μέξεηε ηίπνηε νχηε ζπιινγίδεζηε φηη, καο ζπκθέξεη λα πεζάλεη
έλαο άλζξσπνο γηα ράξε ηνχ ιανχ, θαη λα κε ραζεί νιφθιεξν ην έζλνο. Καη ηνχην δελ ην
είπε απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά επεηδή ήηαλ αξρηεξέαο εθείλνπ ηνχ ρξφλνπ, πξνθήηεπζε φηη ν
Εεζνχο επξφθεηην λα πεζάλεη ράξε ηνχ έζλνπο θαη φρη κνλάρα γηα ράξε ηνχ έζλνπο, αιιά θαη
γηα λα ζπγθεληξψζεη ζε έλα ηα δηαζθνξπηζκέλα παηδηά ηνχ Θενχ. Ώπφ ηελ εκέξα εθείλε,
ινηπφλ, έθαλαλ ζπκβνχιην γηα λα ηνλ ζαλαηψζνπλ. Γη' απηφ, ν Εεζνχο δελ πεξπαηνχζε πιένλ
θαλεξά αλάκεζα ζηνπο Ενπδαίνπο, αιιά αλαρψξεζε απφ εθεί ζηνλ ηφπν θνληά ζηελ έξεκν,
ζηελ πφιε πνπ ιεγφηαλ Βθξατκ, θαη έκελε εθεί καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Καη πιεζίαδε ην
Πάζρα ησλ Ενπδαίσλ θαη πνιινί αλέβεθαλ απφ εθείλν ηνλ ηφπν ζηα Εεξνζφιπκα πξηλ απφ ην
Πάζρα, γηα λα θαζαξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Γεηνχζαλ, ινηπφλ, ηνλ Εεζνχ, θαη έιεγαλ
αλακεηαμχ ηνπο, θαζψο ζηέθνληαλ κέζα ζην ηεξφ: Ση ζαο θαίλεηαη; ηη δελ ζα „ξζεη ζηε
γηνξηή; Καη είραλ δψζεη πξνζηαγή θαη νη αξρηεξείο θαη νη Φαξηζαίνη, αλ θάπνηνο κάζεη πνχ
είλαη, λα ην δηακελχζεη, γηα λα ηνλ πηάζνπλ.
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Πξνθεηείεο
Έμνδνο 13:17-22
Καη φηαλ ν Φαξαψ εμαπέζηεηιε ηνλ ιαφ, ν Θεφο δελ ηνπο νδήγεζε δηακέζνπ ηνπ
δξφκνπ ηήο γεο ησλ Φηιηζηαίσλ, αλ θαη ήηαλ ν ζπληνκφηεξνο επεηδή, ν Θεφο είπε: Μήπσο ν
ιαφο, βιέπνληαο ηνλ πφιεκν, κεηακειεζεί θαη επηζηξέςεη ζηελ Ώίγππην. Ώιιά ν Θεφο
πεξηέθεξε ηνλ ιαφ δηακέζνπ ηνπ δξφκνπ ηήο εξήκνπ πξνο ηελ Βξπζξά Θάιαζζα θαη
αλέβεθαλ νη γηνη Εζξαήι απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ εμνπιηζκέλνη. Καη ν Μσπζήο πήξε καδί
ηνπ ηα θφθαια ηνπ Εσζήθ επεηδή, είρε νξθίζεη ηνπο γηνπο Εζξαήι κε φξθν, ιέγνληαο: Ο
Θεφο, βέβαηα, ζα ζαο επηζθεθζεί θαη ζα αλεβάζεηε ηα θφθαιά κνπ απφ εδψ καδί ζαο. Καη
φηαλ αλαρψξεζαλ απφ ηε νθρψζ, ζηξαηνπέδεπζαλ ζηελ Βζάκ, πξνο ηα άθξα ηήο εξήκνπ.
Καη ν Κχξηνο πνξεπφηαλ κπξνζηά απ' απηνχο, ηελ εκέξα ζε ζηχιν λεθέιεο, γηα λα ηνπο
νδεγεί ζηνλ δξφκν θαη ηε λχρηα, ζε ζηχιν θσηηάο, γηα λα ηνπο θέγγεη ψζηε λα νδνηπνξνχλ
εκέξα θαη λχρηα δελ απνκάθξπλε κπξνζηά απφ ηνλ ιαφ ηνλ ζηχιν ηήο λεθέιεο ηελ εκέξα
νχηε ηνλ ζηχιν ηήο θσηηάο ηε λχρηα. Αφμα ζηε αγία Σξηάδα ακήλ.

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

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

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

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

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

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

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

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Φαικφο 83:2,5
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή, δεο, νη ερζξνί ζνπ ζνξπβνχλ, θη απηνί πνπ ζε κηζνχλ, ζήθσζαλ ςειά ην
θεθάιη. Βπεηδή, κε ζχκθσλε γλψκε ζπκβνπιεχζεθαλ καδί ζπκκάρεζαλ ελαληίνλ ζνπ.
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Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 12:1-8
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθηναπφ ην θαηά Εσάλλε , ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Εεζνχο, ινηπφλ, έμη εκέξεο πξηλ απφ ην Πάζρα, ήξζε ζηε ΐεζαλία, φπνπ ήηαλ ν
Λάδαξνο, πνπ είρε πεζάλεη, ηνλ νπνίν αλέζηεζε απφ ηνπο λεθξνχο. Καη ηνπ έθαλαλ εθεί
δείπλν, θαη ε Μάξζα ππεξεηνχζε ν δε Λάδαξνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζπγθαζήκελνπο καδί
ηνπ. Σφηε, ε Μαξία, αθνχ πήξε κία ιίηξα απφ πνιχηηκε θαζαξή λάξδν, άιεηςε ηα πφδηα ηνχ
Εεζνχ, θαη κε ηηο ηξίρεο ηεο ζθνχπηζε ηα πφδηα ηνπ θαη ην ζπίηη γέκηζε απφ ηελ επσδηά ηνχ
κχξνπ. Λέεη, ινηπφλ, έλαο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, ν Ενχδαο ηνχ ίκσλα, ν Εζθαξηψηεο, πνπ
επξφθεηην λα ηνλ παξαδψζεη: Γηαηί ηνχην ην κχξν δελ πνπιήζεθε γηα 300 δελάξηα, θαη δελ
δφζεθε ζηνπο θησρνχο; Καη ην είπε απηφ, φρη επεηδή ηνλ έλνηαδε γηα ηνπο θησρνχο, αιιά
επεηδή ήηαλ θιέθηεο, θαη είρε ην γισζζφθνκν, θαη βάζηαδε εθείλα πνπ έξξηρλαλ κέζα ζ'
απηφ. Ο Εεζνχο, ινηπφλ, είπε: Άθεζέ ηελ ην θχιαμε γηα ηελ εκέξα ηνχ εληαθηαζκνχ κνπ.
Βπεηδή, ηνπο θησρνχο ηνχο έρεηε πάληνηε καδί ζαο, εκέλα φκσο δελ κε έρεηε πάληνηε.

ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ

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

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

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

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

Εαραξίαο 11:11-14
Καη αθπξψζεθε θαηά ηελ εκέξα εθείλε θαη έηζη ην ηαιαηπσξεκέλν πνίκλην, πνπ
απέβιεπε ζε κέλα, γλψξηζε φηη απηφο ήηαλ ν ιφγνο ηνχ Κπξίνπ. Καη ηνπο είπα: Ώλ ζαο
θαίλεηαη θαιφ, δψζηε κνπ ηνλ κηζζφ κνπ· εηδάιισο, αξλεζείηε ηνλ. Καη έζηεζαλ ηνλ κηζζφ
κνπ 30 αξγχξηα. Καη ν Κχξηνο είπε ζε κέλα: Ρίμ' ηα ζηνλ θεξακέα, ηελ πνιχηηκε ηηκή, κε
ηελ νπνία ηηκήζεθα απ' απηνχο. Καη πήξα ηα 30 αξγχξηα θαη ηα έξξημα ζηνλ νίθν ηνχ
Κπξίνπ, ζηνλ θεξακέα. Καη θαηέθνςα ηελ άιιε ξάβδν κνπ, ηνπο Αεζκνχο, γηα λα αθπξψζσ
ηελ αδειθφηεηα αλάκεζα ζηνλ Ενχδα θαη ηνλ Εζξαήι.
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Φαικφο 41:5-7
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηεξά καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Οη ερζξνί κνπ ιέλε γηα κέλα κε θαθία: Πφηε ζα πεζάλεη, θαη ζα ραζεί ην φλνκά ηνπ;
Καη αλ θάπνηνο έξρεηαη λα κε δεη, κηιάεη καηαηφηεηα ε θαξδηά ηνπ ζπγθεληξψλεη γηα ηνλ
εαπηφ ηεο αλνκία.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 26:3-16
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην. Βδάθην
απφ ην θαηά Μαηζαίν , ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σφηε, ζπγθεληξψζεθαλ νη αξρηεξείο θαη νη γξακκαηείο θαη νη πξεζβχηεξνη ηνπ ιανχ
ζηελ απιή ηνχ αξρηεξέα, πνπ ιεγφηαλ Κατάθαο θαη έθαλαλ ζπκβνχιην γηα λα ζπιιάβνπλ ηνλ
Εεζνχ κε δφιν, θαη λα ηνλ ζαλαηψζνπλ. Έιεγαλ, κάιηζηα: ρη ζηε γηνξηή, γηα λα κε γίλεη
ζφξπβνο κέζα ζηνλ ιαφ. Καη φηαλ ν Εεζνχο βξηζθφηαλ ζηε ΐεζαλία, ζην ζπίηη ηνχ ιεπξνχ
ίκσλα, ήξζε θνληά ηνπ κηα γπλαίθα, πνπ είρε έλα αιάβαζηξν απφ πνιχηηκν κχξν, θαη ην
έρπλε νιφθιεξν επάλσ ζην θεθάιη ηνπ, ελψ θαζφηαλ ζην ηξαπέδη. Καη νη καζεηέο ηνπ,
βιέπνληάο ην, αγαλάθηεζαλ, ιέγνληαο: Πξνο ηη απηή ε ζπαηάιε; Βπεηδή, απηφ ην κχξν
κπνξνχζε λα πνπιεζεί ζε κηα κεγάιε ηηκή, θαη λα δνζεί ζηνπο θησρνχο. Καζψο δε ν Εεζνχο
ην θαηάιαβε, ηνπο είπε: Γηαηί ελνριείηε ηε γπλαίθα; Βπεηδή, έθαλε ζε κέλα έλα θαιφ έξγν.
Βπεηδή, ηνπο θησρνχο ηνχο έρεηε πάληνηε καδί ζαο· εκέλα, φκσο, δελ κε έρεηε πάληνηε.
Άιισζηε, απηή, ρχλνληαο ηνχην ην κχξν επάλσ ζην ζψκα κνπ, ην έθαλε γηα ηνλ εληαθηαζκφ
κνπ. αο δηαβεβαηψλσ, φπνπ αλ θεξπρζεί ηνχην ην επαγγέιην, ζε φιν ηνλ θφζκν, ζα γίλεη
ιφγνο θαη γη' απηφ πνπ απηή έπξαμε, ζε αλάκλεζή ηεο. Σφηε, έλαο απφ ηνπο δψδεθα, απηφο
πνπ ιεγφηαλ Ενχδαο ν Εζθαξηψηεο, πήγε πξνο ηνπο αξρηεξείο, θαη είπε: Ση ζέιεηε λα κνπ
δψζεηε, θαη εγψ ζα ζαο ηνλ παξαδψζσ; Καη εθείλνη έδσζαλ ζ' απηφλ 30 αξγχξηα. Καη απφ
ηφηε δεηνχζε επθαηξία γηα λα ηνλ παξαδψζεη.
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ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΔΣΑΡΣΖ
Πξνθεηείεο
Ζζαΐαο 28:16-29
Γη' απηφ, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο: Αέζηε, βάδσ έλα ζεκέιην ζηε ηψλ, κηα πέηξα,
κηα εθιεθηή πέηξα, κηα πνιχηηκε αθξνγσληαία πέηξα, έλα ζίγνπξν ζεκέιην εθείλνο πνπ
πηζηεχεη ζ' απηφλ, δελ ζα ληξνπηαζηεί. Καη ζα βάισ ηελ θξίζε ζηνλ θαλφλα, θαη ηε
δηθαηνζχλε ζηε ζηάζκε θαη ην ραιάδη ζα εμαθαλίζεη ην θαηαθχγην ηεο ςεπηηάο, θαη ηα λεξά
ζα πιεκκπξίζνπλ ηνλ θξπςψλα. Καη ε ζπλζήθε ζαο κε ηνλ ζάλαην ζα αθπξσζεί, θαη ε
ζπκθσλία ζαο κε ηνλ άδε δελ ζα ζηαζεί· φηαλ δηαβαίλεη ε κάζηηγα πνπ πιεκκπξίδεη, ηφηε ζα
θαηαπαηεζείηε απ' απηή. Ώκέζσο κφιηο δηαβεί, ζα ζαο πηάζεη επεηδή, θάζε πξσί ζα
δηαβαίλεη, εκέξα θαη λχρηα θαη κνλάρα λα αθνχζεη θάπνηνο ηε βνή, ζα είλαη θξίθε. Βπεηδή,
ην θξεβάηη είλαη κηθξφηεξν, παξά ην λα κπνξεί θαλείο λα μαπιψζεη θαη ην ζθέπαζκα
ζηελφηεξν, παξά ψζηε λα κπνξεί λα πεξηηπιηρζεί. Βπεηδή, ζα ζεθσζεί ν Κχξηνο ζαλ ζην
βνπλφ Φεξαζείκ, ζα ζπκψζεη ζαλ ζηελ θνηιάδα ηνχ Γαβαψλ, γηα λα ελεξγήζεη ην έξγν ηνπ,
ην παξάδνμν έξγν ηνπ, θαη λα εθηειέζεη ηελ πξάμε ηνπ, ηελ εμαίζηα πξάμε ηνπ. Σψξα,
ινηπφλ, κε είζηε ριεπαζηέο, γηα λα κε γίλνπλ δπλαηφηεξα ηα δεζκά ζαο επεηδή, εγψ άθνπζα
απφ ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ησλ δπλάκεσλ ζπληέιεηα θαη απφθαζε επάλσ ζε νιφθιεξε ηε γε.
Ώθξναζηείηε, θαη αθνχζηε ηε θσλή κνπ πξνζέμηε, θαη αθνχζηε ηνλ ιφγν κνπ. Βθείλνο πνπ
αξνηξηάδεη κήπσο αξνηξηάδεη νιφθιεξε ηελ εκέξα γηα λα ζπείξεη, δηαλνίγνληαο θαη
βσινθνπψληαο ηνλ αγξφ ηνπ; Ώθνχ εμνκαιίζεη ηελ επηθάλεηά ηνπ, δελ δηαζθνξπίδεη ηνλ
αξαθά, θαη δηαζπείξεη ην θχκηλν, θαη βάδεη ην ζηηάξη ζην θαιχηεξν κέξνο, θαη ην θξηζάξη
ζηνλ δηνξηζκέλν ηφπν ηνπ, θαη ηε βξίδα ζην κέξνο ηεο, απηφ πνπ ηνπ αλήθεη; Βπεηδή, ν Θεφο
ηνπ ηνλ καζαίλεη λα δηαθξίλεη, θαη ηνλ δηδάζθεη. Βπεηδή, ν αξαθάο δελ αισλίδεηαη κε
αισληζηηθφ φξγαλν νχηε ηξνρφο άκαμαο πεξηζηξέθεηαη επάλσ ζην θχκηλν αιι' ν αξαθάο
ρηππηέηαη κε ξάβδν, θαη ην θχκηλν κε καγθνχξα. Σν ζηηάξη, φκσο, γηα ην ςσκί
θαηαζπληξίβεηαη αιιά, δελ ζα ην αισλίδεη γηα πάληα νχηε ζα ην ζπληξίςεη κε ηνλ ηξνρφ ηεο
άκαμάο ηνπ νχηε ζα ην ιεπηχλεη κε ηα λχρηα ησλ αιφγσλ ηνπ. Κη απηφ βγήθε απφ ηνλ Κχξην
ησλ δπλάκεσλ, πνπ είλαη ζαπκαζηφο ζε βνπιή, κεγάινο ζε ζχλεζε. Αφμα ζηελ αγία

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

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

Σξηάδα ακήλ.
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ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
Πξνθεηείεο
Ηεξεκίαο 8:17-22 , 9:1-6
Βπεηδή, δέζηε, εγψ ζαο ζηέιλσ θίδηα, νρηέο, πνπ δελ ζα γνεηεχνληαη, αιιά ζα ζαο
δαγθψλνπλ, ιέεη ν Κχξηνο. Θέιεζα λα παξεγνξεζψ απφ ηε ιχπε, ε θαξδηά κνπ, φκσο, είλαη
κέζα κνπ παξαιπκέλε. Αέζηε, θσλή θξαπγήο ηήο ζπγαηέξαο ηνχ ιανχ κνπ, απφ καθξηλή γε.
Αελ είλαη ν Κχξηνο ζηε ηψλ; Ο βαζηιηάο ηεο δελ είλαη κέζα ζ' απηή; Γηαηί κε παξφξγηζαλ κε
ηα γιππηά ηνπο, κε μέλεο καηαηφηεηεο; Πέξαζε ν ζεξηζκφο, ηειείσζε ην θαινθαίξη, θη εκείο
δελ ζσζήθακε. Γηα ην ζχληξηκκα ηεο ζπγαηέξαο ηνχ ιανχ κνπ πιεγψζεθα είκαη ζε πέλζνο
κε θαηέιαβε έθπιεμε. Αελ ππάξρεη βάιζακν ζηε Γαιαάδ; Αελ ππάξρεη εθεί γηαηξφο; Γηαηί,
ινηπφλ, ε ζπγαηέξα ηνχ ιανχ κνπ δελ αλέιαβε ηελ πγεία ηεο; Βίζε λα ήηαλ ην θεθάιη κνπ
λεξά, θαη ηα κάηηα κνπ πεγή απφ δάθξπα, γηα λα θιαίσ εκέξα θαη λχρηα γηα ηνπο
θνλεπκέλνπο ηήο ζπγαηέξαο ηνχ ιανχ κνπ! Βίζε λα είρα θαηάιπκα νδνηπφξσλ ζηελ έξεκν,
γηα λα εγθαηαιείςσ ηνλ ιαφ κνπ, θαη λα θχγσ απ' απηνχο! Βπεηδή, φινη είλαη κνηρνί, έλα
άζξνηζκα απίζησλ. Σέλησζαλ θαη ηε γιψζζα ηνπο ζαλ ηφμν ςέκαηνο θαη έγηλαλ ηζρπξνί ζηε
γε, φρη ππέξ ηήο αιήζεηαο επεηδή, πξνρσξνχλ απφ θαθία ζε θαθία, θαη δελ γλσξίδνπλ εκέλα,
ιέεη ν Κχξηνο. Φπιάγεζηε θάζε έλαο απφ ηνλ πιεζίνλ ηνπ, θαη κε έρεηε πεπνίζεζε ζε
θαλέλαλ αδειθφ επεηδή, θάζε αδειθφο ζα ππνζθειίδεη πάληνηε, θαη θάζε πιεζίνλ ζα
πεξπαηάεη κε δνιηφηεηα. Καη θάζε έλαο ζα απαηάεη ηνλ πιεζίνλ ηνπ, θαη δελ ζα κηινχλ ηελ
αιήζεηα δίδαμαλ ηε γιψζζα ηνπο λα κηιάεη ςέκαηα, απνθάλνπλ πξάηηνληαο αλνκία. Δ
θαηνηθία ζνπ είλαη αλάκεζα ζε δνιηφηεηα κέζα ζηε δνιηφηεηα αξλνχληαη λα κε γλσξίζνπλ,
ιέεη ν Κχξηνο. Αφμα ζηελ Ώγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικφο 102:1,8
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Κχξηε, εηζάθνπζε ηελ πξνζεπρή κνπ, θαη ε θξαπγή κνπ αο έξζεη ζε ζέλα. ιε ηελ
εκέξα κε θνξντδεχνπλ νη ερζξνί κνπ απηνί πνπ καίλνληαη, νξθίδνληαη ελαληίνλ κνπ.
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Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 13:33-38 , 14:1-25
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Παηδάθηα κνπ, ιίγν αθφκα είκαη καδί ζαο. Θα κε δεηήζεηε θαη φπσο είπα ζηνπο
Ενπδαίνπο, φηη: πνπ πεγαίλσ εγψ, εζείο δελ κπνξείηε λάξζεηε, ην ιέσ ηψξα θαη ζε ζαο.
Καηλνχξγηα εληνιή ζάο δίλσ: Να αγαπάηε ν έλαο ηνλ άιινλ φπσο εγψ ζαο αγάπεζα, θη εζείο
λα αγαπάηε ν έλαο ηνλ άιινλ. Ώπφ ηνχην ζα γλσξίζνπλ φινη φηη είζηε καζεηέο κνπ, εάλ
έρεηε αγάπε ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ. Ο ίκσλαο Πέηξνο ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, πνχ πεγαίλεηο;
Ο Εεζνχο απάληεζε ζ' απηφλ: πνπ πεγαίλσ, δελ κπνξείο ηψξα λα κε αθνινπζήζεηο χζηεξα,
φκσο, ζα κε αθνινπζήζεηο. Σνπ ιέεη ν Πέηξνο: Κχξηε, γηαηί δελ κπνξψ λα ζε αθνινπζήζσ
ηψξα; Σελ ςπρή κνπ ζα βάισ γηα ράξε ζνπ. Ο Εεζνχο απνθξίζεθε ζ' απηφλ: Σελ ςπρή ζνπ
ζα βάιεηο γηα ράξε κνπ; ε δηαβεβαηψλσ απφιπηα, δελ ζα ιαιήζεη ν πεηεηλφο, κέρξηο φηνπ
κε απαξλεζείο ηξεηο θνξέο. Ώπηά ηα κίιεζα ζε ζαο, ελψ βξίζθνκαη καδί ζαο. Ώο κε
ηαξάδεηαη ε θαξδηά ζαο πηζηεχεηε ζηνλ Θεφ, θαη ζε κέλα πηζηεχεηε. ην ζπίηη ηνχ Παηέξα
κνπ ππάξρνπλ πνιιά νηθήκαηα εηδάιισο, ζα ζαο έιεγα· πεγαίλσ λα ζαο εηνηκάζσ ηφπν. Καη
αθνχ πάσ θαη ζαο εηνηκάζσ ηφπν, έξρνκαη πάιη, θαη ζα ζαο παξαιάβσ θνληά ζε κέλα, γηα
λα είζηε θη εζείο, φπνπ είκαη εγψ. Καη φπνπ εγψ πεγαίλσ μέξεηε, θαη ηνλ δξφκν μέξεηε. Ο
Θσκάο ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, δελ μέξνπκε πνχ πεγαίλεηο θαη πψο κπνξνχκε λα μέξνπκε ηνλ
δξφκν; Ο Εεζνχο ιέεη ζ' απηφλ: Βγψ είκαη ν δξφκνο, θαη ε αιήζεηα, θαη ε δσή θαλέλαο δελ
έξρεηαη ζηνλ Παηέξα, παξά κφλνλ δηακέζνπ εκνχ. Ώλ γλσξίδαηε εκέλα, ζα γλσξίδαηε θαη
ηνλ Παηέξα κνπ θαη απφ ηψξα ηνλ γλσξίδεηε, θαη ηνλ είδαηε. Λέεη ζ' απηφλ ν Φίιηππνο:
Κχξηε, δείμε ζε καο ηνλ Παηέξα, θαη καο αξθεί. Ο Εεζνχο ιέεη ζ' απηφλ: Σφζνλ θαηξφ είκαη
καδί ζαο, θαη δελ κε γλψξηζεο, Φίιηππε; πνηνο είδε εκέλα, είδε ηνλ Παηέξα θαη πψο εζχ
ιεο: Αείμε ζε καο ηνλ Παηέξα; Αελ πηζηεχεηο φηη εγψ είκαη ζε ελφηεηα κε ηνλ Παηέξα, θαη ν
Παηέξαο είλαη ζε ελφηεηα κε κέλα; Σα ιφγηα πνπ εγψ κηιάσ ζε ζαο, δελ ηα κηιάσ απφ ηνλ
εαπηφ κνπ αιιά, ν Παηέξαο πνπ κέλεη ζε ελφηεηα κε κέλα, απηφο εθηειεί ηα έξγα. Πηζηεχεηε
ζε κέλα φηη εγψ είκαη ζε ελφηεηα κε ηνλ Παηέξα, θαη ν Παηέξαο είλαη ζε ελφηεηα κε κέλα·
εηδάιισο, εμαηηίαο απηψλ ησλ έξγσλ πηζηεχεηε ζε κέλα. αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα, φπνηνο
πηζηεχεη ζε κέλα, ηα έξγα πνπ εγψ θάλσ, ζα θάλεη θη εθείλνο, θαη κεγαιχηεξα απ' απηά ζα
θάλεη· επεηδή, εγψ πεγαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα κνπ. Καη φ,ηη αλ δεηήζεηε ζην φλνκά κνπ, ζα
ην θάλσ, γηα λα δνμαζηεί ν Παηέξαο ζηνλ Τηφ. Ώλ δεηήζεηε θάηη ζην φλνκά κνπ, εγψ ζα ην
θάλσ. Ώλ κε αγαπάηε, θπιάμηε ηηο εληνιέο κνπ. Καη εγψ ζα παξαθαιέζσ ηνλ Παηέξα, θαη
ζα ζαο δψζεη έλαλ άιινλ Παξάθιεην, γηα λα κέλεη καδί ζαο ζηνλ αηψλα,ην Πλεχκα ηήο
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αιήζεηαο, ην νπνίν ν θφζκνο δελ κπνξεί λα ιάβεη, επεηδή δελ ην βιέπεη νχηε ην γλσξίδεη
εζείο, φκσο, ην γλσξίδεηε, επεηδή κέλεη καδί ζαο, θαη κέζα ζαο ζα είλαη. Αελ ζα ζαο αθήζσ
νξθαλνχο έξρνκαη ζε ζαο. Λίγν αθφκα, θαη ν θφζκνο δελ κε βιέπεη πιένλ εζείο, φκσο, κε
βιέπεηε· επεηδή, εγψ δσ, θη εζείο ζα δείηε. Καηά ηελ εκέξα εθείλε ζα γλσξίζεηε φηη εγψ
είκαη ζε ελφηεηα κε ηνλ Παηέξα κνπ, θη εζείο ζε ελφηεηα κε κέλα, θαη εγψ ζε ελφηεηα κε
ζαο. Βθείλνο πνπ έρεη ηηο εληνιέο κνπ θαη ηηο ηεξεί, εθείλνο είλαη πνπ κε αγαπάεη θαη
εθείλνο πνπ κε αγαπάεη, ζα αγαπεζεί απφ ηνλ Παηέξα κνπ θαη εγψ ζα ηνλ αγαπήζσ, θαη ζ'
απηφλ ζα θαλεξψζσ ηνλ εαπηφ κνπ. Ο Ενχδαο (φρη ν Εζθαξηψηεο) ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, ηη
ζπκβαίλεη φηη πξφθεηηαη λα θαλεξψζεηο ζε καο ηνλ εαπηφ ζνπ, θαη φρη ζηνλ θφζκν; Ο Εεζνχο
απνθξίζεθε θαη ηνπ είπε: Ώλ θάπνηνο κε αγαπάεη, ζα θπιάμεη ηνλ ιφγν κνπ, θαη ν Παηέξαο
κνπ ζα ηνλ αγαπήζεη, θαη ζάξζνπκε ζ' απηφλ, θαη ζα θαηνηθήζνπκε κέζα ζ' απηφλ. Βθείλνο
πνπ δελ κε αγαπάεη, δελ θπιάηηεη ηα ιφγηα κνπ. Καη ν ιφγνο πνπ αθνχηε, δελ είλαη δηθφο
κνπ, αιιά ηνπ Παηέξα πνπ κε απέζηεηιε. Ώπηά ηα κίιεζα ζε ζαο, ελψ βξίζθνκαη καδί ζαο.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 14:26-31, 15:1-25
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ν Παξάθιεηνο, ην Πλεχκα ην Άγην, πνπ ν Παηέξαο ζα ζηείιεη ζην φλνκά κνπ,
εθείλνο ζα ζαο ηα δηδάμεη φια, θαη ζα ζαο ππελζπκίζεη φια φζα είπα πξνο εζάο. Βηξήλε
αθήλσ ζε ζαο, εηξήλε ηε δηθή κνπ δίλσ ζε ζαο φρη φπσο δίλεη ν θφζκνο, ζαο δίλσ εγψ. Ώο
κε ηαξάδεηαη ε θαξδηά ζαο κήηε λα δεηιηάδεη. Ώθνχζαηε φηη εγψ ζαο είπα: Πεγαίλσ θαη
έξρνκαη πξνο εζάο. Ώλ κε αγαπνχζαηε, ζα ραηξφζαζηαλ φηη είπα: Πεγαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα
επεηδή, ν Παηέξαο κνπ είλαη κεγαιχηεξφο κνπ. Καη ηψξα ζαο ην είπα πξηλ γίλεη, γηα λα
πηζηέςεηε φηαλ γίλεη. Αελ ζα κηιήζσ πνιιά πιένλ καδί ζαο επεηδή, έξρεηαη ν άξρνληαο
ηνχηνπ ηνχ θφζκνπ, θαη δελ έρεη ηίπνηε κέζα ζε κέλα. Ώιιά, γηα λα γλσξίζεη ν θφζκνο φηη
αγαπάσ ηνλ Παηέξα θαη, φπσο κε πξφζηαμε ν Παηέξαο, έηζη θάλσ. εθσζείηε, αο
αλαρσξήζνπκε απφ εδψ. Βγψ είκαη ε άκπεινο ε αιεζηλή, θαη ν Παηέξαο κνπ είλαη ν
γεσξγφο. Κάζε θιήκα ζε κέλα, ην νπνίν δελ θέξλεη θαξπφ, ην απνθφπηεη· θαη θαζέλα ην
νπνίν θέξλεη θαξπφ, ην θαζαξίδεη, γηα λα θέξεη πεξηζζφηεξν θαξπφ. Σψξα, εζείο είζηε
θαζαξνί, εμαηηίαο ηνπ ιφγνπ πνπ ζαο κίιεζα. Μείλεηε ελσκέλνη καδί κνπ θαη εγψ ελσκέλνο
καδί ζαο. πσο ην θιήκα δελ κπνξεί λα θέξεη θαξπφ απφ κφλν ηνπ, αλ δελ κείλεη ελσκέλν
κε ηελ άκπειν, έηζη θη εζείο, αλ δελ κείλεηε ελσκέλνη καδί κνπ. Βγψ είκαη ε άκπεινο, εζείο
ηα θιήκαηα εθείλνο πνπ κέλεη ελσκέλνο καδί κνπ, θαη εγψ καδί ηνπ, απηφο θέξλεη πνιχ
θαξπφ επεηδή, ρσξίο εκέλα δελ κπνξείηε λα θάλεηε ηίπνηε. Ώλ θάπνηνο δελ κείλεη ελσκέλνο
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καδί κνπ, ξίρλεηαη έμσ, φπσο ην θιήκα, θαη μεξαίλεηαη· θαη ηα καδεχνπλ θαη ηα ξίρλνπλ ζε
θσηηά, θαη θαίγνληαη. Ώλ κείλεηε ελσκέλνη καδί κνπ, θαη ηα ιφγηα κνπ κείλνπλ κέζα ζαο, ζα
δεηάηε φ,ηη αλ ζέιεηε, θαη ζα γίλεη ζε ζαο. Καηά ηνχην δνμάδεηαη ν Παηέξαο κνπ, ζην λα
θέξεηε πνιχ θαξπφ θαη έηζη ζα είζηε καζεηέο κνπ. πσο ν Παηέξαο αγάπεζε εκέλα, θαη
εγψ αγάπεζα εζάο, κείλεηε ζηελ αγάπε κνπ. Ώλ θπιάμεηε ηηο εληνιέο κνπ, ζα κείλεηε ζηελ
αγάπε κνπ φπσο εγψ θχιαμα ηηο εληνιέο ηνχ Παηέξα κνπ, θαη κέλσ ζηελ αγάπε ηνπ. Ώπηά
κίιεζα ζε ζαο, γηα λα κείλεη κέζα ζαο ε ραξά κνπ, θαη ε ραξά ζαο λα είλαη πιήξεο. Ώπηή
είλαη ε εληνιή κνπ, λα αγαπάηε ν έλαο ηνλ άιινλ, φπσο εγψ ζαο αγάπεζα. Μεγαιχηεξε απφ
ηνχηε ηελ αγάπε δελ έρεη θαλέλαο, ην λα βάιεη θάπνηνο ηελ ςπρή ηνπ γηα ράξε ησλ θίισλ
ηνπ. Βζείο είζηε θίινη κνπ, αλ θάλεηε φζα εγψ ζαο παξαγγέιισ. Αελ ζαο ιέσ πιένλ
δνχινπο, επεηδή ν δνχινο δελ μέξεη ηη θάλεη ν θχξηφο ηνπ εζάο, φκσο, ζαο απνθάιεζα
θίινπο, επεηδή φια φζα άθνπζα απφ ηνλ Παηέξα κνπ, ζαο ηα θαλέξσζα. Βζείο δελ
δηαιέμαηε εκέλα, αιιά εγψ δηάιεμα εζάο, θαη ζαο δηέηαμα, γηα λα πάηε εζείο θαη λα θάλεηε
θαξπφ, θαη ν θαξπφο ζαο λα κέλεη ψζηε, φ,ηη αλ δεηήζεηε απφ ηνλ Παηέξα ζην φλνκά κνπ, λα
ζαο ην δψζεη. Ώπηά ζαο παξαγγέιισ, λα αγαπάηε ν έλαο ηνλ άιινλ. Ώλ ν θφζκνο ζάο κηζεί,
λα μέξεηε φηη πξσηχηεξα απφ ζαο κίζεζε εκέλα. Ώλ ήζαζηαλ απφ ηνλ θφζκν, ν θφζκνο ζα
αγαπνχζε ην δηθφ ηνπ επεηδή, φκσο, δελ είζηε απφ ηνλ θφζκν, αιιά εγψ ζαο δηάιεμα απφ
ηνλ θφζκν, γη' απηφ ν θφζκνο ζάο κηζεί. Να ζπκάζηε ηνλ ιφγν, πνπ εγψ ζαο είπα: Αελ
ππάξρεη δνχινο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ θχξηφ ηνπ. Ώλ εκέλα έζεζαλ ππφ δησγκφ, ζα ζέζνπλ
ππφ δησγκφ θαη ζαο αλ θχιαμαλ ηνλ ιφγν κνπ, ζα θπιάμνπλ θαη ηνλ δηθφ ζαο. Ώιιά, φια
απηά ζα ηα θάλνπλ ζε ζαο εμαηηίαο ηνχ νλφκαηφο κνπ, επεηδή δελ μέξνπλ απηφλ πνπ κε
απέζηεηιε. Ώλ δελ είρα έξζεη θαη δελ ηνπο είρα κηιήζεη, δελ ζα είραλ ακαξηία· ηψξα, φκσο,
δελ έρνπλ πξφθαζε γηα ηελ ακαξηία ηνπο. Βθείλνο πνπ κηζεί εκέλα, κηζεί θαη ηνλ Παηέξα
κνπ. Ώλ δελ είρα θάλεη αλάκεζά ηνπο ηα έξγα, πνπ θαλέλαο άιινο δελ έθαλε, δελ ζα είραλ
ακαξηία ηψξα, φκσο, θαη είδαλ, θαη κίζεζαλ, θαη εκέλα θαη ηνλ Παηέξα κνπ. Ώιιά, απηφ
έγηλε, γηα λα εθπιεξσζεί ν ιφγνο πνπ είλαη γξακκέλνο κέζα ζηνλ λφκν ηνπο, φηη: «Με
κίζεζαλ ρσξίο αηηία».

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 15:26-27 , 16:1-33
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ηαλ, φκσο, έξζεη ν Παξάθιεηνο, πνπ εγψ ζα ζηείισ ζε ζαο απφ ηνλ Παηέξα, ην
Πλεχκα ηήο αιήζεηαο, πνπ εθπνξεχεηαη απφ ηνλ Παηέξα, εθείλνο ζα δψζεη καξηπξία γηα
κέλα. Ώιιά θη εζείο δίλεηε καξηπξία, επεηδή εμαξρήο είζηε καδί κνπ. Ώπηά ζαο ηα είπα, γηα
85

λα κε ζθαλδαιηζηείηε. Θα ζαο θάλνπλ απνζπλάγσγνπο κάιηζηα, έξρεηαη ψξα, θαηά ηελ
νπνία θαζέλαο πνπ ζα ζαο ζαλαηψζεη ζα λνκίζεη φηη πξνζθέξεη ιαηξεία ζηνλ Θεφ. Καη ζα
ζαο ηα θάλνπλ απηά, επεηδή δελ γλψξηζαλ ηνλ Παηέξα νχηε εκέλα. Ώιιά ζαο ηα είπα απηά
γηα λα ηα ζπκάζηε, φηαλ έξζεη ε ψξα, φηη εγψ ζαο ηα είρα πεη. Καη δελ ζαο ηα είπα εμαξρήο,
επεηδή ήκνπλ καδί ζαο. Καη ηψξα πεγαίλσ ζ' εθείλνλ πνπ κε απέζηεηιε, θαη θαλέλαο απφ
ζαο δελ κε ξσηάεη: Πνχ πεγαίλεηο; Ώιιά, επεηδή ζαο είπα απηά, ε ιχπε γέκηζε ηελ θαξδηά
ζαο. Βγψ, φκσο, ζαο ιέσ ηελ αιήζεηα ζαο ζπκθέξεη λα αλαρσξήζσ εγψ επεηδή, αλ δελ
αλαρσξήζσ, ν Παξάθιεηνο δελ ζα έξζεη ζε ζαο αιιά, αθνχ αλαρσξήζσ, ζα ηνλ ζηείισ ζε
ζαο. Καη φηαλ έξζεη εθείλνο, ζα ειέγμεη ηνλ θφζκν γηα ακαξηία, θαη γηα δηθαηνζχλε, θαη γηα
θξίζε γηα ακαξηία κελ, επεηδή δελ πηζηεχνπλ ζε κέλα γηα δηθαηνζχλε δε, επεηδή πεγαίλσ
ζηνλ Παηέξα κνπ, θαη δελ κε βιέπεηε πιένλ γηα θξίζε κάιηζηα, επεηδή ν άξρνληαο ηνχηνπ
ηνχ θφζκνπ έρεη θξηζεί. Έρσ πνιιά αθφκα λα ζαο πσ, φκσο δελ κπνξείηε ηψξα λα ηα
βαζηάδεηε αιιά, φηαλ έξζεη εθείλνο, ην Πλεχκα ηήο αιήζεηαο, ζα ζαο νδεγήζεη ζε φιε ηελ
αιήζεηα επεηδή, δελ ζα κηιήζεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά ζα κηιήζεη φζα πξφθεηηαη λα
αθνχζεη, θαη ζα ζαο αλαγγείιεη ηα κέιινληα. Βθείλνο ζα δνμάζεη εκέλα, επεηδή απφ ην δηθφ
κνπ ζα πάξεη, θαη ζα ην αλαγγείιεη ζε ζαο. ια φζα έρεη ν Παηέξαο, είλαη δηθά κνπ· γη' απηφ
ζαο είπα φηη, απφ ην δηθφ κνπ ζα πάξεη, θαη ζα ζαο ην αλαγγείιεη. Λίγν αθφκα, θαη δελ κε
βιέπεηε· θαη πάιη ιίγν, θαη ζα κε δείηε επεηδή, εγψ πεγαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα. Σφηε, κεξηθνί
απφ ηνπο καζεηέο ηνπ είπαλ αλακεηαμχ ηνπο: Ση είλαη ηνχην πνπ καο ιέεη: Λίγν, θαη δελ κε
βιέπεηε θαη πάιη ιίγν, θαη ζα κε δείηε θαη φηη: Βγψ πεγαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα; Έιεγαλ,
ινηπφλ: Σνχην ην ιίγν πνπ ιέεη, ηη είλαη; Αελ μέξνπκε ηη κηιάεη. Καηάιαβε, ινηπφλ, ν Εεζνχο
φηη ήζειαλ λα ηνλ ξσηήζνπλ, θαη ηνπο είπε: Γηα ην ζέκα απηφ ζπδεηάηε αλακεηαμχ ζαο, φηη
είπα: Λίγν, θαη δελ κε βιέπεηε, θαη πάιη ιίγν, θαη ζα κε δείηε; αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα
φηη, εζείο ζα θιάςεηε θαη ζα ζξελήζεηε, ν θφζκνο, αληίζεηα, ζα ραξεί εζείο, βέβαηα, ζα
ιππεζείηε ε ιχπε ζαο, φκσο, ζα κεηαβιεζεί ζε ραξά. Δ γπλαίθα, φηαλ γελλάεη, έρεη ιχπε,
επεηδή ήξζε ε ψξα ηεο αθνχ, φκσο, γελλήζεη ην παηδί, δελ ζπκάηαη πιένλ ηε ζιίςε, εμαηηίαο
ηήο ραξάο, φηη έλαο άλζξσπνο γελλήζεθε ζηνλ θφζκν. Κη εζείο, ινηπφλ, ηψξα κελ έρεηε
ιχπε· φκσο, ζα ζαο δσ πάιη, θαη ζα ραξεί ε θαξδηά ζαο, θαη ηε ραξά ζαο θαλέλαο δελ ηελ
αθαηξεί απφ ζαο. Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε δελ ζα δεηήζεηε απφ κέλα ηίπνηε. αο
δηαβεβαηψλσ απφιπηα φηη, φζα αλ δεηήζεηε απφ ηνλ Παηέξα ζην φλνκά κνπ, ζα ζαο ηα
δψζεη. Μέρξη ηψξα δελ δεηήζαηε ηίπνηε ζην φλνκά κνπ δεηάηε θαη ζα παίξλεηε, γηα λα είλαη
πιήξεο ε ραξά ζαο. Ώπηά ηα κίιεζα ζε ζαο κε παξνκνηψζεηο φκσο, έξρεηαη ψξα, νπφηε δελ
ζα κηιήζσ πιένλ κε παξνκνηψζεηο, αιιά ζα ζαο αλαγγείισ αλνηρηά γηα ηνλ Παηέξα. Καηά
ηελ εκέξα εθείλε ζα δεηήζεηε ζην φλνκά κνπ θαη δελ ζαο ιέσ φηη εγψ ζα παξαθαιέζσ ηνλ
Παηέξα γηα ζαο επεηδή, ν ίδηνο ν Παηέξαο ζάο αγαπάεη, γηα ηνλ ιφγν φηη εζείο αγαπήζαηε
86

εκέλα, θαη πηζηέςαηε φηη εγψ απφ ηνλ Παηέξα εμήιζα. Βμήιζα απφ ηνλ Παηέξα, θαη ήξζα
ζηνλ θφζκν πάιη αθήλσ ηνλ θφζκν, θαη πεγαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα. Σνπ ιέλε νη καζεηέο
ηνπ: Αεο, ηψξα κηιάο αλνηρηά, θαη δελ ιεο θακηά παξνκνίσζε. Σψξα γλσξίδνπκε φηη μέξεηο
ηα πάληα, θαη δελ έρεηο αλάγθε λα ζε ξσηάεη θάπνηνο. Ώπ' απηφ πηζηεχνπκε φηη απφ ηνλ Θεφ
εμήιζεο. Ο Εεζνχο απνθξίζεθε ζ' απηνχο: Σψξα πηζηεχεηε; Αέζηε, έξρεηαη ψξα θαη ήδε
ήξζε, λα ζθνξπηζηείηε θάζε έλαο ζηα δηθά ηνπ, θαη λα κε αθήζεηε κφλνλ αιιά, δελ είκαη
κφλνο, επεηδή ν Παηέξαο είλαη καδί κνπ απηά ηα κίιεζα ζε ζαο, ψζηε, ελσκέλνη καδί κνπ,
λα έρεηε εηξήλε. Μέζα ζηνλ θφζκν ζα έρεηε ζιίςε αιιά, λα έρεηε ζάξξνο εγψ λίθεζα ηνλ
θφζκν.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 17:1-26
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθηναπφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπηά κίιεζε ν Εεζνχο, θαη χςσζε ηα κάηηα ηνπ ζηνλ νπξαλφ, θαη είπε: Παηέξα,
ήξζε ε ψξα δφμαζε ηνλ Τηφ ζνπ, γηα λα ζε δνμάζεη θαη ν Τηφο ζνπ θαζψο ηνπ έδσζεο
εμνπζία επάλσ ζε θάζε ζάξθα, γηα λα δψζεη αηψληα δσή ζε φινπο φζνπο έδσζεο ζ' απηφλ.
Κη απηή είλαη ε αηψληα δσή, ην λα γλσξίδνπλ εζέλα ηνλ κφλνλ αιεζηλφ Θεφ, θαη εθείλνλ ηνλ
νπνίνλ απέζηεηιεο, ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ. Βγψ ζε δφμαζα επάλσ ζηε γε· ην έξγν, πνπ κνπ
έδσζεο λα θάλσ, ην ηειείσζα. Καη, ηψξα, εζχ Παηέξα, δφμαζέ κε θνληά ζνπ, κε ηε δφμα
πνπ είρα θνληά ζε ζέλα, πξηλ γίλεη ν θφζκνο. Φαλέξσζα ην φλνκά ζνπ ζηνπο αλζξψπνπο,
πνπ κνπ έδσζεο απφ ηνλ θφζκν. Αηθνί ζνπ ήζαλ, θαη ηνπο έδσζεο ζε κέλα, θαη θχιαμαλ ηνλ
ιφγν ζνπ. Σψξα, γλψξηζαλ φηη φια φζα κνπ έδσζεο είλαη απφ ζέλα επεηδή, ηα ιφγηα πνπ κνπ
έδσζεο, ηα έδσζα ζ' απηνχο θη απηνί δέρζεθαλ, θαη γλψξηζαλ αιεζηλά φηη απφ ζέλα εμήιζα
θαη πίζηεςαλ φηη εζχ κε απέζηεηιεο. Βγψ γη' απηνχο παξαθαιψ δελ παξαθαιψ γηα ηνλ
θφζκν, αιιά γηα εθείλνπο ηνπο νπνίνπο κνπ έδσζεο, επεηδή δηθνί ζνπ είλαη. Καη φια ηα δηθά
κνπ, δηθά ζνπ είλαη, θαη ηα δηθά ζνπ, δηθά κνπ θαη δνμάζηεθα κέζα ζ' απηνχο. Καη δελ είκαη
πιένλ κέζα ζηνλ θφζκν, αιιά απηνί είλαη κέζα ζηνλ θφζκν, θαη εγψ έξρνκαη ζε ζέλα.
Παηέξα άγηε, θχιαμέ ηνπο ζην φλνκά ζνπ, απηνχο πνπ κνπ έδσζεο, γηα λα είλαη έλα, φπσο
εκείο. ηαλ εγψ ήκνπλ καδί ηνπο κέζα ζηνλ θφζκν, εγψ ηνπο δηαθχιαγα ζην φλνκά ζνπ
δηαθχιαμα εθείλνπο πνπ κνπ έδσζεο, θαη θαλέλαο απ' απηνχο δελ ράζεθε, παξά κνλάρα ν
γηνο ηήο απψιεηαο, γηα λα εθπιεξσζεί ε γξαθή. Σψξα, φκσο, έξρνκαη ζε ζέλα, θη απηά ηα
κηιάσ κέζα ζηνλ θφζκν, γηα λα έρνπλ ηε ραξά κνπ κέζα ηνπο πιήξε. Βγψ ηνπο έδσζα ηνλ
ιφγν ζνπ θαη ν θφζκνο ηνχο κίζεζε, επεηδή δελ είλαη απφ ηνλ θφζκν, φπσο εγψ δελ είκαη
απφ ηνλ θφζκν. Αελ παξαθαιψ λα ηνπο ζεθψζεηο απφ ηνλ θφζκν, αιιά λα ηνπο δηαθπιάμεηο
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απφ ηνλ πνλεξφ. Ώπφ ηνλ θφζκν δελ είλαη, φπσο εγψ δελ είκαη απφ ηνλ θφζκν. Ώγίαζέ ηνπο
κέζα ζηελ αιήζεηα ζνπ ν ιφγνο ν δηθφο ζνπ είλαη αιήζεηα. πσο απέζηεηιεο εκέλα ζηνλ
θφζκν, θαη εγψ απέζηεηια απηνχο ζηνλ θφζκν. Καη γηα ράξε ηνπο εγψ αγηάδσ ηνλ εαπηφ
κνπ, γηα λα είλαη θη απηνί αγηαζκέλνη κέζα ζηελ αιήζεηα. Καη δελ παξαθαιψ κνλάρα γη'
απηνχο, αιιά θαη γηα εθείλνπο πνπ ζα πηζηέςνπλ ζε κέλα δηακέζνπ ηνχ ιφγνπ ηνπο γηα λα
είλαη φινη έλα φπσο εζχ, Παηέξα, είζαη ζε ελφηεηα κε κέλα θαη εγψ ζε ελφηεηα κε ζέλα, λα
είλαη θη απηνί έλα ζε ελφηεηα κε καο γηα λα πηζηέςεη ν θφζκνο φηη εζχ κε απέζηεηιεο. Καη
εγψ, ηε δφμα πνπ κνπ έδσζεο, έδσζα ζ' απηνχο γηα λα είλαη έλα, φπσο εκείο είκαζηε έλα.
Βγψ ζε ελφηεηα κ' απηνχο, θη εζχ ζε ελφηεηα κε κέλα γηα λα είλαη ζε κηα νινθιεξσκέλε
ελφηεηα, θαη λα γλσξίδεη ν θφζκνο φηη εζχ κε απέζηεηιεο, θαη ηνπο αγάπεζεο φπσο αγάπεζεο
εκέλα. Παηέξα, εθείλνπο πνπ κνπ έδσζεο, ζέισ, φπνπ είκαη εγψ, λα είλαη θαη εθείλνη καδί
κνπ γηα λα ζσξνχλ ηε δφμα ηε δηθή κνπ, ηελ νπνία κνπ έδσζεο, επεηδή κε αγάπεζεο πξηλ
απφ ηε δεκηνπξγία ηνχ θφζκνπ. Παηέξα δίθαηε, θαη ν θφζκνο δελ ζε γλψξηζε, εγψ φκσο ζε
γλψξηζα, θη απηνί γλψξηζαλ φηη εζχ κε απέζηεηιεο. Καη ηνπο θαλέξσζα ην φλνκά ζνπ, θαη
ζα ην θαλεξψζσ, γηα λα είλαη ε αγάπε, κε ηελ νπνία κε αγάπεζεο, κέζα ηνπο, θαη εγψ κέζα
ζ' απηνχο.

ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ

Πξνθεηείεο
Ηδαθηήι 36:16-23
Καη έγηλε ζε κέλα ιφγνο ηνχ Κπξίνπ, ιέγνληαο: Γηε αλζξψπνπ, φηαλ ν νίθνο Εζξαήι
θαηνίθεζαλ ζηε γε ηνπο, ηε κφιπλαλ κε ηνλ δξφκν ηνπο θαη κε ηηο πξάμεηο ηνπο, ν δξφκνο
ηνπο ήηαλ κπξνζηά κνπ ζαλ απνρσξηζκέλε αθαζαξζία. Γη' απηφ, μέρπζα ηνλ ζπκφ κνπ
επάλσ ηνπο, εμαηηίαο ηνχ αίκαηνο πνπ έρπζαλ επάλσ ζηε γε, θαη εμαηηίαο ησλ εηδψισλ ηνπο,
κε ηα νπνία ηε κφιπλαλ θαη ηνπο δηέζπεηξα αλάκεζα ζηα έζλε, θαη ήζαλ δηαζθνξπηζκέλνη
ζηνπο ηφπνπο ζχκθσλα κε ηνπο δξφκνπο ηνπο, θαη ζχκθσλα κε ηα έξγα ηνπο, ηνπο έθξηλα.
Καη φηαλ κπήθαλ ηα έζλε, φπνπ ήξζαλ, βεβήισζαλ ην άγην φλνκά κνπ, ελψ ιεγφηαλ γη'
απηνχο: Ώπηνί είλαη ν ιαφο ηνχ Κπξίνπ, θαη βγήθαλ απφ ηε γε ηνπ. πιαρλίζηεθα, φκσο,
έλεθα ηνπ αγίνπ κνπ νλφκαηνο, πνπ ν νίθνο Εζξαήι βεβήισζε αλάκεζα ζηα έζλε ζηα νπνία
ήξζαλ. Γη' απηφ, πεο ζηνλ νίθν Εζξαήι: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο: Βγψ δελ ην θάλσ απηφ
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γηα ζαο, νίθνο Εζξαήι, αιιά γηα ην άγην φλνκά κνπ, πνπ βεβειψζαηε αλάκεζα ζηα έζλε, ζηα
νπνία ήξζαηε. Καη ζα αγηάζσ ην κεγάιν κνπ φλνκα, πνπ βεβειψζεθε αλάκεζα ζηα έζλε, ην
νπνίν βεβειψζαηε αλάκεζά ηνπο θαη ηα έζλε ζα γλσξίζνπλ φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο, ιέεη ν
Κχξηνο ν Θεφο, φηαλ αγηαζηψ ζε ζαο κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
Φαικφο 109:1-3
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Θεέ ηεο αίλεζήο κνπ, κε ζησπήζεηο επεηδή, ην ζηφκα ελφο αζεβή, θαη ην ζηφκα ελφο
δφιηνπ, άλνημαλ ελαληίνλ κνπ, κίιεζαλ ελαληίνλ κνπ κε αλαιεζή γιψζζα θαη κε
πεξηθχθισζαλ κε ιφγηα κίζνπο, θαη κε πνιέκεζαλ ρσξίο αηηία.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 26:30-35
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη αθνχ χκλεζαλ, βγήθαλ έμσ ζην φξνο ησλ ειαηψλ. Σφηε, ν Εεζνχο ηνχο ιέεη:
ινη εζείο ζα ζθαλδαιηζηείηε κε κέλα απηή ηε λχρηα· επεηδή, είλαη γξακκέλν: «Θα ρηππήζσ
ηνλ πνηκέλα, θαη ηα πξφβαηα ηνπ πνηκλίνπ ζα δηαζθνξπηζηνχλ» θαη αθνχ αλαζηεζψ, ζα πάσ
πξηλ απφ ζαο ζηε Γαιηιαία. Καη απαληψληαο ν Πέηξνο, ηνπ είπε: Καη αλ φινη
ζθαλδαιηζηνχλ κε ζέλα, εγψ πνηέ δελ ζα ζθαλδαιηζηψ. Ο Εεζνχο ηνχ είπε: ε δηαβεβαηψλσ
φηη, απηή ηε λχρηα, πξηλ ν πεηεηλφο ιαιήζεη, ζα κε απαξλεζείο ηξεηο θνξέο. Ο Πέηξνο ιέεη ζ'
απηφλ: Καη αλ ρξεηαζηεί λα πεζάλσ καδί ζνπ, δελ ζα ζε απαξλεζψ. Σν ίδην είπαλ θαη φινη νη
καζεηέο.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθνπ 14:26-31
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη αθνχ χκλεζαλ, βγήθαλ έμσ ζην βνπλφ ησλ Βιαηψλ. Καη ν Εεζνχο ιέεη ζ' απηνχο
φηη: ινη ζα ζθαλδαιηζηείηε κε κέλα απηή ηε λχρηα επεηδή, είλαη γξακκέλν: «Θα παηάμσ
ηνλ πνηκέλα, θαη ηα πξφβαηα ζα δηαζθνξπηζηνχλ». ηαλ, φκσο, αλαζηεζψ, ζα πάσ πξηλ απφ
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ζαο ζηε Γαιηιαία. Ο Πέηξνο, φκσο, ηνπ είπε: Καη αλ φινη ζθαλδαιηζηνχλ, εγψ φκσο φρη.
Καη ν Εεζνχο ιέεη ζ απηφλ: ε δηαβεβαηψλσ φηη, ζήκεξα, απηή ηε λχρηα, πξηλ ν πεηεηλφο
ιαιήζεη δχν θνξέο, ζα κε αξλεζείο ηξεηο θνξέο. Βθείλνο, φκσο, αθφκα πεξηζζφηεξν έιεγε:
Ώλ ππάξμεη αλάγθε λα πεζάλσ καδί ζνπ, δελ ζα ζε αξλεζψ. Σν ίδην, εμάιινπ, έιεγαλ θαη
φινη νη καζεηέο.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 22:31-39
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ν Κχξηνο είπε: ίκσλα, ίκσλα, δεο, ν ζαηαλάο ζάο δήηεζε, γηα λα ζαο
θνζθηλίζεη ζαλ ην ζηηάξη. Πιελ, εγψ δεήζεθα γηα ζέλα γηα λα κε εθιείςεη ε πίζηε ζνπ θη
εζχ, φηαλ θάπνηε επηζηξέςεηο, ζηήξημε ηνπο αδειθνχο ζνπ. Καη εθείλνο είπε ζ' απηφλ:
Κχξηε, είκαη έηνηκνο λα πάσ καδί ζνπ θαη ζηε θπιαθή θαη ζηνλ ζάλαην. Καη εθείλνο είπε: ε
ζέλα ιέσ, Πέηξν, ζήκεξα ν πεηεηλφο δελ ζα ιαιήζεη, πξηλ κε απαξλεζείο ηξεηο θνξέο φηη δελ
κε γλσξίδεηο. Καη ηνπο είπε: ηαλ ζαο έζηεηια ρσξίο βαιάληην θαη ηαγάξη θαη ππνδήκαηα,
κήπσο ζηεξεζήθαηε θάηη; Καη εθείλνη είπαλ: Σίπνηε. Σνπο είπε, ινηπφλ: Σψξα, φκσο, φπνηνο
έρεη βαιάληην, αο ην πάξεη καδί ηνπ παξφκνηα θαη ηαγάξη θαη φπνηνο δελ έρεη, αο πνπιήζεη ην
ηκάηηφ ηνπ, θαη αο αγνξάζεη κάραηξα. Βπεηδή, ζαο ιέσ φηη αθφκα θαη ηνχην ην γξακκέλν,
πξέπεη λα γίλεη ζε κέλα, ην: «Καη ινγαξηάζηεθε καδί κε αλφκνπο» επεηδή, ηα γξακκέλα γηα
κέλα παίξλνπλ ηέινο. Καη εθείλνη είπαλ: Κχξηε, δεο, δχν κάραηξεο εδψ. Καη εθείλνο ηνχο
είπε: Βίλαη αξθεηφ. Καη θαζψο βγήθε έμσ, πήγε, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζεηά ηνπ, ζην βνπλφ
ησλ Βιαηψλ ηνλ αθνινχζεζαλ δε θαη νη καζεηέο ηνπ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 18:1,2
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Εεζνχο, αθνχ είπε απηά, βγήθε έμσ καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ πέξα απφ ηνλ
ρείκαξξν ησλ Κέδξσλ, φπνπ ήηαλ έλαο θήπνο, ζηνλ νπνίν κπήθε κέζα απηφο θαη νη καζεηέο
ηνπ. Ήμεξε κάιηζηα ηνλ ηφπν θαη ν Ενχδαο, πνπ ηνλ παξέδηλε επεηδή, ν Εεζνχο πνιιέο θνξέο
είρε πάεη εθεί καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ.
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ΔΚΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
Πξνθεηείεο
Ηδαθηήι 22:23-28
Καη έγηλε ζε κέλα ιφγνο ηνχ Κπξίνπ, ιέγνληαο: Γηε αλζξψπνπ, πεο ζ' απηήλ: Βζχ
είζαη ε γε, πνπ δελ θαζαξίζηεθε, θαη δελ έγηλε βξνρή επάλσ ηεο θαηά ηελ εκέξα ηήο νξγήο.
ην κέζνλ ηεο ππάξρεη ζπλσκνζία ησλ πξνθεηψλ ηεο ζαλ ιηνληάξηα πνπ σξχνληαη, πνπ
αξπάδνπλ ην ζήξακα, θαηαηξψλε ςπρέο πήξαλ ζεζαπξνχο θαη πνιχηηκα πξάγκαηα πιήζπλαλ
ηηο ρήξεο ηεο αλάκεζά ηεο. Οη ηεξείο ηεο αζέηεζαλ ηνλ λφκν κνπ, θαη βεβήισζαλ ηα άγηά
κνπ αλάκεζα ζε άγην θαη βέβειν δελ έθαλαλ δηαθνξνπνίεζε, θαη αλάκεζα ζε αθάζαξην θαη
θαζαξφ δελ έθαλαλ δηάθξηζε, θαη έθξπβαλ ηα κάηηα ηνπο απφ ηα ζάββαηά κνπ, θαη κε
βεβήισλαλ αλάκεζά ηνπο. Οη άξρνληέο ηεο είλαη ζην κέζνλ ηεο, ζαλ ιχθνη πνπ αξπάδνπλ ην
ζήξακα, γηα λα μερχλνπλ αίκα, γηα λα αθαλίδνπλ ςπρέο, γηα λα αηζρξνθεξδήζνπλ
αηζρξνθέξδεηα. Καη νη πξνθήηεο ηεο ηνχο πεξηάιεηθαλ κε ακάιαρην πειφ, βιέπνληαο
κάηαηεο νξάζεηο, θαη καληεχνληαο ζ' απηνχο ςέκαηα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικφο 59:1 , 69:20
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε, ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Βιεπζέξσζέ κε απφ ηνπο ερζξνχο κνπ, Θεέ κνπ ππεξάζπηζέ κε απ' απηνχο πνπ
επαλαζηαηνχλ ελαληίνλ κνπ. Πεξίκελα, κάιηζηα, θάπνηνλ λα κε ζπιιππεζεί, αιιά δελ
ππήξμε, θαη παξεγνξεηέο, αιιά δελ βξήθα.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 26:26-46
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σφηε, έξρεηαη καδί ηνπο ν Εεζνχο ζε έλα ρσξηφ, πνπ ιέγεηαη Γεζζεκαλή θαη ιέεη
ζηνπο καζεηέο: Καζήζηε απηνχ, κέρξηο φηνπ πάσ θαη πξνζεπρεζψ εθεί. Καη αθνχ παξέιαβε
ηνλ Πέηξν θαη ηνπο δχν γηνπο ηνχ Γεβεδαίνπ, άξρηζε λα ιππάηαη θαη λα αδεκνλεί. Σφηε, ηνπο
ιέεη: Δ ςπρή κνπ είλαη πεξίιππε κέρξη ζαλάηνπ κείλεηε εδψ θαη αγξππλείηε καδί κνπ. Καη
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αθνχ πξνρψξεζε ιίγν, έπεζε κε ην πξφζσπφ ηνπ ζηε γε, πξνζεπρφκελνο θαη ιέγνληαο:
Παηέξα κνπ, αλ είλαη δπλαηφλ, αο παξέιζεη απφ κέλα απηφ ην πνηήξη· φκσο, φρη φπσο εγψ
ζέισ, αιι' φπσο εζχ. Καη έξρεηαη πξνο ηνπο καζεηέο, θαη ηνπο βξίζθεη λα θνηκνχληαη, θαη
ιέεη πξνο ηνλ Πέηξν: Έηζη δελ κπνξέζαηε λα αγξππλήζεηε κία ψξα καδί κνπ; Ώγξππλείηε
θαη πξνζεχρεζηε, γηα λα κε κπείηε ζε πεηξαζκφ ην κελ πλεχκα είλαη πξφζπκν, ε ζάξθα φκσο
είλαη αδχλακε. Ξαλά, γηα δεχηεξε θνξά πήγε θαη πξνζεπρήζεθε, ιέγνληαο: Παηέξα κνπ, αλ
δελ είλαη δπλαηφλ λα παξέιζεη απφ κέλα ηνχην ην πνηήξη, ρσξίο λα ην πησ, αο γίλεη ην
ζέιεκά ζνπ. Καη φηαλ ήξζε ηνχο βξίζθεη πάιη λα θνηκνχληαη επεηδή, ηα κάηηα ηνπο ήζαλ
βαξηά. Καη αθνχ ηνπο άθεζε, πήγε μαλά θαη πξνζεπρήζεθε γηα ηξίηε θνξά, ιέγνληαο ηνλ
ίδην ιφγν. Σφηε, έξρεηαη ζηνπο καζεηέο, θαη ηνπο ιέεη: Κνηκάζηε, ινηπφλ, θαη αλαπαχεζηε
λα! πιεζίαζε ε ψξα, θαη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ παξαδίλεηαη ζε ρέξηα ακαξησιψλ ζεθσζείηε,
αο πάκε δέζηε, πιεζίαζε απηφο πνπ κε παξαδίλεη.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 14:32-42
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν , ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη έξρνληαη ζε έλαλ ηφπν, πνπ ιεγφηαλ Γεζζεκαλή θαη ιέεη ζηνπο καζεηέο ηνπ:
Καζήζηε εδψ, κέρξηο φηνπ πξνζεπρεζψ. Καη παίξλεη καδί ηνπ ηνλ Πέηξν θαη ηνλ Εάθσβν θαη
ηνλ Εσάλλε θαη άξρηζε λα ζπληαξάδεηαη θαη λα αγσληά. Καη ηνπο ιέεη: Πεξίιππε είλαη ε
ςπρή κνπ κέρξη ζαλάηνπ κείλεηε εδψ, θαη αγξππλείηε. Καη αθνχ πξνρψξεζε ιίγν, έπεζε
επάλσ ζηε γε, θαη πξνζεπρφηαλ, λα πεξάζεη απ' απηφλ, αλ είλαη δπλαηφλ, εθείλε ε ψξα. Καη
έιεγε: Ώββά, Παηέξα, φια είλαη δπλαηά ζε ζέλα απνκάθξπλε απφ κέλα ηνχην ην πνηήξη φρη,
φκσο, φ,ηη εγψ ζέισ, αιιά φ,ηη εζχ. Καη έξρεηαη, θαη ηνπο βξίζθεη λα θνηκνχληαη θαη ιέεη
ζηνλ Πέηξν: ίκσλα, θνηκάζαη; Αελ κπφξεζεο κία ψξα λα αγξππλήζεηο; Ώγξππλείηε, θαη
πξνζεχρεζηε, γηα λα κε κπείηε ζε πεηξαζκφ ην κελ πλεχκα είλαη πξφζπκν, ε ζάξθα φκσο
είλαη αζζελήο. Καη πήγε πάιη θαη πξνζεπρήζεθε, ιέγνληαο ηνλ ίδην ιφγν. Καη φηαλ
επέζηξεςε, ηνπο βξήθε πάιη λα θνηκνχληαη, επεηδή ηα κάηηα ηνπο είραλ βαξχλεη, θαη δελ
ήμεξαλ ηη λα ηνπ απαληήζνπλ. Καη έξρεηαη ηελ ηξίηε θνξά θαη ηνπο ιέεη: Κνηκάζηε ην
ινηπφλ, θαη αλαπαχεζηε αξθεί ήξζε ε ψξα πξνζέμηε, ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ παξαδίλεηαη ζηα
ρέξηα ησλ ακαξησιψλ ζεθσζείηε, αο πάκε δέζηε, πιεζίαζε απηφο πνπ κε παξαδίλεη.
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Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 22:40-46
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη φηαλ ήξζε ζηνλ ηφπν, είπε ζ' απηνχο: Πξνζεχρεζηε γηα λα κε κπείηε ζε
πεηξαζκφ. Κη απηφο ρσξίζηεθε απ' απηνχο ζε απφζηαζε πεξίπνπ βνιήο κηαο πέηξαο, θαη
αθνχ γνλάηηζε, πξνζεπρφηαλ, ιέγνληαο: Παηέξα, αλ ζέιεηο, λα απνκαθξχλεηο απφ κέλα
ηνχην ην πνηήξη φκσο, φρη ην δηθφ κνπ ζέιεκα, αιιά ην δηθφ ζνπ αο γίλεη. Καη θάλεθε ζ'
απηφλ έλαο άγγεινο απφ ηνλ νπξαλφ εληζρχνληάο ηνλ. Καη θαζψο ήξζε ζε αγσλία,
πξνζεπρφηαλ πην ζεξκά. Έγηλε, κάιηζηα, ν ηδξψηαο ηνπ ζαλ ζξφκβνη αίκαηνο πνπ
θαηέβαηλαλ ζηε γε. Καη φηαλ ζεθψζεθε απφ ηελ πξνζεπρή, ήξζε ζηνπο καζεηέο ηνπ, θαη
ηνπο βξήθε λα θνηκνχληαη απφ ηε ιχπε. Καη ηνπο είπε: Ση θνηκάζηε; εθσζείηε θαη
πξνζεχρεζηε, γηα λα κε κπείηε ζε πεηξαζκφ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 18:3-9
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε , ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Ενχδαο, ινηπφλ, παίξλνληαο ην ηάγκα, θαη ππεξέηεο απφ ηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο
Φαξηζαίνπο, έξρεηαη εθεί κε θαλνχο θαη ιακπάδεο θαη φπια. Καη ν Εεζνχο, μέξνληαο φια
φζα έξρνληαλ επάλσ ηνπ, βγήθε έμσ, θαη ηνπο είπε: Πνηνλ δεηάηε; Σνπ απνθξίζεθαλ: Σνλ
Εεζνχ ηνλ Ναδσξαίν. Ο Εεζνχο ιέεη ζ' απηνχο: Βγψ είκαη. ηεθφηαλ δε καδί ηνπο θαη ν
Ενχδαο, απηφο πνπ ηνλ παξέδηλε. Καζψο, ινηπφλ, ηνπο είπε, φηη: Βγψ είκαη, ζχξζεθαλ πξνο
ηα πίζσ, θαη έπεζαλ θαηαγήο. Σνπο ξψηεζε, ινηπφλ, μαλά: Πνηνλ δεηάηε; Καη εθείλνη είπαλ:
Σνλ Εεζνχ ηνλ Ναδσξαίν. Ο Εεζνχο απνθξίζεθε: αο είπα φηη, εγψ είκαη. Ώλ, ινηπφλ, εκέλα
δεηάηε, αθήζηε ηνχηνπο λα θχγνπλ γηα λα εθπιεξσζεί ν ιφγνο, πνπ είπε, φηη: Ώπ' απηνχο
πνπ κνπ έδσζεο, δελ απφιεζα θαλέλαλ.
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ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ

Πξνθεηείεο
Ηεξεκίαο 9:7-11
Γη' απηφ, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ: Αέζηε, ζα ηνπο βάισ ζε ρσλεπηήξη, θαη
ζα ηνπο δνθηκάζσ επεηδή, πψο ζα θάλσ γηα ράξε ηήο ζπγαηέξαο ηνχ ιανχ κνπ; Δ γιψζζα
ηνπο είλαη βέινο πνπ εμαθνληίδεηαη· κηιάεη δφιηα θάζε έλαο κηιάεη κε ην ζηφκα ηνπ εηξεληθά
πξνο ηνλ πιεζίνλ ηνπ, φκσο ζηελ θαξδηά ηνπ ζηήλεη ελαληίνλ ηνπ ελέδξα. Αελ ζα ηνπο
επηζθεθζψ γη' απηά; ιέεη ν Κχξηνο ε ςπρή κνπ δελ ζα εθδηθεζεί ελάληηα ζε έλα ηέηνην έζλνο;
Γηα ηα βνπλά ζα αλαιάβσ θιαπζκφ θαη ζξήλν, θαη γηα ηηο βνζθέο ηήο εξήκνπ νδπξκφ,
επεηδή αθαλίζηεθαλ, ψζηε δελ ππάξρεη άλζξσπνο πνπ λα δηαβαίλεη νχηε αθνχγεηαη θσλή
πνηκλίνπ απφ ην πνπιί ηνχ νπξαλνχ κέρξη ην θηήλνο, έθπγαλ, απήιζαλ. Καη ζα θαηαζηήζσ
ηελ Εεξνπζαιήκ ζε ζσξνχο, θαηνηθία ηζαθαιηψλ θαη ζα θάλσ ηηο πφιεηο ηνχ Ενχδα
εξήκσζε, ψζηε λα κε ππάξρεη απηφο πνπ θαηνηθεί. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηεδεθηήι 21:28-32
Κη εζχ, γηε αλζξψπνπ, πξνθήηεπζε, θαη πεο: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο, γηα ηνπο
γηνπο Ώκκψλ, θαη γηα ηνλ νλεηδηζκφ ηνπο θαη πεο: Δ ξνκθαία, ε ξνκθαία είλαη γπκλσκέλε,
ζηηιβσκέλε γηα ηε ζθαγή, γηα λα εμνινζξεχζεη, ιάκπνληαο,ελψ βιέπνπλ κάηαηεο νξάζεηο
γηα ζέλα, ελψ καληεχνπλ γηα ζέλα ςέκα, γηα λα ζε βάινπλ επάλσ ζηνλ ηξάρειν ησλ
ηξαπκαηηζκέλσλ, ησλ αζεβψλ, γηα ηνπο νπνίνπο ήξζε ε εκέξα, φηαλ ε αλνκία ηνπο έθηαζε
ζην ηέινο. Βπίζηξεςέ ηελ ζηε ζήθε ηεο. Θα ζε θξίλσ ζηνλ ηφπν φπνπ θηίζηεθεο, ζηε γε ηήο
γέλλεζήο ζνπ. Καη ζα μερχλσ ηελ νξγή κνπ επάλσ ζνπ· κέζα ζηε θσηηά ηήο νξγήο κνπ ζα
θπζήμσ επάλσ ζνπ θαη ζα ζε παξαδψζσ ζηα ρέξηα άγξησλ αλδξψλ, πνπ ραιθεχνπλ φιεζξν.
Θα γίλεηο ηξνθή θσηηάο· ην αίκα ζνπ ζα είλαη ζην κέζνλ ηήο γεο ζνπ δελ ζα ππάξρεη πιένλ
αλάκλεζε γηα ζέλα εγψ κίιεζα, ν Κχξηνο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικφο 28:4
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
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Οη νκηινχκελνη γηα εηξήλε κε ηνπο θνληηλνχο ηνπο, έρνπλ φκσο θαθία κέζα ζηηο
θαξδηέο ηνπο. Αψζε ζ' απηνχο ζχκθσλα κε ηα έξγα ηνπο, θαη ζχκθσλα κε ηελ πνλεξία ησλ
πξάμεψλ ηνπο

Φαικφο 35:4
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Ώο αηζρπλζνχλ, θαη αο ληξαπνχλ, απηνί πνπ δεηνχλ ηελ ςπρή κνπ αο ζηξέςνπλ πξνο
ηα πίζσ, θαη αο ληξνπηαζηνχλ απηνί πνπ ζέινπλ ην θαθφ κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 26:47-58
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν , ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ελψ απηφο αθφκα κηινχζε, μάθλνπ, ν Ενχδαο, έλαο απφ ηνπο δψδεθα, ήξζε θαη
καδί ηνπ έλα κεγάιν πιήζνο κε κάραηξεο θαη μχια, απφ ηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο
πξεζβχηεξνπο ηνπ ιανχ. Καη εθείλνο πνπ ηνλ παξέδηλε, ηνπο έδσζε έλα ζεκάδη, ιέγνληαο:
πνηνλ θηιήζσ, απηφο είλαη πηάζηε ηνλ. Κη ακέζσο, αθνχ πιεζίαζε ηνλ Εεζνχ, είπε: Υαίξε,
Ραββί θαη ηνλ θαηαθίιεζε. Καη ν Εεζνχο είπε ζ' απηφλ: Φίιε, γηαηί ήξζεο; Σφηε, αθνχ ήξζαλ
θνληά, έβαιαλ ηα ρέξηα επάλσ ζηνλ Εεζνχ, θαη ηνλ έπηαζαλ. Καη μάθλνπ, έλαο, απφ
εθείλνπο πνπ ήζαλ καδί κε ηνλ Εεζνχ, απιψλνληαο ην ρέξη, ηξάβεμε ηε κάραηξά ηνπ, θαη
ρηππψληαο ηνλ δνχιν ηνχ αξρηεξέα, ηνπ απέθνςε ην απηί ηνπ. Σφηε, ν Εεζνχο ιέεη ζ' απηφλ:
Ξαλαβάιε ηε κάραηξά ζνπ ζηε ζέζε ηεο επεηδή, φινη φζνη πηάζνπλ κάραηξα, κε κάραηξα ζα
πεζάλνπλ ή λνκίδεηο φηη δελ κπνξψ λα παξαθαιέζσ ηψξα θηφιαο ηνλ Παηέξα κνπ, θαη ζα
ζηήζεη θνληά κνπ πεξηζζφηεξεο απφ δψδεθα ιεγεψλεο αγγέισλ; Πψο, ινηπφλ, ζα
εθπιεξσζνχλ νη γξαθέο, φηη έηζη πξέπεη λα γίλεη; Καηά ηελ ψξα εθείλε ν Εεζνχο είπε πξνο
ηα πιήζε: ΐγήθαηε ζαλ ζε ιεζηή, κε κάραηξεο θαη μχια, γηα λα κε ζπιιάβεηε; Καζεκεξηλά
θαζφκνπλ θνληά ζαο, δηδάζθνληαο κέζα ζην ηεξφ, θαη δελ κε πηάζαηε. Καη φιν απηφ έγηλε,
γηα λα εθπιεξσζνχλ νη γξαθέο ησλ πξνθεηψλ. Σφηε, φινη νη καζεηέο, αθνχ ηνλ
εγθαηέιεηςαλ, έθπγαλ. Καη εθείλνη πνπ είραλ πηάζεη ηνλ Εεζνχ, ηνλ έθεξαλ ζηνλ αξρηεξέα
Κατάθα, φπνπ ζπγθεληξψζεθαλ νη γξακκαηείο θαη νη πξεζβχηεξνη. Ο δε Πέηξνο ηνλ
αθνινπζνχζε απφ καθξηά, κέρξη ηελ απιή ηνχ αξρηεξέα θαη αθνχ κπήθε κέζα, θαζφηαλ καδί
κε ηνπο ππεξέηεο, γηα λα δεη ην ηέινο.
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Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 14:43-45
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κη ακέζσο, ελψ αθφκα κηινχζε, έξρεηαη ν Ενχδαο, έλαο απφ ηνπο δψδεθα, θαη καδί
ηνπ έλα κεγάιν πιήζνο κε κάραηξεο θαη μχια, εθ κέξνπο ησλ αξρηεξέσλ θαη ησλ
γξακκαηέσλ θαη ησλ πξεζβπηέξσλ. Κη απηφο πνπ ηνλ παξέδηλε ηνπο είρε δψζεη έλα ζεκάδη,
ιέγνληαο: πνηνλ θηιήζσ, απηφο είλαη πηάζηε ηνλ θαη θέξηε ηνλ κε ζηγνπξηά. Καη φηαλ ήξζε,
ακέζσο θαζψο ηνλ πιεζίαζε, ιέεη: Ραββί, Ραββί θαη ηνλ θαηαθίιεζε. Καη εθείλνη έβαιαλ
επάλσ ηνπ ηα ρέξηα ηνπο, θαη ηνλ έπηαζαλ. Καη έλαο, θάπνηνο απ' απηνχο πνπ
παξαζηέθνληαλ, ηξαβψληαο ηε κάραηξα, ρηχπεζε ηνλ δνχιν ηνχ αξρηεξέα, θαη ηνπ απέθνςε
ην απηί ηνπ. Καη ν Εεζνχο, απνθξηλφκελνο, είπε ζ' απηνχο: ΐγήθαηε ζαλ ελάληηα ζε ιεζηή,
κε κάραηξεο θαη μχια γηα λα κε ζπιιάβεηε; Κάζε εκέξα ήκνπλ θνληά ζαο δηδάζθνληαο κέζα
ζην ηεξφ, θαη δελ κε πηάζαηε· φκσο, απηφ έγηλε γηα λα εθπιεξσζνχλ νη γξαθέο. Καη αθνχ
φινη ηνλ άθεζαλ, έθπγαλ. Καη έλαο, θάπνηνο λεαξφο, ηνλ αθνινπζνχζε, πεξηηπιηγκέλνο κε
ζεληφλη ζην γπκλφ ηνπ ζψκα θαη ηνλ πηάλνπλ νη άιινη λεαξνί. Βθείλνο, φκσο, αθήλνληαο ην
ζεληφλη, έθπγε απ' απηνχο γπκλφο.
Καη έθεξαλ ηνλ Εεζνχ ζηνλ αξρηεξέα θαη
ζπγθεληξψλνληαη ζ' απηφλ φινη νη αξρηεξείο θαη νη πξεζβχηεξνη θαη νη γξακκαηείο. Καη ν
Πέηξνο ηνλ αθνινπζνχζε απφ καθξπά κέρξη κέζα ζηελ απιή ηνχ αξρηεξέα θαη θαζφηαλ καδί
κε ηνπο ππεξέηεο, θαη δεζηαηλφηαλ ζηε θσηηά.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 22:47-55
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ελψ απηφο αθφκα κηινχζε, μάθλνπ, έλα πιήζνο απφ αλζξψπνπο, θαη ν
νλνκαδφκελνο Ενχδαο, έλαο απφ ηνπο δψδεθα, εξρφηαλ κπξνζηά απ' απηνχο, θαη πιεζίαζε
ζηνλ Εεζνχ γηα λα ηνλ θηιήζεη. Ο δε Εεζνχο είπε ζ' απηφλ: Ενχδα, κε θίιεκα παξαδίλεηο ηνλ
Τηφ ηνχ αλζξψπνπ; Καη εθείλνη πνπ ήζαλ γχξσ ηνπ βιέπνληαο ηη επξφθεηην λα γίλεη, είπαλ ζ'
απηφλ: Κχξηε, λα ρηππήζνπκε κε ηε κάραηξα; Καη έλαο απ' απηνχο ρηχπεζε ηνλ δνχιν ηνχ
Ώξρηεξέα, θαη ηνπ απέθνςε ην δεμί απηί. Καη ν Εεζνχο, απνθξηλφκελνο, είπε: Ώθήζηε κέρξηο
εδψ θαη πηάλνληαο ην απηί ηνπ, ηνλ γηάηξεςε. Καη ν Εεζνχο είπε ζ' απηνχο πνπ ήξζαλ
ελαληίνλ ηνπ, ζηνπο αξρηεξείο θαη ζηνπο ζηξαηεγνχο ηνχ ηεξνχ θαη ζηνπο πξεζβχηεξνπο:
ΐγήθαηε ζαλ ελάληηα ζε έλαλ ιεζηή κε κάραηξεο θαη μχια; Καζεκεξηλά ήκνπλ καδί ζαο
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κέζα ζην ηεξφ, θαη δελ απιψζαηε ηα ρέξηα ζαο επάλσ κνπ αιιά, απηή είλαη ε ψξα ζαο, θαη ε
εμνπζία ηνχ ζθφηνπο. Καη αθνχ ηνλ ζπλέιαβαλ, ηνλ έθεξαλ θαη ηνλ έβαιαλ κέζα ζηνλ νίθν
ηνχ αξρηεξέα. Καη ν Πέηξνο αθνινπζνχζε απφ καθξηά. Καη θαζψο άλαςαλ θσηηά ζην κέζνλ
ηήο απιήο, θάζεζαλ φινη καδί, θαζφηαλ δε θαη ν Πέηξνο αλάκεζά ηνπο.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 18:10-14
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε , ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σφηε, ν ίκσλαο Πέηξνο, έρνληαο κηα κάραηξα, ηελ έζπξε, θαη ρηχπεζε ηνλ δνχιν
ηνχ αξρηεξέα, θαη ηνπ απέθνςε ην δεμί ηνπ απηί. Σν δε φλνκα ηνπ δνχινπ ήηαλ Μάιρνο. Ο
Εεζνχο, ινηπφλ, είπε ζηνλ Πέηξν: ΐάιε ηε κάραηξά ζνπ ζηε ζήθε. Σν πνηήξη πνπ κνπ έδσζε
ν Παηέξαο, δελ ζα ην πησ; Σν ηάγκα, ινηπφλ, θαη ν ρηιίαξρνο θαη νη ππεξέηεο ησλ Ενπδαίσλ
ζπλέιαβαλ ηνλ Εεζνχ θαη ηνλ έδεζαλ, ηνλ έθεξαλ δε πξψηα ζηνλ Άλλα επεηδή ήηαλ πεζεξφο
ηνχ Κατάθα, ν νπνίνο ήηαλ αξρηεξέαο εθείλνπ ηνχ ρξφλνπ. Καη ν Κατάθαο ήηαλ απηφο πνπ
ζπκβνχιεπζε ηνπο Ενπδαίνπο φηη, ζπκθέξεη λα ραζεί έλαο άλζξσπνο γηα ράξε ηνχ ιανχ.

ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ
ΠΑΡΑΚΔΤΖ
Πξνθεηείεο
Ζζαΐαο 27:11-13 , 28:1-15
ηαλ ηα θιαδηά ηεο μεξαζνχλ, ζα απνθνπνχλ ζάξζνπλ νη γπλαίθεο, θαη ζα ηα
θαηαθάςνπλ επεηδή, είλαη ιαφο αζχλεηνο γη' απηφ, απηφο πνπ ηνλ δεκηνχξγεζε, δελ ζα ηνλ
ιππεζεί, θη απηφο πνπ ηνλ έπιαζε, δελ ζα ηνλ ειεήζεη. Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ν Κχξηνο
ζα εθηηλάμεη απφ ηε δηψξπγα ηνπ πνηακνχ κέρξη ην ξεχκα ηήο Ώηγχπηνπ, θη εζείο ζα
ζπλαρζείηε έλαο έλαο ρσξηζηά, εζείο νη γηνη Εζξαήι. Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ζα
ζαιπηρηεί κεγάιε ζάιπηγγα, θαη ζάξζνπλ απηνί πνπ θαηαθζείξνληαλ ζηε γε ηήο Ώζζπξίαο,
θαη νη απνδησγκέλνη ζηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, θαη ζα ιαηξεχζνπλ επάλσ ζην άγην βνπλφ ζηελ
Εεξνπζαιήκ. Οπαη ζην ζηεθάλη ηήο ππεξεθάλεηαο ησλ κέζπζσλ ηνπ Βθξατκ, ησλ νπνίσλ ε
έλδνμε σξαηφηεηα είλαη άλζνο πνπ καξαίλεηαη νη νπνίνη θαηαθπξηεχνληαη απφ ην θξαζί
επάλσ ζηηο θνξπθέο ησλ παρέσλ θνηιάδσλ! Να, ν Κχξηνο έρεη έλαλ ηζρπξφ θαη δπλαηφ, πνπ
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ζαλ ζφξπβνο απφ ραιάδη, ζαλ θαηαζηξεπηηθφο αλεκνζηξφβηινο, ζαλ θαηαθιπζκφο δπλαηψλ
λεξψλ, πνπ πιεκκπξίδνπλ, ζα θαηαξξίςεη ηα πάληα ζηε γε, κε ην ρέξη ηνπ. Σν ζηεθάλη ηήο
ππεξεθάλεηαο ησλ κέζπζσλ ηνπ Βθξατκ ζα θαηαπαηεζεί θάησ απφ ηα πφδηα. Καη ην άλζνο
ηήο έλδνμεο σξαηφηεηάο ηνπο, πνπ είλαη ζηελ θνξπθή ηήο παρηάο θνηιάδαο, θαζψο
καξαίλεηαη, ζα γίλεη ζαλ ηνλ πξψηκν θαξπφ ηνπ θαινθαηξηνχ· ηνλ νπνίν, εθείλνο πνπ ζα ηνλ
δεη, θαζψο ηνλ πάξεη ζην ρέξη ηνπ, ηνλ θαηαπίλεη. Καηά ηελ εκέξα εθείλε, ν Κχξηνο ησλ
δπλάκεσλ ζα είλαη ζηεθάλη δφμαο, θαη δηάδεκα σξαηφηεηαο ζην ππφινηπν ηνπ ιανχ ηνπ, θαη
πλεχκα θξίζεο ζ' εθείλνλ πνπ θάζεηαη γηα θξίζε, θαη δχλακε ζ' απηνχο πνπ απσζνχλ ηνλ
πφιεκν κέρξη ησλ ππιψλ. Πιελ, θη απηνί πιαλήζεθαλ απφ θξαζί, θαη παξαδξφκεζαλ απφ
ζίθεξα ν ηεξέαο θαη ν πξνθήηεο πιαλήζεθαλ απφ ζίθεξα, ηνπο θαηάπηε ην θξαζί,
παξαδξφκεζαλ απφ ζίθεξα· πιαληνχληαη θαηά ηελ φξαζε, πξνζθφπηνπλ θαηά ηελ θξίζε.
Βπεηδή, φια ηα ηξαπέδηα είλαη γεκάηα απφ εκεηφ θαη αθαζαξζία, θαλέλαο ηφπνο δελ κέλεη
θαζαξφο. Πνηνο ζα δηδάμεη ηε ζνθία; Καη πνηνλ ζα θάλεη λα θαηαιάβεη ηε δηδαζθαιία; Ώπηνί
είλαη ζαλ απνγαιαθηηζκέλα βξέθε, απνζπαζκέλα απφ ηνπο καζηνχο. Βπεηδή, κε δηδαζθαιία
επάλσ ζε δηδαζθαιία, κε δηδαζθαιία επάλσ ζε δηδαζθαιία, κε ζηίρν επάλσ ζε ζηίρν, ζηίρν
επάλσ ζε ζηίρν, ιίγν εδψ, ιίγν εθεί, επεηδή, κε ςειιίδνληα ρείιε, θαη κε άιιε γιψζζα, ζα
κηιάεη ζ' απηφλ ηνλ ιαφ ζηνλ νπνίν είπε: Ώπηή είλαη ε αλάπαπζε, κε ηελ νπνία κπνξείηε λα
αλαπαχζεηε ηνλ θνπξαζκέλν, θη απηή είλαη ε άλεζε αιι' απηνί δελ ζέιεζαλ λα αθνχζνπλ.
Καη ν ιφγνο ηνχ Κπξίνπ ζα ηνπο είλαη δηδαζθαιία επάλσ ζε δηδαζθαιία, δηδαζθαιία επάλσ
ζε δηδαζθαιία, ζηίρνο επάλσ ζε ζηίρν, ζηίρνο επάλσ ζε ζηίρν, ιίγν εδψ, ιίγν εθεί γηα λα
πεξπαηήζνπλ, θαη λα πξνζθφςνπλ πξνο ηα πίζσ, θαη λα ζπληξηθηνχλ, θαη λα παγηδεπηνχλ,
θαη λα πηαζηνχλ. Γη' απηφ, αθνχζηε ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ, άλζξσπνη ριεπαζηέο, νη νπνίνη
νδεγείηε απηφλ ηνλ ιαφ, πνπ είλαη ζηελ Εεξνπζαιήκ. Βπεηδή, είπαηε: Βκείο θάλακε ζπλζήθε
κε ηνλ ζάλαην, θαη ζπκθσλήζακε κε ηνλ άδε φηαλ ε κάζηηγα δηαβαίλεη πιεκκπξίδνληαο, δελ
ζάξζεη ζε καο δεδνκέλνπ φηη, θαηαθχγηφ καο θάλακε ην ςέκα, θαη ζα θξπθηνχκε θάησ απφ
ηελ ςεπηηά. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικφο 2:1,2,4,5
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Γηαηί θξχαμαλ ηα έζλε,θαη νη ιανί κειέηεζαλ κάηαηα; Παξαζηάζεθαλ νη βαζηιηάδεο
ηήο γεο, θαη νη άξρνληεο ζπγθεληξψζεθαλ καδί, ελάληηα ζηνλ Κχξην, θαη ελάληηα ζηνλ
Υξηζηφ ηνπ, ιέγνληαο: Βθείλνο πνπ θάζεηαη ζηνπο νπξαλνχο, ζα γειάζεη ν Κχξηνο ζα ηνπο
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κπθηεξίζεη. Σφηε, ζηελ νξγή ηνπ ζα κηιήζεη ζ' απηνχο, θαη ζηνλ ζπκφ ηνπ ζα ηνπο
ζπληαξάμεη.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 26:59-75
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Οη δε αξρηεξείο θαη νη πξεζβχηεξνη θαη νιφθιεξν ην ζπλέδξην δεηνχζαλ
ςεπδνκαξηπξία ελάληηα ζηνλ Εεζνχ, γηα λα ηνλ ζαλαηψζνπλ θαη δελ βξήθαλ θαη παξφιν
πνπ ήξζαλ πνιινί ςεπδνκάξηπξεο, δελ βξήθαλ. Όζηεξα, φκσο, θαζψο πξνζήιζαλ δχν
ςεπδνκάξηπξεο, είπαλ: Ώπηφο είπε: Μπνξψ λα γθξεκίζσ ηνλ λαφ ηνχ Θενχ, θαη κέζα ζε
ηξεηο εκέξεο λα ηνλ θηίζσ. Καη αθνχ ζεθψζεθε ν αξρηεξέαο, ηνπ είπε: Αελ απαληάο; Ση
καξηπξνχλ απηνί ελαληίνλ ζνπ; Καη ν Εεζνχο ζησπνχζε. Καη απαληψληαο ν αξρηεξέαο, ηνπ
είπε: ε νξθίδσ ζηνλ δσληαλφ Θεφ, λα καο πεηο, αλ εζχ είζαη ν Υξηζηφο, ν Τηφο ηνχ Θενχ. Ο
Εεζνχο ιέεη ζ' απηφλ: Βζχ ην είπεο φκσο, ζαο ιέσ: ην εμήο, ζα δείηε ηνλ Τηφ ηνχ αλζξψπνπ
λα θάζεηαη ζηα δεμηά ηήο δχλακεο, θαη λα έξρεηαη επάλσ ζηα ζχλλεθα ηνπ νπξαλνχ. Σφηε, ν
αξρηεξέαο μέζρηζε ηα ηκάηηά ηνπ, ιέγνληαο φηη: ΐιαζθήκεζε ηη αλάγθε έρνπκε πιένλ απφ
κάξηπξεο. Να, ηψξα αθνχζαηε ηε βιαζθεκία ηνπ ηη ζαο θαίλεηαη; Καη εθείλνη, απαληψληαο,
είπαλ: Βίλαη έλνρνο ζαλάηνπ. Σφηε, έθηπζαλ ζην πξφζσπφ ηνπ, θαη ηνλ γξνλζνθφπεζαλ·
άιινη, κάιηζηα, ηνλ ραζηνχθηζαλ, ιέγνληαο: Πξνθήηεπζε ζε καο, Υξηζηέ, πνηνο είλαη απηφο
πνπ ζε ρηχπεζε; Ο δε Πέηξνο θαζφηαλ έμσ ζηελ απιή θαη ήξζε θνληά ηνπ κία δνχιε,
ιέγνληαο: Κη εζχ ήζνπλ καδί κε ηνλ Εεζνχ, ηνλ Γαιηιαίν. Καη εθείλνο αξλήζεθε κπξνζηά
ζε φινπο, ιέγνληαο: Αελ μέξσ ηη ιεο. Καη φηαλ βγήθε έμσ ζηνλ ππιψλα, ηνλ είδε κηα άιιε,
θαη ιέεη ζ' απηνχο πνπ ήζαλ εθεί: Κη απηφο ήηαλ καδί κε ηνλ Εεζνχ, ηνλ Ναδσξαίν.
Ώξλήζεθε θαη πάιη, κε φξθν, φηη: Αελ γλσξίδσ ηνλ άλζξσπν. Καη χζηεξα απφ ιίγν, θαζψο
ήξζαλ θνληά απηνί πνπ ζηέθνληαλ ηξηγχξσ, είπαλ ζηνλ Πέηξν: η' αιήζεηα, θη εζχ είζαη απ'
απηνχο επεηδή, θαη ε νκηιία ζνπ ζε θάλεη θαλεξφλ. Σφηε, άξρηζε λα αλαζεκαηίδεη θαη λα
νξθίδεηαη φηη: Αελ γλσξίδσ ηνλ άλζξσπν. Κη ακέζσο ιάιεζε ν πεηεηλφο. Καη ν Πέηξνο
ζπκήζεθε ηνλ ιφγν ηνπ Εεζνχ, πνπ ηνπ είρε πεη φηη: Πξηλ ν πεηεηλφο ιαιήζεη, ζα κε
απαξλεζείο ηξεηο θνξέο. Καη βγαίλνληαο έμσ, έθιαςε πηθξά.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 14:55-72
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Οη δε νη αξρηεξείο θαη νιφθιεξν ην ζπλέδξην δεηνχζαλ κηα καξηπξία ελάληηα ζηνλ
Εεζνχ γηα λα ηνλ ζαλαηψζνπλ, θαη δελ έβξηζθαλ. Βπεηδή, πνιινί ςεπδνκαξηπξνχζαλ
ελαληίνλ ηνπ αιιά, νη καξηπξίεο ηνπο δελ ήζαλ ζχκθσλεο. Καη κεξηθνί, αθνχ ζεθψζεθαλ,
ςεπδνκαξηπξνχζαλ ελαληίνλ ηνπ, ιέγνληαο φηη: Βκείο ηνλ αθνχζακε λα ιέεη φηη φηη: Βγψ ζα
ραιάζσ απηφ ηνλ ρεηξνπνίεην λαφ, θαη κέζα ζε ηξεηο εκέξεο ζα αλνηθνδνκήζσ άιινλ,
αρεηξνπνίεηνλ. Βληνχηνηο, νχηε έηζη ήηαλ ζχκθσλε ε καξηπξία ηνπο. Καη θαζψο ν
αξρηεξέαο ζεθψζεθε ζην κέζνλ, ξψηεζε ηνλ Εεζνχ, ιέγνληαο: Αελ απαληάο ηίπνηε; Ση
καξηπξνχλ απηνί ελαληίνλ ζνπ; Καη εθείλνο ζησπνχζε, θαη δελ απαληνχζε ηίπνηε. Ο
αξρηεξέαο ηνλ ξσηνχζε μαλά, ιέγνληάο ηνπ: Βίζαη εζχ ν Υξηζηφο, ν Τηφο ηνχ Βπινγεηνχ;
Καη ν Εεζνχο είπε: Βγψ είκαη θαη ζα δείηε ηνλ Τηφ ηνχ αλζξψπνπ λα θάζεηαη ζηα δεμηά ηήο
δχλακεο, θαη λα έξρεηαη καδί κε ηα ζχλλεθα ηνπ νπξαλνχ. Καη ν αξρηεξέαο, μεζρίδνληαο ηα
ηκάηηά ηνπ, ιέεη: Ση αλάγθε έρνπκε πιένλ απφ κάξηπξεο; Ώθνχζαηε ηε βιαζθεκία ηη ζαο
θαίλεηαη; Καη εθείλνη φινη ηνλ θαηέθξηλαλ, φηη είλαη έλνρνο ζαλάηνπ. Καη κεξηθνί άξρηζαλ
λα ηνλ θηχλνπλ, θαη λα ζθεπάδνπλ ην πξφζσπφ ηνπ, θαη λα ηνλ γξνλζνθνπνχλ, θαη λα ηνπ
ιέλε: Πξνθήηεπζε! Καη νη ππεξέηεο ηνλ ρηππνχζαλ κε ραζηνπθίζκαηα ζην πξφζσπν. Καη
ελψ ν Πέηξνο ήηαλ ζηελ απιή θάησ, έξρεηαη κία απφ ηηο ππεξέηξηεο ηνπ αξρηεξέα θαη φηαλ
είδε ηνλ Πέηξν λα δεζηαίλεηαη, θαζψο ηνλ θνίηαμε θαιά, ιέεη: Κη εζχ ήζνπλ καδί κε ηνλ
Ναδαξελφ Εεζνχ. Καη εθείλνο αξλήζεθε, ιέγνληαο: Αελ μέξσ νχηε θαηαιαβαίλσ ηη ιεο εζχ.
Καη βγήθε έμσ ζην πξναχιην θαη ιάιεζε ν πεηεηλφο. Καη ε ππεξέηξηα βιέπνληάο ηνλ μαλά,
άξρηζε λα ιέεη ζ' απηνχο πνπ παξαζηέθνληαλ φηη: Ώπηφο είλαη απ' απηνχο. Καη εθείλνο πάιη
αξληφηαλ. Καη χζηεξα απφ ιίγν, μαλά, απηνί πνπ παξαζηέθνληαλ, έιεγαλ ζηνλ Πέηξν: η'
αιήζεηα, είζαη απ' απηνχο επεηδή, είζαη Γαιηιαίνο, θαη ε νκηιία ζνπ κνηάδεη. Βθείλνο, φκσο,
άξρηζε λα αλαζεκαηίδεη θαη λα νξθίδεηαη φηη: Αελ μέξσ απηφ ηνλ άλζξσπν, πνπ ιέηε. Καη ν
πεηεηλφο ιάιεζε γηα δεχηεξε θνξά. Καη ν Πέηξνο ζπκήζεθε ηνλ ιφγν, πνπ ηνπ είρε πεη ν
Εεζνχο: ηη πξηλ ν πεηεηλφο δπν θνξέο ιαιήζεη, ηξεηο θνξέο ζα κε αξλεζείο. Καη άξρηζε λα
θιαίεη πηθξά.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 22:56-65
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ΐιέπνληάο ηνλ, φκσο, κία δνχιε λα θάζεηαη θνληά ζην θσο, θη αθνχ ηνλ θνίηαμε
πξνζεθηηθά, είπε: Καη απηφο ήηαλ καδί ηνπ. Καη εθείλνο ηνλ αξλήζεθε, ιέγνληαο: Γπλαίθα
δελ ηνλ γλσξίδσ. Καη χζηεξα απφ ιίγν έλαο άιινο βιέπνληάο ηνλ, είπε: Κη εζχ είζαη απ'
απηνχο. Καη ν Πέηξνο είπε: Άλζξσπε, δελ είκαη. Καη αθνχ πέξαζε πεξίπνπ κία ψξα, έλαο
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άιινο ηζρπξηδφηαλ, ιέγνληαο: η' αιήζεηα, θη απηφο ήηαλ καδί ηνπ· επεηδή, είλαη Γαιηιαίνο.
Καη ν Πέηξνο είπε: Άλζξσπε, δελ μέξσ ηη ιεο. Κη ακέζσο, ελψ απηφο κηινχζε αθφκα,
ιάιεζε ν πεηεηλφο. Καη ν Κχξηνο, θαζψο ζηξάθεθε, θνίηαμε ηνλ Πέηξν ζηα κάηηα θαη ν
Πέηξνο ζπκήζεθε ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ, φηαλ ηνπ είρε πεη φηη: Πξηλ ιαιήζεη ν πεηεηλφο, ζα
κε απαξλεζείο ηξεηο θνξέο. Καη ν Πέηξνο, βγαίλνληαο έμσ, έθιαςε πηθξά. Ο Εεζνχο
εκπαίδεηαη, δέξλεηαη, ραζηνπθίδεηαη, βιαζθεκείηαη Καη νη άλδξεο πνπ θξαηνχζαλ ηνλ Εεζνχ,
ηνλ ελέπαηδαλ δέξλνληάο ηνλ θαη αθνχ ηνλ ζθέπαζαλ νιφγπξα κε έλα θάιπκκα, ηνλ
ραζηνχθηδαλ ζην πξφζσπφ ηνπ, θαη ηνλ ξσηνχζαλ, ιέγνληαο: Πξνθήηεπζε, πνηνο είλαη απηφο
πνπ ζε ρηχπεζε; Καη άιια πνιιά έιεγαλ ζ' απηφλ, βιαζθεκψληαο.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 18:15-27
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώθνινπζνχζε δε ηνλ Εεζνχ θαη ν ίκσλαο Πέηξνο, θαη ν άιινο καζεηήο θαη ν
καζεηήο εθείλνο ήηαλ γλσζηφο ζηνλ αξρηεξέα, θαη κπήθε κέζα ζηελ απιή ηνχ αξρηεξέα καδί
κε ηνλ Εεζνχ. Καη ν Πέηξνο ζηεθφηαλ έμσ, θνληά ζηε ζχξα. ΐγήθε, ινηπφλ, έμσ ν άιινο
καζεηήο, πνπ ήηαλ γλσζηφο ζηνλ αξρηεξέα, θαη κίιεζε ζηε ζπξσξφ, θαη έθεξε κέζα ηνλ
Πέηξν. Δ δνχιε, ε ζπξσξφο, ιέεη, ινηπφλ, ζηνλ Πέηξν: Μήπσο θη εζχ είζαη απφ ηνπο
καζεηέο απηνχ ηνχ αλζξψπνπ; Βθείλνο ιέεη: Αελ είκαη. 18. ηέθνληαλ δε νη δνχινη θαη νη
ππεξέηεο, πνπ είραλ θάλεη αλζξαθηά, επεηδή ήηαλ ςχρνο, θαη ζεξκαίλνληαλ θαη καδί ηνπο
ζηεθφηαλ ν Πέηξνο θαη ζεξκαηλφηαλ. Ο αξρηεξέαο, ινηπφλ, ξψηεζε ηνλ Εεζνχ γηα ηνπο
καζεηέο ηνπ θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ. Ο Εεζνχο απνθξίζεθε ζ' απηφλ: Βγψ κίιεζα ζηνλ
θφζκν δεκφζηα εγψ δίδαμα πάληνηε κέζα ζηε ζπλαγσγή θαη κέζα ζην ηεξφ, φπνπ πάληνηε
ζπγθεληξψλνληαη νη Ενπδαίνη, θαη θξπθά δελ δίδαμα ηίπνηε. Ση κε ξσηάο; Ρψηεζε απηνχο
πνπ άθνπζαλ, ηη ηνπο κίιεζα δεο, απηνί μέξνπλ φζα εγψ είπα. Καη φηαλ ηα είπε απηά, έλαο
απφ ηνπο ππεξέηεο, πνπ ζηεθφηαλ θνληά, έδσζε έλα ραζηνχθηζκα ζηνλ Εεζνχ, ιέγνληαο:
Έηζη απνθξίλεζαη ζηνλ αξρηεξέα; Ο Εεζνχο απνθξίζεθε ζ' απηφλ: Ώλ κίιεζα θαθψο, πεο γηα
ην θαθφ αλ, φκσο, θαιψο, γηαηί κε δέξλεηο; Ο Άλλαο ηφηε ηνλ έζηεηιε δεκέλνλ ζηνλ αξρηεξέα
Κατάθα. Καη ν ίκσλαο Πέηξνο ζηεθφηαλ θαη ζεξκαηλφηαλ ηνπ είπαλ, ινηπφλ: Μήπσο θη εζχ
είζαη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ; Βθείλνο αξλήζεθε, θαη είπε: Αελ είκαη. Έλαο απφ ηνπο δνχινπο
ηνχ αξρηεξέα, πνπ ήηαλ ζπγγελήο εθείλνπ, ζδηνπ νπνίνπ ν Πέηξνο είρε θφςεη ην απηί, ιέεη:
Αελ ζε είδα εγψ κέζα ζηνλ θήπν καδί ηνπ; Ο Πέηξνο, ινηπφλ, πάιη αξλήζεθε, θη ακέζσο
ιάιεζε ν πεηεηλφο.
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ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
Πξνθεηείεο
Γεπηεξνλφκην 8:19-20 , 9:1-24
Βίπε ν Μσπζήο ζηνπο πηνχο ηνπ Εζξαήι: Ώλ, φκσο, ιεζκνλήζεηο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ
ζνπ, θαη παο πίζσ απφ άιινπο ζενχο, θαη ηνπο ιαηξεχζεηο, θαη ηνπο πξνζθπλήζεηο,
δηακαξηχξνκαη ζήκεξα ζε ζαο, φηη νπσζδήπνηε ζα αθαληζηείηε φπσο ηα έζλε πνπ ν Κχξηνο
εμνινζξεχεη απφ κπξνζηά ζαο, έηζη ζα αθαληζηείηε επεηδή, δελ ππαθνχζαηε ζηε θσλή ηνχ
Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζαο. Ώθνπ, Εζξαήι: Βζχ δηαβαίλεηο ζήκεξα ηνλ Ενξδάλε, γηα λα κπεηο
κέζα λα θιεξνλνκήζεηο έζλε κεγαιχηεξα θαη ηζρπξφηεξα απφ ζέλα, πφιεηο κεγάιεο θαη
πεξηηεηρηζκέλεο κέρξη ηνλ νπξαλφ, ιαφ κεγάινλ θαη ςειφλ ζην αλάζηεκα, ηνπο γηνπο ησλ
Ώλαθείκ, πνπ γλσξίδεηο, θαη άθνπζεο: Πνηνο κπνξεί λα ζηαζεί κπξνζηά ζηνπο γηνπο ηνχ
Ώλάθ; Γλψξηζε, ινηπφλ, ζήκεξα, φηη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ είλαη εθείλνο πνπ πξνπνξεχεηαη
κπξνζηά ζνπ είλαη θσηηά πνπ θαηαηξψεη, απηφο ζα ηνπο εμνινζξεχζεη, θη απηφο ζα ηνπο
θαηαζηξέςεη απφ κπξνζηά ζνπ θαη ζα ηνπο δηψμεηο, θαη γξήγνξα ζα ηνπο εμνινζξεχζεηο,
φπσο ν Κχξηνο ζνπ είπε. Ώθνχ ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ηνπο δηψμεη απφ κπξνζηά ζνπ, κε πεηο
ζηελ θαξδηά ζνπ, ιέγνληαο: Βμαηηίαο ηεο δηθαηνζχλεο κνπ ν Κχξηνο κε έθεξε λα
θιεξνλνκήζσ απηή ηε γε αιι' εμαηηίαο ηεο αζέβεηαο απηψλ ησλ εζλψλ ν Κχξηνο ηα δηψρλεη
απφ κπξνζηά ζνπ. ρη εμαηηίαο ηεο δηθαηνζχλεο ζνπ, νχηε εμαηηίαο ηεο επζχηεηαο ηεο
θαξδηάο ζνπ, κπαίλεηο κέζα λα θιεξνλνκήζεηο ηε γε ηνπο αιι' εμαηηίαο ηεο αζέβεηαο απηψλ
ησλ εζλψλ ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ηα δηψρλεη απφ κπξνζηά ζνπ, γηα λα ζηεξεψζεη ηνλ ιφγν,
πνπ ν Κχξηνο νξθίζηεθε ζηνπο παηέξεο ζνπ, ζηνλ Ώβξαάκ, ζηνλ Εζαάθ, θαη ζηνλ Εαθψβ.
Γλψξηζε, ινηπφλ, φηη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ δελ ζνπ δίλεη ηε γε απηή ηελ αγαζή λα ηελ
θιεξνλνκήζεηο εμαηηίαο ηεο δηθαηνζχλεο ζνπ επεηδή, είζαη ιαφο ζθιεξνηξάρεινο. Να
ζπκάζαη, κε ιεζκνλήζεηο πφζν παξφξγηζεο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ ζηελ έξεκν απφ ηελ
εκέξα πνπ βγήθαηε απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, κέρξηο φηνπ θηάζαηε ζε ηνχην ηνλ ηφπν,
πάληνηε ζηαζηάζαηε ελάληηα ζηνλ Κχξην. Καη ζην Υσξήβ παξνξγίζαηε ηνλ Κχξην, θαη ν
Κχξηνο ζχκσζε ελαληίνλ ζαο γηα λα ζαο εμνινζξεχζεη, φηαλ αλέβεθα ζην βνπλφ γηα λα
πάξσ ηηο πέηξηλεο πιάθεο, ηηο πιάθεο ηήο δηαζήθεο, ηελ νπνία ν Κχξηνο έθαλε ζε ζαο. Σφηε
έκεηλα ζην βνπλφ 40 εκέξεο θαη 40 λχρηεο ςσκί δελ έθαγα θαη λεξφ δελ ήπηα θαη ν Κχξηνο
κνπ έδσζε ηηο δχν πέηξηλεο πιάθεο, γξακκέλεο κε ην δάρηπιν ηνπ Θενχ θαη επάλσ ζ' απηέο
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ήζαλ γξακκέλα φια ηα ιφγηα, πνπ ν Κχξηνο κίιεζε ζε ζαο επάλσ ζην βνπλφ απφ ην κέζνλ
ηήο θσηηάο, ηελ εκέξα ηήο ζχλαμεο. Καη ζην ηέινο ησλ 40 εκεξψλ θαη 40 λπρηψλ, ν Κχξηνο
κνπ έδσζε ηηο δχν πέηξηλεο πιάθεο, ηηο πιάθεο ηήο δηαζήθεο. Καη ν Κχξηνο κνπ είπε: ήθσ,
θαηέβα γξήγνξα απφ εδψ επεηδή, ν ιαφο ζνπ, πνπ έβγαιεο απφ ηελ Ώίγππην, αλφκεζε
παξεμέθιηλαλ γξήγνξα απφ ηνλ δξφκν, πνπ ηνπο πξφζηαμα έθαλαλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ρπηφ
είδσιν. Ο Κχξηνο κνπ είπε, αθφκα, ηα εμήο: Βίδα απηφλ ηνλ ιαφ, θαη δεο, είλαη ιαφο
ζθιεξνηξάρεινο άθεζέ κε, λα ηνπο εμνινζξεχζσ, θαη λα εμαιείςσ ην φλνκά ηνπο θάησ απφ
ηνλ νπξαλφ θαη ζα ζε θάλσ έλα έζλνο δπλαηφηεξν θαη κεγαιχηεξν απ' απηνχο. Καη
επέζηξεςα, θαη θαηέβεθα απφ ην βνπλφ, (θαη ην βνπλφ θαηγφηαλ κε θσηηά), θαη νη δχν
πιάθεο ηήο δηαζήθεο ήζαλ ζηα δπν κνπ ρέξηα θαη είδα, θαη λα, είραηε ακαξηήζεη ελάληηα
ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζαο, θάλνληαο γηα ηνλ εαπηφ ζαο ρπηφ κνζράξη είραηε παξεθθιίλεη
γξήγνξα απφ ηνλ δξφκν, πνπ ζαο πξφζηαμε ν Κχξηνο θαη πηάλνληαο ηηο δχν πιάθεο, ηηο
έξξημα απφ ηα δπν κνπ ρέξηα, θαη ηηο ζχληξηςα κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο θαη έπεζα κπξνζηά
ζηνλ Κχξην, φπσο θαη πξνεγνχκελα, 40 εκέξεο θαη 40 λχρηεο ςσκί δελ έθαγα, θαη λεξφ δελ
ήπηα, εμαηηίαο φισλ ησλ ακαξηηψλ ζαο πνπ ακαξηήζαηε, πξάηηνληαο πνλεξά κπξνζηά ζηνλ
Κχξην, ψζηε λα ηνλ παξνξγίζεηε επεηδή, θνβήζεθα πνιχ εμαηηίαο ηνχ ζπκνχ θαη ηεο νξγήο,
κε ηελ νπνία ν Κχξηνο ήηαλ ζπκσκέλνο ελαληίνλ ζαο γηα λα ζαο εμνινζξεχζεη. Ώιι' ν
Κχξηνο κε εηζάθνπζε θη απηή ηε θνξά. Καη ν Κχξηνο ήηαλ ππεξβνιηθά ζπκσκέλνο ελάληηα
ζηνλ Ώαξψλ, γηα λα ηνλ εμνινζξεχζεη θαη δεήζεθα θαη γηα ηνλ Ώαξψλ εθείλν ηνλ θαηξφ. Καη
πήξα ηελ ακαξηία ζαο, ην κνζράξη πνπ θάλαηε, θαη ην θαηέθαςα ζε θσηηά, θαη ην ζχληξηςα,
θαη ην θαηαιέπηπλα κέρξηο φηνπ έγηλε ιεπηφ ζαλ ζθφλε θαη έξξημα ηε ζθφλε ηνπ ζηνλ
ρείκαξξν, πνπ θαηέβαηλε απφ ην βνπλφ. Καη ζηελ Σαβεξά, θαη ζηε Μαζζά, θαη ζηελ
Κηβξψζ-αηηααβά, παξνξγίζαηε ηνλ Κχξην. Καη φηαλ ν Κχξηνο ζαο έζηεηιε απφ ηελ Κάδεοβαξλή, ιέγνληαο: Ώλεβείηε θαη θιεξνλνκήζηε ηε γε, πνπ ζαο έδσζα, ηφηε εζείο ζηαζηάζαηε
ελάληηα ζηελ πξνζηαγή ηνχ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζαο, θαη δελ πηζηέςαηε ζ' απηφλ νχηε
εηζαθνχζαηε ηε θσλή ηνπ. Πάληνηε ζηαζηάζαηε ελάληηα ζηνλ Κχξην, απφ ηελ εκέξα πνπ
ζαο γλψξηζα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 1:2-9
Ώθνχζηε, νπξαλνί, θαη αθξνάζνπ γε επεηδή, ν Κχξηνο κίιεζε. Γηνπο έζξεςα θαη
χςσζα, απηνί, φκσο, απνζηάηεζαλ απφ κέλα. Σν βφδη γλσξίδεη ην αθεληηθφ ηνπ, θαη ην
γατδνχξη ηε θάηλε ηνχ θπξίνπ ηνπ ν Εζξαήι, φκσο, δελ γλσξίδεη, ν ιαφο κνπ δελ ελλνεί.
Ώιινίκνλν, έζλνο ακαξησιφ, ιαέ θνξησκέλε αλνκία, ζπέξκα θαθνπνηψλ, γηνη δηεθζαξκέλνη
εγθαηέιεηςαλ ηνλ Κχξην, θαηαθξφλεζαλ ηνλ Άγην ηνπ Εζξαήι, ζηξάθεθαλ πξνο ηα πίζσ.
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Γηαηί, ελψ πεξλάηε απφ παηδεία, ζα επηπξνζζέηεηε ζηαζηαζκφ; Οιφθιεξν ην θεθάιη είλαη
άξξσζην, θαη φιε ε θαξδηά εμαληιεκέλε απφ ην πέικα ηνχ πνδηνχ κέρξη ην θεθάιη δελ
ππάξρεη ζ' απηφλ αθεξαηφηεηα, αιιά ηξαχκαηα, θαη κειαληέο, θαη ζάπηα έιθε δελ πηέζηεθαλ
νχηε δέζεθαλ νχηε καιαθψζεθαλ κε αινηθή ε γε ζαο είλαη έξεκε, νη πφιεηο ζαο
ππξνθακέλεο ηε γε ζαο, ηελ θαηαηξψλε κπξνζηά ζαο μέλνη θαη είλαη έξεκε, ζαλ πνξζεκέλε
απφ αιιφθπινπο θαη ε ζπγαηέξα ηψλ εγθαηαιεηκκέλε ζαλ θαιχβα κέζα ζε ακπειψλα, ζαλ
νπσξνθπιάθην ζε θήπν αγγνπξηψλ ζαλ πφιε πνπ πνιηνξθείηαη. Ώλ ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ
δελ άθελε ζε καο έλα κηθξφ ππφινηπν, ζαλ ηα φδνκα ζα είρακε γίλεη, θαη κε ηα Γφκνξξα
ζα είρακε εμνκνησζεί. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 2:10-21
Μπεο κέζα ζηνλ βξάρν, θαη θξχςνπ ζην ρψκα, εμαηηίαο ηνχ θφβνπ ηνχ Κπξίνπ, θαη
εμαηηίαο ηήο δφμαο ηήο κεγαιεηφηεηάο ηνπ. Σα ππεξήθαλα κάηηα ηνχ αλζξψπνπ ζα
ηαπεηλσζνχλ, θαη ε έπαξζε ησλ αλζξψπσλ ζα ππνθχςεη θαη ν Κχξηνο, κφλνο, ζα πςσζεί
θαηά ηελ εκέξα εθείλε. Βπεηδή, ε εκέξα ηνχ Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ ζάξζεη επάλσ ζε θάζε
αιαδφλα θαη ππεξήθαλν, θη επάλσ ζε θάζε πςσκέλνλ θαη ζα ηαπεηλσζεί θη επάλσ ζε φινπο
ηνχο θέδξνπο ηνχ Ληβάλνπ, ηνπο ςεινχο θαη ππεξήθαλνπο, θη επάλσ ζε φιεο ηηο βειαληδηέο
ηήο ΐαζάλ, θη επάλσ ζε φια ηα ςειά βνπλά, θη επάλσ ζε θάζε ςειφλ πχξγν, θη επάλσ ζε
θάζε πεξηθξαγκέλν ηείρνο, θη επάλσ ζε φια ηα πινία ηήο Θαξζείο, θη επάλσ ζε φια ηα
εδνληθά ζεάκαηα. Καη ην χςνο ηνχ αλζξψπνπ ζα ππνθχςεη, θαη ε ππεξεθάλεηα ησλ
αλζξψπσλ ζα ηαπεηλσζεί· θαη ν Κχξηνο, κφλνο, ζα πςσζεί θαηά ηελ εκέξα εθείλε. Καη ηα
είδσια ζα θαηαζηξαθνχλ νινθιεξσηηθά. Κη απηνί ζα κπνπλ κέζα ζηα ζπήιαηα ησλ βξάρσλ,
θαη ζηηο ηξχπεο ηήο γεο, εμαηηίαο ηνχ θφβνπ ηνχ Κπξίνπ, θαη εμαηηίαο ηήο δφμαο ηήο
κεγαιεηφηεηάο ηνπ, φηαλ ζεθσζεί γηα λα θινλίζεη ηε γε. Καηά ηελ εκέξα εθείλε, ν
άλζξσπνο ζα ξίμεη ζηνπο ηπθινπφληηθεο θαη ζηηο λπρηεξίδεο ηα αζεκέληα ηνπ είδσια, θαη ηα
ρξπζά ηνπ είδσια, πνπ είρε θάλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ γηα λα ηα πξνζθπλάεη γηα λα κπνπλ ζηηο
ζρηζκέο ησλ βξάρσλ, θαη ζηηο πέηξηλεο ζπειηέο, εμαηηίαο ηνχ θφβνπ ηνχ Κπξίνπ, θαη
εμαηηίαο ηεο δφμαο ηήο κεγαιεηφηεηάο ηνπ, φηαλ ζεθσζεί γηα λα θινλίζεη ηε γε. Αφμα ζηελ

αγία Σξηάδα ακήλ.
Ηεξεκίαο 22:29-30 , 23:1-6
Χ γε, γε, γε, άθνπ ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ. Έηζη ιέεη ν Κχξηνο: Γξάςηε απηφλ ηνλ
άλζξσπν άηεθλνλ, άλζξσπνλ, πνπ δελ ζα επνδσζεί ζηηο εκέξεο ηνπ· επεηδή, δελ ζα επνδσζεί
απφ ην ζπέξκα ηνπ άλζξσπνο πνπ λα θάζεηαη επάλσ ζηνλ ζξφλν ηνχ Ααβίδ, θαη λα
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εμνπζηάδεη πιένλ επάλσ ζηνλ Ενχδα. Ώιινίκνλν ζηνπο πνηκέλεο, απηνχο πνπ θζείξνπλ θαη
δηαζθνξπίδνπλ ηα πξφβαηα ηεο βνζθήο κνπ! ιέεη ν Κχξηνο. Γη' απηφ, έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν
Θεφο ηνχ Εζξαήι, ελάληηα ζηνπο πνηκέλεο, πνπ πνηκαίλνπλ ηνλ ιαφ κνπ: Βζείο
δηαζθνξπίζαηε ηα πξφβαηά κνπ, θαη ηα απνδηψμαηε, θαη δελ ηα επηζθεθζήθαηε δέζηε, εγψ ζα
επηζθεθζψ επάλσ ζε ζαο ηελ θαθία ησλ έξγσλ ζαο, ιέεη ν Κχξηνο. Καη εγψ ζα
ζπγθεληξψζσ ην ππφινηπν ησλ πξνβάησλ κνπ απφ φινπο ηνχο ηφπνπο φπνπ ηα έδησμα, θαη
ζα ηα επαλαθέξσ πάιη ζηηο βνζθέο ηνπο, θαη ζα θαξπνθνξήζνπλ θαη ζα πιεζχλνπλ θαη ζα
θαηαζηήζσ επάλσ ηνπο πνηκέλεο, θαη ζα ηα πνηκαίλνπλ θαη δελ ζα θνβεζνχλ πιένλ νχηε ζα
ηξνκάμνπλ νχηε ζα εθιείςνπλ, ιέεη ν Κχξηνο. Αέζηε, έξρνληαη εκέξεο, ιέεη ν Κχξηνο, θαη
ζα αλεγείξσ ζηνλ Ααβίδ έλαλ δίθαην βιαζηφ, θαη βαζηιηάο ζα βαζηιεχζεη, θαη ζα
επεκεξήζεη, θαη ζα εθηειέζεη θξίζε θαη δηθαηνζχλε επάλσ ζηε γε. Καη ζηηο εκέξεο ηνπ, ν
Ενχδαο ζα ζσζεί, θαη ν Εζξαήι ζα θαηνηθήζεη κε αζθάιεηα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
Ηεξεκίαο …………………
Ζζαΐο 24:1-13
Αέζηε,ν Κχξηνο αδεηάδεη ηε γε, θαη ηελ εξεκψλεη, θαη ηελ αλαηξέπεη, θαη
δηαζθνξπίδεη ηνχο θαηνίθνπο ηεο. Καη ζα είλαη, ζαλ ηνλ ιαφ, έηζη θαη ν ηεξέαο ζαλ ηνλ
ππεξέηε, έηζη θαη ν θχξηφο ηνπ ζαλ ηελ ππεξέηξηα, έηζη θαη ε θπξία ηεο ζαλ ηνλ αγνξαζηή,
έηζη θαη ν πσιεηήο ζαλ ηνλ δαλεηζηή, έηζη θαη εθείλνο πνπ δαλείδεηαη ζαλ απηφλ πνπ παίξλεη
ηφθν, έηζη θη εθείλνο πνπ πιεξψλεη ζ' απηφλ ηφθν. Δ γε ζα αδεηάζεη νινθιεξσηηθά, θαη ζα
απνγπκλσζεί νινθιεξσηηθά επεηδή, ν Κχξηνο κίιεζε απηφλ ηνλ ιφγν. Δ γε πελζεί,
καξαίλεηαη, ν θφζκνο αηνλεί, καξαίλεηαη, νη ςεινί απφ ηνπο ιανχο ηήο γεο είλαη
αηνληζκέλνη. Καη ε γε κνιχλζεθε θάησ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο· επεηδή, παξέβεθαλ ηνπο
λφκνπο, άιιαμαλ ην δηάηαγκα, αζέηεζαλ αηψληα δηαζήθε. Γη' απηφ,ε θαηάξα θαηέθαγε ηε γε,
θη απηνί πνπ θαηνηθνχζαλ ζ' απηή εξεκψζεθαλ γη' απηφ, νη θάηνηθνη ηεο γεο θαηαθάεθαλ,
θαη έκεηλαλ ιίγνη άλζξσπνη. Σν λέν θξαζί πελζεί, ε άκπεινο είλαη ζε αηνλία, φινη απηνί πνπ
επθξαίλνληαη ζηελ θαξδηά ζηελάδνπλ. Δ επθξνζχλε ησλ ηπκπάλσλ ζηακαηάεη ν ζφξπβνο
απηψλ πνπ επζπκνχλ ηειεηψλεη ζηακαηάεη ε επθξνζχλε ηήο θηζάξαο. Αελ ζα πίλνπλ θξαζί
καδί κε ηξαγνχδηα ην ζίθεξα ζα είλαη πηθξφ ζ' απηνχο πνπ ην πίλνπλ. Δ πφιε ηήο εξήκσζεο
αθαλίζηεθε θάζε ζπίηη θιείζηεθε, ψζηε θαλέλαο λα κε κπεη κέζα. Τπάξρεη θξαπγή ζηνπο
δξφκνπο γηα ην θξαζί θάζε επζπκία πέξαζε ε ραξά ηνχ ηφπνπ έθπγε. ηελ πφιε έκεηλε
εξεκηά, θαη ε πχιε ρηππήζεθε απφ αθαληζκφ. ηαλ γίλεη έηζη ζην κέζνλ ηήο γεο αλάκεζα
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ζηνπο ιανχο, ζα είλαη ζαλ ηηλαγκφο ειηάο, ζαλ ην ζηαθπινιφγεκα, αθνχ ζηακαηήζεη ν
ηξπγεηφο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

νθία νινκψληνο 2:12-22
Ώο ζηήζνπκε ελέδξα θαη παγίδα,γηα λα ζπιιάβνπκε ην δίθαην,δηφηη δελ κπνξνχκε λα
ην ρξεζηκνπνηήζνπκε,φπσο ζέινπκε. Βλαληηψλεηαη ζηα έξγα καο,καο θαηαθξίλεη κε
δξηκχηεηα σο παξαβάηεο ηνπ ζείνπ λφκνπ. Μαο δπζθεκίδεη ραξαθηεξίδνληαο σο εζθαικέλε
ηελ αγσγή καο θαη ηελ λννηξνπία καο. Ώπηνπξνβάιιεηαη,ζαλ λα είλαη ν κφλνο πνπ έρεη
γλψζε ηνπ Θενχ θαη ηνπ ζείνπ ζειήκαηνο,θαη νλνκάδεη ηνλ εαπηφλ ηνπ ηέθλν θαη δνχιν ηνπ
Κπξίνπ. Έρεη γίλεη θαζεκεξηλφο έιεγρφο καο, ηεο λννηξνπίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο καο.
Βίλαη βαξχο θαη αλππφθνξνο θαη πνπ ηνλ βιέπνπκε κφλν. Αηφηη ε δσή ηνπ δελ είλαη νκνία κε
ηελ δσή ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Αηαθνξεηηθνί νη δξφκνη θαη νη ηξφπνη ηνπ βίνπ ηνπ. Έρνπκε
ζεσξεζεί απφ απηφλ σο θίβδεια λνκίζκαηα θαη απνκαθξχλεηαη απφ ηνπο δξφκνπο ηεο δσήο
καο,ζαλ απφ αθαζαξζίαο. Θεσξεί καθάξηα ηελ δσή θαη ηα ηέιε ησλ δηθαίσλ αλζξψπσλ θαη
αιαδνλεχεηαη ιέγνληαο φηη έρεη παηέξα ηνλ Θεφ. Λνηπφλ,αο ηνλ ππνβάινκε ζε δνθηκαζίεο
θαη αο δνχκε εάλ ηα ιφγηα απηνχ ηνπ δηθαίνπ ζα βγνπλ αιεζηλά θαη αο δνχκε πνην ζα είλαη
ην ηέινο ηνπ. Αηφηη, εάλ ν δίθαηνο απηφο είλαη, φπσο ηζρπξίδεηαη,πηφο ηνπ Θενχ, ηφηε ν
Κχξηνο ζα ηνλ πξνζηαηεχζεη θαη ζα ηνλ γιπηψζεη απφ ηα ρέξηα ησλ ζαλαζίκσλ ερζξψλ ηνπ.
Θα ηνλ βξίζνπκε,ζα ηνλ μεπηειίζνπκε,ζα ηνλ ππνβάινπκε ζε βαζαληζκνχο,γηα λα δνχκε ηελ
εξεκία θαη καθξνζπκία ηνπ, γηα λα ειέγμνπκε ηελ αλεμηθαθία ηνπ. Ώο ηνλ θαηαδηθάζνπκε
θαη αο ηνλ εθηειέζπκελ κε ζθιεξφ θαη μεπηειηζηηθφ ζάλαην θαη ηφηε ζα δνχκε αλ πξάγκαηη
ζα ηνλ επηζθεθζεί θαη ζα ηνλ πξνζηαηεχζεη ν Θεφο, φπσο απηφο ηζρπξίδεηαη”. Ώπηά ηα
πνλεξά ζθέθζεθαλ νη αζεβείο θαη πιαλήζεθαλ,δηφηη ηνπο έρεη ηπθιψζεη πιένλ εμ
νινθιήξνπ ε θαθία ηνπο. Αελ γλψξηζαλ ηα κπζηήξηα ηνπ Θενχ,ηελ δηθαηνζχλε θαη ηελ
πξφλνηά ηνπ,δελ πίζηεπζαλ ζηε δηθαίε αληακνηβή,πνπ πεξηκέλεη ηνπο νζίνπο. Αελ είραλ
θσηηζκέλε ηελ θξίζε γηα λα ελλνήζνπλ ηα βξαβεία ηνπ Θενχ ζηηο ςπρέο ησλ δηθαίσλ. Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Ηψβ 12:18-25 , 13:1
Λχλεη ηε δψλε ησλ βαζηιηάδσλ, θαη πεξηδψλεη ηελ νζθχ ηνπο κε ζρνηλί. Παξαδίλεη
ηνπο άξρνληεο σο ιάθπξν,θαη θαηαζηξέθεη ηνπο ηζρπξνχο. Ώθαηξεί ηνλ ιφγν ησλ δεηλψλ
ξεηφξσλ,θαη ζεθψλεη ηε ζχλεζε απφ ηνπο πξεζβχηεξνπο. Ξερχλεη θαηαθξφλεζε επάλσ
ζηνπο άξρνληεο, θαη ιχλεη ηε δψλε ησλ ηζρπξψλ. Ώπνθαιχπηεη βαζηά πξάγκαηα κέζα απφ ην
ζθνηάδη, θαη βγάδεη ζην θσο ηε ζθηά ηνχ ζαλάηνπ. Μεγαιχλεη ηα έζλε, θαη ηα αθαλίδεη
πιαηαίλεη ηα έζλε, θαη ηα ζπζηέιιεη. Ώθαηξεί ηελ θαξδηά απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ ιαψλ ηήο
γεο, θαη ηνπο θάλεη λα πεξηπιαληνχληαη ζε άβαηε έξεκν ςειαθνχλ ζε ζθνηάδη ρσξίο θσο,
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θαη ηνπο θάλεη λα παξαθέξνληαη ζαλ απηφλ πνπ κεζάεη. Να, φια απηά ηα είδε ην κάηη κνπ· ην
απηί κνπ ηα άθνπζε, θαη ηα θαηάιαβε. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Εαραξίαο 11:11-14
Καη αθπξψζεθε θαηά ηελ εκέξα εθείλε θαη έηζη ην ηαιαηπσξεκέλν πνίκλην, πνπ
απέβιεπε ζε κέλα, γλψξηζε φηη απηφο ήηαλ ν ιφγνο ηνχ Κπξίνπ. Καη ηνπο είπα: Ώλ ζαο
θαίλεηαη θαιφ, δψζηε κνπ ηνλ κηζζφ κνπ εηδάιισο, αξλεζείηε ηνλ. Καη έζηεζαλ ηνλ κηζζφ
κνπ 30 αξγχξηα. Καη ν Κχξηνο είπε ζε κέλα: Ρίμ' ηα ζηνλ θεξακέα, ηελ πνιχηηκε ηηκή, κε
ηελ νπνία ηηκήζεθα απ' απηνχο. Καη πήξα ηα 30 αξγχξηα θαη ηα έξξημα ζηνλ νίθν ηνχ
Κπξίνπ, ζηνλ θεξακέα. Καη θαηέθνςα ηελ άιιε ξάβδν κνπ, ηνπο Αεζκνχο, γηα λα αθπξψζσ
ηελ αδειθφηεηα αλάκεζα ζηνλ Ενχδα θαη ηνλ Εζξαήι. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Μηραίαο 1:16 , 2:1-3
Φαιαθξψζνπ, θαη θνχξεςε ην θεθάιη ζνπ γηα ηα ηξπθεξά παηδηά ζνπ λα πιαηχλεηο
ηε θαιαθξφηεηά ζνπ ζαλ αεηφο, επεηδή απφ ζέλα αηρκαισηίζηεθαλ. Ώιινίκνλν ζ' απηνχο
πνπ ζπιινγίδνληαη αλνκία, ζ' απηνχο πνπ κεραλεχνληαη θαθφ ζηα θξεβάηηα ηνπο! Μφιηο
θέγγεη ε απγή, ην πξάηηνπλ ακέζσο, επεηδή είλαη ζηε δχλακε ηνπ ρεξηνχ ηνπο. Καη
επηζπκνχλ ρσξάθηα, θαη παίξλνπλ κε ηε βία θαη ζπίηηα, θαη ηα αξπάδνπλ έηζη δηαξπάδνπλ
ηνλ άλζξσπν θαη ην ζπίηη ηνπ, λαη, ηνλ άλζξσπν θαη ηελ θιεξνλνκηά ηνπ. Γη' απηφ, έηζη ιέεη
ν Κχξηνο: Αέζηε, ελάληηα ζ' απηφ ην γέλνο εγψ βνπιεχνκαη θαθφ, απφ ην νπνίν δελ ζα
ειεπζεξψζεηε ηνπο ιαηκνχο ζαο νχηε ζα πεξπαηάηε ππεξήθαλα επεηδή, ν θαηξφο απηφο είλαη
θαθφο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Μηραίαο 7:1-8
Ώιινίκνλν ζε κέλα! Βπεηδή, είκαη ζαλ ζχλαμε θαξπψλ ηνχ θαινθαηξηνχ, ζαλ
επηθπιιίδα ηξπγεηνχ δελ ππάξρεη ηζακπί γηα λα θάεη θάπνηνο ε ςπρή κνπ επηζχκεζε ηηο
απαξρέο ησλ θαξπψλ. Ο φζηνο απνιέζηεθε απφ ηε γε, θαη ν επζχο δελ ππάξρεη αλάκεζα
ζηνπο αλζξψπνπο φινη ελεδξεχνπλ γηα αίκα θάζε έλαο θπλεγάεη ηνλ αδειθφ ηνπ κέρξη
εμνινζξεκφ. Βηνηκάδνπλ ηα ρέξηα ηνπο ζην λα θαθνπνηνχλ ν άξρνληαο απαηηεί, θαη ν θξηηήο
θξίλεη κε κηζζφ ν κεγάινο πξνθέξεη ηελ πνλεξή ηνπ επηζπκία, πνπ, αθνχ πεξηζηξαθνχλ
καδί, ηελ εθπιεξψλνπλ. Ο θαιχηεξφο ηνπο είλαη ζαλ αγθάζη ν επζχο πην αηρκεξφο απφ
αγθαζέληνλ θξαγκφ ε εκέξα ησλ θπιάθσλ ζνπ, ε επίζθεςή ζνπ έθηαζε ηψξα, ζα είλαη ε
ακεραλία ηνπο. Με εκπηζηεχεζηε ζε θίιν, κε έρεηε ην ζάξξνο ζε νηθείν θχιαγε ηηο πφξηεο
ηνχ ζηφκαηφο ζνπ απφ εθείλελ πνπ πιαγηάδεη καδί ζνπ ζηνλ θφξθν ζνπ επεηδή, ν γηνο
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πεξηθξνλεί ηνλ παηέξα, ε ζπγαηέξα επαλαζηαηεί ελάληηα ζηε κεηέξα ηεο, ε λχθε ελάληηα
ζηελ πεζεξά ηεο θαη νη ερζξνί ηνχ αλζξψπνπ είλαη νη άλζξσπνη ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Βγψ, φκσο,
ζα επηβιέςσ ζηνλ Κχξην ζα πξνζκείλσ ηνλ Θεφ ηήο ζσηεξίαο κνπν Θεφο κνπ ζα κε
εηζαθνχζεη. Με επθξαίλεζαη ζε κέλα, ε ερζξφο κνπ αλ θαη έπεζα, ζα ζεθσζψ, αλ θαη
θάζεζα κέζα ζε ζθνηάδη, ν Κχξηνο ζα είλαη ζε κέλα θσο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζ πξψηε επηζηνιή ηνπ απφζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο
Κνξηλζίνπο 1:23-31 , 2:4,5
Βκείο, φκσο, θεξχηηνπκε Υξηζηφ ζηαπξσκέλν,γηα κελ ηνπο Ενπδαίνπο ζθάλδαιν,γηα
δε ηνπο Έιιελεο κσξία ζηνπο ίδηνπο,φκσο, ηνπο πξνζθαιεζκέλνπο, θαη ηνπο Ενπδαίνπο θαη
ηνπο Έιιελεο, ηνλ Υξηζηφ, Θενχ δχλακε θαη Θενχ ζνθία. Βπεηδή, ην κσξφ ηνχ Θενχ είλαη
ζνθφηεξν απφ ηνπο αλζξψπνπο· θαη ην αζζελέο ηνχ Θενχ είλαη ηζρπξφηεξν απφ ηνπο
αλζξψπνπο. Βπεηδή, αδειθνί, βιέπεηε ηελ πξφζθιεζή ζαο, φηη είζηε, θαηά ζάξθα, φρη
πνιινί ζνθνί, φρη πνιινί δπλαηνί, φρη πνιινί επγελείο. Ώιιά, ν Θεφο δηάιεμε ηα κσξά ηνχ
θφζκνπ, γηα λα θαηαληξνπηάζεη ηνχο ζνθνχο θαη ηα αζζελή ηνχ θφζκνπ δηάιεμε ν Θεφο γηα
λα θαηαληξνπηάζεη ηα ηζρπξά θαη ηα αγελή ηνχ θφζκνπ θαη ηα εμνπζελεκέλα δηάιεμε ν Θεφο,
θαη εθείλα πνπ ζεσξνχληαη γηα ηίπνηε, γηα λα θαηαξγήζεη απηά πνπ ζεσξνχληαη θάηη. Γηα λα
κε θαπρεζεί θακηά ζάξθα κπξνζηά ηνπ. Ώιιά, εζείο είζηε απ' απηφλ ελ Υξηζηψ Εεζνχ, πνπ
έγηλε ζε καο ζνθία απφ ηνλ Θεφ, θαη δηθαηνζχλε θαη αγηαζκφο θαη απνιχηξσζε ψζηε, φπσο
είλαη γξακκέλν: «Βθείλνο πνπ θαπράηαη, ζηνλ Κχξην αο θαπράηαη». Καη ν ιφγνο κνπ θαη ην
θήξπγκά κνπ δελ γίλνληαλ κε θαηαπεηζηηθά ιφγηα αλζξψπηλεο ζνθίαο, αιιά κε απφδεημε
Πλεχκαηνο θαη δχλακεο,ψζηε ε πίζηε ζαο λα είλαη φρη δηακέζνπ ηήο ζνθίαο ησλ αλζξψπσλ,
αιιά δηακέζνπ ηήο δχλακεο ηνπ Θενχ. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο

ακήλ.
Φαικφο 27:12 , 35:11,12,16
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή, ζεθψζεθαλ ελαληίνλ κνπ ςεπδνκάξηπξεο, θαη άλζξσπνη πνπ πλένπλ αδηθία.
Ώθνχ ζεθψζεθαλ άδηθνη κάξηπξεο, κε ξσηνχζαλ γηα πξάγκαηα πνπ εγψ δελ ήμεξα. Μνπ
αληαπέδσζαλ θαθφ αληί γηα θαιφ ζηέξεζε ζηελ ςπρή κνπ. Σξίδνληαο ηα δφληηα ηνπο
ελαληίνλ κνπ.
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Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 27:1-14
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη φηαλ έγηλε πξσί, φινη νη αξρηεξείο θαη νη πξεζβχηεξνη ηνπ ιανχ έθαλαλ
ζπκβνχιην ελαληίνλ ηνπ Εεζνχ γηα λα ηνλ ζαλαηψζνπλ. Καη αθνχ ηνλ έδεζαλ, ηνλ έθεξαλ
θαη ηνλ παξέδσζαλ ζηνλ Πφληην Πηιάην, ηνλ εγεκφλα. Σφηε, ν Ενχδαο, απηφο πνπ ηνλ
παξέδσζε, βιέπνληαο φηη θαηαδηθάζηεθε, αθνχ κεηακειήζεθε επέζηξεςε ζηνπο
πξεζβχηεξνπο ηα 30 αξγχξηα, ιέγνληαο: Ώκάξηεζα, επεηδή παξέδσζα αζψν αίκα. Καη
εθείλνη είπαλ: Καη ζε καο, ηη; Ώθνξά εζέλα. Καη ξίρλνληαο ηα αξγχξηα κέζα ζηνλ λαφ,
αλαρψξεζε θαη θεχγνληαο θξεκάζηεθε. Καη νη ηεξείο, παίξλνληαο ηα αξγχξηα, είπαλ: Αελ
επηηξέπεηαη λα ηα βάινπκε ζην ζεζαπξνθπιάθην επεηδή, είλαη ηηκή αίκαηνο. Καη αθνχ
έθαλαλ ζπκβνχιην, αγφξαζαλ κ' απηά ην ρσξάθη ηνχ θεξακέα, γηα λα ζάβνληαη εθεί νη μέλνη.
Γη' απηφ, ην ρσξάθη εθείλν νλνκάζηεθε: Υσξάθη αίκαηνο, κέρξη ηε ζεκεξηλή εκέξα. Σφηε,
εθπιεξψζεθε εθείλν πνπ εηπψζεθε δηακέζνπ ηνχ Εεξεκία ηνχ πξνθήηε, πνπ είπε: «Καη
πήξαλ ηα 30 αξγχξηα, ηελ ηηκή πνπ εθηηκήζεθε, ηνλ νπνίν εθηίκεζαλ νη γηνη Εζξαήι, θαη ηα
έδσζαλ ζην ρσξάθη ηνχ θεξακέα, θαζψο ν Κχξηνο παξήγγεηιε ζε κέλα». Καη ν Εεζνχο
ζηάζεθε κπξνζηά ζηνλ εγεκφλα θαη ν εγεκφλαο ηνλ ξψηεζε, ιέγνληαο: Βζχ είζαη ν βαζηιηάο
ησλ Ενπδαίσλ; Καη ν Εεζνχο ηνχ είπε: Βζχ ην ιεο. Καη ελψ νη αξρηεξείο θαη νη πξεζβχηεξνη
ηνλ θαηεγνξνχζαλ, δελ απάληεζε θαζφινπ. Σφηε, ν Πηιάηνο ιέεη ζ' απηφλ: Αελ αθνχο πφζα
καξηπξνχλ ελαληίνλ ζνπ; Καη δελ ηνπ απάληεζε νχηε ζε έλαλ ιφγν ψζηε ν εγεκφλαο
ζαχκαδε πνιχ.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 15:1-5
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ακέζσο ην πξσί νη αξρηεξείο έθαλαλ ζπκβνχιην καδί κε ηνπο πξεζβχηεξνπο θαη
ηνπο γξακκαηείο, θαη νιφθιεξν ην ζπλέδξην, θαη αθνχ έδεζαλ ηνλ Εεζνχ, ηνλ έθεξαλ θαη
ηνλ παξέδσζαλ ζηνλ Πηιάην. Καη ν Πηιάηνο ηνλ ξψηεζε: Βζχ είζαη ν βαζηιηάο ησλ
Ενπδαίσλ; Καη εθείλνο, απαληψληαο, είπε ζ' απηφλ: Βζχ ην ιεο. Καη ηνλ θαηεγνξνχζαλ νη
αξρηεξείο πνιχ. Καη ν Πηιάηνο ηνλ ξψηεζε πάιη, ιέγνληαο: Αελ απαληάο ηίπνηε; Αεο, πφζα
καξηπξνχλ ελαληίνλ ζνπ. Ο Εεζνχο, φκσο, δελ απάληεζε πιένλ ηίπνηε, ψζηε ν Πηιάηνο
ζαχκαδε.
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Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 22:66-71 , 23:1-12
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη θαζψο έγηλε εκέξα, ζπγθεληξψζεθε ην πξεζβπηέξην ηνπ ιανχ, θαη αξρηεξείο θαη
γξακκαηείο, θαη ηνλ αλέβαζαλ ζην ζπλέδξηφ ηνπο, ιέγνληαο: Βζχ είζαη ν Υξηζηφο; Πεο καο.
Καη ηνπο είπε: Ώλ ζαο πσ, δελ ζα κε πηζηέςεηε θαη αλ ζαο ξσηήζσ, δελ ζα κνπ απαληήζεηε
νχηε ζα κε απνιχζεηε. Ώπφ ηψξα ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ ζα είλαη θαζηζκέλνο ζηα δεμηά ηήο
δχλακεο ηνπ Θενχ. Καη φινη είπαλ: Βζχ, ινηπφλ, είζαη ν Τηφο ηνχ Θενχ; Καη εθείλνο είπε ζ'
απηνχο: Βζείο ιέηε φηη εγψ είκαη. Καη εθείλνη είπαλ: Ση αλάγθε έρνπκε πιένλ απφ καξηπξία;
Βπεηδή, εκείο νη ίδηνη ην αθνχζακε απφ ην ζηφκα ηνπ. Σνηε, ζεθψζεθε νιφθιεξν ην πιήζνο
ηνπο, θαη ηνλ έθεξαλ ζηνλ Πηιάην. Καη άξρηζαλ λα ηνλ θαηεγνξνχλ, ιέγνληαο: Ώπηφλ, ηνλ
βξήθακε λα δηαζηξέθεη ην έζλνο, θαη λα εκπνδίδεη λα δίλνπλ θφξνπο ζηνλ Καίζαξα,
ιέγνληαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φηη είλαη Υξηζηφο, βαζηιηάο. Καη ν Πηιάηνο ηνλ ξψηεζε,
ιέγνληαο: Βζχ είζαη ν βαζηιηάο ησλ Ενπδαίσλ; Καη εθείλνο, απαληψληαο ζ' απηφλ, είπε: Βζχ
ην ιεο. Καη ν Πηιάηνο είπε ζηνπο αξρηεξείο θαη ζηα πιήζε: Αελ βξίζθσ θαλέλα έγθιεκα ζε
ηνχην ηνλ άλζξσπν. Καη εθείλνη επέκελαλ, ιέγνληαο, φηη: Ώλαζηαηψλεη ηνλ ιαφ,
δηδάζθνληαο ζε νιφθιεξε ηελ Ενπδαία, αξρίδνληαο απφ ηε Γαιηιαία κέρξηο εδψ. Καη ν
Πηιάηνο, φηαλ άθνπζε Γαιηιαία, ξψηεζε αλ ν άλζξσπνο είλαη Γαιηιαίνο. Καη καζαίλνληαο
φηη είλαη απφ ηελ επηθξάηεηα ηνπ Δξψδε, ηνλ έζηεηιε ζηνλ Δξψδε, πνπ θη απηφο ήηαλ ζηα
Εεξνζφιπκα θαηά ηηο εκέξεο απηέο. Καη ν Δξψδεο, βιέπνληαο ηνλ Εεζνχ, ράξεθε πνιχ
επεηδή, ήζειε πξηλ απφ πνιχ θαηξφ λα ηνλ δεη, γηα ηνλ ιφγν φηη, άθνπγε γη' απηφλ πνιιά θαη
έιπηδε λα δεη θάπνην ζαχκα λα γίλεηαη απ' απηφλ. Σνλ ξσηνχζε κάιηζηα κε πνιιά ιφγηα
φκσο, απηφο δελ ηνπ απνθξίζεθε ηίπνηε. ηέθνληαλ κάιηζηα εθεί νη αξρηεξείο θαη νη
γξακκαηείο θαηεγνξψληαο ηνλ έληνλα. Καη αθνχ ν Δξψδεο καδί κε ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ ηνλ
εμνπζέλσζε, θαη ηνλ ελέπαημε, ηνλ έληπζε κε έλα ιακπξφ ηκάηην, θαη ηνλ έζηεηιε μαλά ζηνλ
Πηιάην. Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ν Πηιάηνο θαη ν Δξψδεο έγηλαλ κεηαμχ ηνπο θίινη
επεηδή, πξσηχηεξα ήηαλ ζε έρζξα ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 18:28-40
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Φέξλνπλ, ινηπφλ, ηνλ Εεζνχ απφ ην ζπίηη ηνχ Κατάθα ζην πξαηηψξην θαη ήηαλ πξσί,
θη απηνί δελ κπήθαλ ζην πξαηηψξην, γηα λα κε κνιπλζνχλ, αιιά γηα λα θάλε ην Πάζρα.
ΐγήθε, ινηπφλ, ζ' απηνχο ν Πηιάηνο, θαη είπε: Πνηα θαηεγνξία θέξλεηε ελάληηα ζε ηνχην ηνλ
άλζξσπν; Σνπ απνθξίζεθαλ θαη είπαλ: Ώλ απηφο δελ ήηαλ θαθνπνηφο, δελ ζα ζνπ ηνλ
παξαδίλακε. Ο Πηιάηνο, ινηπφλ, είπε ζ' απηνχο: Πάξηε ηνλ εζείο, θαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν
ζαο δηθάζηε ηνλ. Οη Ενπδαίνη, φκσο, ηνπ είπαλ: Βκείο δελ έρνπκε εμνπζία λα ζαλαηψζνπκε
θαλέλαλ. Γηα λα εθπιεξσζεί ν ιφγνο ηνχ Εεζνχ, πνπ είπε, δείρλνληαο κε πνηνλ ζάλαην
επξφθεηην λα πεζάλεη. Ο Πηιάηνο κπήθε, ινηπφλ, πάιη κέζα ζην πξαηηψξην, θαη θψλαμε ηνλ
Εεζνχ, θαη ηνπ είπε: Βζχ είζαη ν βαζηιηάο ησλ Ενπδαίσλ; Ο Εεζνχο απνθξίζεθε ζ' απηφλ:
Ώπφ κφλνο ζνπ ην ιεο εζχ απηφ ή άιινη ζνχ είπαλ γηα κέλα; Ο Πηιάηνο απνθξίζεθε: Μήπσο
εγψ είκαη Ενπδαίνο; Σν δηθφ ζνπ ην έζλνο θαη νη αξρηεξείο ζε παξέδσζαλ ζε κέλα· ηη έθαλεο;
Ο Εεζνχο απνθξίζεθε: Δ δηθή κνπ βαζηιεία δελ είλαη απφ ηνχην ηνλ θφζκν αλ ε δηθή κνπ
βαζηιεία ήηαλ απφ ηνχην ηνλ θφζκν, νη ππεξέηεο κνπ ζα αγσλίδνληαλ, γηα λα κε παξαδνζψ
ζηνπο Ενπδαίνπο ηψξα, φκσο, ε δηθή κνπ βαζηιεία δελ είλαη απφ εδψ. Καη ν Πηιάηνο ηνχ
είπε: Λνηπφλ, βαζηιηάο είζαη εζχ; Ο Εεζνχο απνθξίζεθε: Βζχ ιεο, φηη εγψ είκαη βαζηιηάο.
Βγψ γη' απηφ γελλήζεθα, θαη γη' απηφ ήξζα ζηνλ θφζκν, πξνθεηκέλνπ λα δψζσ καξηπξία γηα
ηελ αιήζεηα. Καζέλαο πνπ είλαη απφ ηελ αιήζεηα, αθνχεη ηε θσλή κνπ Ο Πηιάηνο ιέεη ζ'
απηφλ: Ση είλαη αιήζεηα; Καη κφιηο ην είπε απηφ, βγήθε πάιη έμσ πξνο ηνπο Ενπδαίνπο, θαη
ηνπο ιέεη: Βγψ δελ βξίζθσ ζ' απηφλ θαλέλα έγθιεκα είλαη, κάιηζηα, ζπλήζεηα ζε ζαο, λα
ζαο απνιχζσ έλαλ θαηά ην Πάζρα ζέιεηε, ινηπφλ, λα ζαο απνιχζσ ηνλ βαζηιηά ησλ
Ενπδαίσλ; ινη, ινηπφλ, θξαχγαζαλ μαλά, ιέγνληαο: ρη ηνχηνλ αιιά, ηνλ ΐαξαββά. Ο δε
ΐαξαββάο ήηαλ ιεζηήο.

ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
Πξνθεηείεο
Γέλεζηο 48:1-19
Καη χζηεξα απφ ηα πξάγκαηα απηά είπαλ ζηνλ Εσζήθ: Αεο, ν παηέξαο ζνπ αζζελεί.
Καη πήξε καδί ηνπ ηνπο δχν γηνπο ηνπ, ηνλ Μαλαζζή θαη ηνλ Βθξατκ. Καη αλήγγεηιαλ ζηνλ
Εαθψβ, ιέγνληαο: Αεο, ν γηνο ζνπ ν Εσζήθ έξρεηαη ζε ζέλα θαη παίξλνληαο δχλακε, ν Εζξαήι
θάζεζε ζην θξεβάηη. Καη ν Εαθψβ είπε ζηνλ Εσζήθ: Ο Θεφο, ν Παληνδχλακνο, θάλεθε ζε
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κέλα ζηε Λνπδ, ζηε γε Υαλαάλ, θαη κε επιφγεζε θαη κνπ είπε: Αεο, εγψ ζα ζε απμήζσ, θαη
ζα ζε πιεζχλσ, θαη ζα ζε θαηαζηήζσ ζε πιήζνο ιαψλ θη απηή ηε γε ζα ηε δψζσ ζην
ζπέξκα ζνπ, κεηά απφ ζέλα, παληνηηλή ηδηνθηεζία. Σψξα, ινηπφλ, νη δχν γηνη ζνπ, πνπ
γελλήζεθαλ ζε ζέλα ζηελ Ώίγππην, πξηλ εγψ έξζσ ζε ζέλα ζηελ Ώίγππην, είλαη δηθνί κνπ ν
Βθξατκ θαη ν Μαλαζζήο ζα είλαη ζε κέλα, φπσο ν Ρνπβήλ θαη ν πκεψλ θαη ηα παηδηά ζνπ,
φζα γελλήζεηο χζηεξα απφ απηνχο, ζα είλαη δηθά ζνπ· ζχκθσλα κε ην φλνκα ησλ αδειθψλ
ηνπο, ζα νλνκαζηνχλ ζηελ θιεξνλνκηά ηνπο. Καη φηαλ εγψ εξρφκνπλ απφ ηελ Παδάλ, κνπ
πέζαλε ε Ραρήι ζηνλ δξφκν ζηε γε Υαλαάλ, ελψ δελ έιεηπε παξά ιίγν δηάζηεκα γηα λα
θηάζνπκε ζηελ Βθξαζά θαη ηελ έζαςα εθεί, ζηνλ δξφκν ηήο Βθξαζά· απηή είλαη ε ΐεζιεέκ.
Καη βιέπνληαο ν Εζξαήι ηνπο γηνπο ηνχ Εσζήθ, είπε: Πνηνη είλαη απηνί; Καη ν Εσζήθ είπε
ζηνλ παηέξα ηνπ: Ώπηνί είλαη νη γηνη κνπ, πνπ κνπ έδσζε ν Θεφο εδψ. Κη εθείλνο είπε: Φέξ'
ηνπο, παξαθαιψ, ζε κέλα, γηα λα ηνπο επινγήζσ. Καη ηα κάηηα ηνπ Εζξαήι ήζαλ βαξηά απφ
ηα γεξαηεηά, δελ κπνξνχζε λα βιέπεη. Καη ηνπο έθεξε θνληά ζ' απηφλ θαη ηνπο θίιεζε, θαη
ηνπο αγθάιηαζε. Καη ν Εζξαήι είπε ζηνλ Εσζήθ: Αελ έιπηδα λα δσ ην πξφζσπφ ζνπ θαη λα, ν
Θεφο κνχ έδεημε θαη ην ζπέξκα ζνπ. Καη ηνπο έβγαιε ν Εσζήθ απφ ην κέζνλ ησλ γνλάησλ
ηνπ. Καη πξνζθχλεζε κε ην πξφζσπν κέρξη ην έδαθνο. Καη παίξλνληάο ηνπο θαη ηνπο δχν,
ηνλ Βθξατκ ζηα δεμηά ηνπ, πξνο ηα αξηζηεξά ηνπ Εζξαήι, θαη ηνλ Μαλαζζή ζηα αξηζηεξά
ηνπ, πξνο ηα δεμηά ηνπ Εζξαήι, πιεζίαζε ζ' απηφλ. Καη ν Εζξαήι ζεθψλνληαο ην δεμί ηνπ
ρέξη ην έβαιε ζην θεθάιη ηνχ Βθξατκ, πνπ ήηαλ ν λεφηεξνο, θαη ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη επάλσ
ζην θεθάιη ηνχ Μαλαζζή, θάλνληαο ελαιιαγή ζηα ρέξηα ηνπ επεηδή, ν Μαλαζζήο ήηαλ ν
πξσηφηνθνο. Καη επιφγεζε ηνλ Εσζήθ, θαη είπε: Ο Θεφο, κπξνζηά ζηνλ νπνίν πεξπάηεζαλ
νη παηέξεο κνπ, ν Ώβξαάκ θαη ν Εζαάθ, ν Θεφο πνπ κε πνίκαλε απφ ηε γέλλεζή κνπ κέρξη
ηνχηε ηελ εκέξα, ν άγγεινο πνπ κε ιχηξσζε απφ φια ηα θαθά, λα επινγήζεη απηά ηα παηδηά
θαη λα νλνκαζηεί επάλσ ζ' απηά ην φλνκά κνπ θαη ην φλνκα ησλ παηέξσλ κνπ, ηνπ Ώβξαάκ
θαη ηνπ Εζαάθ, θαη λα πιεζπλζνχλ ζε κεγάιν πιήζνο επάλσ ζηε γε! Καη ν Εσζήθ,
βιέπνληαο φηη ν παηέξαο ηνπ επέζεζε ην δεμί ηνπ ρέξη επάλσ ζην θεθάιη ηνχ Βθξατκ,
δπζαξεζηήζεθε θαη έπηαζε ην ρέξη ηνπ παηέξα ηνπ, γηα λα ην κεηαζέζεη απφ ην θεθάιη ηνχ
Βθξατκ επάλσ ζην θεθάιη ηνχ Μαλαζζή. Καη ν Εσζήθ είπε ζηνλ παηέξα ηνπ: ρη έηζη,
παηέξα κνπ, επεηδή απηφο είλαη ν πξσηφηνθνο βάιε ην δεμί ζνπ ρέξη επάλσ ζην θεθάιη ηνπ.
Ώιι' ν παηέξαο ηνπ δελ ζέιεζε θαη είπε: Ξέξσ, παηδί κνπ, μέξσ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
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Ζζαΐαο 50:4-9
Ο Κχξηνο ν Θεφο κνχ έδσζε γιψζζα φπσο ησλ δηδαγκέλσλ, γηα λα μέξσ πψο λα
κηιήζσ έλαλ ιφγν πξνο ηνλ θνπξαζκέλν ζε θαηάιιειν θαηξφ δηεγείξεη απφ πξσί ζε πξσί,
δηεγείξεη ην απηί κνπ γηα λα αθνχσ, φπσο νη δηδαγκέλνη. Ο Κχξηνο ν Θεφο άλνημε ζε κέλα
έλα απηί, θαη εγψ δελ απείζεζα νχηε ζηξάθεθα πξνο ηα πίζσ. Έδσζα ηνλ λψην κνπ ζ'
απηνχο πνπ καζηηγψλνπλ, θαη ηηο ζηαγφλεο κνπ ζ' απηνχο πνπ καδνχλ δελ έθξπςα ην
πξφζσπφ κνπ απφ βξηζηέο θαη θηπζίκαηα. Βπεηδή, ν Κχξηνο ν Θεφο ζα κε βνεζήζεη γη' απηφ,
δελ ληξάπεθα γη' απηφ, έβαια ην πξφζσπφ κνπ ζαλ ζθιεξή πέηξα, θαη μέξσ φηη δελ ζα
ληξνπηαζηψ. Ώπηφο πνπ κε δηθαηψλεη, είλαη θνληά πνηνο ζα θξηζεί καδί κνπ; Ώο
παξαζηαζνχκε καδί· πνηα είλαη ε αληίδηθφο κνπ; Ώο κε πιεζηάζεη. Αέζηε, ν Κχξηνο ν Θεφο
ζα κε βνεζήζεη· πνηνο ζα κε θαηαδηθάζεη; Αέζηε, φινη απηνί ζα παιηψζνπλ ζαλ ηκάηην· ην
ζθνπιήθη ζα ηνπο θαηαθάεη. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαταο 3:9-15
Ώιινίκνλν ζηελ ςπρή ηνπο! Βπεηδή, αληαπέδσζαλ θαθά ζηνλ εαπηφ ηνπο. Πείηε
ζηνλ δίθαην, φηη ζ' απηφλ ζα ππάξρεη θαιφ επεηδή, ζα θάεη ηνλ θαξπφ ησλ έξγσλ ηνπ.
Ώιινίκνλν ζηνλ άλνκν! ' απηφλ ζα ππάξρεη θαθφ· επεηδή, ζα ηνπ γίλεη ε αληαπφδνζε ησλ
ρεξηψλ ηνπ. Σνλ ιαφ κνπ, ηνλ θαηαδπλαζηεχνπλ παηδάξηα, θαη γπλαίθεο εμνπζηάδνπλ επάλσ
ηνπ. Λαέ κνπ, νη νδεγνί ζνπ ζε θάλνπλ λα πιαληέζαη, θαη θαηαζηξέθνπλ ηνλ δξφκν ησλ
βεκάησλ ζνπ. Ο Κχξηνο ζεθψλεηαη γηα λα δηθάζεη, θαη ζηέθεηαη γηα λα θξίλεη ηνχο ιανχο. Ο
Κχξηνο ζα κπεη ζε θξίζε κε ηνπο πξεζβχηεξνπο ηνπ ιανχ ηνπ, θαη κε ηνπο άξρνληέο ηνπ
επεηδή, εζείο έρεηε θαηαθάεη ηνλ ακπειψλα· νη αξπαγέο απφ ηνλ θησρφ είλαη κέζα ζηα
ζπίηηα ζαο. Γηαηί θαηαδπλαζηεχεηε ηνλ ιαφ κνπ, θαη θαηαζιίβεηε ηα πξφζσπα ησλ θησρψλ;

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Ζζαΐαο 63:1-7
Πνηνο είλαη απηφο, απηφο πνπ έξρεηαη απφ ηνλ Βδψκ, κε ηκάηηα εξπζξά απφ ηε
ΐνζφξξα; Ώπηφο ν έλδνμνο ζηε ζηνιή ηνπ, απηφο πνπ πεξπαηάεη ζηε κεγαιεηφηεηα ηεο
δχλακήο ηνπ; Βγψ, πνπ κηιάσ κε δηθαηνζχλε, πνπ είκαη ηζρπξφο ζην λα ζψδσ. Γηαηί είλαη
θφθθηλε ε ζηνιή ζνπ, θαη ηα ηκάηηά ζνπ φκνηα κε άλζξσπν πνπ παηάεη ζε ιελφ; Μφλνο
πάηεζα ηνλ ιελφ, θαη θαλέλαο απφ ηνπο ιανχο δελ ήηαλ καδί κνπ θαη ηνπο θαηαπάηεζα κέζα
ζηνλ ζπκφ κνπ, θαη ηνπο πνδνπάηεζα κέζα ζηελ νξγή κνπ θαη ην αίκα ηνπο ξαληίζηεθε
επάλσ ζηα ηκάηηά κνπ, θαη κφιπλα νιφθιεξε ηε ζηνιή κνπ. Βπεηδή, ε εκέξα ηήο εθδίθεζεο
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ήηαλ κέζα ζηελ θαξδηά κνπ, θαη έθηαζε ε ρξνληά ησλ ιπηξσκέλσλ κνπ. Καη θνίηαμα
νιφγπξα θαη δελ ππήξρε θάπνηνο λα βνεζάεη θαη ζαχκαζα φηη δελ ππήξρε θάπνηνο λα
ππνζηεξίδεη γη' απηφ, ν βξαρίνλάο κνπ ελέξγεζε ζε κέλα ζσηεξία θαη ν ζπκφο κνπ, απηφο κε
ππνζηήξημε. Καη θαηαπάηεζα ηνπο ιανχο κέζα ζηελ νξγή κνπ, θαη ηνπο κέζπζα απφ ηνλ
ζπκφ κνπ, θαη θαηέβαζα ην αίκα ηνπο ζηε γε. Θα αλαθέξσ ηνπο νηθηηξκνχο ηνχ Κπξίνπ, ηηο
αηλέζεηο ηνχ Κπξίνπ, ζχκθσλα κε φια φζα έθαλε ν Κχξηνο ζε καο. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
Ακψο 9:5,6,8.10
Βπεηδή, ν Κχξηνο ν Θεφο ησλ δπλάκεσλ είλαη, ν νπνίνο αγγίδεη ηε γε, θαη ιηψλεη, θαη
φινη φζνη θαηνηθνχλ ζ' απηή ζα πελζήζνπλ θαη ζα μερεηιίζεη νιφθιεξε ζαλ πνηακφο, θαη ζα
θαηαπνληηζηεί ζαλ απφ ηνλ πνηακφ ηήο Ώηγχπηνπ. Ώπηφο είλαη πνπ θηίδεη ηα ππεξψα ηνπ
ζηνλ νπξαλφ, θαη ζεκειηψλεη ηνλ ζφιν ηνπ επάλσ ζηε γε ν νπνίνο πξνζθαιεί ηα λεξά ηήο
ζάιαζζαο, θαη ηα μερχλεη επάλσ ζην πξφζσπν ηεο γεο ην φλνκά ηνπ είλαη ν Κχξηνο. Αέζηε,
ηα κάηηα ηνχ Κπξίνπ ηνχ Θενχ είλαη ελάληηα ζην ακαξησιφ βαζίιεην, θαη ζα ην αθαλίζσ
απφ ην πξφζσπν ηεο γεο φκσο, δελ ζα αθαλίζσ νινθιεξσηηθά ηνλ νίθν Εαθψβ, ιέεη ν
Κχξηνο. Με ξνκθαία ζα πεζάλνπλ φινη νη ακαξησινί ηνχ ιανχ κνπ, απηνί πνπ ιέλε: Σν
θαθφ δελ ζα καο αγγίμεη νχηε ζα καο θαηαθηάζεη. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηψβ 29:21-25 , 30:1-10
Με αθξνάδνληαλ κε πξνζνρή, θαη ζησπνχζαλ ζηε ζπκβνπιή κνπ. Όζηεξα απφ ηα
ιφγηα κνπ δελ πξφζζεηαλ ηίπνηε, θαη ε νκηιία κνπ ζηάιαδε επάλσ ηνπο. Καη κε πεξίκελαλ
ζαλ ηε βξνρή θαη ήζαλ κε αλνηρηφ ην ζηφκα, φπσο γηα ηελ φςηκε βξνρή. Γεινχζα πξνο
απηνχο, θαη δελ πίζηεπαλ θαη δελ άθελαλ λα πέζεη ε θαηδξφηεηα ηνπ πξνζψπνπ κνπ. Ώλ
αξεζθφκνπλ ζηνλ δξφκν ηνπο, θαζφκνπλ πξψηνο, θαη θαηαζθήλσλα φπσο έλαο βαζηιηάο
κέζα ζην ζηξάηεπκά ηνπ, φπσο απηφο πνπ παξεγνξεί ηνχο ζιηκκέλνπο. Σψξα, φκσο, νη
λεφηεξνί κνπ ζε ειηθία κε πεξηγεινχλ, ηνπο παηέξεο ησλ νπνίσλ δελ ζα θαηαδερφκνπλ λα
βάισ καδί κε ηα ζθπιηά ηνχ θνπαδηνχ κνπ. Καη ζε ηη, πξαγκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα κε
σθειήζεη ε δχλακε ησλ ρεξηψλ ηνπο, ζηνπο νπνίνπο ε δχλακε ηειείσζε; Ήζαλ
απνκνλσκέλνη απφ αλέρεηα θαη πείλα έθεπγαλ ζε γε άλπδξε, ζθνηεηλή, αθαληζκέλε, θαη
έξεκε γηα ηξνθή ηνπο έθνβαλ κνιφρα θνληά ζηνπο ζάκλνπο, θαη ηε ξίδα απφ ηηο αξθεχζνπο.
Ήζαλ δησγκέλνη κέζα απφ ηνπο αλζξψπνπο θψλαδαλ ελαληίνλ ηνπο ζαλ ζε θιέθηεο.
Καηνηθνχζαλ ζηνπο γθξεκνχο ησλ ρεηκάξξσλ, ζηηο ηξχπεο ηήο γεο, θαη ζηνπο βξάρνπο.
Γθάξηδαλ αλάκεζα ζηνπο ζάκλνπο καδεχνληαλ αλάκεζα ζη' αγθάζηα γηνη αθξφλσλ θαη γηνη
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ρσξίο φλνκα, δησγκέλνη κέζα απφ ηε γε. Καη, ηψξα, εγψ είκαη ην δηαζθεδαζηηθφ ηνπο
ηξαγνχδη, είκαη θαη ε παξνηκία ηνπο. Με ζηραίλνληαη, απνκαθξχλνληαη απφ κέλα, θαη δελ
ζπζηέιινληαη λα θηχλνπλ ζην πξφζσπφ κνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο
Κνιαζζαείο 2:13-15
Κη εζάο, πνπ ήζαζηαλ λεθξνί ζηα ακαξηήκαηα θαη ζηελ αθξνβπζηία ηήο ζάξθαο
ζαο, ζαο δσνπνίεζε καδί ηνπ, θαζψο ζαο ζπγρψξεζε φια ηα πηαίζκαηα,φηαλ εμάιεηςε ην
ρεηξφγξαθν κε ηα δηαηάγκαηα,πνπ ήηαλ ελαληίνλ ζαο, θαη ην αθαίξεζε απφ ην κέζνλ,
θαξθψλνληάο ην επάλσ ζηνλ ζηαπξφ θαη αθνχ απνγχκλσζε ηηο αξρέο θαη ηηο εμνπζίεο, ηηο
θαηαληξφπηαζε δεκφζηα, φηαλ, επάλσ ηνπ, ζξηάκβεπζε ελαληίνλ ηνπο. Δ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο ακήλ.
Φαικφο 38:17 , 22:16
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Μηα πνπ είκαη έηνηκνο λα πέζσ, θαη ν πφλνο είλαη πάληνηε κπξνζηά κνπ. Βπεηδή,
ζθπιηά κε πεξηθχθισζαλ,ζχλαμε θαθνπνηψλ κε πεξηέθιεηζε.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 27:15-26
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη θαηά ηε γηνξηή, ν εγεκφλαο ζπλήζηδε λα απνιχεη ζην πιήζνο έλαλ θπιαθηζκέλν,
φπνηνλ ήζειαλ. Καη είραλ ηφηε έλαλ πεξηβφεην θπιαθηζκέλν, πνπ ιεγφηαλ ΐαξαββάο. Βλψ,
ινηπφλ, ήζαλ ζπγθεληξσκέλνη, ν Πηιάηνο είπε ζ' απηνχο: Πνηνλ ζέιεηε λα ζαο απνιχζσ;
Σνλ ΐαξαββά ή ηνλ Εεζνχ, πνπ ιέγεηαη Υξηζηφο; Βπεηδή, ήμεξε φηη απφ θζφλν ηνλ
παξέδσζαλ. Καη ελψ θαζφηαλ επάλσ ζην βήκα, ε γπλαίθα ηνπ έζηεηιε θάπνηνλ πξνο απηφλ,
ιέγνληαο: Άπερε απφ εθείλνλ ηνλ δίθαην επεηδή, πνιιά έπαζα γη' απηφλ ζήκεξα ζε φλεηξν.
Οη αξρηεξείο, φκσο, θαη νη πξεζβχηεξνη έπεηζαλ ηα πιήζε λα δεηήζνπλ ηνλ ΐαξαββά, θαη λα
ζαλαηψζνπλ ηνλ Εεζνχ. Καη απαληψληαο ν εγεκφλαο, ηνπο είπε: Πνηνλ απφ ηνπο δχν ζέιεηε
λα ζαο απνιχζσ; Καη εθείλνη είπαλ: Σνλ ΐαξαββά. Καη ν Πηιάηνο ιέεη ζ' απηνχο: Ση,
ινηπφλ, λα θάλσ ηνλ Εεζνχ, πνπ ιέγεηαη Υξηζηφο; Καη φινη ιέλε ζ' απηφλ: Να ζηαπξσζεί.
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Καη ν εγεκφλαο είπε: Καη ηη θαθφ έπξαμε; Βθείλνη, φκσο, έθξαδαλ πεξηζζφηεξν, ιέγνληαο:
Να ζηαπξσζεί. Καη βιέπνληαο ν Πηιάηνο φηη δελ σθειεί ζε ηίπνηε, αιιά κάιινλ γίλεηαη
ζφξπβνο, παίξλνληαο λεξφ, έληςε ηα ρέξηα ηνπ κπξνζηά απφ ην πιήζνο, ιέγνληαο: Βίκαη
αζψνο απφ ην αίκα απηνχ ηνχ δηθαίνπ αθνξά εζάο. Καη απαληψληαο νιφθιεξνο ν ιαφο, είπε:
Σν αίκα ηνπ αο είλαη επάλσ καο, θαη επάλσ ζηα παηδηά καο. Σφηε, ηνπο απέιπζε ηνλ
ΐαξαββά ηνλ δε Εεζνχ, αθνχ ηνλ καζηίγσζε, ηνλ παξέδσζε γηα λα ζηαπξσζεί.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 15:6-25
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καηά ηε γηνξηή, φκσο, απέιπε ζ' απηνχο έλαλ δέζκην, φπνηνλ δεηνχζαλ. Καη ππήξρε
απηφο πνπ ιεγφηαλ ΐαξαββάο, δεκέλνο καδί κε ηνπο ζπλσκφηεο, πνπ θαηά ηελ εμέγεξζε
είραλ δηαπξάμεη θφλν. Καη ν φρινο, αθνχ θψλαμε δπλαηά, άξρηζε λα δεηάεη λα ηνπο θάλεη
φπσο έθαλε ζ' απηνχο πάληνηε. Καη ν Πηιάηνο απάληεζε ζ' απηνχο, ιέγνληαο: Θέιεηε λα ζαο
απνιχζσ ηνλ βαζηιηά ησλ Ενπδαίσλ; Βπεηδή, ήμεξε φηη νη αξρηεξείο ηνλ είραλ παξαδψζεη
εμαηηίαο θζφλνπ. Οη αξρηεξείο, φκσο, δηέγεηξαλ ην πιήζνο λα δεηήζνπλ λα ηνπο απνιχζεη
κάιινλ ηνλ ΐαξαββά. Καη ν Πηιάηνο απαληψληαο πάιη είπε ζ' απηνχο: Ση ζέιεηε, ινηπφλ, λα
θάλσ ηνχηνλ, πνπ ηνλ ιέηε βαζηιηά ησλ Ενπδαίσλ; Καη εθείλνη θξαχγαζαλ μαλά: ηαχξσζέ
ηνλ. Καη ν Πηιάηνο έιεγε ζ' απηνχο: Καη ηη θαθφ έθαλε; Βθείλνη, φκσο, θξαχγαζαλ
πεξηζζφηεξν: ηαχξσζέ ηνλ. Ο Πηιάηνο, ινηπφλ, ζέινληαο λα θάλεη ην αξεζηφ ζην πιήζνο,
ηνπο απέιπζε ηνλ ΐαξαββά, θαη ηνλ Εεζνχ, αθνχ ηνλ καζηίγσζε, ηνλ παξέδσζε γηα λα
ζηαπξσζεί. Καη νη ζηξαηηψηεο ηνλ έθεξαλ κέζα ζηελ απιή, πνπ είλαη ην πξαηηψξην θαη
ζπγθεληξψλνπλ νιφθιεξν ην ηάγκα ησλ ζηξαηησηψλ. Καη ηνλ ληχλνπλ κε πνξθχξα, θαη
αθνχ έπιεμαλ έλα αγθάζηλν ζηεθάλη, ην βάδνπλ γχξσ απφ ην θεθάιη ηνπ, θαη άξρηζαλ λα ηνλ
ραηξεηνχλ, ιέγνληαο: Υαίξε, βαζηιηά ησλ Ενπδαίσλ. Καη ρηππνχζαλ ην θεθάιη ηνπ κε έλα
θαιάκη, θαη έθηπλαλ επάλσ ηνπ· θαη θαζψο έπεθηαλ ζηα γφλαηα, ηνλ πξνζθπλνχζαλ. Καη
αθνχ ηνλ ελέπαημαλ, ηνλ μέληπζαλ απφ ηελ πνξθχξα, θαη ηνλ έληπζαλ κε ηα ηκάηηά ηνπ, θαη
ηνλ έθεξαλ έμσ, γηα λα ηνλ ζηαπξψζνπλ. Καη αγγαξεχνπλ θάπνηνλ ίκσλα Κπξελαίν πνπ
δηάβαηλε, ελψ εξρφηαλ απφ ην ρσξάθη, ηνλ παηέξα ηνχ Ώιέμαλδξνπ θαη ηνπ Ρνχθνπ, γηα λα
ζεθψζεη ηνλ ζηαπξφ ηνπ. Καη ηνλ θέξλνπλ ζηνλ ηφπν Γνιγνζά, πνπ εξκελεπφκελν ζεκαίλεη
ηφπνο Κξαλίνπ. Καη ηνπ έδηλαλ λα πηεη θξαζί αλάκηθην κε ζκχξλα εθείλνο, φκσο, δελ ην
πήξε. Καη αθνχ ηνλ ζηαχξσζαλ, κνηξάδνληαλ αλακεηαμχ ηνπο ηα ηκάηηά ηνπ, βάδνληαο γη'
απηά θιήξν, ην ηη ζα πάξεη θάζε έλαο. Ήηαλ δε ε ηξίηε ψξα, θαη ηνλ ζηαχξσζαλ.
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Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 23:13-25
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ν Πηιάηνο, αθνχ ζπγθάιεζε ηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο άξρνληεο θαη ηνλ ιαφ, ηνπο
είπε: Μνπ θέξαηε ηνχηνλ ηνλ άλζξσπν, ζαλ έλαλ πνπ μεζεθψλεη ηνλ ιαφ ζε ζηάζε θαη
δέζηε, εγψ κπξνζηά ζαο, αθνχ ηνλ αλέθξηλα, δελ βξήθα ζε ηνχηνλ ηνλ άλζξσπν θαλέλα
έγθιεκα απφ φζα θέξλεηε σο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ αιιά, νχηε θαη ν Δξψδεο επεηδή, ζαο
έζηεηια ζ' απηφλ θαη δέζηε, ηίπνηε άμην ζαλάηνπ δελ έρεη δηαπξαρζεί απ' απηφλ. Ώθνχ,
ινηπφλ, ηνλ βαζαλίζσ, ζα ηνλ απνιχζσ. Έπξεπε, κάιηζηα, θαη' αλάγθε λα ηνπο απνιχεη
έλαλ θαηά ηε γηνξηή. ινη, φκσο, καδί αλέθξαμαλ, ιέγνληαο: ήθσζε ηνχηνλ, θαη απφιπζέ
καο ηνλ ΐαξαββά ν νπνίνο, γηα θάπνηα ζηάζε, πνπ είρε γίλεη ζηελ πφιε, θαη γηα θφλν, είρε
ξηρηεί ζηε θπιαθή. Ξαλά, ινηπφλ, ν Πηιάηνο κίιεζε ζ' απηνχο, ζέινληαο λα απνιχζεη ηνλ
Εεζνχ. Βθείλνη, φκσο, θψλαδαλ, ιέγνληαο: ηαχξσζέ ηνλ, ζηαχξσζέ ηνλ. Ώιι' εθείλνο θαη
κηα ηξίηε θνξά είπε ζ' απηνχο: Καη ηη θαθφ έθαλε απηφο; Αελ βξήθα θακηά αθνξκή ζαλάηνπ
ζ' απηφλ αθνχ, ινηπφλ, ηνλ βαζαλίζσ, ζα ηνλ απνιχζσ. Βθείλνη, φκσο, επέκελαλ κε δπλαηέο
θσλέο, δεηψληαο λα ζηαπξσζεί. Καη νη θσλέο ηνπο θαη ησλ αξρηεξέσλ ππεξίζρπαλ. Καη ν
Πηιάηνο απνθάζηζε λα γίλεη ην αίηεκά ηνπο. Καη ηνπο απέιπζε απηφλ, πνπ γηα ζηάζε θαη
θφλν ήηαλ ξηγκέλνο ζηε θπιαθή, απηφλ πνπ δεηνχζαλ, ελψ ηνλ Εεζνχ ηνλ παξέδσζε ζην
ζέιεκά ηνπο.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 19:1-12
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σφηε, ινηπφλ, ν Πηιάηνο πήξε ηνλ Εεζνχ, θαη ηνλ καζηίγσζε. Καη νη ζηξαηηψηεο,
αθνχ έπιεμαλ έλα ζηεθάλη απφ αγθάζηα, ην έβαιαλ επάλσ ζην θεθάιη ηνπ, θαη ηνλ έληπζαλ
κε έλα πνξθπξέλην ηκάηην, θαη έιεγαλ: Υαίξε, ν βαζηιηάο ησλ Ενπδαίσλ θαη ηνλ ραζηνχθηδαλ
ζην πξφζσπν. Καη ν Πηιάηνο μαλαβγήθε έμσ, θαη ηνπο ιέεη: Αέζηε, ζαο ηνλ θέξλσ έμσ, γηα
λα γλσξίζεηε φηη δελ βξίζθσ ζ' απηφλ θαλέλα έγθιεκα. Ο Εεζνχο, ινηπφλ, βγήθε έμσ μαλά,
θνξψληαο ην αγθάζηλν ζηεθάλη θαη ην πνξθπξέλην ηκάηην. Καη ν Πηιάηνο ιέεη ζ' απηνχο: Να!
ν άλζξσπνο. Καη φηαλ νη αξρηεξείο θαη νη ππεξέηεο ηνλ είδαλ, θξαχγαζαλ, ιέγνληαο:
ηαχξσζέ ηνλ, ζηαχξσζέ ηνλ. Ο Πηιάηνο ιέεη ζ' απηνχο: Πάξηε ηνλ εζείο, θαη ζηαπξψζηε
ηνλ επεηδή, εγψ δελ βξίζθσ ζ' απηφλ θαλέλα έγθιεκα. Οη Ενπδαίνη, ινηπφλ, ηνπ απάληεζαλ:
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Βκείο έρνπκε λφκν, θαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν καο πξέπεη λα πεζάλεη, επεηδή έθαλε ηνλ
εαπηφ ηνπ Τηφλ ηνχ Θενχ. Καη φηαλ ν Πηιάηνο άθνπζε απηφ ηνλ ιφγν, κάιινλ θνβήζεθε,
θαη κπήθε μαλά κέζα ζην πξαηηψξην, θαη ιέεη ζηνλ Εεζνχ: Ώπφ πνχ είζαη εζχ; Καη ν Εεζνχο
δελ ηνπ έδσζε απάληεζε Σνπ ιέεη, ινηπφλ, ν Πηιάηνο: Αελ κηιάο ζε κέλα; Αελ μέξεηο φηη
εμνπζία έρσ λα ζε ζηαπξψζσ, θαη εμνπζία έρσ λα ζε απνιχζσ; Ο Εεζνχο απνθξίζεθε: Αελ
ζα είρεο θακηά εμνπζία ελαληίνλ κνπ, αλ δελ ζνπ ήηαλ δνζκέλε απφ πάλσ γη' απηφ, απηφο
πνπ κε παξαδίλεη ζε ζέλα, έρεη κεγαιχηεξε ακαξηία. Έθηνηε, ν Πηιάηνο δεηνχζε λα ηνλ
απνιχζεη νη Ενπδαίνη, φκσο, έθξαδαλ ιέγνληαο: Ώλ απηφλ ηνλ απνιχζεηο, δελ είζαη θίινο ηνπ
Καίζαξα φπνηνο θάλεη ηνλ εαπηφ ηνπ βαζηιηά, αληηηίζεηαη ζηνλ Καίζαξα.

ΔΚΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
Πξνθεηείεο
Αξηζκνί 21:1-9
Καη ν Υαλαλαίνο, ν βαζηιηάο ηήο Ώξάδ, πνπ θαηνηθνχζε κεζεκβξηλά, άθνπζε, φηη ν
Εζξαήι ήξζε δηακέζνπ ηνπ δξφκνπ Ώζαξείκ, θαη πνιέκεζε ελάληηα ζηνλ Εζξαήι, θαη
ζπλέιαβε απ' απηνχο αηρκαιψηνπο. Καη ν Εζξαήι επρήζεθε επρή ζηνλ Κχξην, θαη είπε: Ώλ
πξαγκαηηθά παξαδψζεηο απηφλ ηνλ ιαφ ζην ρέξη κνπ, ζα θαηαζηξέςσ ηηο πφιεηο ηνπο. Καη ν
Κχξηνο εηζάθνπζε ηε θσλή ηνχ Εζξαήι, θαη παξέδσζε ηνπο Υαλαλαίνπο· θαη θαηέζηξεςαλ
απηνχο θαη ηηο πφιεηο ηνποθαη απνθάιεζαλ ην φλνκα ηνπ ηφπνπ Οξκά. Καη ζεθψζεθαλ απφ
ην βνπλφ Χξ, δηακέζνπ ηνπ δξφκνπ ηήο Βξπζξάο Θάιαζζαο, γηα λα πεξηέιζνπλ ηε γε ηνχ
Βδψκ θαη ν ιαφο ιηγνςχρεζε ζηνλ δξφκν. Καη ν ιαφο κίιεζε ελάληηα ζηνλ Θεφ, θαη ελάληηα
ζηνλ Μσπζή, ιέγνληαο: Γηαηί καο αλέβαζεο απφ ηελ Ώίγππην γηα λα πεζάλνπκε ζηελ έξεκν;
Βπεηδή, ςσκί δελ ππάξρεη, θαη λεξφ δελ ππάξρεη θαη ε ςπρή καο αεδίαζε ηνχην ην ειαθξχ
ςσκί. Καη ν Κχξηνο έζηεηιε πξνο ηνλ ιαφ ηα θίδηα, ηα θινγεξά θίδηα, θαη δάγθσλαλ ηνλ
ιαφ, θαη πνιχο ιαφο απφ ηνλ Εζξαήι πέζαλε. Καη αθνχ ν ιαφο ήξζε ζηνλ Μσπζή, είπαλ:
Ώκαξηήζακε, επεηδή κηιήζακε ελάληηα ζηνλ Κχξην θαη ελάληηα ζε ζέλα παξαθάιεζε ηνλ
Κχξην λα ζεθψζεη ηα θίδηα απφ καο. Καη ν Μσπζήο δεήζεθε γηα ηνλ ιαφ. Καη ν Κχξηνο είπε
ζηνλ Μσπζή: Φηηάμε γηα ηνλ εαπηφ ζνπ έλα θινγεξφ θίδη, θαη βάι' ην επάλσ ζε έλα μχιν
θαη θαζέλαο πνπ ζα δαγθσζεί, θαη θνηηάμεη ζ' απηφ, ζα δήζεη. Καη ν Μσπζήο έθαλε έλα θίδη
ράιθηλν, θαη ην έβαιε επάλσ ζε έλα μχιν θαη αλ έλα θίδη δάγθσλε θάπνηνλ, απηφο,
θνηηάδνληαο ην ράιθηλν θίδη, δνχζε. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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Ζζαΐαο 53:7-12
Ώπηφο ήηαλ θαηαζιηκκέλνο θαη βαζαληζκέλνο, αιιά δελ άλνημε ην ζηφκα ηνπ
θέξζεθε ζαλ αξλί ζε ζθαγή, θαη ζαλ άθσλν πξφβαην κπξνζηά ζ' εθείλνλ πνπ ην θνπξεχεη,
έηζη δελ άλνημε ην ζηφκα ηνπ. Ώπφ θαηάζιηςε θαη θξίζε αλαξπάρηεθε· ηε γεληά ηνπ, φκσο,
πνηνο ζα ηε δηεγεζεί; Βπεηδή, απνθφπεθε απφ ηε γε ησλ δσληαλψλ αλζξψπσλ γηα ηηο
παξαβάζεηο ηνχ ιανχ κνπ ηξαπκαηίζηεθε. Καη ν ηάθνο ηνπ δηνξίζηεθε καδί κε ηνπο
θαθνχξγνπο εληνχηνηο, ζηνλ ζάλαηφ ηνπ ζηάζεθε καδί κε ηνλ πινχζην· επεηδή, δελ έπξαμε
αλνκία νχηε βξέζεθε δφινο ζην ζηφκα ηνπ. Ώιιά, ν Κχξηνο ζέιεζε λα ηνλ βαζαλίζεη ηνλ
ηαιαηπψξεζε. Ώθνχ, φκσο, δψζεηο ηελ ςπρή ηνπ πξνζθνξά πεξί ακαξηίαο, ζα δεη εγγφληα,
ζα καθξχλεη ηηο εκέξεο ηνπ, θαη ην ζέιεκα ηνπ Κπξίνπ ζα επνδσζεί ζην ρέξη ηνπ. Θα δεη
ηνπο θαξπνχο ηνπ πφλνπ ηεο ςπρήο ηνπ, θαη ζα ρνξηάζεη ν δίθαηνο δνχινο κνπ ζα δηθαηψζεη
πνιινχο δηακέζνπ ηήο επίγλσζήο ηνπ· επεηδή, απηφο ζα ζεθψζεη ηηο αλνκίεο ηνπο. Γη' απηφ,
ζα ηνπ δψζσ κεξίδα καδί κε ηνπο κεγάινπο, θαη ζα κνηξαζηεί γηα ιάθπξν ηνπο ηζρπξνχο,
επεηδή παξέδσζε ζε ζάλαην ηελ ςπρή ηνπ, θαη καδί κε αλφκνπο ινγαξηάζηεθε, θη απηφο
βάζηαμε ηηο ακαξηίεο πνιιψλ, θαη ππέξ ησλ αλφκσλ ζα κεζηηεχζεη. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
Ζζαΐαο 12:2-5 , 13:1-10
Αέζηε, ν Θεφο είλαη ε ζσηεξία κνπ ζα έρσ ζάξξνο, θαη δελ ζα θνβάκαη επεηδή, ν
Κχξηνο ν Θεφο είλαη ε δχλακή κνπ, θαη ην ηξαγνχδη θαη ζηάζεθε ε ζσηεξία κνπ. Καη ζα
αληιήζεηε λεξφ κε επθξνζχλε απφ ηηο πεγέο ηήο ζσηεξίαο. Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ζα
πείηε: Ανμνινγείηε ηνλ Κχξην, επηθαιείζηε ην φλνκά ηνπ, θάληε γλσζηά ηα έξγα ηνπ ζηα
έζλε, λα ζπκάζηε φηη πςψζεθε ην φλνκά ηνπ. Να ςάιιεηε ζηνλ Κχξην επεηδή έθαλε έλδνμα
πξάγκαηα είλαη γλσζηφ ζε φιε ηε γε. Ώγάιινπ θαη επθξαίλνπ, θάηνηθε ηεο ηψλ επεηδή, ν
Άγηνο ηνπ Εζξαήι είλαη κέγαο αλάκεζά ζνπ. Δ φξαζε ελάληηα ζηε ΐαβπιψλα,πνπ είδε ν
ΔζαΎαο,ν γηνο ηνπ Ώκψο. εθψζηε ζεκαία επάλσ ζην ςειφ βνπλφ, πςψζηε πξνο απηνχο ηε
θσλή, θηλήζηε ην ρέξη γηα λα κπνπλ κέζα ζηηο πχιεο ησλ αξρφλησλ. Βγψ πξφζηαμα ηνπο
δηνξηζκέλνπο κνπ, κάιηζηα θψλαμα ηνπο δπλαηνχο κνπ, γηα λα εθηειέζνπλ ηνλ ζπκφ κνπ,
απηνχο πνπ ραίξνπλ ζηε δφμα κνπ. Φσλή πιήζνπο επάλσ ζηα βνπλά ζαλ κεγάινπ ιανχ
ζνξπβψδεο θσλή ησλ ζπγθεληξσκέλσλ βαζηιείσλ ησλ εζλψλ ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ
επηζθέπηεηαη ηνλ ζηξαηφ ηήο κάρεο. Έξρνληαη απφ καθξηλή γε, απφ ηα πέξαηα ηνπ νπξαλνχ,
ν Κχξηνο θαη ηα φπια ηήο αγαλάθηεζήο ηνπ, γηα λα αθαλίζνπλ νιφθιεξε ηε γε. Οινιχδεηε,
επεηδή ε εκέξα ηνπ Κπξίνπ πιεζίαζε ζάξζεη ζαλ φιεζξνο απφ ηνλ Παληνδχλακν. Γη' απηφ,
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φια ηα ρέξηα ζα παξαιχζνπλ, θαη θάζε θαξδηά αλζξψπνπ ζα δηαιπζεί. Καη ζα ηξνκάμνπλ
πφλνη θαη ζιίςεηο ζα ηνπο θαηαθπξηεχζνπλ ζα είλαη κέζα ζε πφλν, ζαλ απηή πνπ γελλάεη ζα
κείλνπλ εθζηαηηθνί ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ ηα πξφζσπά ηνπο ζα είλαη θινγηζκέλα. Αέζηε, ε
εκέξα ηνχ Κπξίνπ έξρεηαη, ζθιεξή, θαη γεκάηε απφ ζπκφ θαη θινγεξή νξγή, γηα λα θάλεη ηε
γε έξεκε, θαη ζα εμαιείςεη απ' απηή ηνπο ακαξησινχο ηεο. Βπεηδή, ηα αζηέξηα ηνχ νπξαλνχ
θαη νη αζηεξηζκνί ηνπ δελ ζα δψζνπλ ην θσο ηνπο ν ήιηνο ζα ζθνηεηληάζεη ζηελ αλαηνιή
ηνπ, θαη ην θεγγάξη δελ ζα εθπέκςεη ην θσο ηνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ακψο 8:9-12
Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο, ζα θάλσ ηνλ ήιην λα δχζεη ζε
θαηξφ κεζεκεξηνχ, θαη ζα θαηαζθνηεηληάζσ ηε γε κέζα ζε θσηεηλή εκέξα. Καη ζα
κεηαζηξέςσ ηηο γηνξηέο ζαο ζε πέλζνο, θαη φια ηα άζκαηά ζαο ζε ζξήλν θαη ζα αλεβάζσ
ζάθν επάλσ ζε θάζε νζθχ, θαη θαιάθξσκα επάλσ ζε θάζε θεθάιη θαη ζα ηνλ θαηαζηήζσ
ζαλ απηφλ πνπ πελζεί ηνλ κνλνγελή ηνπ γην, θαη ην ηέινο ηνπ ζα είλαη ζαλ κηα εκέξα
πηθξίαο. Αέζηε, έξρνληαη εκέξεο, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο, θαη ζα ζηείισ πείλα επάλσ ζηε γε
φρη πείλα ςσκηνχ νχηε δίςα λεξνχ, αιιά αθξφαζεο ησλ ιφγσλ ηνχ Κπξίνπ. Καη ζα
πεξηπιαληνχληαη απφ ζάιαζζα ζε ζάιαζζα, θαη ζα πεξηηξέρνπλ απφ ηνλ βνξξά κέρξη ηελ
αλαηνιή, δεηψληαο ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ θαη δελ ζα βξνπλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Γαιάηεο 6:14-18
ε κέλα, φκσο, κε γέλνηην λα θαπρψκαη, παξά κνλάρα ζηνλ ζηαπξφ ηνχ Κπξίνπ καο
Εεζνχ Υξηζηνχ, δηακέζνπ ηνχ νπνίνπ ν θφζκνο ζηαπξψζεθε σο πξνο εκέλα θαη εγψ σο πξνο
ηνλ θφζκν. Βπεηδή, ζηνλ Εεζνχ Υξηζηφ νχηε ε πεξηηνκή έρεη θάπνηα ηζρχ νχηε ε
αθξνβπζηία, αιιά ε θαηλνχξγηα θηίζε. Καη φζνη πεξπαηήζνπλ ζχκθσλα κε ηνχην ηνλ
θαλφλα, εηξήλε επάλσ ζ' απηνχο θαη έιενο, θη επάλσ ζηνλ Εζξαήι ηνχ Θενχ. ην εμήο,
θαλέλαο αο κε κνπ δίλεη ελφριεζε επεηδή, εγψ βαζηάδσ ζην ζψκα κνπ ηα ζηίγκαηα ηνπ
Κπξίνπ Εεζνχ. Δ ράξε ηνχ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ είζε λα είλαη καδί κε ην πλεχκα ζαο,
αδειθνί. Ώκήλ. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο ακήλ.

Φαικφο 38:20,21 , 22:16-18,7,8
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
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Με αξλήζεθαλ εκέλα ηνλ αγαπεηφ,ζαλ αληηπαζή λεθξφ θαη έβαιαλ θαξθηά ζην
ζψκα κνπ. Με κε εγθαηαιείπεηο, Κχξηε Θεέ κνπ. ( κεηάθαζε)
ή
Καη εθείλνη πνπ αληαπνδίδνπλ θαθφ αληί γηα θαιφ, είλαη ελαληίνη κνπ, επεηδή
θπλεγψ ην θαιφ. Με κε εγθαηαιείπεηο, Κχξηε Θεέ κνπ.
Σξχπεζαλ ηα ρέξηα κνπ θαη ηα πφδηα κνπ,κπνξψ λα απαξηζκήζσ φια ηα θφθαιά
κνπ. Μνίξαζαλ κεηαμχ ηνπο ηα ηκάηηά κνπ θαη ζηνλ ηκαηηζκφ κνπ έβαιαλ θιήξν. Με
πεξηέπαημαλ φζνη κε βιέπνπλ αλνίγνπλ κε ηα ρείιε, θνπλάλε ην θεθάιη, θαη ιέλε: Έιπηζε
ζηνλ Κχξην αο ηνλ ειεπζεξψζεη, αο ηνλ ιπηξψζεη επεηδή, ηνπ είλαη αξεζηφο.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 27:27-45
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σφηε,νη
ζηξαηηψηεο
ηνχ
εγεκφλα,
παίξλνληαο
ηνλ
Εεζνχ
ζην
πξαηηψξην,ζπγθέληξσζαλ ελαληίνλ ηνπ νιφθιεξν ην ηάγκα ησλ ζηξαηησηψλ. Καη αθνχ ηνλ
μέληπζαλ, ηνλ έληπζαλ κε κηα θφθθηλε ριακχδα. Καη πιέθνληαο έλα ζηεθάλη απφ αγθάζηα,
ην έβαιαλ επάλσ ζην θεθάιη ηνπ, θαη ηνπ έδσζαλ έλα θαιάκη ζην δεμί ηνπ ρέξη θαη θαζψο
γνλάηηζαλ κπξνζηά ηνπ, ηνλ ελέπαηδαλ, ιέγνληαο:Υαίξε, ν βαζηιηάο ησλ Ενπδαίσλ. Καη,
θηχλνληάο ηνλ, πήξαλ ην θαιάκη, θαη ρηππνχζαλ ζην θεθάιη ηνπ. Καη αθνχ ηνλ ελέπαημαλ,
ηνλ μέληπζαλ απφ ηε ριακχδα, θαη ηνλ έληπζαλ κε ηα ηκάηηά ηνπ θαη ηνλ έθεξαλ γηα λα ηνλ
ζηαπξψζνπλ. Καη ελψ έβγαηλαλ έμσ, βξήθαλ έλαλ άλζξσπν Κπξελαίν, πνπ ηνλ έιεγαλ
ίκσλα απηφλ αγγάξεπζαλ γηα λα ζεθψζεη ηνλ ζηαπξφ ηνπ. Καη φηαλ ήξζαλ ζηνλ ηφπν, ν
νπνίνο ιεγφηαλ Γνιγνζάο, πνπ ζεκαίλεη ηφπνο Κξαλίνπ, ηνπ έδσζαλ λα πηεη μίδη
αλαθαηεκέλν κε ρνιή θαη θαζψο ην γεχζεθε δελ ήζειε λα πηεη. Καη αθνχ ηνλ ζηαχξσζαλ,
κνηξάζηεθαλ ηα ηκάηηά ηνπ, βάδνληαο θιήξν γηα λα εθπιεξσζεί εθείλν πνπ εηπψζεθε
δηακέζνπ ηνχ πξνθήηε: «Μνηξάζηεθαλ αλακεηαμχ ηνπο ηα ηκάηηά κνπ, θαη ζηνλ ηκαηηζκφ
κνπ έβαιαλ θιήξν». Καη θαζηζκέλνη, ηνλ θχιαγαλ εθεί. Καη πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ
έβαιαλ γξακκέλε ηελ θαηεγνξία ηνπ: Ώπηφο είλαη ν Εεζνχο είλαη ν Εεζνχο,ν βαζηιηάο ησλ
Ενπδαίσλ. Σφηε, ζηαπξψζεθαλ καδί ηνπ δχν ιεζηέο, ν έλαο απφ δεμηά θαη ν άιινο απφ
αξηζηεξά. Καη φζνη δηάβαηλαλ, ηνλ βιαζθεκνχζαλ, θνπλψληαο ηα θεθάιηαηνπο, θαη
ιέγνληαο: Ώπηφο πνπ γθξεκίδεη ηνλ λαφ, θαη πνπ ζε ηξεηο εκέξεο ηνλ θηίδεη, ζψζε ηνλ εαπηφ
ζνπ αλ είζαη Τηφο ηνχ Θενχ, θαηέβα απφ ηνλ ζηαπξφ. Σν ίδην θαη νη αξρηεξείο, καδί κε ηνπο
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γξακκαηείο θαη ηνπο πξεζβχηεξνπο, εκπαίδνληαο έιεγαλ: Άιινπο έζσζε, ηνλ εαπηφ ηνπ δελ
κπνξεί λα ηνλ ζψζεη αλ είλαη βαζηιηάο ηνχ Εζξαήι, αο θαηέβεη ηψξα απφ ηνλ ζηαπξφ, θαη ζα
πηζηέςνπκε ζ' απηφλ εκπηζηεχζεθε ζηνλ Θεφ αο ηνλ ζψζεη ηψξα, αλ ηνλ ζέιεη επεηδή, είπε:
Βίκαη Τηφο ηνχ Θενχ. Σν ίδην κάιηζηα θαη νη δχν ιεζηέο πνπ είραλ ζπζηαπξσζεί καδί ηνπ,
ηνλ νλείδηδαλ. Καη απφ ηελ έθηε ψξα έγηλε ζθνηάδη επάλσ ζε νιφθιεξε ηε γε κέρξη ηελ
έλαηε ψξα.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 15:16-33
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν , ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ε επηγξαθή ηήο θαηεγνξίαο ηνπ ήηαλ γξακκέλε απφ πάλσ: Ο ΐαζηιηάο ησλ
Ενπδαίσλ. Καη καδί ηνπ ζηαπξψλνπλ δχν ιεζηέο, έλαλ απφ ηα δεμηά θαη έλαλ απφ ηα
αξηζηεξά ηνπ. Καη εθπιεξψζεθε ε γξαθή, πνπ ιέεη: «Καη ινγαξηάζηεθε καδί κε ηνπο
αλφκνπο». Καη εθείλνη πνπ δηάβαηλαλ, ηνλ βιαζθεκνχζαλ, θνπλψληαο ηα θεθάιηα ηνπο, θαη
ιέγνληαο: Μπα! Ώπηφο πνπ ραιάεη ηνλ λαφ, θαη κέζα ζε ηξεηο εκέξεο ηνλ θηίδεη, ζψζε ηνλ
εαπηφ ζνπ, θαη θαηέβα απφ ηνλ ζηαπξφ. Παξφκνηα, κάιηζηα, θαη νη αξρηεξείο, εκπαίδνληαο ν
έλαο πξνο ηνλ άιινλ, καδί κε ηνπο γξακκαηείο, έιεγαλ: Άιινπο έζσζε, ηνλ εαπηφ ηνπ δελ
κπνξεί λα ηνλ ζψζεη ν Υξηζηφο, ν βαζηιηάο ηνχ Εζξαήι, αο θαηέβεη ηψξα απφ ηνλ ζηαπξφ,
γηα λα δνχκε θαη λα πηζηέςνπκε. Καη νη δχν, πνπ ήζαλ ζηαπξσκέλνη καδί κ' απηφλ, ηνλ
νλείδηδαλ. Καη φηαλ ήξζε ε έθηε ψξα, έγηλε ζθνηάδη επάλσ ζε νιφθιεξε ηε γε, κέρξη ηελ
έλαηε ψξα.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 23:26-44
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη θαζψο ηνλ έθεξαλ έμσ, έπηαζαλ θάπνηνλ ίκσλα Κπξελαίν, πνπ εξρφηαλ απφ ην
ρσξάθη, θαη έβαιαλ επάλσ ηνπ ηνλ ζηαπξφ, γηα λα ηνλ θέξεη πίζσ απφ ηνλ Εεζνχ. Καη ηνλ
αθνινπζνχζε έλα κεγάιν πιήζνο ηνχ ιανχ, θαη απφ ηηο γπλαίθεο, πνπ νδχξνληαλ θαη ηνλ
ζξελνχζαλ. Καη αθνχ ν Εεζνχο ζηξάθεθε ζ' απηέο είπε: Θπγαηέξεο ηήο Εεξνπζαιήκ, κε
θιαίηε γηα κέλα, αιιά γηα ηνλ εαπηφ ζαο λα θιαίηε, θαη γηα ηα παηδηά ζαο. Βπεηδή, δέζηε,
έξρνληαη εκέξεο, θαηά ηηο νπνίεο ζα πνπλ: Μαθάξηεο νη ζηείξεο, θαη νη θνηιηέο πνπ δελ
γέλλεζαλ, θαη νη καζηνί πνπ δελ ζήιαζαλ. Σφηε, ζα αξρίζνπλ λα ιέλε ζηα βνπλά: Πέζηε
επάλσ καο θαη ζηνπο ιφθνπο: θεπάζηε καο. Βπεηδή, αλ ζην πγξφ μχιν ηα θάλνπλ απηά, ηη
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ζα γίλεη ζην μεξφ; Φέξλνληαλ, κάιηζηα, θαη άιινη δχν καδί ηνπ, πνπ ήζαλ θαθνχξγνη, γηα
λα ζαλαησζνχλ. Καη φηαλ ήξζαλ ζηνλ ηφπν, πνπ νλνκάδεηαη Κξαλίν, εθεί ηνλ ζηαχξσζαλ,
θαη ηνπο θαθνχξγνπο, ηνλ έλαλ κελ απφ ηα δεμηά, ηνλ άιινλ δε απφ ηα αξηζηεξά. Καη ν
Εεζνχο έιεγε: Παηέξα, ζπγρψξεζέ ηνπο επεηδή, δελ μέξνπλ ηη θάλνπλ. Καη θαζψο
δηακνηξάδνληαλ ηα ηκάηηά ηνπ, έβαιαλ θιήξν. Καη φινο ν ιαφο ζηεθφηαλ βιέπνληαο.
Μάιηζηα, ηνλ ελέπαηδαλ θαη νη άξρνληεο καδί ηνπο, ιέγνληαο: Άιινπο έζσζε αο ζψζεη ηνλ
εαπηφ ηνπ, αλ απηφο είλαη ν Υξηζηφο, ν εθιεθηφο ηνχ Θενχ. Σνλ ελέπαηδαλ κάιηζηα θαη νη
ζηξαηηψηεο, πιεζηάδνληαο θαη πξνζθέξνληάο ηνπ μίδη, ιέγνληαο: Ώλ εζχ είζαη ν βαζηιηάο
ησλ Ενπδαίσλ, ζψζε ηνλ εαπηφ ζνπ. Ήηαλ δε απφ πάλσ ηνπ θαη κηα επηγξαθή γξακκέλε κε
γξάκκαηα Βιιεληθά θαη Ρσκατθά θαη Ββξατθά: Ώπηφο είλαη ν ΐαζηιηάο ησλ Ενπδαίσλ. Έλαο,
κάιηζηα, απφ ηνπο θαθνχξγνπο πνπ θξεκάζηεθαλ, ηνλ βιαζθεκνχζε, ιέγνληαο: Ώλ εζχ
είζαη ν Υξηζηφο, ζψζε ηνλ εαπηφ ζνπ θη εκάο. Ώπνθξηλφκελνο, φκσο, ν άιινο ηνλ
επέπιεηηε, ιέγνληαο: Οχηε ηνλ Θεφ δελ θνβάζαη εζχ, πνπ είζαη κέζα ζηελ ίδηα θαηαδίθε; Κη
εκείο κελ δίθαηα επεηδή, απνιακβάλνπκε άμηα ησλ φζσλ πξάμακε απηφο, φκσο, δελ έπξαμε
ηίπνηε ην άηνπν. Καη έιεγε ζηνλ Εεζνχ: Κχξηε, ζπκήζνπ κε, φηαλ έξζεηο ζηε βαζηιεία ζνπ.
Καη ν Εεζνχο είπε ζ' απηφλ: ε δηαβεβαηψλσ, ζήκεξα ζα είζαη καδί κνπ ζηνλ παξάδεηζν.
Ήηαλ δε πεξίπνπ ε έθηε ψξα, θαη έγηλε ζθνηάδη επάλσ ζε φιε ηε γε κέρξη ηελ έλαηε ψξα.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 19:13-27
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθηναπφ ην θαηά Λνπθά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ηαλ ν Πηιάηνο άθνπζε απηφ ηνλ ιφγν, έθεξε έμσ ηνλ Εεζνχ, θαη θάζεζε επάλσ ζην
βήκα, ζηνλ ηφπν πνπ ιεγφηαλ Ληζφζηξσην, θαη ζηελ Ββξατθή Γαββαζά. Ήηαλ δε ε
Παξαζθεπή ηνχ Πάζρα, θαη ε ψξα πεξίπνπ έθηε θαη ιέεη ζηνπο Ενπδαίνπο: Να! ν βαζηιηάο
ζαο. Καη εθείλνη θξαχγαζαλ: Άξνλ, άξνλ, ζηαχξσζέ ηνλ. Ο Πηιάηνο ιέεη ζ' απηνχο: Σνλ
βαζηιηά ζαο λα ζηαπξψζσ; Οη αξρηεξείο απνθξίζεθαλ: Αελ έρνπκε βαζηιηά, παξά κνλάρα
ηνλ Καίζαξα. Σφηε, ινηπφλ, ηνλ παξέδσζε ζ' απηνχο, γηα λα ζηαπξσζεί. Καη παξέιαβαλ ηνλ
Εεζνχ, θαη ηνλ νδήγεζαλ έμσ. Καη βαζηάδνληαο ηνλ ζηαπξφ ηνπ βγήθε έμσ ζηελ ηνπνζεζία,
πνπ ιέγεηαη ηφπνο Κξαλίνπ, ν νπνίνο ζηελ Ββξατθή ιέγεηαη Γνιγνζάο φπνπ ηνλ ζηαχξσζαλ,
θαη άιινπο δχν καδί ηνπ, απφ ηε κηα θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην κέζνλ δε ηνλ Εεζνχ. Ο
δε Πηιάηνο έγξαςε θαη έλαλ ηίηιν, θαη ηνλ έβαιε επάλσ ζηνλ ζηαπξφ θαη ήηαλ γξακκέλν: Ο
Εεζνχο ν Ναδσξαίνο ν βαζηιηάο ησλ Ενπδαίσλ. Κη απηφ ηνλ ηίηιν ηνλ δηάβαζαλ πνιινί απφ
ηνπο Ενπδαίνπο επεηδή, ν ηφπνο φπνπ ζηαπξψζεθε ν Εεζνχο ήηαλ θνληά ζηελ πφιε θαη ήηαλ
γξακκέλν ζηα Ββξατθά, Βιιεληθά, Ρσκατθά. Οη αξρηεξείο ησλ Ενπδαίσλ έιεγαλ, ινηπφλ,
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ζηνλ Πηιάην: Με γξάθε: Ο βαζηιηάο ησλ Ενπδαίσλ, αιιά φηη εθείλνο είπε: Βίκαη βαζηιηάο
ησλ Ενπδαίσλ. Ο Πηιάηνο απνθξίζεθε: ,ηη έγξαςα, έγξαςα. Οη ζηξαηηψηεο, ινηπφλ, αθνχ
ζηαχξσζαλ ηνλ Εεζνχ, πήξαλ ηα ηκάηηά ηνπ, θαη έθαλαλ ηέζζεξα κεξίδηα, έλα κεξίδην ζε
θάζε έλαλ ζηξαηηψηε, θαη ηνλ ρηηψλα· ν ρηηψλαο, κάιηζηα, ήηαλ άξξαθνο, πθαληφο
νιφθιεξνο, απφ πάλσ κέρξη θάησ. Βίπαλ, ινηπφλ, αλακεηαμχ ηνπο: Ώο κε ηνλ ζρίζνπκε,
αιιά αο ξίμνπκε γη' απηφλ ιαρλφ, ηίλνο ζα είλαη γηα λα εθπιεξσζεί ε γξαθή πνπ ιέεη:
«Αηακνηξάζηεθαλ ηα ηκάηηά κνπ αλακεηαμχ ηνπο, θαη ζηνλ ηκαηηζκφ κνπ έβαιαλ θιήξν». Οη
κελ, ινηπφλ, ζηξαηηψηεο απηά έθαλαλ. Καη θνληά ζηνλ ζηαπξφ ηνχ Εεζνχ ζηέθνληαλ ε
κεηέξα ηνπ, θαη ε αδειθή ηήο κεηέξαο ηνπ, ε Μαξία, ε γπλαίθα ηνχ Κισπά, θαη ε Μαξία ε
Μαγδαιελή. Ο Εεζνχο, ινηπφλ, θαζψο είδε ηε κεηέξα ηνπ θαη ηνλ καζεηή, πνπ αγαπνχζε, λα
ζηέθεηαη δίπια, ιέεη ζηε κεηέξα ηνπ: Γπλαίθα, λα! ν γηνο ζνπ. Έπεηηα, ιέεη ζηνλ καζεηή:
Να! ε κεηέξα ζνπ. Καη απφ ηελ ψξα εθείλε ν καζεηήο ηελ πήξε ζην ζπίηη ηνπ.

ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ

Πξνθεηείεο
Ηεξεκίαο 11:18-23 , 12:1-13
Καη ν Κχξηνο κνπ έδσζε γλψζε, θαη γλψξηζα ηφηε, κνπ έδεημεο ηηο πξάμεηο ηνπο.
Βγψ, φκσο, ήκνπλ ζαλ άθαθν αξλί, πνπ έθεξλαλ ζε ζθαγή θαη δελ είρα θαηαιάβεη φηη είραλ
ζπζθεθζεί γηα βνπιέο ελαληίνλ κνπ, ιέγνληαο: Ώο θαηαζηξέςνπκε ην δέληξν καδί κε ηνλ
θαξπφ ηνπ, θαη αο ηνλ απνθφςνπκε απφ ηε γε ησλ δσληαλψλ αλζξψπσλ, ψζηε ην φλνκά ηνπ
λα κε αλαθεξζεί πιένλ. Ώιιά, σ, Κχξηε ησλ δπλάκεσλ, πνπ θξίλεηο δίθαηα, πνπ δνθηκάδεηο
ηνπο λεθξνχο θαη ηελ θαξδηά, αο δσ ηελ εθδίθεζή ζνπ επάλσ ζ' απηνχο! Βπεηδή, ζε ζέλα
θαλέξσζα ηε δίθε κνπ. Γη' απηφ, έηζη ιέεη ν Κχξηνο γηα ηνπο άλδξεο ηήο Ώλαζψζ, πνπ
δεηνχλ ηε δσή ζνπ, ιέγνληαο: Με πξνθεηεχεηο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ, γηα λα κε πεζάλεηο
θάησ απφ ηα ρέξηα καο γη' απηφ, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ: Αεο, ζα ηνπο επηζθεθζψ
νη λένη ζα πεζάλνπλ απφ κάραηξα νη γηνη ηνπο θαη νη ζπγαηέξεο ηνπο ζα πεζάλνπλ απφ πείλα
θαη απ' απηνχο δελ ζα κείλεη ππφινηπν· επεηδή, επάλσ ζηνπο άλδξεο ηήο Ώλαζψζ ζα θέξσ
θαθφ, θαηά ηε ρξνληά ηήο επίζθεςήο ηνπο. Κχξηε, είζαη δίθαηνο, φηαλ αληηκάρνκαη καδί ζνπ
φκσο, αο ζπδεηήζσ καδί ζνπ γηα ηηο θξίζεηο ζνπ. Γηαηί επνδψλεηαη ν δξφκνο ησλ αζεβψλ;
Γηαηί επεκεξνχλ φινη φζνη θέξνληαη άπηζηα; Σνπο θχηεςεο, κάιηζηα ξηδψζεθαλ απμάλνπλ,
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κάιηζηα θαξπνθνξνχλ. Βζχ είζαη θνληά ζην ζηφκα ηνπο, θαη καθξηά απφ ηα λεθξά ηνπο.
Ώιι' εζχ, Κχξηε, κε γλσξίδεηο κε είδεο θαη δνθίκαζεο ηελ θαξδηά κνπ κπξνζηά ζνπ. χξε
ηνπο ζαλ πξφβαηα γηα ζθαγή, θαη εηνίκαζέ ηνπο γηα ηελ εκέξα ηήο ζθαγήο. Μέρξη πφηε ζα
πελζεί ε γε, θαη ζα μεξαίλεηαη ην ρνξηάξη θάζε ρσξαθηνχ, εμαηηίαο ηήο θαθίαο απηψλ πνπ
θαηνηθνχλ ζ' απηή; Ώθαλίζηεθαλ ηα θηήλε θαη ηα πνπιηά επεηδή, είπαλ: Αελ ζα δεη ηα
έζραηά καο. Ώλ ηξέμεηο καδί κε ηνπο πεδνχο, θαη ζε θάλνπλ λα αηνλήζεηο, ηφηε πψο ζα
αληηπαξαηαρζείο πξνο ηα άινγα; Καη αλ απέθαλεο ζηε γε ηήο εηξήλεο, ζηελ νπνία έιπηδεο,
ηφηε πψο ζα θάλεηο ζην θξχαγκα ηνπ Ενξδάλε; Βπεηδή, θαη νη αδειθνί ζνπ θαη ε νηθνγέλεηα
ηνπ παηέξα ζνπ, θη απηνί θέξζεθαλ άπηζηα ζε ζέλα λαη, απηνί βφεζαλ πίζσ ζνπ
κεγαιφθσλα κε ηνπο πηζηέςεηο, θη αλ αθφκα κηιήζνπλ θαιά ζε ζέλα. Βγθαηέιεηςα ηνλ νίθν
κνπ, άθεζα ηελ θιεξνλνκία κνπ, έδσζα ηελ αγαπεκέλε ηήο ςπρήο κνπ ζηα ρέξηα ησλ
ερζξψλ ηεο. Δ θιεξνλνκηά κνπ έγηλε ζε κέλα ζαλ ιηνληάξη κέζα ζε δξπκφ· χςσζε ηε θσλή
ηεο ελαληίνλ κνπ γη' απηφ, ηε κίζεζα. Δ θιεξνλνκηά κνπ είλαη ζε κέλα αξπαθηηθφ φξλεν, ηα
φξλεα νιφγπξα είλαη ελαληίνλ ηεο· ειάηε, ζπγθεληξσζείηε, φια ηα ζεξία ηνχ ρσξαθηνχ,
ειάηε λα ηελ θαηαθάηε. Πνιινί πνηκέλεο δηέθζεηξαλ ηνλ ακπειψλα κνπ, θαηαπάηεζαλ ηε
κεξίδα κνπ, έθαλαλ ηελ επηζπκεηή κεξίδα κνπ άβαηε έξεκν. Σελ παξέδσζαλ ζε εξήκσζε
θαη αθνχ εξεκψζεθε, πελζεί κπξνζηά κνπ νιφθιεξε ε γε εξεκψζεθε, επεηδή δελ ππάξρεη
εθείλνο πνπ θξνληίδεη. ε φιεο ηηο ςειέο ζέζεηο ηήο εξήκνπ ήξζαλ νη ιεειάηεο επεηδή, ε
κάραηξα ηνπ Κπξίνπ ζα θαηαθάεη απ' άθξνπ κέρξηο άθξνπ ηήο γεο ζε θακηά ζάξθα δελ ζα
ππάξρεη εηξήλε. Έζπεηξαλ ζηηάξη, αιιά ζα ζεξίζνπλ αγθάζηα θνπίαζαλ, αιιά δελ ζα
σθειεζνχλ θαη ζα ληξνπηαζηείηε γηα ηα πξντφληα ζαο απφ ηνλ θινγεξφ ζπκφ ηνχ Κπξίνπ.

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Εαραξίαο 14:5-11
Ο Κχξηνο ν Θεφο κνπ ζάξζεη, θαη καδί ζνπ φινη νη άγηνη. Καη θαηά ηελ εκέξα
εθείλε, ην θσο δελ ζα είλαη ιακπξφ νχηε ζπζθνηεηληαζκέλν αιιά, ζα είλαη κία εκέξα, πνπ
είλαη γλσζηή ζηνλ Κχξην, νχηε εκέξα νχηε λχρηα θαη πξνο ηελ εζπέξα ζα ππάξρεη θσο. Καη
θαηά ηελ εκέξα εθείλε ζα βγνπλ δσληαλά λεξά απφ ηελ Εεξνπζαιήκ ηα κηζά απ' απηά πξνο
ηελ αλαηνιηθή ζάιαζζα, θαη ηα κηζά ηνπο πξνο ηε δπηηθή ζάιαζζα ζε θαινθαίξη θαη ζε
ρεηκψλα ζα είλαη έηζη. Καη ν Κχξηνο ζα είλαη βαζηιηάο επάλσ ζε νιφθιεξε ηε γε θαηά ηελ
εκέξα εθείλε ζα ππάξρεη Κχξηνο έλαο, θαη ην φλνκά ηνπ έλα. Οιφθιεξνο ν ηφπνο ζα
κεηαβιεζεί ζε πεδηάδα, απφ ηε Γαβαά κέρξη ηε Ρηκκψλ, πξνο λφηνλ ηήο Εεξνπζαιήκ θη απηή
ζα πςσζεί, θαη ζα θαηνηθεζεί ζηνλ ηφπν ηεο, απφ ηελ πχιε ηνχ ΐεληακίλ κέρξη ηνλ ηφπν ηήο
πξψηεο πχιεο ησλ γσληψλ, θαη ηνπ πχξγνπ Ώλαλεήι, κέρξη ηνπο ιελνχο ηνχ βαζηιηά. Καη ζα
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θαηνηθήζνπλ κέζα ζ' απηή, θαη δελ ζα ππάξρεη πιένλ αθαληζκφο θαη ε Εεξνπζαιήκ ζα
θάζεηαη κε αζθάιεηα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηψι 2:1-3 10,11
Βίπε ν Κχξηνο ν Παληνθξάηνξαο: Πσο ζα ηξνκάμσ φινπο απηνχο πνπ θαηνηθνχλ ζηε
γε επεηδή,έξρεηαη ε εκέξα ηνχ Κπξίνπ, επεηδή είλαη θνληά εκέξα κε ζθνηάδη θαη ππθλφ
ζθνηάδη, εκέξα κε ζχλλεθν θαη νκίριε ζαλ απγή απιψλεηαη επάλσ ζηα βνπλά έλαο
πνιππιεζήο ιαφο θαη ηζρπξφο φκνηφο ηνπ δελ ζηάζεθε απφ ηνλ αηψλα νχηε ζα ζηαζεί πνηέ
πιένλ χζηεξα απ' απηφλ, ζε γελεέο γελεψλ. Φσηηά θαηαηξψεη κπξνζηά ηνπ, θαη θιφγα
θαηαθαίεη πίζσ ηνπ ε γε είλαη κπξνζηά ηνπ ζαλ ηνλ παξάδεηζν ηεο Βδέκ, θαη πίζσ ηνπ
πεδηάδα αθαληζκέλε θαη, βέβαηα, απ' απηφλ δελ ζα μεθχγεη ηίπνηε. Δ γε ζα ζεηζηεί κπξνζηά
ηνπο νη νπξαλνί ζα ηξέκνπλ ν ήιηνο θαη ην θεγγάξη ζα θαηαζθνηεηληάζνπλ, θαη ηα αζηέξηα
ζα απνζχξνπλ ηε ιάκςε ηνπο. Καη ν Κχξηνο ζα εθπέκςεη ηε θσλή ηνπ κπξνζηά απφ ην
ζηξάηεπκά ηνπ· επεηδή, ην ζηξαηφπεδφ ηνπ είλαη ππεξβνιηθά κεγάιν επεηδή, απηφο πνπ
εθηειεί ηνλ ιφγν ηνπ είλαη ηζρπξφο επεηδή, ε εκέξα ηνχ Κπξίνπ είλαη κεγάιε θαη
ππεξβνιηθά ηξνκεξή,θαη πνηνο κπνξεί λα ηελ ππνθέξεη; Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο
Φηιηππεζίνπο 2:4-11
Κάζε έλαο κε απνβιέπεηε ζηα δηθά ηνπ, αιιά θάζε έλαο αο απνβιέπεη θαη ζ' εθείλα
πνπ είλαη ησλ άιισλ. Να είλαη, κάιηζηα, ζε ζαο ην ίδην θξφλεκα, πνπ ήηαλ θαη ζηνλ Εεζνχ
Υξηζηφ ν νπνίνο ελψ ππήξρε ζε κνξθή Θενχ, δελ λφκηζε αξπαγή ην λα είλαη ίζα κε ηνλ Θεφ
αιιά, θέλσζε ηνλ εαπηφ ηνπ, παίξλνληαο κνξθή δνχινπ, αθνχ έγηλε φκνηνο κε ηνπο
αλζξψπνπο θαη, θαζψο βξέζεθε θαηά ην ζρήκα σο άλζξσπνο, ηαπείλσζε ηνλ εαπηφ ηνπ,
γηλφκελνο ππάθνπνο κέρξη ζαλάηνπ, ζαλάηνπ κάιηζηα ζηαπξνχ. Γη' απηφ, θαη ν Θεφο ηνλ
ππεξχςσζε, θαη ηνπ ράξηζε φλνκα, πνπ είλαη ην φλνκα πάλσ απφ θάζε άιιν ψζηε ζην φλνκα
ηνπ Εεζνχ λα ιπγίζεη θάζε γφλαην επνπξαλίσλ θαη επηγείσλ θαη θαηαρζνλίσλ θαη θάζε
γιψζζα λα νκνινγήζεη φηη ν Εεζνχο Υξηζηφο είλαη Κχξηνο, ζε δφμα ηνχ Παηέξα Θενχ. Δ

ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο ακήλ.
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Φαικφο 69:1,20
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
ψζε κε, Θεέ, επεηδή λεξά κπήθαλ κέζα κνπ κέρξη ηελ ςπρή κνπ. ΐπζίζηεθα ζε
βαζχ χπλν. Γηα θαγεηφ κνπ, έδσζαλ ζε κέλα ρνιή, θαη ζηε δίςα κνπ κε πφηηζαλ μίδη.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 27:46-50
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη γχξσ ζηελ έλαηε ψξα, ν Εεζνχο αλαβφεζε κε δπλαηή θσλή, ιέγνληαο: «Διί,
Διί, ιακά ζαβαρζαλί;», δειαδή, «Θεέ κνπ, Θεέ κνπ, γηα πνηνλ ζθνπφ κε εγθαηέιεηςεο;».
Καη κεξηθνί απφ εθείλνπο πνπ έζηεθαλ εθεί, φηαλ ην άθνπζαλ, έιεγαλ φηη: Ώπηφο θσλάδεη
ηνλ Διία. Κη ακέζσο, έλαο απ' απηνχο έηξεμε, θαη παίξλνληαο έλα ζθνπγγάξη, θαη γεκίδνληάο
ην κε μίδη, θαη βάδνληάο ην ζε έλα θαιάκη, ηνλ πφηηδε. Βλψ νη ππφινηπνη έιεγαλ: Άθεζε, λα
δνχκε αλ ζάξζεη ν Διίαο γηα λα ηνλ ζψζεη.Καη ν Εεζνχο, αθνχ έθξαμε μαλά κε δπλαηή
θσλή, άθεζε ην πλεχκα.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 15:34-37
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ηελ έλαηε ψξα, ν Εεζνχο θξαχγαζε κε δπλαηή θσλή, ιέγνληαο: «Βισί, Βισί,
ιακά, ζαβαρζαλί;», πνπ εξκελεπφκελν, ζεκαίλεη: «Θεέ κνπ, Θεέ κνπ, σο πξνο ηη κε
εγθαηέιεηςεο;». Καη κεξηθνί απ' απηνχο πνπ παξαζηέθνληαλ, φηαλ ην άθνπζαλ, έιεγαλ:
Αέζηε, θσλάδεη ηνλ Διία. Έλαο δε, αθνχ έηξεμε θαη γέκηζε έλα ζθνπγγάξη κε μίδη, θαη ην
πεξηηχιημε ζε έλα θαιάκη, ηνλ πφηηδε, ιέγνληαο: Ώθήζηε, αο δνχκε αλ έξρεηαη ν Διίαο λα
ηνλ θαηεβάζεη. Ο Εεζνχο, φκσο, αθνχ έβγαιε κηα δπλαηή θσλή, εμέπλεπζε.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 23:45,46
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Καη ζθνηίζηεθε ν ήιηνο θαη ην θαηαπέηαζκα ηνπ λανχ ζρίζηεθε ζην κέζνλ. Καη ν
Εεζνχο, αθνχ θψλαμε κε δπλαηή θσλή, είπε: Παηέξα, ζηα ρέξηα ζνπ παξαδίλσ ην πλεχκα
κνπ. Καη, φηαλ ηα είπε απηά, εμέπλεπζε.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 19:28-30
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθηναπφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Όζηεξα απ' απηά, ν Εεζνχο, γλσξίδνληαο φηη φια έρνπλ ήδε ηειεηψζεη, γηα λα
εθπιεξσζεί ε γξαθή, ιέεη: Αηςάσ.ΐξηζθφηαλ δε εθεί έλα ζθεχνο γεκάην μίδη θαη εθείλνη,
γεκίδνληαο έλα ζθνπγγάξη κε μίδη, αθνχ ην έβαιαλ γχξσ ζε κηα δέζκε απφ χζζσπν, ην
έθεξαλ ζην ζηφκα ηνπ.ηαλ, ινηπφλ, ν Εεζνχο ην πήξε, είπε: Σεηέιεζηαη θαη αθνχ έγεηξε ην
θεθάιη, παξέδσζε ην πλεχκα.

ΔΝΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ

Πξνθεηείεο
Έμνδνο 12:1-14
Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή θαη ζηνλ Ώαξψλ ζηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, ιέγνληαο: Ο
κήλαο απηφο ζα είλαη ζε ζαο αξρή κελψλ ζα είλαη ζε ζαο ν πξψηνο απφ ηνπο κήλεο ηνχ
ρξφλνπ. Να κηιήζεηε ζε νιφθιεξε ηε ζπλαγσγή ηνχ Εζξαήι, ιέγνληαο: Σε δέθαηε εκέξα
απηνχ ηνπ κήλα αο πάξνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θάζε έλαο έλα αξλί, ζχκθσλα κε ηηο
νηθνγέλεηεο ησλ παηξηψλ ηνπο, έλα αξλί γηα θάζε νηθνγέλεηα. Ώλ, φκσο, εθείλνη πνπ είλαη
ζηελ νηθνγέλεηα είλαη ιηγνζηνί γηα ην αξλί, απηφο θαη ν γείηνλάο ηνπ, πνπ είλαη πιεζηέζηεξνο
ζην ζπίηη ηνπ, αο ην πάξνπλ ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ςπρψλ· θάζε έλαο ζα
ζπγθαηαξηζκείηαη γηα ην αξλί, αλάινγα κε φζν ηνπ ρξεηάδεηαη λα θάεη. Καη ην αξλί ζαο ζα
είλαη ηέιεην, αξζεληθφ, ρξνληάξηθν απφ ηα πξφβαηα ή απφ ηηο θαηζίθεο ζα ην πάξεηε. Καη ζα
ην δηαθπιάηηε κέρξη ηε 14ε εκέξα ηνχ ίδηνπ κήλα θαη ηφηε, νιφθιεξν ην πιήζνο ηήο
ζπλαγσγήο ηνχ Εζξαήι ζα ην ζθάμεη πξνο ηελ εζπέξα. Καη ζα πάξνπλ απφ ην αίκα θαη ζα
βάινπλ επάλσ ζηνπο δχν παξαζηάηεο, θη επάλσ ζην αλψθιη ηήο ζχξαο ησλ ζπηηηψλ, φπνπ ζα
ην θάλε. Καη ζα θάλε ην θξέαο εθείλε ηε λχρηα, ςεηφ ζηε θσηηά· κε άδπκα, θαη κε ρφξηα
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πηθξά, ζα ην θάλε κε θάηε απ' απηφ σκφ νχηε βξαζηφ ζε λεξφ, αιιά ςεηφ ζε θσηηά· ην
θεθάιη ηνπ καδί κε ηα πφδηα ηνπ θαη καδί κε ηα εληφζζηά ηνπ θαη κε αθήζεηε ππφινηπν απ'
απηφ κέρξη ην πξσί θαη φ,ηη πεξηζζεχζεη απ' απηφ κέρξη ην πξσί, θάςηε ην ζηε θσηηά.Καη ζα
ην θάηε σο εμήο δσζκέλνη ηηο νζθχεο ζαο, έρνληαο ηα ππνδήκαηά ζαο ζηα πφδηα ζαο, θαη ηε
ξάβδν ζαο ζην ρέξη ζαο θαη ζα ην θάηε κε βηαζχλε είλαη Πάζρα ηνχ Κπξίνπ. Βπεηδή, απηή
ηε λχρηα ζα πεξάζσ κέζα απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, θαη ζα ρηππήζσ θάζε πξσηφηνθν ζηε γε
ηήο Ώηγχπηνπ, απφ άλζξσπν κέρξη θηήλνο θαη ζα θάλσ θξίζεηο ελάληηα ζε φινπο ηνπο ζενχο
ηήο Ώηγχπηνπ. Βγψ ν Κχξηνο. Καη ην αίκα ζα είλαη ζε ζαο γηα ζεκείν επάλσ ζηα ζπίηηα ζαο,
ζηα νπνία θαηνηθείηε θαη φηαλ δσ ην αίκα, ζα ζαο παξαηξέμσ, θαη ε πιεγή δελ ζα είλαη ζε
ζαο γηα λα ζαο εμνινζξεχζεη, φηαλ ρηππήζσ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ. Καη ε εκέξα απηή ζα είλαη
ζε ζαο ζε ελζχκεζε θαη ζα γηνξηάζεηε απηή ηε γηνξηή ζηνλ Κχξην ζηηο γελεέο ζαο σο έλαλ
παληνηηλφ λφκν ζα ηε γηνξηάδεηε. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Λεπηηηθφλ 23:5-15
Σνλ πξψην κήλα, ηε 14ε ηνπ κήλα, ζην δεηιηλφ, είλαη ην Πάζρα ηνχ Κπξίνπ,θαη ηε
15ε εκέξα ηνχ ίδηνπ κήλα, είλαη ε γηνξηή ησλ αδχκσλ ζηνλ Κχξην· επηά εκέξεο ζα ηξψηε
άδπκα. ηελ πξψηε εκέξα ζα είλαη ζε ζαο άγηα ζπγθέληξσζε δελ ζα θάλεηε θαλέλα
δνπιεπηηθφ έξγν.Καη ζα πξνζθέξεηε πξνζθνξά, πνπ γίλεηαη κε θσηηά ζηνλ Κχξην, επηά
εκέξεο ζηελ έβδνκε εκέξα είλαη άγηα ζπγθάιεζε δελ ζα θάλεηε θαλέλα δνπιεπηηθφ έξγν.
Καη ν Κχξηνο κίιεζε ζηνλ Μσπζή, ιέγνληαο: Μίιεζε ζηνπο γηνπο Εζξαήι, θαη πεο ηνπο:
ηαλ κπείηε κέζα ζηε γε, πνπ εγψ ζαο δίλσ, θαη ζεξίζεηε ηνλ ζεξηζκφ ηεο, ηφηε ζα θέξεηε
έλα ρεηξφβνιν απφ ηηο απαξρέο ηνχ ζεξηζκνχ ζαο ζηνλ ηεξέα θαη ζα θηλήζεη ην ρεηξφβνιν
κπξνζηά ζηνλ Κχξην, γηα λα γίλεη δεθηφ γηα ζαο ηελ επφκελε ηνπ ζαββάηνπ ζα ην θηλήζεη ν
ηεξέαο. Κη εθείλε ηελ εκέξα, θαηά ηελ νπνία ζα θηλήζεηε ην ρεηξφβνιν, ζα πξνζθέξεηε έλα
ρξνληάξηθν αξλί, ρσξίο ςεγάδη, γηα νινθαχησκα ζηνλ Κχξην,θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ απφ
άιθηηα, δχν δέθαηα ζηκηγδάιη δπκσκέλν κε ιάδη, ζε πξνζθνξά πνπ γίλεηαη κε θσηηά ζηνλ
Κχξην, ζε νζκή επσδίαο θαη ηε ζπνλδή ηνπ, ην έλα ηέηαξην ηνπ ρηλ θξαζί. Καη ςσκί ή
ζηηάξη ςεκέλν ή ζηάρπα, δελ ζα θάηε, κέρξη απηή ηελ ίδηα εκέξα, ζηελ νπνία πξνζθέξεηε ην
δψξν ηνπ Θενχ ζαο ζα είλαη αηψληνο ζεζκφο ζηηο γελεέο ζαο ζε φιεο ηηο θαηνηθίεο ζαο. Καη
ζα κεηξήζεηε κφλνη ζαο απφ ηελ επφκελε ηνπ ζαββάηνπ, απφ ηελ εκέξα πνπ πξνζθέξεηε ην
ρεηξφβνιν ηεο θηλεηήο πξνζθνξάο, επηά νιφθιεξεο εβδνκάδεο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
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Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο
Γαιάηεο 3:1-6
Χ, αλφεηνη, Γαιάηεο, πνηνο ζαο βάζθαλε, ψζηε λα κε πείζεζηε ζηελ αιήζεηα, εζείο,
κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ νπνίσλ ν Εεζνχο Υξηζηφο ζθηαγξαθήζεθε αλάκεζά ζαο
ζηαπξσκέλνο; Μνλάρα ηνχην ζέισ λα κάζσ απφ ζαο: Ώπφ έξγα ηνχ λφκνπ ιάβαηε ην
Πλεχκα ή απφ αθνή ηήο πίζηεο; Σφζν αλφεηνη είζηε; Ώθνχ αξρίζαηε κε ην Πλεχκα, ηψξα
ηειεηψλεηε κε ηε ζάξθα; Μάηαηα πάζαηε ηφζα; Ώλ κνλάρα κάηαηα! Βθείλνο, ινηπφλ, πνπ
επηπξφζζεηα ρνξεγεί ζε ζαο ην Πλεχκα, θαη ελεξγεί αλάκεζά ζαο ζαχκαηα. πσο ν
Ώβξαάκ πίζηεςε ζηνλ Θεφ, θαη ηνπ ινγαξηάζηεθε ζε δηθαηνζχλε. Δ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο ακήλ.
Φαικφο 143:6,7 , 31:5
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηεε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπιψλσ ηα ρέξηα κνπ ζε ζέλα .Κχξηε,γξήγνξα εηζάθνπζέ κε ην πλεχκα κνπ
εθιείπεη κε θξχςεηο ην πξφζσπφ ζνπ απφ κέλα, θαη κνηάζσ κε εθείλνπο πνπ θαηεβαίλνπλ
ζηνλ ιάθθν.
ηα ρέξηα ζνπ παξαδίλσ ην πλεχκα κνπ εζχ κε ιχηξσζεο, Κχξηε, ν Θεφο ηήο
αιήζεηαο.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 27:51-56
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη μάθλνπ, ην θαηαπέηαζκα ηνπ λανχ ζρίζηεθε ζηα δχν, απφ επάλσ κέρξη θάησ
θαη ε γε ζείζηεθε, θαη νη πέηξεο ζρίζηεθαλ,θαη ηα κλήκαηα άλνημαλ, θαη πνιιά ζψκαηα
αγίσλ πνπ είραλ πεζάλεη αλαζηήζεθαλ θη αθνχ βγήθαλ απφ ηα κλήκαηα χζηεξα απφ ηελ
αλάζηαζή ηνπ, κπήθαλ κέζα ζηελ άγηα πφιε, θαη εκθαλίζηεθαλ ζε πνιινχο. Καη ν
εθαηφληαξρνο θαη εθείλνη πνπ καδί ηνπ θχιαγαλ ηνλ Εεζνχ, φηαλ είδαλ ηνλ ζεηζκφ θαη φζα
έγηλαλ, θνβήζεθαλ ππεξβνιηθά, ιέγνληαο: Πξαγκαηηθά, Τηφο ηνχ Θενχ ήηαλ απηφο. Ήζαλ
κάιηζηα εθεί πνιιέο γπλαίθεο πνπ θνίηαδαλ απφ καθξηά νη νπνίεο αθνινχζεζαλ ηνλ Εεζνχ
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απφ ηε Γαιηιαία, θαη νη νπνίεο ηνλ ππεξεηνχζαλ αλάκεζα ζηηο νπνίεο ήηαλ ε Μαξία ε
Μαγδαιελή, θαη ε Μαξία ε κεηέξα ηνχ Εαθψβνπ θαη ηνπ Εσζή, θαη ε κεηέξα ησλ γησλ ηνχ
Γεβεδαίνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 15:38-41
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ην θαηαπέηαζκα ηνπ λανχ ζρίζηεθε ζηα δχν, απφ επάλσ κέρξη θάησ. Καη
βιέπνληαο ν εθαηφληαξρνο, πνπ παξεζηεθφηαλ απέλαληί ηνπ, φηη έθξαμε κε έλαλ ηέηνην
ηξφπν, είπε: η' αιήζεηα, ν άλζξσπνο απηφο ήηαλ Τηφο ηνχ Θενχ. Ήζαλ, κάιηζηα, θαη
κεξηθέο γπλαίθεο απφ καθξηά, πνπ παξαηεξνχζαλ αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ε Μαξία ε
Μαγδαιελή, θαη ε Μαξία ε κεηέξα ηνχ Εαθψβνπ ηνχ κηθξνχ, θαη ηνπ Εσζή, θαη ε
αιψκε,νη νπνίεο θαη ηνλ αθνινπζνχζαλ,θαη ηνλ ππεξεηνχζαλ, φηαλ ήηαλ ζηε Γαιηιαία θαη
πνιιέο άιιεο, πνπ είραλ αλέβεη καδί κ' απηφλ ζηα Εεξνζφιπκα.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 23:47-49
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη βιέπνληαο ν εθαηφληαξρνο απηφ πνπ έγηλε δφμαζε ηνλ Θεφ, ιέγνληαο: Ο άλζξσπνο
απηφο ήηαλ πξαγκαηηθά δίθαηνο. Καη φια ηα πιήζε πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί ζ' απηφ ην
ζέακα, βιέπνληαο ηα φζα έγηλαλ, επέζηξεθαλ ρηππψληαο ηα ζηήζε ηνπο. Ώπφ καθξηά,
κάιηζηα, ζηέθνληαλ φινη νη γλσζηνί ηνπ, θαη νη γπλαίθεο, πνπ ηνλ είραλ αθνινπζήζεη καδί
απφ ηε Γαιηιαία, θαη ηα έβιεπαλ απηά.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 19:31-37
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη νη Ενπδαίνη, γηα λα κε κείλνπλ ηα ζψκαηα επάλσ ζηνλ ζηαπξφ θαηά ην ζάββαην,
επεηδή ήηαλ Παξαζθεπή, (γηα ηνλ ιφγν φηη, εθείλε ε εκέξα ηνχ ζαββάηνπ ήηαλ κεγάιε),
παξαθάιεζαλ ηνλ Πηιάην λα ηνπο ζπληξίςνπλ ηα ζθέιε, θαη λα ηνπο ζεθψζνπλ. Ήξζαλ,
ινηπφλ, νη ζηξαηηψηεο, θαη ζηνλ κελ πξψην ζχληξηςαλ ηα ζθέιε ηνπ, θαη ζηνλ άιινλ πνπ
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ζηαπξψζεθε καδί ηνπ. ηαλ, φκσο, ήξζαλ ζηνλ Εεζνχ, θαζψο ηνλ είδαλ λα έρεη ήδε πεζάλεη,
δελ ηνπ ζχληξηςαλ ηα ζθέιε αιιά, έλαο απφ ηνπο ζηξαηηψηεο δηαηξχπεζε κε ηε ιφγρε ηελ
πιεπξά ηνπ, θη ακέζσο βγήθε αίκα θαη λεξφ. Καη απηφο πνπ ην είδε δίλεη καξηπξία, θαη ε
καξηπξία ηνπ είλαη αιεζηλή, θαη εθείλνο μέξεη φηη ιέεη ηελ αιήζεηα, γηα λα πηζηέςεηε εζείο.
Βπεηδή, απηά έγηλαλ, γηα λα εθπιεξσζεί ε γξαθή: «Κφθαιν δηθφ ηνπ δελ ζα ζπληξηθηεί».
Καη άιιε γξαθή, πάιη, ιέεη: «Θα επηβιέςνπλ ζ' εθείλνλ ηνλ νπνίν ιφγρηζαλ».

ΓΧΓΔΚΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
Πξνθεηείεο
Θξήλνη 3:1-66
Βγψ είκαη άλζξσπνο, πνπ είδα ζιίςε απφ ην ξαβδί ηνχ ζπκνχ ηνπ. Με νδήγεζε θαη
κε έθεξε ζην ζθνηάδη, θαη φρη ζην θσο. Ναη, ζηξάθεθε ελαληίνλ κνπ ελαληίνλ κνπ έζηξεςε
ην ρέξη ηνπ φιε ηελ εκέξα. Έθζεηξε ηε ζάξθα κνπ θαη ην δέξκα κνπ ζχληξηςε ηα θφθαιά
κνπ. Έθηηζε ελαληίνλ κνπ, θαη κε πεξηθχθισζε ρνιή θαη κφρζν. Με θάζηζε ζε ζθνηεηλά
κέξε, ζαλ ζε αηψληνπο λεθξνχο. Με πεξηέθξαμε, γηα λα κε βγσ βάξπλε ηηο αιπζίδεο κνπ.
Ώθφκα θη φηαλ θξάδσ θαη αλαβνψ, απνθιείεη ηελ πξνζεπρή κνπ. Με πειεθεηέο πέηξεο
πεξηέθξαμε ηνπο δξφκνπο κνπ, ζηξέβισζε ηηο ηξίβνπο κνπ. Έγηλε ζε κέλα αξθνχδα πνπ
ελεδξεχεη, ιηνληάξη ζε απφθξπθνπο ηφπνπο. Παξέηξεμε ηνπο δξφκνπο κνπ, θαη κε
θαηαζπάξαμε, κε έθαλε αθαληζκέλε. Σέλησζε ην ηφμν ηνπ, θαη κε έζηεζε ζαλ ζθνπφ ζε
βέινο. Έκπεμε ζηα λεθξά κνπ ηα βέιε ηήο θαξέηξαο ηνπ. Έγηλα ην πεξίγειν ζε νιφθιεξν
ηνλ ιαφ κνπ, ηξαγνχδη ηνπο φιε ηελ εκέξα. Με ρφξηαζε απφ πηθξία κε κέζπζε κε αςίλζη.
Καη ζχληξηςε ηα δφληηα κνπ κε ραιίθηα κε ζθέπαζε κε ζηάρηε. Καη απέζπξσμε απφ ηελ
εηξήλε ηελ ςπρή κνπ· ιεζκφλεζα ην αγαζφ. Καη είπα: Υάζεθε ε δχλακή κνπ θαη ε ειπίδα
κνπ απφ ηνλ Κχξην. Θπκήζνπ ηε ζιίςε κνπ, θαη ηελ έμσζή κνπ, ην αςίλζη θαη ηε ρνιή. Δ
ςπρή κνπ ηα ζπκάηαη απηά αθαηάπαπζηα, θαη είλαη κέζα κνπ ηαπεηλσκέλε. Ώπηφ αλαθαιψ
ζηελ θαξδηά κνπ, γη' απηφ έρσ ειπίδα. Βίλαη έιενο ηνπ Κπξίνπ φηη, δελ ζπληειεζηήθακε,
επεηδή δελ έιεηςαλ νη νηθηηξκνί ηνπ. Ώλαλεψλνληαη θαηά ηα πξσηλά κεγάιε είλαη ε
πηζηφηεηά ζνπ. Ο Κχξηνο είλαη ε κεξίδα κνπ, είπε ε ςπρή κνπ γη' απηφ ζα ειπίδσ ζ' απηφλ.
Ώγαζφο είλαη ν Κχξηνο ζ' απηνχο πνπ ηνλ πξνζκέλνπλ, ζηελ ςπρή πνπ ηνλ εθδεηεί. Καιφ
είλαη θαη λα ειπίδεη θαλείο, θαη λα εθεζπράδεη ζηε ζσηεξία ηνχ Κπξίνπ. Καιφ είλαη ζηνλ
άλζξσπν λα βαζηάδεη δπγφ ζηε ληφηε ηνπ. Θα θάζεηαη νινκφλαρνο θαη ζα ζησπά, επεηδή ν
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Θεφο επέβαιε επάλσ ηνπ θνξηίν. Θα βάιεη ην ζηφκα ηνπ ζην ρψκα, ίζσο ππάξρεη ειπίδα.
Θα δψζεη ην ζαγφλη ζ' απηφλ πνπ ηνλ ξαπίδεη ζα ρνξηάζεη απφ νλεηδηζκφ. Βπεηδή, ν Κχξηνο
δελ απνξξίπηεη γηα πάληα αιιά, θαη αλ ζιίςεη, ζα δείμεη, φκσο, θαη νηθηηξκνχο, ζχκθσλα κε
ην πιήζνο ηνχ ειένπο ηνπ. Βπεηδή, δελ ζιίβεη απφ θαξδηάο νχηε θαηαζιίβεη ηνπο γηνπο ησλ
αλζξψπσλ. Σν λα θαηαπαηεί θάπνηνο θάησ απφ ηα πφδηα ηνπ φινπο ηνχο δεζκίνπο ηήο γεο ην
λα δηαζηξέθεη θξίζε αλζξψπνπ κπξνζηά ζην πξφζσπν ηνπ Τςίζηνπ ην λα αδηθεί άλζξσπν
ζηε δίθε ηνπ ν Κχξηνο δελ ηα βιέπεη. Πνηνο ιέεη θάηη, θαη γίλεηαη, ρσξίο λα ην πξνζηάμεη ν
Κχξηνο; Ώπφ ην ζηφκα ηνχ Τςίζηνπ δελ βγαίλνπλ ηα θαθά θαη ηα αγαζά; Γηαηί ζα γφγγπδε
έλαο άλζξσπνο πνπ δεη, έλαο άλζξσπνο, γηα ηελ πνηλή ηήο ακαξηίαο ηνπ;Ώο εξεπλήζνπκε
ηνπο δξφκνπο καο, θαη αο εμεηάζνπκε, θαη αο επηζηξέςνπκε ζηνλ Κχξην. Ώο πςψζνπκε ηηο
θαξδηέο καο, θαη ηα ρέξηα, πξνο ηνλ Θεφ, πνπ είλαη ζηνπο νπξαλνχο, ιέγνληαο: Ώκαξηήζακε
θαη απνζηαηήζακε· εζχ δελ καο ζπγρψξεζεο. Πεξηζθέπαζεο κε ζπκφ, θαη καο θαηαδίσμεο
θφλεπζεο, δελ ιππήζεθεο. θέπαζεο ηνλ εαπηφ ζνπ κε ζχλλεθν, γηα λα κε δηαβαίλεη ε
πξνζεπρή καο. Μαο έθαλεο ζθχβαιν θαη βδέιπγκα ζην κέζνλ ησλ ιαψλ. ινη νη ερζξνί καο
άλνημαλ ην ζηφκα ηνπο ελαληίνλ καο. Φφβνο θαη ιάθθνο ήξζαλ επάλσ καο, εξήκσζε θαη
ζπληξηκκφο. Ρπάθηα απφ λεξά θαηεβάδεη ην κάηη κνπ γηα ηνλ ζπληξηκκφ ηήο ζπγαηέξαο ηνχ
ιανχ κνπ. Σν κάηη κνπ ζηαιάδεη, θαη δελ ζησπά, επεηδή δελ έρεη άλεζε,κέρξηο φηνπ ν Κχξηνο
ζθχςεη, θαη δεη απφ ηνλ νπξαλφ. Σν κάηη κνπ θαηαζιίβεη ηελ ςπρή κνπ, απ' φιεο ηηο
ζπγαηέξεο ηήο πφιεο κνπ. Ώπηνί πνπ αλαίηηα κε ερζξεχνληαη, κε θπλήγεζαλ αθαηάπαπζηα
ζαλ ζπνπξγίηη. Έθνςαλ ηε δσή κνπ ζηνλ ιάθθν, θαη έξξημαλ επάλσ κνπ πέηξα. Σα λεξά
πιεκκχξηζαλ πην πάλσ απφ ην θεθάιη κνπ είπα: Ώπνξξίθζεθα! Βπηθαιέζηεθα ην φλνκά
ζνπ, Κχξηε, απφ θαηψηαηνλ ιάθθν. Άθνπζεο ηε θσλή κνπ· κε θιείζεηο ην απηί ζνπ ζηνλ
ζηελαγκφ κνπ, ζηελ θξαπγή κνπ. Πιεζίαζεο θαηά ηελ εκέξα πνπ ζε επηθαιέζηεθα· είπεο:
Με θνβάζαη. Κχξηε, δίθαζεο ηε δίθε ηήο ςπρήο κνπ· ιχηξσζεο ηε δσή κνπ. Βίδεο, Κχξηε, ην
άδηθν πξνο εκέλα· θξίλε ηελ θξίζε κνπ. Βίδεο φιεο ηηο εθδηθήζεηο ηνπο, φινπο ηνπο
ζπιινγηζκνχο ηνπο, ελαληίνλ κνπ. Άθνπζεο, Κχξηε, ηνλ νλεηδηζκφ ηνπο, φινπο ηνπο
ζπιινγηζκνχο ηνπο ελαληίνλ κνπ ηα ιφγηα απηψλ πνπ επαλαζηαζηνχλ ελαληίνλ κνπ, θαη ηηο
δνινπινθίεο ηνπο ελαληίνλ κνπ φιε ηελ εκέξα. Αεο, φηαλ θάζνληαη, θαη φηαλ ζεθψλνληαη
εγψ είκαη ην ηξαγνχδη ηνπο. Κάλε, Κχξηε, αληαπφδνζε ζ' απηνχο, ζχκθσλα κε ηα έξγα ησλ
ρεξηψλ ηνπο. Αψζε ζ' απηνχο πψξσζε θαξδηάο, ηελ θαηάξα ζνπ επάλσ ηνπο. Καηαδίσμέ
ηνπο κε νξγή, θαη αθάληζέ ηνπο θάησ απφ ηνπο νπξαλνχο ηνχ Κπξίνπ. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
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Ησλάο 1:10-17 , 2:1-7
Σφηε, νη άλζξσπνη θνβήζεθαλ κε κεγάινλ θφβν, θαη ηνπ είπαλ: Ση είλαη απηφ πνπ
έθαλεο; Βπεηδή, νη άλζξσπνη γλψξηζαλ, φηη έθεπγε απφ ην πξφζσπν ηνπ Κπξίνπ, δεδνκέλνπ
φηη, ηνπο ην είρε αλαγγείιεη. Καη ηνπ είπαλ: Ση λα ζε θάλνπκε, ψζηε λα εζπράζεη ε ζάιαζζα
καδί καο; Βπεηδή, ε ζάιαζζα θιπδσληδφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν. Καη ηνπο είπε: εθψζηε
κε, θαη ξίμηε κε κέζα ζηε ζάιαζζα, θαη ε ζάιαζζα ζα εζπράζεη καδί ζαο επεηδή, εγψ
γλσξίδσ φηη εμαηηίαο κνπ έγηλε απηή ε κεγάιε θνπξηνχλα επάλσ ζαο. Οη άλζξσπνη, φκσο,
θσπειαηνχζαλ δπλαηά γηα λα επηζηξέςνπλ ζηελ μεξά, αιιά δελ κπνξνχζαλ επεηδή, ε
ζάιαζζα θιπδσληδφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ελαληίνλ ηνπο. Γη' απηφ, αλαβφεζαλ ζηνλ
Κχξην, θαη είπαλ: Παξαθαινχκε, Κχξηε, παξαθαινχκε, αο κε ραζνχκε γηα ηε δσή απηνχ ηνχ
αλζξψπνπ, θαη κε επηβάιεηο επάλσ καο αζψν αίκα επεηδή, εζχ, Κχξηε, έθαλεο φπσο ήζειεο.
Καη ζήθσζαλ ηνλ Εσλά, θαη ηνλ έξξημαλ κέζα ζηε ζάιαζζα θαη ε ζάιαζζα ζηάζεθε απφ ηνλ
ζπκφ ηεο. Σφηε, νη άλζξσπνη θνβήζεθαλ κε κεγάινλ θφβν, θαη πξφζθεξαλ ζπζία ζηνλ
Κχξην, θαη έθαλαλ επρέο. Καη ν Κχξηνο δηέηαμε έλα κεγάιν θήηνο λα θαηαπηεί ηνλ Εσλά. Καη
ν Εσλάο ήηαλ ζηελ θνηιηά ηνχ θήηνπο ηξεηο εκέξεο θαη ηξεηο λχρηεο. Καη ν Εσλάο
πξνζεπρήζεθε ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ηνπ απφ ηελ θνηιηά ηνχ θήηνπο, θαη είπε: Μέζα ζηε
ζιίςε κνπ βφεζα ζηνλ Κχξην, θαη κε εηζάθνπζε απφ ηελ θνηιηά ηνχ άδε βφεζα, θαη άθνπζεο
ηε θσλή κνπ. Βπεηδή, κε έξξημεο ζηα βάζε, ζηελ θαξδηά ηήο ζάιαζζαο, θαη ξεχκαηα κε
πεξηθχθισζαλ φιεο νη ηξηθπκίεο ζνπ θαη ηα θχκαηά ζνπ πέξαζαλ απφ πάλσ κνπ. Κη εγψ
είπα: Ώπνξξίθζεθα κπξνζηά απφ ηα κάηηα ζνπ φκσο, ζα επηβιέςσ μαλά ζηνλ άγην λαφ ζνπ.
Σα λεξά κε πεξηθχθισζαλ κέρξη ηελ ςπρή, ε άβπζζνο κε έθιεηζε νιφγπξα, ηα θχθηα
ηπιίρζεθαλ γχξσ απφ ην θεθάιη κνπ. Καηέβεθα ζηα ηειεπηαία κέξε ησλ βνπλψλ νη κνρινί
ηήο γεο είλαη γηα πάληα απφ Βλψ ε ςπρή ιηπνζπκνχζε κέζα κνπ, ζπκήζεθα ηνλ Κχξην θαη ε
πξνζεπρή κνπ πέξαζε κέζα πξνο εζέλα, ζηνλ λαφ ζνπ ηνλ άγην. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
Φαικφο 88:6 , 23:4 , 45:6,8
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Με έβαιεο ζηνλ θαηψηαην ιάθθν, ζην ζθνηάδη, ζηα βάζε.
Καη κέζα ζε θνηιάδα ζθηάο ζαλάηνπ αλ πεξπαηήζσ, δελ ζα θνβεζψ θαθφ επεηδή,
εζχ είζαη καδί κνπ.
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Ο ζξφλνο ζνπ, Θεέ, παξακέλεη ζηνλ αηψλα ηνχ αηψλα ζθήπηξν επζχηεηαο είλαη ην
ζθήπηξν ηήο βαζηιείαο ζνπ. κχξλα θαη αιφε θαη θαζία επσδηάδνπλ φια ηα ηκάηηά ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 27:57-61
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη φηαλ έγηλε βξάδπ, ήξζε έλαο πινχζηνο άλζξσπνο απφ ηελ Ώξηκαζαία, κε ην
φλνκα Εσζήθ, πνπ θη απηφο καζήηεπζε ζηνλ Εεζνχ. Ώπηφο, αθνχ ήξζε ζηνλ Πηιάην, δήηεζε
ην ζψκα ηνχ Εεζνχ. Σφηε, ν Πηιάηνο πξφζηαμε λα απνδνζεί ην ζψκα. Καη ν Εσζήθ,
παίξλνληαο ην ζψκα, ην ηχιημε κε θαζαξφ ζεληφλη, θαη ην έβαιε ζην θαηλνχξγην ηνπ κλήκα,
πνπ είρε ιαηνκήζεη κέζα ζηελ πέηξα· θη αθνχ θχιηζε κηα κεγάιε πέηξα πξνο ηε ζχξα ηνχ
κλήκαηνο, αλαρψξεζε. Ήηαλ δε εθεί ε Μαξία ε Μαγδαιελή , θαη ε άιιε Μαξία,
θαζηζκέλεο απέλαληη απφ ηνλ ηάθν.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 15:42-47 , 16:1
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη φηαλ έγηλε ήδε βξάδπ, (επεηδή, ήηαλ Παξαζθεπή, δειαδή, Πξνζάββαην),ήξζε ν
Εσζήθ, απηφο απφ ηελ Ώξηκαζαία, έλαο εθηηκψκελνο βνπιεπηήο, πνπ θη απηφο πεξίκελε ηε
βαζηιεία ηνχ Θενχ· θαη, ηνικψληαο, κπήθε κέζα ζηνλ Πηιάην, θαη δήηεζε ην ζψκα ηνχ
Εεζνχ. Ο δε Πηιάηνο ζαχκαζε αλ είρε ήδε πεζάλεη θαη αθνχ πξνζθάιεζε ηνλ εθαηφληαξρν,
ηνλ ξψηεζε, αλ είρε πεζάλεη πξν πνιινχ. Καη καζαίλνληαο απφ ηνλ εθαηφληαξρν, ράξηζε ην
ζψκα ηνχ Εεζνχ ζηνλ Εσζήθ. Κη απηφο, αγνξάδνληαο έλα ζεληφλη, θαη αθνχ ηνλ θαηέβαζε,
ηνλ ηχιημε κε ην ζεληφλη θαη ηνλ έβαιε ζε κλήκα, πνπ ήηαλ ιαηνκεκέλν απφ πέηξα θαη
επάλσ ζηε ζχξα ηνχ κλήκαηνο θχιηζε κηα πέηξα. Δ δε Μαξία ε Μαγδαιελή θαη ε Μαξία, ε
κεηέξα ηνχ Εσζή, έβιεπαλ πνχ ηνλ έβαδαλ. Καη αθνχ πέξαζε ην άββαην , ε Μαξία ε
Μαγδαιελή θαη ε Μαξία, ε κεηέξα ηνχ Εαθψβνπ, θαη ε αιψκε, αγφξαζαλ αξψκαηα, γηα λα
έξζνπλ λα ηνλ αιείςνπλ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 23:50-56
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Καη ηφηε, έλαο άλδξαο, κε ην φλνκα Εσζήθ, πνπ ήηαλ βνπιεπηήο, άλδξαο αγαζφο θαη
δίθαηνο, (απηφο δελ ήηαλ ζχκθσλνο κε ηε βνπιή θαη ηελ πξάμε ηνπο),απφ ηελ Ώξηκαζαία,
πφιε ησλ Ενπδαίσλ, ν νπνίνο πεξίκελε θη απηφο ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ απηφο,αθνχ ήξζε ζηνλ
Πηιάην,δήηεζε ην ζψκα ηνχ Εεζνχ. Καη φηαλ ην θαηέβαζε, ην ηχιημε κε ζεληφλη, θαη ην
έβαιε ζε κλήκα,ιαμεκέλν ζε βξάρν,φπνπ δελ είρε αθφκα εληαθηαζηεί θαλέλαο. Καη ήηαλ
εκέξα Παξαζθεπή,θαη μεκέξσλε άββαην.Ώθνινχζεζαλ, κάιηζηα,θαη γπλαίθεο,πνπ είραλ
έξζεη καδί ηνπ απφ ηε Γαιηιαία θαη είδαλ ην κλήκα,θαη πψο ηέζεθε ην ζψκα ηνπ. Καη αθνχ
επέζηξεςαλ, εηνίκαζαλ αξψκαηα θαη κχξα θαη ην κελ άββαην εζχραζαλ, ζχκθσλα κε ηελ
εληνιή.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 19:38-42
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη χζηεξα απ' απηά, ν Εσζήθ, εθείλνο απφ ηελ Ώξηκαζαία,(πνπ ήηαλ καζεηήο ηνχ
Εεζνχ,θξπκκέλνο, φκσο,εμαηηίαο ηνχ θφβνπ ησλ Ενπδαίσλ), παξαθάιεζε ηνλ Πηιάην λα
ζεθψζεη ην ζψκα ηνχ Εεζνχ θαη ν Πηιάηνο έδσζε ηελ άδεηα. Ήξζε,ινηπφλ,θαη ζήθσζε ην
ζψκα ηνχ Εεζνχ. Ήξζε κάιηζηα θαη ν Νηθφδεκνο,(πνπ αξρηθά είρε έξζεη ζηνλ Εεζνχ κέζα
ζηε λχρηα), θέξλνληαο κίγκα απφ ζκχξλα θαη αιφε 100 πεξίπνπ ιίηξεο. Πήξαλ, ινηπφλ, ην
ζψκα ηνχ Εεζνχ, θαη ην έδεζαλ κε ζάβαλα καδί κε ηα αξψκαηα, φπσο είλαη ζπλήζεηα ζηνπο
Ενπδαίνπο λα εληαθηάδνπλ. Καη ζηνλ ηφπν, φπνπ ζηαπξψζεθε,ήηαλ έλαο θήπνο, θαη κέζα
ζηνλ θήπν ππήξρε έλα θαηλνχξγην κλήκα, ζην νπνίν θαλέλαο δελ είρε αθφκα ηνπνζεηεζεί.
Βθεί, ινηπφλ, έβαιαλ ηνλ Εεζνχ,εμαηηίαο ηήο Παξαζθεπήο ησλ Ενπδαίσλ,επεηδή ήηαλ θνληά
ην κλήκα.

ΓΟΞΟΛΟΓΗΔ ΣΟΤ ΜΔΓΑΛΟΤ ΑΒΒΑΣΟΤ

Ζ δνμνινγία ηνπ πξνθήηε Μσυζή
Γεπηεξνλφκηνλ 32:1-43
Πξφζερε, νπξαλέ, θαη ζα κηιήζσ θαη αο αθνχεη ε γε ηα ιφγηα ηνχ ζηφκαηφο κνπ. Δ
δηδαζθαιία κνπ ζα ζηαιάμεη ζαλ ηε βξνρή, ν ιφγνο κνπ ζα θαηέβεη ζαλ ηε δξνζηά. πσο ε
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ςηράια επάλσ ζηε ριφε θαη φπσο ε δπλαηή βξνρή επάλσ ζην ρνξηάξη. Βπεηδή, ζα εμπκλήζσ
ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ απνδψζηε κεγαινζχλε ζηνλ Θεφ καο. Ώπηφο είλαη ν ΐξάρνο, ηα έξγα
ηνπ είλαη ηέιεηα· επεηδή,φινη νη δξφκνη ηνπ είλαη θξίζε είλαη Θεφο πηζηφο, θαη δελ ππάξρεη
αδηθία ζ' απηφλ απηφο είλαη δίθαηνο,θαη επζχο. Ώπηνί δηεθζάξεθαλ· ην κφιπζκα ηεο
ακαξηίαο ηνπο δείρλεη φηη δελ αλήθνπλ ζηνπο γηνπο ηνπ είλαη γελεά δχζηξνπε θαη
δηεζηξακκέλε. Ώπηά αληαπνδίδεηε ζηνλ Κχξην, ιαέ κσξέ θαη αζχλεηε; Αελ είλαη απηφο ν
παηέξαο ζνπ, πνπ ζε εμαγφξαζε;Ώπηφο, πνπ ζε έπιαζε, θαη ζε δηακφξθσζε; Θπκήζνπ ηηο
αξραίεο εκέξεο, ζπιινγίζνπ ηα ρξφληα πνιιψλ γελεψλ. Ρψηεζε ηνλ παηέξα ζνπ, θη απηφο ζα
ζνπ αλαγγείιεη, ηνπο πξεζβπηέξνπο ζνπ, θη απηνί ζα ζνπ πνπλ. ηαλ ν Όςηζηνο δηακέξηδε
ηα έζλε, φηαλ δηέζπεξλε ηνπο γηνπο ηνχ Ώδάκ, Έζηεζε ηα φξηα ησλ ιαψλ ζχκθσλα κε ηνλ
αξηζκφ ησλ γησλ Εζξαήι. Βπεηδή, ε κεξίδα ηνχ Κπξίνπ είλαη ν ιαφο ηνπ,ν Εαθψβ είλαη ην
κέξνο ηήο θιεξνλνκηάο ηνπ. ηελ έξεκν ηνλ βξήθε,θαη ζε εξεκηά θξίθεο θαη νινιπγκνχ.
Σνλ πεξηνδήγεζε, ηνλ δηαπαηδαγψγεζε,ηνλ δηαθχιαμε ζαλ ηελ θφξε ηνχ καηηνχ ηνπ. πσο ν
αεηφο ζθεπάδεη ηε θσιηά ηνπ, πεξηζάιπεη ηνπο λενζζνχο ηνπ, Καζψο απιψλεη ηηο θηεξνχγεο
ηνπ,ηνπο παίξλεη θαη ηνπο ζεθψλεη επάλσ ζηα θηεξά ηνπ. Έηζη, ν Κχξηνο, κφλνο, ηνλ
νδήγεζε, θαη δελ ήηαλ καδί ηνπ μέλνο ζεφο. Σνπο αλέβαζε επάλσ ζηα έμνρα κέξε ηήο γεο,
θαη έθαγαλ ηα γελλήκαηα ησλ ρσξαθηψλ. Καη ηνπο ζήιαζε κέιη απφ ηελ πέηξα, θαη ιάδη απφ
ηε ζθιεξή πέηξα, ΐνχηπξν βνδηψλ, θαη γάια πξνβάησλ, κε πάρνο αξληψλ,θαη
θξηαξηψλ,ζξεκκάησλ ηήο ΐαζάλ,θαη ηξάγσλ, Μαδί κε ην εθιεθηφ άλζνο ηνχ ζηηαξηνχ θαη
ήπηεο θξαζί, αίκα ζηαθπιηνχ. Καη ν Εεζνπξνχλ πάρπλε, θαη θιψηζεζε πάρπλεο, πιάηπλεο,
ππεξιηπάλζεθεο. Σφηε, ιεζκφλεζε ηνλ Θεφ, πνπ ηνλ έπιαζε, θαη θαηαθξφλεζε ηνλ ΐξάρν
ηήο ζσηεξίαο ηνπ. Σνλ παξφμπλαλ ζε δεινηππία κε μέλνπο ζενχο, ηνλ παξφμπλαλ κε
βδειχγκαηα ζε ζπκφ. Θπζίαζαλ ζε δαηκφληα, θαη φρη ζηνλ Θεφ ζε ζενχο, πνπ δελ γλψξηδαλ,
ε ζενχο θαηλνχξγηνπο, πνπ ηνπο έκπαζαλ κέζα πξφζθαηα, ηνπο νπνίνπο δελ ιάηξεπαλ νη
παηέξεο ζαο θαη ηνλ βξάρν πνπ ζε γέλλεζε, ηνλ εγθαηέιεηςεο, θαη ιεζκφλεζεο ηνλ Θεφ, πνπ
ζε έπιαζε. Καη ν Κχξηνο είδε, θαη ηνπο απνζηξάθεθε, επεηδή ηνλ παξφξγηζαλ,νη γηνη ηνπ θαη
νη ζπγαηέξεο ηνπ. Καη είπε:Θα απνζηξέςσ ην πξφζσπφ κνπ απ' απηνχο, ζα δσ πνην ζα είλαη
ην ηέινο ηνπο. Βπεηδή, απηνί είλαη δηεζηξακκέλε γελεά, γηνη ζηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη
πίζηε. Ώπηνί κε παξφμπλαλ ζε δεινηππία κ' απηά πνπ δελ είλαη Θεφο κε ηα είδσιά ηνπο κε
παξφξγηζαλ. Κη εγψ ζα ηνπο παξνμχλσ ζε δεινηππία κε εθείλνπο, πνπ δελ είλαη πξαγκαηηθφο
ιαφο, κε έζλνο αζχλεην ζα ηνπο παξνξγίζσ. Βπεηδή, θσηηά άλαςε κέζα ζηνλ ζπκφ κνπ, θαη
ζα θάςεη κέρξη ηα θαηψηεξα κέξε ηνπ άδε, Καη ζα θαηαθάεη ηε γε καδί κε ηα γελλήκαηά
ηεο, θαη ζα θαηαθινγίζεη ηα ζεκέιηα ησλ βνπλψλ. Θα επηζσξεχζσ επάλσ ηνπο θαθά, φια ηα
βέιε κνπ ζα ηα αδεηάζσ επάλσ ηνπο. Θα αλαισζνχλ απφ ηελ πείλα, θαη ζα θαηαθαγσζνχλ
κε θινγψδεηο λφζνπο, θαη κε πηθξφ φιεζξν. Καη ζα ζηείισ επάλσ ηνπο δφληηα ζεξίσλ, θαη
θαξκάθη εθείλσλ πνπ ζέξλνληαη επάλσ ζηε γε. Ώπέμσ κάραηξα, θαη απφ κέζα ηξφκνο ζα
αθαλίδεη θαη ηνλ λέν θαη ηελ παξζέλα, ην λήπην πνπ ζειάδεη θαη ηνλ γέξνληα κε ηα άζπξα
καιιηά. Βίπα: Θα ηνπο δηαζθφξπηδα, ζα εμάιεηθα ηελ αλάκλεζή ηνπο κέζα απφ ηνπο
αλζξψπνπο. Ώλ δελ θνβφκνπλ ηελ νξγή ηνχ ερζξνχ,κήπσο νη ελαληίνη ηνπο
πςεινθξνλήζνπλ,Καη πνπλ, ην δπλαηφ καο ρέξη, θαη φρη ν Κχξηνο, ηα έθαλε φια απηά.
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Βπεηδή, είλαη έζλνο αζχλεην, θαη δελ ππάξρεη κέζα ηνπο θξφλεζε. Βίζε λα ήζαλ ζνθνί, λα
ην θαηαιάβαηλαλ, λα ζπιινγίδνληαλ ην ηέινο ηνπο! Πψο ζα κπνξνχζε έλαο λα δηψμεη 1.000,
θαη δχν λα ηξέςνπλ ζε θπγή κπξηάδεο, Ώλ ν ΐξάρνο ηνπο δελ ζα ηνπο πνπινχζε, θαη δελ ζα
ηνπο παξέδηλε ν Κχξηνο; Βπεηδή, ν βξάρνο ηνπο δελ είλαη φπσο ν ΐξάρνο καο θη απηνί νη
ερζξνί καο αο θξίλνπλ. Βπεηδή, απφ ηελ άκπειν ησλ νδφκσλ είλαη ε άκπειφο ηνπο, θαη απφ
ηα ρσξάθηα ηήο Γνκφξξαο. Σν ζηαθχιη ηνπο είλαη ζηαθχιη ρνιήο, ηα ηζακπηά ηνπο πηθξά. Σν
θξαζί ηνπο θαξκάθη απφ δξάθνληεο, θαη αγηάηξεπην δειεηήξην νρηάο. Αελ είλαη απηφ
απνηακηεπκέλν ζε κέλα, ζθξαγηζκέλν ζηνπο ζεζαπξνχο κνπ; ε κέλα αλήθεη ε εθδίθεζε,
θαη ε αληαπφδνζε ην πφδη ηνπο ζα γιηζηξήζεη ζηνλ δηνξηζκέλν θαηξφ. Βπεηδή, είλαη θνληά ε
εκέξα ηήο απψιεηάο ηνπο, θαη εθείλα πνπ πξφθεηηαη λάξζνπλ επάλσ ηνπο θηάλνπλ γξήγνξα.
Βπεηδή, ν Κχξηνο ζα θξίλεη ηνλ ιαφ ηνπ, θαη ζα κεηακειεζεί γηα ηνπο δνχινπο ηνπ. ηαλ δεη
φηη ε δχλακή ηνπο ράζεθε, θαη φηη δελ έκεηλε ηίπνηα θπιαγκέλν νχηε εγθαηαιεηκκέλν. Καη
ζα πεη: Πνχ είλαη νη ζενί ηνπο, ν βξάρνο ζηνλ νπνίν είραλ ην ζάξξνο ηνπο; Οη νπνίνη
έηξσγαλ ην πάρνο ησλ ζπζηψλ ηνπο, θαη έπηλαλ ην θξαζί ησλ ζπνλδψλ ηνπο; Ώο ζεθσζνχλ
θαη αο ζαο βνεζήζνπλ,αο γίλνπλ ζε ζαο ζθέπε. Αείηε, ηψξα, φηη εγψ, εγψ είκαη, θαη, δελ
ππάξρεη Θεφο άιινο, εθηφο απφ κέλα. Βγψ ζαλαηψλσ θαη δσνπνηψ εγψ πιεγψλσ θαη
ηαηξεχσ. Καη δελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα ειεπζεξψλεη απφ ην ρέξη κνπ. Βπεηδή, εγψ πςψλσ
ην ρέξη κνπ ζηνλ νπξαλφ, θαη ιέσ: Βγψ δσ ζηνλ αηψλα. Ώλ αθνλίζσ ηελ αζηξαπνθφξα
κάραηξά κνπ, θαη βάισ ην ρέξη κνπ ζε θξίζε, Θα θάλσ εθδίθεζε ζηνπο ερζξνχο κνπ, θαη ζα
θάλσ αληαπφδνζε ζ' εθείλνπο πνπ κε κηζνχλ. Θα κεζχζσ ηα βέιε κνπ απφ αίκα, θαη ε
κάραηξά κνπ ζα θαηαθάεη θξέαηα, Ώπφ ην αίκα ησλ θνλεπκέλσλ θαη ησλ αηρκαιψησλ, απφ
ην θεθάιη ησλ αξρφλησλ ησλ ερζξψλ. Βπθξαλζείηε, έζλε, καδί κε ηνλ ιαφ ηνπ επεηδή, ζα
θάλεη εθδίθεζε γηα ην αίκα ησλ δνχισλ ηνπ. Καη ζα απνδψζεη εθδίθεζε ζηνπο ελαληίνπο
ηνπ, θαη ζα θαζαξίζεη ηε γε ηνπ, θαη ηνλ ιαφ ηνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζ πξνζεπρή ηεο Άλλαο ηεο κεηέξαο ηνπ ακνπήι
ακνπήι Α’ 2:1-11
Βπθξάλζεθε ε θαξδηά κνπ ζηνλ Κχξην πςψζεθε ην θέξαο κνπ δηακέζνπ ηνπ
Κπξίνπ. Πιαηχλζεθε ην ζηφκα κνπ ελάληηα ζηνπο ερζξνχο κνπ επεηδή, επθξάλζεθα ζηε
ζσηεξία ζνπ. Αελ ππάξρεη άγηνο φπσο ν Κχξηνο επεηδή, δελ ππάξρεη άιινο εθηφο απφ ζέλα
νχηε ππάξρεη βξάρνο φπσο ν Θεφο καο. Με θαπράζηε, κε κηιάηε ππεξήθαλα αο κε βγεη απφ
ην ζηφκα ζαο θνκπαζκφο Βπεηδή, ν Κχξηνο είλαη Θεφο γλψζεσλ θαη νη πξάμεηο ζηαζκίδνληαη
απ' απηφλ. Σα ηφμα ησλ δπλαηψλ έζπαζαλ,θαη νη αδχλαηνη πεξηδψζηεθαλ κε δχλακε. Οη
ρνξηαζκέλνη κίζζσζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο γηα ςσκί θαη φζνη πεηλνχζαλ ζηακάηεζαλ. Μέρξη
πνπ θαη ε ζηείξα γέλλεζε επηά,ελψ ε πνιχηεθλε εμαζζέλεζε. Ο Κχξηνο ζαλαηψλεη θαη
δσνπνηεί θαηεβάδεη ζηνλ άδε θαη αλεβάδεη απφ ηνλ άδε. Ο Κχξηνο θησρίδεη, θαη πινπηίδεη
ηαπεηλψλεη θαη πςψλεη. Ώλεγείξεη ηνλ πέλεηα απφ ην ρψκα, θαη αλπςψλεη ηνλ θησρφ απφ
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ηελ θνπξηά, Γηα λα ηνπο θαζίζεη αλάκεζα ζε άξρνληεο, θαη λα ηνπο θάλεη λα θιεξνλνκήζνπλ
ζξφλν δφμαο Βπεηδή, ηνπ Κπξίνπ είλαη νη ζηχινη ηήο γεο, θαη επάλσ ζ' απηνχο έζηεζε ηελ
νηθνπκέλε. Θα θπιάηηεη ηα πφδηα ησλ νζίσλ ηνπ νη αζεβείο, φκσο, ζα απνιεζηνχλ κέζα ζην
ζθνηάδη επεηδή,ν άλζξσπνο δελ ζα ππεξηζρχζεη κε δχλακε. Ο Κχξηνο ζα ζπληξίςεη ηνπο
αληηδίθνπο ηνπ ζα βξνληήζεη απφ ηνλ νπξαλφ επάλσ ηνπο Ο Κχξηνο ζα θξίλεη ηα πέξαηα ηεο
γεο θαη ζα δψζεη δχλακε ζηνλ βαζηιηά ηνπ, θαη ζα πςψζεη ην θέξαο ηνχ ρξηζκέλνπ ηνπ.
Σφηε, ν Βιθαλά αλαρψξεζε πξνο ην ζπίηη ηνπ ζηε Ρακάζ. Καη ην παηδί ππεξεηνχζε ηνλ
Κχξην κπξνζηά ζηνλ ηεξέα Διεί. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζ πξνζεπρή ηνπ πξνθήηε Αββαθνχκ
Αββαθνχκ 3:2-19
Κχξηε, άθνπζα ηελ αθνή ζνπ, θαη θνβήζεθα Κχξηε, δσνπνίεη ην έξγν ζνπ ζηε
δηαδξνκή ησλ εηψλ ζηε δηαδξνκή ησλ εηψλ, θάλ' ην γλσζηφ κέζα ζηελ νξγή ζνπ, ζπκήζνπ
ην έιενο. Ο Θεφο ήξζε απφ ηε Θαηκάλ, θαη ν Άγηνο απφ ην βνπλφ Φαξάλ. Δ δφμα ηνπ
ζθέπαζε ηνπο νπξαλνχο, θαη απφ ηελ αίλεζή ηνπ ήηαλ γεκάηε ε γε. Καη ε ιάκςε ηνπ ήηαλ
ζαλ ην θσο αθηίλεο έβγαηλαλ απφ ην ρέξη ηνπ, θαη εθεί ήηαλ ν θξπςψλαο ηήο δχλακήο ηνπ.
Μπξνζηά ηνπ πξνπνξεπφηαλ ν ζάλαηνο, θαη αζηξαπέο έβγαηλαλ θάησ απφ ηα πφδηα ηνπ.
ηάζεθε, θαη κέηξεζε ηε γε θνίηαμε, θαη δηέιπζε ηα έζλε θαη ηα αηψληα βνπλά
ζπληξίθηεθαλ, θαη νη αηψληνη ιφθνη ηαπεηλψζεθαλ νη δξφκνη ηνπ είλαη αηψληνη. Βίδα ηηο
ζθελέο ηήο Ώηζηνπίαο κε ζιίςε ηξφκαμαλ ηα παξαπεηάζκαηα ηεο γεο Μαδηάκ. Μήπσο
νξγίζηεθε ν Κχξηνο ελάληηα ζηνπο πνηακνχο; Μήπσο ν ζπκφο ζνπ ήηαλ ελάληηα ζηνπο
πνηακνχο; Ή, ε νξγή ζνπ ελάληηα ζηε ζάιαζζα, ψζηε αλέβεθεο επάλσ ζηα άινγά ζνπ, θη
επάλσ ζηηο άκαμέο ζνπ γηα ζσηεξία; χξζεθε έμσ ην ηφμν ζνπ, θαζψο αλήγγεηιεο κε φξθν
ζηηο θπιέο. Βζχ έζρηζεο ηε γε ζε πνηακνχο. ε είδαλ ηα βνπλά, θαη ηξφκαμαλ ήξζε
θαηαθιπζκφο απφ λεξά ε άβπζζνο εμέπεκςε ηε θσλή ηεο, χςσζε ηα ρέξηα ηεο. Ο ήιηνο θαη
ην θεγγάξη ζηάζεθαλ ζην θαηνηθεηήξηφ ηνπο πεξπαηνχζαλ ζην θσο ησλ βειψλ ζνπ, ζηε
ιάκςε ηήο ιφγρεο ζνπ, πνπ άζηξαθηε. Με αγαλάθηεζε πέξαζεο κέζα απφ ηε γε, κε ζπκφ
θαηαπάηεζεο ηα έζλε. ΐγήθεο γηα ζσηεξία ηνχ ιανχ ζνπ, γηα ζσηεξία ηνχ ρξηζκέλνπ ζνπ
πάηαμεο ηνλ αξρεγφ ηνχ νίθνπ ησλ αζεβψλ,απνθάιπςεο ηα ζεκέιηα κέρξη ην βάζνο. Με ηηο
ιφγρεο ηνπ δηαπέξαζεο ην θεθάιη ησλ ζηξαηαξρψλ ηνπ φξκεζαλ ζαλ αλεκνζηξφβηινο γηα λα
κε δηαζθνξπίζνπλ ε αγαιιίαζή ηνπο ήηαλ ζάλ λα επξφθεηην λα θαηαθάλε θξπθά ηνλ θησρφ.
Πέξαζεο κέζα απφ ηε ζάιαζζα καδί κε ηα άινγά ζνπ, δηακέζνπ ζσξψλ απφ πνιιά λεξά.
Άθνπζα,θαη ζπληαξάρηεθαλ ηα εληφζζηά κνπ ζηε θσλή ηα ρείιε κνπ έηξεκαλ ε ζαζξφηεηα
κπήθε ζηα θφθαιά κνπ, θαη απφ θάησ κνπ πήξα ηξφκν φκσο,θαηά ηελ εκέξα ηήο ζιίςεο ζα
αλαπαπζψ, φηαλ αλέβεη ελάληηα ζηνλ ιαφ απηφο πνπ πξφθεηηαη λα ηνλ εθπνξζήζεη. Ώθφκα
θαη αλ ε ζπθηά δελ βιαζηήζεη νχηε ζα ππάξρεη θαξπφο ζηηο ακπέινπο αλ ν θφπνο ηνχ
ειηφδεληξνπ καηαησζεί, θαη ηα ρσξάθηα δελ δψζνπλ ηξνθή ην θνπάδη εμνινζξεπηεί απφ ηε
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κάληξα, θαη δελ ππάξρνπλ βφδηα ζηνπο ζηαχινπο εγψ, φκσο, ζα επθξαίλνκαη ζηνλ Κχξην, ζα
ραίξνκαη ζηνλ Θεφ ηήο ζσηεξίαο κνπ. Ο Κχξηνο ν Θεφο είλαη ε δχλακή κνπ, θαη ζα θάλεη ηα
πφδηα κνπ ζαλ ησλ ειαθηψλ θαη ζα κε θάλεη λα πεξπαηάσ επάλσ ζηνπο ςεινχο ηφπνπο κνπ.
ηνλ αξρηκνπζηθφ επάλσ ζε Νεγηλψζ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζ πξνζεπρή ηνπ πξνθήηε Ησλά
Ησλάο 2:2-10
Καη ν Εσλάο πξνζεπρήζεθε ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ηνπ απφ ηελ θνηιηά ηνχ θήηνπο,θαη
είπε: Μέζα ζηε ζιίςε κνπ βφεζα ζηνλ Κχξην, θαη κε εηζάθνπζε απφ ηελ θνηιηά ηνχ άδε
βφεζα, θαη άθνπζεο ηε θσλή κνπ. Βπεηδή, κε έξξημεο ζηα βάζε, ζηελ θαξδηά ηήο ζάιαζζαο,
θαη ξεχκαηα κε πεξηθχθισζαλ φιεο νη ηξηθπκίεο ζνπ θαη ηα θχκαηά ζνπ πέξαζαλ απφ πάλσ
κνπ. Κη εγψ είπα: Ώπνξξίθζεθα κπξνζηά απφ ηα κάηηα ζνπ φκσο, ζα επηβιέςσ μαλά ζηνλ
άγην λαφ ζνπ. Σα λεξά κε πεξηθχθισζαλ κέρξη ηελ ςπρή, ε άβπζζνο κε έθιεηζε νιφγπξα,ηα
θχθηα ηπιίρζεθαλ γχξσ απφ ην θεθάιη κνπ. Καηέβεθα ζηα ηειεπηαία κέξε ησλ βνπλψλ νη
κνρινί ηήο γεο είλαη γηα πάληα απφ πάλσ κνπ αιι' ε δσή κνπ αλέβεθε απφ ηε θζνξά, Κχξηε
Θεέ κνπ. Βλψ ε ςπρή ιηπνζπκνχζε κέζα κνπ,ζπκήζεθα ηνλ Κχξην θαη ε πξνζεπρή κνπ
πέξαζε κέζα πξνο εζέλα, ζηνλ λαφ ζνπ ηνλ άγην. Ώπηνί πνπ ηεξνχλ ηηο καηαηφηεηεο ηνπ
ςέκαηνο, εγθαηαιείπνπλ ην έιεφο ηνπο. Βγψ, φκσο, ζα ζπζηάζσ ζε ζέλα κε θσλή αίλεζεο ζα
απνδψζσ φζα επρήζεθα ε ζσηεξία πξνέξρεηαη απφ ηνλ Κχξην. Καη ν Κχξηνο πξφζηαμε ην
θήηνο, θαη μέξαζε ηνλ Εσλά επάλσ ζηελ μεξά. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζ πξνζεπρή ηνπ Ηδεθία φηαλ αξξψζηεθε
Ζζαΐαο 38:10-20
Βγψ είπα: ην κεζεκέξη ησλ εκεξψλ κνπ, ζα πάσ ζηηο πχιεο ηνχ ηάθνπ ζηεξήζεθα
ην ππφινηπν ησλ ρξφλσλ κνπ. Βίπα: Αελ ζα δσ μαλά ηνλ Κχξην, ηνλ Κχξην ζε γε δσληαλψλ
αλζξψπσλ δελ ζα μαλαδψ άλζξσπν καδί κε ηνπο θαηνίθνπο ηνχ θφζκνπ. Δ δσή κνπ έθπγε,
θαη κεηαηνπίζηεθε απφ κέλα ζαλ ζθελή βνζθνχ θφπεθε ε δσή κνπ ζαλ απφ έλαλ πθαληή Θα
κε θφςεη απφ ην ζηεκφλη απφ ην πξσί κέρξη ηελ εζπέξα ζα κε ηειεηψζεηο. ηνραδφκνπλ
κέρξη ην πξσί, ζα ζπάζεη φια ηα θφθαιά κνπ ζαλ ιηνληάξη απφ ην πξσί κέρξη ηελ εζπέξα ζα
κε ηειεηψζεηο. αλ γεξαλφο, ζαλ ρειηδφλη, έηζη ςέιιηδα νδπξφκνπλ ζαλ ηξπγφλη ηα κάηηα
κνπ απέθαλαλ αηελίδνληαο πξνο ηα επάλσ. Καηαζιίβνκαη, Κχξηε αλαθνχθηζέ κε. Ση λα πσ;
Ώπηφο θαη είπε ζε κέλα, θαη εθηέιεζε· ζα πεξλάσ φια ηα ρξφληα κνπ κέζα ζηελ πηθξία ηήο
ςπρήο κνπ. Βληνχηνηο, Κχξηε, νη άλζξσπνη δνπλ,θαη ζε φια απηά ππάξρεη ε δσή ηνχ
πλεχκαηφο κνπ εζχ, βέβαηα, κε ζεξαπεχεηο, θαη κε αλαδσνπνηείο. Αεο, αληί γηα εηξήλε,ήξζε
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επάλσ κνπ κεγάιε πηθξία αιιά, εζχ, γηα αγάπε ηήο ςπρήο κνπ,ηε ιχηξσζεο απφ ηνλ ιάθθν
ηήο θζνξάο επεηδή, έξξημεο πίζσ απφ ηα λψηα ζνπ φιεο κνπ ηηο ακαξηίεο. Βπεηδή, ν ηάθνο
δελ ζα ζε πκλήζεη ν ζάλαηνο δελ ζα ζε δνμνινγήζεη απηνί πνπ θαηεβαίλνπλ ζηνλ ιάθθν δελ
ζα ειπίδνπλ ζηελ αιήζεηα ζνπ. Ώπηφο πνπ δεη, απηφο πνπ δεη, απηφο ζα ζε πκλεί, φπσο εγψ
απηή ηελ εκέξα ν παηέξαο ζα γλσζηνπνηήζεη ζηα παηδηά ηελ αιήζεηα ζνπ. Ο Κχξηνο ήξζε
γηα λα κε ζψζεη γη'απηφ ζα ςάιινπκε ην ηξαγνχδη κνπ επάλσ ζε έγρνξδα φξγαλα φιεο ηηο
εκέξεο ηήο δσήο καο ζηνλ νίθν ηνχ Κπξίνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
………………………………………………………………………………..

Ζ δνμνινγία ηνπ Ζζαΐα
Ζζαΐαο 26:9-20
Με ηελ ςπρή κνπ ζε πφζεζα ηε λχρηα λαη, κε ην πλεχκα κνπ κέζα κνπ ζε εθδήηεζα
ην πξσί επεηδή, φηαλ νη θξίζεηο ζνπ είλαη ζηε γε, νη θάηνηθνη ηνπ θφζκνπ ζα κάζνπλ
δηθαηνζχλε. Καη αλ αθφκα ν αζεβήο ειεεζεί, δελ ζα κάζεη δηθαηνζχλε ζηε γε ηήο επζχηεηαο
ζα πξάμεη άδηθα, θαη δελ ζα θνηηάμεη ζηε κεγαιεηφηεηα ηνπ Κπξίνπ. Σν ρέξη ζνπ, Κχξηε,
πςψλεηαη, απηνί, φκσο, δελ ζα δνπλ ζα δνπλ, πάλησο, θαη ζα θαηαληξνπηαζηνχλ ν δήινο,
πνπ είλαη ππέξ ηνπ ιανχ ζνπ, κάιηζηα ε θσηηά, πνπ είλαη ελάληηα ζηνπο ερζξνχο ζνπ, ζα
ηνπο θαηαθάεη. Κχξηε, ζα δψζεηο ζε καο εηξήλε επεηδή, εζχ έθαλεο θαη φια καο ηα έξγα γηα
καο. Κχξηε, ν Θεφο καο, άιινη θχξηνη, εθηφο απφ ζέλα, εμνπζίαζαλ επάλσ καο αιιά, ηψξα,
κφλνλ κε ζέλα ζα αλαθέξνπκε ην φλνκά ζνπ. Πέζαλαλ, δελ ζα αλαδήζνπλ έπαπζαλ λα δνπλ,
δελ ζα αλαζηεζνχλ γη' απηφ, επηζθέθζεθεο θαη ηνπο εμνιφζξεπζεο, θαη εμάιεηςεο νιφθιεξε
ηελ αλάκλεζή ηνπο. Πιήζπλεο ην έζλνο, Κχξηε, πιήζπλεο ην έζλνο δνμάζηεθεο ην κάθξπλεο
ζε φια ηα έζραηα ηεο γεο. Κχξηε, ζηε ζιίςε πξφζηξεμαλ ζε ζέλα μέρπζαλ ζηελαγκφ, φηαλ ε
παηδεία ζνπ ήηαλ επάλσ ηνπο. πσο ε έγθπνο γπλαίθα, φηαλ πιεζηάζεη ζηε γέλλα,
θνηινπνλεί, θσλάδνληαο κέζα ζηνπο πφλνπο ηεο, έηζη γίλακε κπξνζηά ζνπ, Κχξηε.
πιιάβακε, θνηινπνλήζακε, φκσο ζαλ λα γελλήζακε άλεκν· δελ θαηνξζψζακε θακηά
απειεπζέξσζε ζηε γε νχηε έπεζαλ νη θάηνηθνη ηνπ θφζκνπ. Οη λεθξνί ζνπ ζα δήζνπλ, καδί
κε ην λεθξφ κνπ ζψκα ζα αλαζηεζνχλ ζεθσζείηε θαη ςάιιεηε, εζείο πνπ θαηνηθείηε ζην
ρψκα επεηδή, ε δξφζνο ζνπ είλαη ζαλ ηε δξφζν ησλ ρφξησλ, θαη ε γε ζα μεπεηάμεη ηνχο
λεθξνχο. Έια, ιαέ κνπ, κπεο κέζα ζηα ηακεία ζνπ, θαη θιείζε ηηο ζχξεο ζνπ απφ πίζσ ζνπ·
θξχςνπ γηα ιίγν θαηξφ, κέρξηο φηνπ πεξάζεη ε νξγή. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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Γεχηεξε δνμνινγία ηνπ Ζζαΐα
Ζζαΐαο 25:1-12
Κχξηε, εζχ είζαη ν Θεφο κνπ ζα ζε πςψλσ, ζα πκλψ ην φλνκά ζνπ επεηδή, έθαλεο
ζαπκαζηά πξάγκαηα νη βνπιέο ζνπ απ' ηελ αξρή είλαη πίζηε θαη αιήζεηα. Βπεηδή, εζχ κηα
πφιε ηελ έθαλεο έλαλ ζσξφ, κηα νρπξσκέλε πφιε, έλα εξείπην ηα νρπξψκαηα ησλ
αιινγελψλ, ψζηε λα κε είλαη πφιε πνηέ δελ ζα αλνηθνδνκεζνχλ. Γη' απηφ, ν ηζρπξφο ιαφο
ζα ζε δνμάζεη, ε πφιε ησλ ηξνκεξψλ εζλψλ ζα ζε θνβεζεί. Βπεηδή, ζηάζεθεο δχλακε ζηνλ
θησρφ, δχλακε ηνπ ελδεή ζηε ζηελνρψξηα ηνπ, θαηαθχγην ελάληηα ζηελ αλεκνδάιε, ζθηά
ελάληηα ζηνλ θαχζσλα, φηαλ ην θχζεκα ησλ ηξνκεξψλ πξνζβάιεη ζαλ αλεκνδάιε ελάληηα
ζε ηνίρν. Θα θαηαπαχζεηο ηνλ ζφξπβν ησλ αιινγελψλ, ζαλ ηνλ θαχζσλα ζε έλαλ μεξφ ηφπν,
ηνλ θαχζσλα δηακέζνπ ηήο ζθηάο ηνχ λέθνπο ν ζξίακβνο ησλ ηξνκεξψλ ζα ηαπεηλσζεί. Κη
επάλσ ζε ηνχην ην βνπλφ, ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ ζα θάλεη ζε φινπο ηνχο ιανχο επσρία
απφ παρηά, επσρία απφ θξαζηά ζηνλ ηξχγν ηνπο, απφ παρηά γεκάηα κπειφ, απφ θαζαξηζκέλα
θξαζηά επάλσ ζηνλ ηξπγεηφ. Καη ζην βνπλφ ηνχην ζα αθαλίζεη ην πξφζσπν ηνπ
πεξηθαιχκκαηνο εθείλνπ πνπ πεξηζθεπάδεη φινπο ηνχο ιανχο, θαη ην θάιπκκα, απηφ πνπ
ζθεπάδεη φια ηα έζλε. Θα θαηαπηεί ηνλ ζάλαην κε λίθε θαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζα ζθνπγγίζεη
ηα δάθξπα απφ φια ηα πξφζσπα θαη ζα εμαιείςεη ην φλεηδνο απηνχ ηνπ ιανχ απφ νιφθιεξε
ηε γε· επεηδή, ν Κχξηνο κίιεζε. Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ζα πνπλ: Να, απηφο είλαη ν Θεφο
καο ηνλ πεξηκείλακε, θαη ζα καο ζψζεη απηφο είλαη ν Κχξηνο ηνλ πεξηκείλακε ζα ραξνχκε
θαη ζα επθξαλζνχκε ζηε ζσηεξία ηνπ. Βπεηδή, ζ' απηφ ην βνπλφ, ζα αλαπαπζεί ην ρέξη ηνχ
Κπξίνπ, θαη ν Μσάβ ζα θαηαπαηεζεί απφ θάησ ηνπ, φπσο θαηαπαηηέηαη ην άρπξν γηα ηνλ
θνπξψλα. Καη ζα απιψζεη ηα ρέξηα ηνπ αλάκεζά ηνπο, φπσο απιψλεη ηα ρέξηα ηνπ ν
θνιπκβεηήο γηα λα θνιπκπήζεη θαη ζα ηαπεηλψζεη ηελ ππεξεθάλεηά ηνπο καδί κε ηηο
παλνπξγίεο ησλ ρεξηψλ ηνπο. Καη ηα ςειά νρπξψκαηα ησλ ηεηρψλ ζνπ ζα ηαπεηλσζνχλ, ζα
γθξεκηζηνχλ, ζα θαηεδαθηζηνχλ, κέρξη ην έδαθνο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Σξίηε δνμνινγία ηνπ Ζζαΐα
Ζζαΐαο 26:1-9
Καηά ηελ εκέξα εθείλε ζηε γε ηνχ Ενχδα ζα ςαιεί ηνχην ην ηξαγνχδη: Έρνπκε κηα
νρπξή πφιε ν Θεφο ζα βάιεη ζσηεξία αληί γηα ηείρε θαη πεξηηεηρίζκαηα. Πχιεο, αλνίμηε, θαη
ζα κπεη ην δίθαην έζλνο, απηφ πνπ θπιάηηεη ηελ αιήζεηα. Θα θπιάμεηο ζε ηέιεηα εηξήλε ην
πλεχκα πνπ επηζηεξίδεηαη επάλσ ζε ζέλα, επεηδή, ζε ζέλα έρεη ην ζάξξνο ηνπ. Έρεηε ην
ζάξξνο ζαο ζηνλ Κχξην, πάληνηε επεηδή, ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ππάξρεη αηψληα δχλακε.
Βπεηδή, ηαπεηλψλεη απηνχο πνπ θαηνηθνχλ ςειά γθξεκίδεη ηελ ςειή πφιε ηελ γθξεκίδεη
κέρξηο εδάθνπο ηελ θαηαβάιιεη κέρξη ην ρψκα. Σν πφδη ζα ηελ θαηαπαηήζεη, ηα πφδηα ηνχ
θησρνχ, ηα βήκαηα ηνπ ελδεή. Ο δξφκνο ηνχ δηθαίνπ είλαη επζχηεηα εζχ, επζχηαηε,
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ζηαζκίδεηο ηνλ δξφκν ηνχ δηθαίνπ. Ναη, ζηνλ δξφκν ησλ θξίζεψλ ζνπ, Κχξηε, ζε
πεξηκείλακε ν πφζνο ηήο ςπρήο καο είλαη ζην φλνκά ζνπ, θαη ζηελ ελζχκεζή ζνπ. Με ηελ
ςπρή κνπ ζε πφζεζα ηε λχρηα λαη, κε ην πλεχκα κνπ κέζα κνπ ζε εθδήηεζα ην πξσί επεηδή,
φηαλ νη θξίζεηο ζνπ είλαη ζηε γε, νη θάηνηθνη ηνπ θφζκνπ ζα κάζνπλ δηθαηνζχλε. Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Ζ δνμνινγία ηνπ Ηεξεκία
Θξήλνη 5:16-22
Κη αιινίκνλν ζε καο, επεηδή ακαξηήζακε! Γη' απηφ, ε θαξδηά καο αηφλεζε, ηα κάηηα
καο, εμαηηίαο απηψλ, ζθνηείληαζαλ. Βμαηηίαο ηήο εξήκσζεο ηνπ βνπλνχ ηψλ, νη αιεπνχδεο
πεξπαηνχλ ζ' απηφ. Βζχ, Κχξηε, θαηνηθείο ζηνλ αηψλα ν ζξφλνο ζνπ δηακέλεη απφ γελεά ζε
γελεά. Γηαηί ζα καο ιεζκνλήζεηο γηα πάληα; Θα καο εγθαηαιείςεηο ζε καθξφηεηα εκεξψλ;
Κχξηε, επίζηξεςέ καο ζε ζέλα, θαη ζα επηζηξέςνπκε αλαλέσζε ηηο εκέξεο καο φπσο
πξσηχηεξα. Βπεηδή, καο απέξξηςεο νινθιεξσηηθά; Οξγίζηεθεο ελαληίνλ καο κέρξη
ππεξβνιηθνχ βαζκνχ; Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζ δνμνινγία ηνπ πξνθήηε Βαξνχρ
Βαξνχρ 2:11-16
Καη ηψξα, Κχξηε, εζχ,ν Θεφο ηνπ Εζξαήι,ν νπνίνο έβγαιεο άιινηε ειεχζεξν ηνλ
ιαφ ζνπ απφ ηελ ρψξα ηεο Ώηγχπηνπ κε ηελ θξαηαηά ρείξα ζνπ,κε ζεκεία θαη κε ηέξαηα,κε
δχλακε κεγάιε θαη αθαηαλίθεηε,κε ηνλ παληνδχλακν βξαρίνλά ζνπ θαη θαηέζηεζεο έηζη
έλδνμν ην Ολνκά ζνπ κεηαμχ ησλ ιαψλ,φπσο καξηπξεί θαη ε εκέξα απηή,νκνινγνχκε φηη
ακαξηήζακε,αζεβήζακε,δηεπξάμακε αδηθίεο,Κχξηε Θεέ καο,παξαθνχζακε φιεο ηηο εληνιέο
ζνπ. Ώιιά αο απνκαθξπλζεί απφ εκάο ν δίθαηνο ζπκφο ζνπ, δηφηη ιίγνη απνκείλακε ζηα
έζλε,φπνπ καο έρεηο δηαζθνξπίζεη. Άθνπζε, Κχξηε,θαη θάλε δεθηή ηελ πξνζεπρή καο θαη ηελ
δέεζε καο θαη γιχησζέ καο απφ ηηο ζπκθνξέο απηέο θαη δψζε καο ηελ ράξε ζνπ ελψπηνλ
απηψλ,νη νπνίνη καο αηρκαιψηεζαλ,γηα λα κάζνπλ φινη νη άλζξσπνη ηεο νηθνπκέλεο, φηη εζχ
είζαη ν Κχξηνο θαη Θεφο καο,φηη ην λνκά ζνπ έρεη επηθιεζή επάλσ ζηνλ Εαθψβ θαη ζηνπο
απνγφλνπο ηνπ. Ώπφ ηνλ άγηφ ζνπ λαφ θνίηαμε καο Κχξηε ζηνλ νπξαλφ,θαη θνίηα ηε
δπζηπρία καο,έρε καο ζηνλ λνπ ζνπ. Κιίλε, Κχξηε,ην απηί ζνπ θαη άθνπζέ καο. Αφμα ζηελ

αγία Σξηάδα ακήλ.
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Ζ δνμνινγία ηνπ πξνθήηε Ζιία
Βαζηιέσλ Α’ 18:36-39
Καη ηελ ψξα ηήο πξνζθνξάο, ν Διίαο ν πξνθήηεο πιεζίαζε, θαη είπε: Κχξηε, Θεέ
ηνχ Ώβξαάκ, ηνπ Εζαάθ, θαη ηνπ Εζξαήι, αο γίλεη ζήκεξα γλσζηφ, φηη εζχ είζαη ν Θεφο ζηνλ
Εζξαήι, θη εγψ δνχινο ζνπ, θαη ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν ζνπ έθαλα φια απηά ηα πξάγκαηα
εηζάθνπζέ κε, Κχξηε, εηζάθνπζέ κε, γηα λα γλσξίζεη απηφο ν ιαφο φηη εζχ ν Κχξηνο είζαη ν
Θεφο, θη εζχ γχξηζεο ηελ θαξδηά ηνπο πίζσ. Σφηε, έπεζε θσηηά απφ ηνλ Κχξην θαη θαηέθαγε
ην νινθαχησκα, θαη ηα μχια, θαη ηηο πέηξεο, θαη ην ρψκα, θαη έγιεηςε ην λεξφ, απηφ πνπ
ήηαλ ζην απιάθη. Καη φηαλ νιφθιεξνο ν ιαφο ην είδε, έπεζαλ κπξνχκπηα κπξνζηά ηνπο, θαη
είπαλ: Ο Κχξηνο, απηφο είλαη ν Θεφο ν Κχξηνο, απηφο είλαη ν Θεφο. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
Ζ πξνζεπρή ηνπ πξνθήηε Γαβίδ
Υξνληθψλ 29:10-13
Βπινγεηφο εζχ, Κχξηε, ν Θεφο ηνχ Εζξαήι, ν παηέξαο καο, απφ ηνλ αηψλα θαη κέρξη
ηνλ αηψλα. Αηθή ζνπ, Κχξηε, είλαη ε κεγαινζχλε, θαη ε δχλακε, θαη ε ηηκή, θαη ε λίθε θαη ε
δφμα επεηδή, δηθά ζνπ είλαη φια φζα είλαη ζηνλ νπξαλφ θαη φζα είλαη επάλσ ζηε γε δηθή ζνπ
είλαη ε βαζηιεία, Κχξηε, θαη εζχ είζαη πνπ πςψλεζαη ζαλ θεθάιη πην πάλσ απφ φινπο θαη ν
πινχηνο θαη ε δφμα απφ ζέλα έξρνληαη, θαη εζχ δεζπφδεηο ηα πάληα θαη ζην ρέξη ζνπ είλαη ε
ηζρχο θαη ε δχλακε θαη ζην ρέξη ζνπ είλαη λα κεγαιχλεηο θαη λα ηζρπξνπνηείο ηα πάληα.
Σψξα, ινηπφλ, Θεέ καο, εκείο ζε επραξηζηνχκε, θαη πκλνχκε ην έλδνμν φλνκά ζνπ. Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Ζ πξνζεπρή ηνπ βαζηιηά νινκψληα
Βαζηιέσλ Α’ 8:22-30
Καη θαζψο ν νινκψληαο ζηάζεθε κπξνζηά απφ ην ζπζηαζηήξην ηνπ Κπξίνπ,
κπξνζηά ζε νιφθιεξε ηε ζπλαγσγή ηνχ Εζξαήι, άπισζε ηα ρέξηα ηνπ πξνο ηνλ νπξαλφ,θαη
είπε: Κχξηε Θεέ ηνπ Εζξαήι, δελ ππάξρεη Θεφο φκνηνο κε ζέλα, επάλσ ζηνλ νπξαλφ, θαη
θάησ ζηε γε, πνπ λα δηαθπιάηηεηο ηε δηαζήθε θαη ην έιενο ζηνπο δνχινπο ζνπ εθείλνπο πνπ
πεξπαηνχλ κπξνζηά ζνπ κε φιε ηελ θαξδηά ηνπο πνπ θχιαμεο ζηνλ δνχιν ζνπ ηνλ Ααβίδ,
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ηνλ παηέξα κνπ, φζα κίιεζεο ζ' απηφλ θαη κίιεζεο κε ην ζηφκα ζνπ, θαη εθηέιεζεο κε ην
ρέξη ζνπ, φπσο απηή ηελ εκέξα. Καη ηψξα, Κχξηε Θεέ ηνχ Εζξαήι, θχιαμε ζηνλ δνχιν ζνπ
ηνλ Ααβίδ ηνλ παηέξα κνπ εθείλν πνπ ηνπ ππνζρέζεθεο, ιέγνληαο: Αελ ζα ιείςεη ζε ζέλα
άλδξαο απφ κπξνζηά κνπ, πνπ λα θάζεηαη επάλσ ζηνλ ζξφλν ηνχ Εζξαήι, κφλνλ αλ νη γηνη
ζνπ πξνζέρνπλ ζηνλ δξφκν ηνπο, γηα λα πεξπαηνχλ κπξνζηά κνπ, θαζψο εζχ πεξπάηεζεο
κπξνζηά κνπ. Σψξα, ινηπφλ, Θεέ ηνχ Εζξαήι, αο αιεζεχζεη, παξαθαιψ, ν ιφγνο ζνπ, πνπ
κίιεζεο ζηνλ δνχιν ζνπ ηνλ Ααβίδ ηνλ παηέξα κνπ. Ώιιά, ζη' αιήζεηα, ζα θαηνηθήζεη ν
Θεφο επάλσ ζηε γε; Να, ν νπξαλφο θαη ν νπξαλφο ησλ νπξαλψλ δελ είλαη ηθαλνί λα ζε
ρσξέζνπλ· πφζν ιηγφηεξν απηφο ν νίθνο, πνπ έθηηζα! Παξφια απηά, επίβιεςε ζηελ
πξνζεπρή ηνχ δνχινπ ζνπ, θαη ζηε δέεζή ηνπ, Κχξηε Θεέ κνπ, ψζηε λα εηζαθνχζεηο ηελ
θξαπγή θαη ηε δέεζε, πνπ δέεηαη ζήκεξα ν δνχινο ζνπ κπξνζηά ζνπ γηα λα είλαη ηα κάηηα
ζνπ αλνηρηά ζ' απηφλ ηνλ νίθν λχρηα θαη εκέξα, ζηνλ ηφπν γηα ηνλ νπνίν είπεο: Σν φλνκά
κνπ ζα είλαη εθεί γηα λα εηζαθνχο ηε δέεζε, πνπ ν δνχινο ζνπ ζα δέεηαη ζε ηνχην ηνλ ηφπν.
Καη λα εηζαθνχο ηε δέεζε ηνπ δνχινπ ζνπ, θαη ηνπ ιανχ ζνπ Εζξαήι, φηαλ πξνζεχρνληαη ζε
ηνχην ηνλ ηφπν θαη λα αθνχο εζχ απφ ηνλ ηφπν ηήο θαηνίθεζήο ζνπ, απφ ηνλ νπξαλφ θαη
θαζψο αθνχο, λα γίλεζαη έιενο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζ πξνζεπρή ηνπ πξνθήηε Γαληήι
Γαληήι 9:4-19
Καη δεήζεθα ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ κνπ, θαη εμνκνινγήζεθα, θαη είπα: Χ, Κχξηε, ν
κεγάινο θαη θνβεξφο Θεφο, πνπ θπιάηηεη ηε δηαζήθε θαη ην έιενο ζ' εθείλνπο πνπ ηνλ
αγαπνχλ, θαη ηεξνχλ ηηο εληνιέο ηνπ! Ώκαξηήζακε, θαη αλνκήζακε, θαη αζεβήζακε, θαη
απνζηαηήζακε, θαη μεθιίλακε απφ ηηο εληνιέο ζνπ, θαη απφ ηηο θξίζεηο ζνπ. Καη δελ
ππαθνχζακε ζηνπο δνχινπο ζνπ ηνπο πξνθήηεο, νη νπνίνη κηινχζαλ ζην φλνκά ζνπ πξνο
ηνπο βαζηιηάδεο καο, ηνπο άξρνληέο καο, θαη ηνπο παηέξεο καο, θαη πξνο νιφθιεξν ηνλ ιαφ
ηήο γεο. ε ζέλα, Κχξηε, είλαη ε δηθαηνζχλε, ελψ ζε καο ε ληξνπή ηνχ πξνζψπνπ, φπσο θαηά
ηελ εκέξα απηή, ζηνπο άλδξεο ηνχ Ενχδα, θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηήο Εεξνπζαιήκ, θαη ζε
νιφθιεξν ηνλ Εζξαήι, απηνχο πνπ είλαη θνληά, θη απηνχο πνπ είλαη καθξηά, θαη ζε φινπο
ηνχο ηφπνπο, πνπ ηνπο εθδίσμεο, γηα ηελ παξάβαζή ηνπο, ηελ νπνία παξέβεθαλ ζε ζέλα.
Κχξηε, ζε καο είλαη ε ληξνπή ηνχ πξνζψπνπ, ζηνπο βαζηιηάδεο καο, ζηνπο άξρνληέο καο, θαη
ζηνπο παηέξεο καο, πνπ ακαξηήζακε ζε ζέλα. ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ καο είλαη νη νηθηηξκνί θαη
νη αθέζεηο επεηδή, απνζηαηήζακε απ' απηφλ,θαη δελ ππαθνχζακε ζηε θσλή ηνχ Κπξίνπ ηνχ
Θενχ καο, λα πεξπαηάκε ζηνπο λφκνπο ηνπ, ηνπο νπνίνπο έβαιε κπξνζηά καο, δηακέζνπ ησλ
δνχισλ ηνπ ησλ πξνθεηψλ. Καη νιφθιεξνο ν Εζξαήι παξέβεθε ηνλ λφκν ζνπ, θαη μέθιηλε
γηα λα κε ππαθνχεη ζηε θσλή ζνπ γη' απηφ, μερχζεθε επάλσ καο ε θαηάξα, θαη ν φξθνο, πνπ
είλαη γξακκέλνο ζηνλ λφκν ηνχ Μσπζή, ηνπ δνχινπ ηνχ Θενχ επεηδή, ακαξηήζακε ζ' απηφλ.
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Καη βεβαίσζε ηα ιφγηα ηνπ, ηα νπνία κίιεζε ελαληίνλ καο, θαη ελαληίνλ ησλ θξηηψλ καο,
πνπ καο έθξηλαλ, θέξλνληαο επάλσ καο κεγάιν θαθφ επεηδή, δελ έγηλε θάησ απφ νιφθιεξν
ηνλ νπξαλφ, φπσο έγηλε ζηελ Εεξνπζαιήκ. πσο είλαη γξακκέλν ζηνλ λφκν ηνχ Μσπζή, φιν
απηφ ην θαθφ ήξζε επάλσ καο φκσο, δελ δεεζήθακε κπξνζηά ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ καο, γηα
λα επηζηξέςνπκε απφ ηηο αλνκίεο καο, θαη λα πξνζέμνπκε ζηελ αιήζεηα ζνπ γη' απηφ, ν
Κχξηνο ζηάζεθε άγξππλνο επάλσ ζην θαθφ, θαη ην έθεξε επάλσ καο επεηδή, ν Κχξηνο ν
Θεφο είλαη δίθαηνο ζε φια ηα έξγα ηνπ, φζα θάλεη κηα θαη εκείο δελ ππαθνχζακε ζηε θσλή
ηνπ. Καη ηψξα, Κχξηε, ν Θεφο καο, πνπ έβγαιεο ηνλ ιαφ ζνπ απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ κε ρέξη
θξαηαηφ, θαη έθαλεο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ φλνκα, φπσο θαηά ηελ εκέξα ηνχηε, ακαξηήζακε,
αζεβήζακε. Κχξηε, ζχκθσλα κε φιεο ηηο δηθαηνζχλεο ζνπ, αο απνζηξαθεί, παξαθαιψ, ν
ζπκφο ζνπ θαη ε νξγή ζνπ απφ ηελ πφιε ζνπ, ηελ Εεξνπζαιήκ, ην άγην βνπλφ ζνπ επεηδή,
γηα ηηο ακαξηίεο καο, θαη γηα ηηο αλνκίεο ησλ παηέξσλ καο, ε Εεξνπζαιήκ θαη ν ιαφο ζνπ
γίλακε φλεηδνο ζε φινπο φζνπο είλαη γχξσ καο. Σψξα, ινηπφλ, εηζάθνπζε, Θεέ καο, ηελ
πξνζεπρή ηνχ δνχινπ ζνπ, θαη ηηο δεήζεηο ηνπ, θαη επίιακςε ην πξφζσπφ ζνπ, έλεθα ηνπ
Κπξίνπ, επάλσ ζην εξεκσκέλν ζπζηαζηήξηφ ζνπ. ηξέςε, Κχξηε, ην απηί ζνπ, θαη άθνπζε
άλνημε ηα κάηηα ζνπ, θαη δεο ηηο εξεκψζεηο καο, θαη ηελ πφιε, επάλσ ζηελ νπνία
απνθιήζεθε ην φλνκά ζνπ επεηδή, εκείο δελ πξνζθέξνπκε, κπξνζηά ζνπ ηηο ηθεζίεο καο γηα
ηηο δηθαηνζχλεο καο, αιιά γηα ηνπο πνιινχο νηθηηξκνχο ζνπ. Κχξηε, εηζάθνπζε· Κχξηε,
ζπγρψξεζε Κχξηε, αθξνάζνπ, θαη πξάμε κε θαζπζηεξήζεηο, γηα ράξε ζνπ, Θεέ κνπ επεηδή,
ην φλνκά ζνπ επηθιήζεθε επάλσ ζηελ πφιε ζνπ, θη επάλσ ζηνλ ιαφ ζνπ. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
Σν φξακα ηνπ πξνθήηε Γαληήι γηα ηα ηξεία άγηα παηδηά
Γαληήι 3:1-24
Ο ΐαζηιηάο Ναβνπρνδνλφζνξαο έθαλε κηα ρξπζή εηθφλα,ην χςνο ηεο 60 πήρεο, θαη
ην πιάηνο ηεο έμη πήρεο θαη ηελ έζηεζε ζηελ πεδηάδα Ανπξά, ζηελ επαξρία ηήο ΐαβπιψλαο.
Καη ν βαζηιηάο Ναβνπρνδνλφζνξαο έζηεηιε λα ζπγθεληξψζεη ηνχο ζαηξάπεο, ηνπο
δηνηθεηέο, θαη ηνπο ηνπάξρεο, ηνπο θξηηέο, ηνπο ζεζαπξνθχιαθεο, ηνπο ζπκβνχινπο, ηνπο
λνκνδηδάζθαινπο, θαη φινπο ηνπο άξρνληεο ησλ επαξρηψλ, γηα λάξζνπλ ζηα εγθαίληα ηεο
εηθφλαο, πνπ είρε ζηήζεη ν βαζηιηάο Ναβνπρνδνλφζνξαο. Καη νη ζαηξάπεο, νη δηνηθεηέο, θαη
νη ηνπάξρεο, νη θξηηέο, νη ζεζαπξνθχιαθεο, νη ζχκβνπινη, νη λνκνδηδάζθαινη, θαη φινη νη
άξρνληεο ησλ επαξρηψλ, ζπγθεληξψζεθαλ ζηα εγθαίληα ηεο εηθφλαο, πνπ είρε ζηήζεη ν
βαζηιηάο Ναβνπρνδνλφζνξαο θαη ζηάζεθαλ κπξνζηά ζηελ εηθφλα, πνπ είρε ζηήζεη ν
Ναβνπρνδνλφζνξαο. Καη έλαο θήξπθαο βννχζε κεγαιφθσλα: ε ζαο πξνζηάδεηαη, ιανί,
έζλε, θαη γιψζζεο,θαηά ηελ ψξα πνπ ζα αθνχζεηε ηνλ ήρν ηήο ζάιπηγγαο, ηεο ζχξηγγαο, ηεο
θηζάξαο, ηεο ζακβχθεο, ηνπ ςαιηεξίνπ, ηεο ζπκθσλίαο, θαη θάζε είδνπο κνπζηθή, αθνχ
πέζεηε, πξνζθπλήζηε ηε ρξπζή εηθφλα, πνπ έρεη ζηήζεη ν βαζηιηάο Ναβνπρνδνλφζνξαο θαη
146

φπνηνο δελ πέζεη θαη πξνζθπλήζεη, ηελ ίδηα ψξα ζα ξηρηεί κέζα ζην θακίλη ηήο θσηηάο πνπ
θαίεη. Γη' απηφ, φηαλ φινη νη ιανί άθνπζαλ ηνλ ήρν ηήο ζάιπηγγαο, ηεο ζχξηγγαο, ηεο
θηζάξαο, ηεο ζακβχθεο,ηνπ ςαιηεξίνπ, θαη θάζε είδνπο κνπζηθή, πέθηνληαο φινη νη ιανί, ηα
έζλε,θαη νη γιψζζεο πξνζθπλνχζαλ ηε ρξπζή εηθφλα, πνπ είρε ζηήζεη ν βαζηιηάο
Ναβνπρνδνλφζνξαο. Καη κεξηθνί Υαιδαίνη ήξζαλ ηφηε θαη δηέβαιαλ ηνπο Ενπδαίνπο θαη
είπαλ, ιέγνληαο πξνο ηνλ βαζηιηά Ναβνπρνδνλφζνξα: ΐαζηιηά, λα δεηο ζηνλ αηψλα. Βζχ,
βαζηιηά, έβγαιεο πξφζηαγκα, θάζε άλζξσπνο, πνπ ζα αθνχζεη ηνλ ήρν ηήο ζάιπηγγαο, ηεο
ζχξηγγαο, ηεο θηζάξαο, ηεο ζακβχθεο, ηνπ ςαιηεξίνπ, θαη ηεο ζπκθσλίαο, θαη θάζε είδνπο
κνπζηθή, λα πέζεη θαη λα πξνζθπλήζεη ηε ρξπζή εηθφλα θαη φπνηνο δελ πέζεη θαη
πξνζθπλήζεη, λα ξηρηεί κέζα ζην θακίλη ηήο θσηηάο πνπ θαίεη. Τπάξρνπλ κεξηθνί άλδξεο
Ενπδαίνη, πνπ ηνπο έβαιεο ζηηο ππνζέζεηο ηήο επαξρίαο ηήο ΐαβπιψλαο,ν εδξάρ,ν Μηζάρ,
θαη ν Ώβδέ-λεγψ απηνί νη άλζξσπνη, βαζηιηά, δελ ζε ζεβάζηεθαλ ηνπο ζενχο ζνπ δελ
ιαηξεχνπλ, θαη ηε ρξπζή εηθφλα, πνπ έρεηο ζηήζεη,δελ ηελ πξνζθπλνχλ. Σφηε, ν
Ναβνπρνδνλφζνξαο, κε ζπκφ θαη νξγή, πξφζηαμε λα θέξνπλ ηνλ εδξάρ, ηνλ Μηζάρ, θαη ηνλ
Ώβδέ-λεγψ. Καη έθεξαλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο κπξνζηά ζηνλ βαζηιηά. Καη απνθξηλφκελνο
ν Ναβνπρνδνλφζνξαο, ηνπο είπε: η' αιήζεηα, εδξάρ, Μηζάρ, θαη Ώβδέ-λεγψ, δελ
ιαηξεχεηε ηνπο ζενχο κνπ, θαη δελ πξνζθπλάηε ηε ρξπζή εηθφλα πνπ έρσ ζηήζεη; Σψξα,
ινηπφλ, αλ είζηε έηνηκνη, κφιηο αθνχζεηε ηνλ ήρν ηήο ζάιπηγγαο, ηεο ζχξηγγαο, ηεο θηζάξαο,
ηεο ζακβχθεο,ηνπ ςαιηεξίνπ, θαη ηεο ζπκθσλίαο, θαη θάζε είδνπο κνπζηθή,λα πέζεηε θαη λα
πξνζθπλήζεηε ηελ εηθφλα πνπ έρσ θάλεη, θαιψο αλ, φκσο,δελ πξνζθπλήζεηε, ζα ξηρηείηε
ηελ ίδηα ψξα κέζα ζην θακίλη ηήο θσηηάο πνπ θαίεη θαη πνηνο είλαη εθείλνο ν Θεφο, πνπ ζα
ζαο ειεπζεξψζεη απφ ηα ρέξηα κνπ; Ο εδξάρ, ν Μηζάρ, θαη ν Ώβδέ-λεγψ απάληεζαλ, θαη
είπαλ ζηνλ βαζηιηά Ναβνπρνδνλφζνξα: Βκείο δελ έρνπκε αλάγθε λα ζνπ απαληήζνπκε γηα
ην πξάγκα απηφ. Ώλ είλαη έηζη, ν Θεφο καο, πνπ εκείο ιαηξεχνπκε,είλαη δπλαηφο λα καο
ειεπζεξψζεη απφ ην θακίλη ηήο θσηηάο πνπ θαίεη θαη απφ ην ρέξη ζνπ,βαζηιηά, ζα καο
ειεπζεξψζεη. Ώιιά, θαη αλ φρη, αο είλαη ζε ζέλα γλσζηφ,βαζηιηά, φηη ηνπο ζενχο ζνπ δελ
ηνπο ιαηξεχνπκε, θαη ηε ρξπζή εηθφλα, πνπ έρεηο ζηήζεη, δελ ηελ πξνζθπλνχκε. Σφηε, ν
Ναβνπρνδνλφζνξαο γέκηζε απφ ζπκφ, θαη ε φςε ηνχ πξνζψπνπ ηνπ αιινηψζεθε ελάληηα
ζηνλ εδξάρ, ηνλ Μηζάρ, θαη ηνλ Ώβδέ-λεγψ θαη αθνχ κίιεζε, πξφζηαμε λα θάςνπλ ην
θακίλη επηά θνξέο πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη θαηλφηαλ φηη έθαηγε. Καη ν βαζηιηάο πξφζηαμε ηνπο
δπλαηφηεξνπο άλδξεο ηνχ ζηξαηνχ ηνπ, λα δέζνπλ ηνλ εδξάρ, ηνλ Μηζάρ, θαη ηνλ Ώβδέλεγψ, θαη λα ηνπο ξίμνπλ ζην θακίλη ηήο θσηηάο πνπ έθαηγε. Σφηε, νη άλδξεο εθείλνη δέζεθαλ
κε ηα ζαιβάξηά ηνπο, ηηο ηηάξεο ηνπο, θαη ηηο πεξηθλεκίδεο ηνπο, θαη ηα άιια ελδχκαηά ηνπο,
θαη ξίρηεθαλ κέζα ζην θακίλη ηήο θσηηάο πνπ έθαηγε. Καη επεηδή ε πξνζηαγή ηνχ βαζηιηά
ήηαλ θαηεπείγνπζα, θαη έθαλαλ ην θακίλη λα θαίεη ππεξβνιηθά, ε θιφγα ηήο θσηηάο
ζαλάησζε ηνπο άλδξεο εθείλνπο, πνπ είραλ ζεθψζεη ηνλ εδξάρ, ηνλ Μηζάρ, θαη ηνλ Ώβδέλεγψ. Καη απηνί νη ηξεηο άλδξεο, ν εδξάρ, ν Μηζάρ, θαη ν Ώβδέ-λεγψ, έπεζαλ δεκέλνη κέζα
ζην θακίλη ηήο θσηηάο πνπ έθαηγε. Καη απηνί πεξπαηνχζαλ κέζα ζηε θσηηά δνμνινγψληαο
θαη επινγψληαο ην Θεφ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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Ζ πξνζεπρή ηνπ Αδάξηα
Γαληήι 3:25-51
ηάζεθε φξζηνο ν Ώδαξίαο κέζα ζηε θσηηά,άλνημε ην ζηφκα ηνπ θαη πξνζερήζεθε
πξνο ηνλ Θεφ θαη είπε “Βπινγεκέλνο είζαη, Κχξηε ν Θεφο ησλ παηέξσλ καο,άμηνο παληφο
επαίλνπ δνμαζκέλν ην λνκά ζνπ ζηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Αηφηη είζαη δίθαηνο ζε φια
εθείλα,ηα νπνία έθαλεο πξνο εκάο. ια ηα έξγα ζνπ είλαη αιεζηλά. Οη νδνί, ηηο νπνίεο εζχ
έδσζεο εληνιή λα αθνινπζνχκε,είλαη αζθαιείο. ινη νη απνθάζεηο ζνπ είλαη νξζέο. Αηθαίεο
απνθάζεηο αιαζήηνπ θξίζεσο εμέδσζεο γηα φιεο εθείλεο ηηο ηηκσξίαο θαη ζιίςεηο,ηηο νπνίεο
έζηεηιεο ζε εκάο θαη ελαληίνλ ηεο Εεξνπζαιήκ,ηεο αγίαο πφιεσο ησλ πξνγφλσλ καο. Αηφηη
κε αθξίβεηα θαη κε δηθαίε θξίζε επέθεξεο φια απηά ελαληίνλ καο εμ αηηίαο ησλ ακαξηηψλ
καο. Αηφηη εκείο ακαξηήζακε,αλνκήζακε ηνλ Νφκν ζνπ θαη απνκαθξπλζήθακε απφ εζέλα.
Ώκαξηήζακε ζε φια,δελ ππαθνχζακε ζηηο εληνιέο ζνπ,δελ θπιάμακε θαη δελ πξάμακε
ζχκθσλα κε εθείλα,ηα νπνία εζχ καο είρεο δηαηάμεη,γηα λα δήζνπκε επηπρείο θαη αζθαιείο.
Γηα φια φζα εζχ έθεξεο ελαληίνλ καο, φια φζα έπξαμεο θαη νη ηηκσξίεο ζνπ πξνο εκάο ηα
έθαλεο θαηά δίθαηε θαη αιεζηλή θξίζε. Καη καο παξέδσζεο ζηα ρέξηα παξαλφκσλ ερζξψλ,
απνζηαηψλ,κηζεηνηάησλ,ζηνλ πην άδηθν θαη πνλεξφ βαζηιηά φιεο ηεο γεο. Σψξα,Κχξηε δελ
έρνπκε ην ζζέλνο λα αλνίμνπκε ην ζηφκα καο πξνο εζέλα. Καηαηζρχλε θαη φλεηδνο γίλακε
γηα ηνπο δνχινπο ζνπ,πνπ ζε ππεξεηνχλ,γηα ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη ζε ιαηξεχνπλ. Ώιιά
ζε ηθεηεχνπκε γηα ην άγην θαη θηιάλζξσπν λνκά ζνπ κε καο παξαδψζεηο ζε πιήξε φιεζξν
θαη κε δηαιχζεηο ηελ ζπκθσλία,πνπ ζπλήςεο κε ηνπο παηέξαο καο. Μελ απνκαθξχλεηο απφ
εκάο ην έιεφο ζνπ πξνο ράξε ηνπ αγαπεηνχ ζνπ Ώβξαάκ, πξνο ράξε ηνπ δνχινπ ζνπ Εζαάθ
θαη ηνπ Εαθψβ, ηνπ αγίνπ ζνπ. ε απηνχο είπεο θαη ππεζρέζεο,λα πιεζχλεο ηνπο απνγφλνπο
ησλ θαη λα ηνπο αλαδείμεηο σο πξνο ην πιήζνο ζαλ ηα άζηξα ηνπ νπξαλνχ θαη ζαλ ηελ άκκν,
πνπ ππάξρεη ζηελ παξαιία ηεο ζάιαζζαο. ε παξαθαινχκε ζεξκά, Αέζπνηα, δηφηη εκείο
ζήκεξα γίλακε ιηγφηεξνη θαη κηθξφηεξνη απφ φια ηα έζλε. Βμαηηίαο ησλ ακαξηηψλ καο
έρνπκε ηαπεηλσζεί ζήκεξα ζηα κάηηα φινπ ηνπ θφζκνπ εμαηηίαο ησλ ακαξηηψλ καο. ηελ
επνρή καο απηή δελ ππάξρεη βαζηιηά γηα εκάο,νχηε πξνθήηεο,νχηε θαλέλαο άιινο άξρνληαο.
Αελ πξνζθέξνληαη πιένλ νινθαπηψκαηα,νχηε αλαίκαθηνη ζπζία,νχηε ζπκίακα, νχηε θαη
ππάξρεη λαφο θαη ζπζηαζηήξην,γηα λα πξνζθέξνπκε ελψπηφλ ζνπ ηηο ζπζίεο καο θαη λα
βξνχκε έιενο. Ώιιά αο πξνζθεξζνχκε σο ζπζία ελψπηφλ ζνπ θαη αο γίλνπκε δεθηνί απφ
εζέλα κε ςπρή ζπληεηξηκκέλε θαη πλεχκα ηαπεηλσκέλν. Ώπηφ είλαη ην κφλν πνπ κπνξνχκε
λα ζνπ πξνζθέξνπκε ζήκεξα θαη καθάξη λα ζπκθηιησζνχκε καδί ζνπ. Πξάγκαηη δε ζα
ληξνπηαζηνχλ εθείλνη πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πεπνίζεζή ηνπο ζε εζέλα. Αηφηη θαη ηψξα αθφκε
αθνινπζνχκε ηηο εληνιέο ζνπ κε φιε καο ηελ θαξδηά. ε ζεβφκαζηε θαη αλαδεηνχκε κεηά
πφζνπ ην πξφζσπφ ζνπ. Με καο θαηεληξνπηάζεηο,Κχξηε,αιιά δείμε θαη ζηελ πεξίζηαζε
απηή απέλαληί καο ηελ επηείθεηά ζνπ θαη ην πιήζνο ηνπ ειένπο ζνπ. χκθσλα κε ηα
αλαξίζκεηα ζαχκαζηά ζνπ έξγα, πνπ έρεηο πξάμεη ζηε πξνζηαζία ηνπ ιανχ ζνπ,γιχησζέ
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καο θαη ζήκεξα θαη δφμαζε έηζη ην λνκά ζνπ. Ώο θαηαηζρπλζνχλ φινη εθείλνη,νη νπνίνη
θέξνληαη κε ζθιεξφ ηξφπν θαη δηαπξάηηνπλ θαθφηεηεο ζηνπο δνχινπο ζνπ. Ώο
ληξνπηαζηνχλ φινη απηνί πνπ θάλνπλ θαθφ ζηνπο δνχινπο ζνπ θαη αο εμεπηειηζηνχλ
ράλνληαο θάζε δχλακε θαη εμνπζία αο ζπληξηζζεί ε δχλακή ηνπο. Καη αο κάζνπλ, φηη εζχ
είζαη ν κφλνο αιεζηλφο Κχξηνο θαη Θεφο, έλδνμνο ζε φιε ηελ νηθνπκέλελ”! Οη ππεξέηεο ηνπ
βαζηιέσο,νη νπνίνη είραλ ξίςεη απηνχο ζηελ θάκηλνλ, ηξνθνδνηνχζαλ αθαηαπαχζηα ηε
θσηηά κε λάθζα θαη πίζζα θαη ζηνππί θαη θιεκαηφβεξγεο. Δ θιφγα έβγαηλε θαη αλήξρεην
επάλσ απφ ηελ θάκηλν ζε χςνο ζαξαληαελλέα πήρεηο. Βμαπιψζεη νιφγπξα θαη έθαπζε ηνπο
Υαιδαίνπο,πνπ ήηαλ γχξσ απφ ηελ θάκηλν. Άγγεινο Κπξίνπ θαηέβεθε θαη ήηαλ καδί κε ηνπο
πεξί ηνλ Ώδαξία εληφο ηεο θακίλνπ. Ώπηφο μεηίλαμε ηελ θιφγα ηνπ ππξφο απφ ηελ θάκηλν
θαη κεηέβαιε,ψζηε ζην κέζν ηεο θακίλνπ λα ππάξρεη δξνζεξή αχξα. Έηζη ην ππξ νχηε θαη
ηνπο άγγημε θαλ,νχηε ηνπο ζηελνρψξεζε,νχηε θαη ηνπο ελψριεζε θαζφινπ. Σφηε νη ηξεηο λένη
κε έλα ζηφκα,πκλνινγνχζαλ θαη δφμαδαλ θαη επινγνχζαλ ηνλ Θεφ κέζα ζηελ,θάκηλν
ιέγνληαο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ύζηεξα ιέεη ν αλαγλψζηεο ηηο ππφινηπεο δνμνινγίεο
Γαληήι 3:91-97
Καη ν βαζηιηάο Ναβνπρνδνλφζνξαο έκεηλε έθπιεθηνο θαη θαζψο ζεθψζεθε κε
βηαζχλε, κίιεζε ζηνπο κεγηζηάλεο ηνπ θαη είπε: Αελ ξίμακε ηξεηο άλδξεο δεκέλνπο ζην
κέζνλ ηήο θσηηάο; Καη εθείλνη απάληεζαλ ζηνλ βαζηιηά, θαη είπαλ: η' αιήζεηα, βαζηιηά.
Καη απαληψληαο, είπε: Αέζηε, εγψ βιέπσ ηέζζεξηο άλδξεο ιπκέλνπο, λα πεξπαηνχλ ζην
κέζνλ ηήο θσηηάο, θαη βιάβε δελ ππάξρεη ζ' απηνχο θαη ε φςε ηνπ ηέηαξηνπ είλαη φκνηα κε
πηφλ Θενχ. Σφηε, αθνχ ν Ναβνπρνδνλφζνξαο πιεζίαζε ζην ζηφκην απφ ην θακίλη ηήο
θσηηάο πνπ έθαηγε, κίιεζε θαη είπε: εδξάρ, Μηζάρ, θαη Ώβδέ-λεγψ, δνχινη ηνχ Θενχ ηνχ
πςίζηνπ, βγείηε έμσ, θη ειάηε. Σφηε,ν εδξάρ, ν Μηζάρ, θαη ν Ώβδέ-λεγψ, βγήθαλ έμσ απφ
ην κέζνλ ηήο θσηηάο. Καη αθνχ ζπγθεληξψζεθαλ νη ζαηξάπεο,νη δηνηθεηέο,θαη νη
ηνπάξρεο,θαη νη κεγηζηάλεο ηνχ βαζηιηά,είδαλ απηνχο ηνχο άλδξεο, φηη επάλσ ζηα ζψκαηά
ηνπο ε θσηηά δελ είρε ηζρχ, θαη ηξίρα ηνχ θεθαιηνχ ηνπο δελ θάεθε, θαη ηα ζαιβάξηά ηνπο
δελ παξάιιαμαλ,νχηε κπξνπδηά θσηηάο πέξαζε επάλσ ηνπο. Σφηε, ν Ναβνπρνδνλφζνξαο
κίιεζε θαη είπε: Βπινγεηφο ν Θεφο ηνχ εδξάρ, ηνπ Μηζάρ, θαη ηνπ Ώβδέ-λεγψ, πνπ έζηεηιε
ηνλ άγγειφ ηνπ, θαη ειεπζέξσζε ηνπο δνχινπο ηνπ, πνπ έιπηζαλ ζ' απηφλ,θαη παξάθνπζαλ
ηνλ ιφγν ηνχ βαζηιηά, θαη παξέδσζαλ ηα ζψκαηά ηνπο, γηα λα κε ιαηξεχζνπλ νχηε λα
πξνζθπλήζνπλ άιινλ ζεφ, εθηφο απφ ηνλ Θεφ ηνπο. Γη' απηφ,βγάδσ δηάηαγκα, φηη θάζε
ιαφο,έζλνο, θαη γιψζζα, πνπ ζα κηιήζεη θαθφ ελάληηα ζηνλ Θεφ ηνχ εδξάρ, ηνπ Μηζάρ, θαη
ηνπ Ώβδέ-λεγψ, ζα θαηακειηζηεί, θαη ηα ζπίηηα ηνπο ζα γίλνπλ θνπξψλεο επεηδή, δελ
ππάξρεη άιινο ζεφο, πνπ λα κπνξεί λα ειεπζεξψζεη κε ηέηνηνλ ηξφπν. Σφηε, ν βαζηιηάο
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πξνβίβαζε ηνλ εδξάρ,ηνλ Μηζάρ,θαη ηνλ Ώβδέ-λεγψ, ζηελ επαξρία ηήο ΐαβπιψλαο. Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Ζ δνμνινγία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο
Λνπθά 1:46-55
Καη ε Μαξηάκ είπε: Μεγαιχλεη ε ςπρή κνπ ηνλ Κχξην,θαη ην πλεχκα κνπ αγαιιίαζε
ζηνλ Θεφ ηνλ ζσηήξα κνπ γηα ηνλ ιφγν φηη, επέβιεςε επάλσ ζηελ ηαπείλσζε ηεο δνχιεο
ηνπ επεηδή, δεο, απφ ηψξα ζα κε καθαξίδνπλ φιεο νη γελεέο επεηδή, έθαλε ζε κέλα κεγαιεία
ν Απλαηφο, θαη άγην είλαη ην. θαη ην έιεφο ηνπ είλαη ζε γελεέο γελεψλ επάλσ ζ' εθείλνπο πνπ
ηνλ θνβνχληαη. Βλέξγεζε κε θξαηαηφ ηξφπν δηακέζνπ ηνχ βξαρίνλά ηνπ δηαζθφξπηζε ηνπο
ππεξήθαλνπο ζηα δηαλνήκαηα ηεο θαξδηάο ηνπο. Γθξέκηζε δπλάζηεο απφ ζξφλνπο, θαη
χςσζε ηνπο ηαπεηλνχο. Βθείλνπο πνπ πεηλνχζαλ, ηνπο γέκηζε κε αγαζά, θη εθείλνπο πνπ
πινχηηδαλ,ηνπο εμαπέζηεηιε αδεηαλνχο. ΐνήζεζε ηνλ Εζξαήι ηνλ δνχιν ηνπ, θαζψο
ζπκήζεθε ην έιεφο ηνπ,φπσο κίιεζε ζηνπο παηέξεο καο, ζηνλ Ώβξαάκ, θαη ζην ζπέξκα ηνπ,
ζηνλ αηψλα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζ πξνζεπρή ηνπ ηεξέα Εαραξία
Λνπθά 1:68-79
Βπινγεηφο ν Κχξηνο ν Θεφο ηνχ Εζξαήι, επεηδή επηζθέθζεθε θαη έθαλε ιχηξσζε
ζηνλ ιαφ ηνπ θαη ζήθσζε ζε καο έλα θέξαο ζσηεξίαο κέζα ζηνλ νίθν ηνχ Ααβίδ ηνχ δνχινπ
ηνπ,φπσο κίιεζε κε ην ζηφκα ησλ αγίσλ πξνθεηψλ ηνπ, πνπ ήζαλ απφ παιηά ζσηεξία απφ
ηνπο ερζξνχο καο, θαη απφ ην ρέξη φισλ εθείλσλ πνπ καο κηζνχλ γηα λα εθπιεξψζεη ην έιεφο
ηνπ πξνο ηνπο παηέξεο καο, θαη λα ζπκεζεί ηελ άγηα δηαζήθε ηνπ ηνλ φξθν πνπ νξθίζηεθε
ζηνλ παηέξα καο,ηνλ Ώβξαάκ,φηη ζα δψζεη ζε καο,λα ειεπζεξσζνχκε απφ ην ρέξη ησλ
ερζξψλ καο, θαη λα ηνλ ιαηξεχνπκε άθνβα, κε νζηφηεηα θαη δηθαηνζχλε κπξνζηά ηνπ φιεο
ηηο εκέξεο ηεο δσήο καο. Κη εζχ,παηδάθη, πξνθήηεο ηνχ Τςίζηνπ ζα νλνκαζηείο επεηδή,ζα
πξνπνξεπηείο πξηλ απφ ην πξφζσπν ηνπ Κπξίνπ, γηα λα εηνηκάζεηο ηνχο δξφκνπο ηνπ,ζην λα
δψζεηο γλψζε ζσηεξίαο ζηνλ ιαφ ηνπ, δηακέζνπ ηήο άθεζεο ησλ ακαξηηψλ ηνπο,απφ
ζπιάρλα ειένπο ηνχ Θενχ καο, κε ηα νπνία καο επηζθέθζεθε, αλαηνιή απφ ςειά,γηα λα
θσηίζεη εθείλνπο πνπ θάζνληαη ζε ζθνηάδη θαη ζε ζθηά ζαλάηνπ, ψζηε λα θαηεπζχλεη ηα
πφδηα καο ζε δξφκν εηξήλεο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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Ζ Πξνζεπρή ηνπ ηεξέα ίκσλα
Λνπθά 2:29-32
Σψξα απνιχεηο ηνλ δνχιν ζνπ, Αέζπνηα, κε εηξήλε, ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν ζνπ
επεηδή, ηα κάηηα κνπ είδαλ ην ζσηήξηφ ζνπ,ην νπνίν εηνίκαζεο κπξνζηά ζε φινπο ηνχο
ιανχο θσο, ζε θσηηζκφ ησλ εζλψλ,θαη δφμα ηνχ ιανχ ζνπ, ηνπ Εζξαήι. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
Ζ ηζηνξία ηεο αζψαο νπζάλλαο
Γαληήι 13 νιφθιεξν
Τπήξρε έλαο άλδξαο, θάηνηθνο ηεο ΐαβπιψλνο, ν νπνίνο νλνκαδφηαλ Εσαθείκ.
Ώπηφο πήξε σο ζχδπγν ηνπ κία γπλαίθα, ε νπνία νλνκαδφηαλ σζάλλα θαη ήηαλ θφξε ηνπ
Υειθίνπ. Ώπηή ήηαλ σξαηνηάηε θαη πνιχ επζεβήο ελψπηνλ ηνπ Κπξίνπ. Ώιιά θαη νη γνλείο
ηεο επίζεο ήζαλ επζεβείο θαη ελάξεηνη. Αίδαμαλ θαη κφξθσζαλ ηελ θφξε ηνπο ζχκθσλα κε
ηνλ λφκν ηνπ Μσυζή. Ο Εσαθείκ ήηαλ πνιχ πινχζηνο, είρε δίπια ζηελ νηθία ηνπ έλα σξαίν
δελδξνθπηεπκέλν θήπν. ηνλ νίθν ηνπ Εσαθείκ έξρνληαλ ηαθηηθά νη Ενπδαίνη, δηφηη απηφο
ήηαλ ν επηζεκφηεξνο κεηαμχ φισλ ησλ εθεί εγθαηεζηεκέλσλ Ενπδαίσλ. Καηά ην έηνο εθείλν
αλεδείρζεθαλ σο δηθαζηέο ηνπ ιανχ δχν θαηά ηελ ειηθία πξεζβχηεξνη Ενπδαίνη. Γηα θάηη
ηέηνηνπο ηχπνπο είρε πεη ν Κχξηνο ε παξαλνκία βγήθε απφ ηελ ΐαβπιψλα, απφ γέξνληαο
δηθαζηέο νη νπνίνη ζεσξνχζαλ πσο θπβεξλάλε ην ιανχ. Ώπηνί έξρνληαλ ζπρλφηεξα θαη
έκελαλ επί καθξφηεξν ρξφλν ζηελ νηθία ηνπ Εσαθείκ. Πξνο απηνχο έξρνληαλ θαη φινη νη
Ενπδαίνη, φζνη είραλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο. Καηά ηελ κεζεκβξία,φηαλ νη επηζθέπηεο θχγαλε,
ε σζάλλα έθαλε ηνλ πεξίπαηφ ηεο ζηνλ θήπν ηνπ αλδξφο ηεο. Οη δχν απηνί πξνρσξεκέλε
ζηελ ειηθία δηθαζηέο ηελ πεξηεηξγάδνληαλ θάζε εκέξα,φηαλ απηή έκπαηλε ζηνλ θήπν θαη
πεξπαηνχζε θαη θαηαιακβάλνληαλ απφ πνλεξή ζαξθηθή επηζπκία γη' απηήλ. Με ην λνπ ηνπο
ζθνηηζκέλν δελ ζέιεζαλ λα αλπςψζνπλ ηα βιέκκαηά ηνπο πξνο ηνλ νπξαλφ,πξνο ηνλ δίθαην
θαη παληεπφπηε Θεφ,νχηε θαη λα ζπκεζνχλ ηηο δίθαηεο εληνιέο ηνπ Θενχ. Βίραλ θαη νη δχν
πιεγσζεί απφ ην ζαξθηθφ πάζνο ηνο πξνο απηήλ. Αελ αλεθνίλσζαλ φκσο ν έλαο πξνο ηνλ
άιιν ην εζσηεξηθφ ηνπο πφλν απφ ηελ ζθνδξφηεηα ηνπ ζαξθηθνχ πάζνπο,δηφηη ληξέπνληαλ
λα θαηαζηήζεη ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ γλσζηή ηελ επηζπκία ηνπ, φηη δειαδή είραλ πφζν λα
έιζνπλ ζε ζαξθηθή έλσζε κε εθείλε. Με επηκνλή αλαδεηνχζαλ θάζε επθαηξία,γηα λα ηελ
παξαθνινπζνχλ θαη λα ηελ βιέπνπλ θάζε εκέξα. Κάπνηα κεζεκβξία,φηαλ φινη είραλ
απνρσξήζεη, είπε ν έλαο ζηνλ άιιν “αο πάκε πιένλ ζην ζπίηη καο, δηφηη ηψξα είλαη ψξα ηνπ
γεχκαηνο”. ΐγήθαλ απφ ηνλ θήπν θαη ρσξίζηεζαλ ν έλαο απφ ηνλ άιινλ. κσο ν θαζέλαο
ηδηαηηέξσο επέζηξεςε ζηνλ θήπν ηνπ Εσαθείκ,ζπλεληήζεθα,ρσξίο λα ην ζέινπλ, θαη
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ξψηεζαλ ν έλαο ηνλ άιινλ ηελ αηηία,γηα ηελ νπνία επέζηξεςαλ. Χκνιφγεζαλ θαη νη δχν ηελ
επηζπκία ηνπο. Σφηε ζπκθψλεζαλ κεηαμχ ηνπο θαη φξηζαλ θαηξφ,θαηά ηνλ νπνίν ζα
κπνξνχζαλ λα ηελ βξνπλ κφλε ηνπο. πλέβε,ελψ απηνί πεξίκελαλ λα βξνπλ ηελ θαηάιιεια
εκέξα,ε σζάλλα,φπσο ζπλήζηδε θαη θαηά ηηο άιιεο εκέξεο,εηζήιζε ζηνλ θήπν,
ζπλνδεπνκέλε απφ δχν κηθξέο ππεξέηξηεο ρσξίο θαλέλα άιιν,γηα λα ινπζζεί ζηνλ θήπν,
δηφηη έθαλε δέζηε. Βθεί δελ ππήξρε θαλέλαο άιινο εθηφο απφ ηνπο δχν πξεζβπηέξνπο,νη
νπνίνη ήηαλ θξπκκέλνη θαη παξαηεξνχζαλ εκπαζψο ηελ σζάλλα. Δ σζάλλα είπε ζηηο δχν
ππεξέηξηεο ηεο “θέξεηέ κνπ αξσκαηηθφ έιαην θαη ηα άιια εηδηθά ηεο θαζαξηφηεηαο,θαη
θιείζηε ηηο ζχξεο ηνπ θήπνπ,γηα λα ινπζζψ”. Οη θνξαζίδεο εθείλεο έθαλαλ φπσο ηεο είπε ε
σζάλλα. Έπεηηα βγήθαλ απφ ηηο πιάγηεο ζχξεο ηνπ θήπνπ,γηα λα θέξνπλ εθείλα πνπ ε
θπξία ηνπο ηνπο είρε δηαηάμεη. κσο δελ είδαλ ηνπο πξεζβπηέξνπο,δηφηη εθείλνη ήηαλ
θξπκκέλνη. ηαλ,ινηπφλ, εμήιζαλ ηα δχν θνξάζηα, ζεθψζεθαλ νη δχν απηνί πξεζβχηεξνη
θαη έηξεμαλ πξνο ηε σζάλλα. Καη είπαλ “ Να νη ζχξεο ηνπ θήπνπ ήηαλ θιεηζηέο θαη θαλείο
δελ καο βιέπεη. Βπηζπκνχκε λα ελσζνχκε ζαξθηθψο καδί ζνπ. Λνηπφλ, ρσξίο θακίαλ
αληίζηαζε, ελψζνπ καδί καο. Βάλ ηπρφλ θαη δελ ππνρσξήζεηο ζηελ πξφηαζε καο, ζα
θαηαζέζνπκε καξηπξία ελαληίνλ ζνπ,φηη θάπνηνο λένο ήηαλ καδί ζνπ θαη γη' απηφ ην ιφγν
απεκάθξπλεο απφ θνληά ζνπ ηα δχν θνξάζηα”. Δ σζζάλα αλεζηέλαμε θαη είπε “απφ
παληνχ ππάξρεη ζηελνρψξηα. ΐξίζθνκαη ζε αδηέμνδν,δηφηη εάλ ππνρσξήζσ θαη πξάμσ απηφ,
πνπ κνπ πξνηείλεηε, κε πεξηκέλεη ν ζάλαηνο πνπ πξνθαιεί ε ακαξηία. Βάλ αξλεζψ λα πξάμσ
ην πνλεξφ, δελ ζα γιπηψζσ απφ ηα ρέξηα ζαο. κσο είλαη πξνηηκφηεξν γηα εκέλα λα κε
ακαξηήζσ θαη λα πέζσ ζηα ρέξηα ζαο, παξά λα ακαξηήζσ ελψπηνλ ηνπ Κπξίνπ”. Ώκέζσο ε
σζάλλα θψλαμε κε κεγάιε θξαπγή. Φψλαμαλ ηαπηνρξφλσο θαη νη δχν πξεζβχηεξνη, πνπ
βξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο. Ο Έλαο απφ απηνχο έηξεμε θαη άλνημε ηηο ζχξεο, ηνπ θήπνπ. ηαλ
νη ππεξέηξηεο ηεο νηθίαο ηνπ Εσαθείκ ηελ άθνπζαλ ζηνλ θήπν λα θσλάδεη,φξκεζαλ απφ ηελ
πιάγηα ζχξα ηνπ θήπνπ,γηα λα δνπλ ηη είρε ζπκβε ζηελ σζάλλα. ηαλ νη δχν εθείλνη
πξεζβχηεξνη είπαλ ηηο ςεπδνινγίεο ηνπο ελαληίνλ ηεο σζάλλαο,θαηεληξνπηάζζεθαλ νη
ππεξέηξηεο, δηφηη πνηέ άιινηε δελ είρε ιερζεί ηέηνηνο πνλεξφο ιφγνο γηα ηελ σζάλλα. Καηά
ηελ επνκέλε εκέξα ν ιαφο ησλ Ενπδαίσλ ζπγθεληψζμθε ζηελ νηθία ηνπ αλδξφο ηεο
σζάλλαο,ηνπ Εσαθείκ. Βθεί πξνζήιζαλ θαη νη δχν πξεζβχηεξνη έρνληεο ζηεξεά ηελ
απφθαζε ηεο παξαλνκίαο ζηνλ ζθνηηζκέλν λνπ ησλ ελαληίνλ ηεο σζάλλαο,γηα λα ηελ
θαηαδηθάζνπλ ζε ζάλαην. Ώπηνί ινηπφλ είπαλ ελψπηνλ φινπ ηνπ ιανχ. “ηείιηε άλζξσπν
θαη θέξεηε εδψ ηελ σζάλλα, ηελ θφξε ηνπ Υειθίνπ, ε νπνία είλαη ζχδπγνο ηνπ Εσαθείκ”.
Βθείλνη απέζηεηιαλ πξνο απηφλ αλζξψπνπο. Δ σζάλλα ήιζε. Μαδί κε απηήλ ήιζαλ νη
γνλείο ηεο, ηα ηέθλα ηεο θαη φινη νη ζπγγελείο ηεο. Δ σζάλλα ήηαλ ηξπθεξψηαην θαη
σξαηφηαην πιάζκα. Βπεηδή ε σζζάλα ήηαλ ζθεπαζκέλε,νη παξάλνκνη εθείλνη πξεζβχηεξνη
δηθαζηέο ηεο δηέηαμαλ λα αθαηξέζνπλ ηελ θαιχπηξα ηεο,γηα λα δνπλ πάιη εκπαζψο θαη λα
ρνξηάζνπλ βιέπνληαο ην θάιινο ηεο. Οη ζπγγελείο ηεο θαη φινη εθείλνη, νη νπνίνη ηελ είραλ
γλσξίζεη, έθιαηγαλ. εθψζεθαλ ηφηε νη δχν πξεζβχηεξνη ελ κέζσ ησλ ζπγθεληξσζέλησλ
πιήζνπο θαη έζεζαλ ηα ρέξηα ηνπο επάλσ ζην θεθάιη ηεο σζάλλεο. Βθείλε θιαίγνληαο
χςσζε ηα βιέκκαηά ηεο ζηνλ νπξαλφ, δηφηη ε θαξδία ηεο είρε απφιπηε πεπνίζεζε ζηνλ
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Κχξην. Οη δχν πξεζβχηεξνη είπαλ· “ηελ ψξαλ, θαηά ηελ νπνία εκείο πεξπαηνχζακε κφλνη
ζηνλ θήπν, εηζήιζε απηή καδί κε δχν ηηο ππεξεηξίεο θαη έθιεηζε ηηο ζχξεο ηνπ θήπνπ, έδησμε
ηηο ππεξεηξίεο ηεο. Σφηε ήιζε πξνο απηή έλαο λεαξφο άλδξαο,ν νπνίνο ήηαλ θάπνπ εθεί
θξπκκέλνο, θαη έπεζε καδί κέ απηήλ ζηελ ακαξηία. Βκείο βξηζθφκελνη ζε θάπνηα γσλία ηνπ
θήπνπ, είδακε κε ηα κάηηα καο ηελ παξαλνκία απηή θαη ηξέμακελ πξνο απηνχο. Σνπο είδακε
λα ακαξηάλνπλ. Βθείλνλ, βεβαίσο, ηνλ λεαξφ άλδξα δελ κπνξέζακελ λα ηνλ ζπιιάβνπκε,
δηφηη ήηαλ ηζρπξφηεξνο απφ εκάο. Άλνημε ηελ ζχξα θαη πήδεζε έμσ απφ ηνλ θήπν.
πιιάβακε φκσο απηή θαη ηελ ξσηήζακε. Πνηφο ήηαλ ν λεαξφο εθείλνο άλδξαο; Ώπηή δελ
ζέιεζε λα καο ηνλ θαλεξψζεη. Ώπηέο ηηο καξηπξίεο θαηαζέηνπκε”. ινο ν ζπγθεληξσκέλνο
εθεί ιαφο πίζηεπςε ηελ καξηπξία εθείλσλ, δηφηη ήηαλ κεγαιχηεξνη θαηά ηελ ειηθία θαη
δηθαζηέο σο πξνο ην αμίσκα. ινη θαηεδίθαζαλ ηελ σζάλλα ζε ζάλαην. Δ σζάλλά
έθξαμε ηφηε κε κεγάιε θσλή πξνο ηνλ Θεφ θαη είπε “π ν αηψληνο Θεφο, ν νπνίνο γλσξίδεηο
ηα θξπθά ησλ αλζξψπσλ, γλσξίδεηο ηα πάληα θαη πξηλ αθφκε γίλνπλ. Βζχ γλσξίδεηο πνιχ
θαιά, φηη ςεχδε είλαη φια φζα θαηέζεζαλ απηνί ελαληίνλ κνπ. Εδνχ, εμ αηηίαο ηεο
ςεπδνινγίαο ησλ θαηεδηθάζζεθα ζε ζάλαην. Πεζαίλσ ρσξίο λα έρσ πξάμεη ηίπνηε απφ
εθείλα, ηα νπνία απηνί κε ηελ πνλεξηά ηνπο κεραλνξξάθεζαλ ελαληίνλ κνπ”. Ο Κχξηνο
άθνπζε ηε θσλή ηεο πξνζεπρήο ηεο. Καη ηδνχ, ελψ εθείλε πήγαηλε γηα ηε ζαλαηηθή
εθηέιεζε, ν Θεφο δηήγεηξε θαη θψηηζε ηελ αγία ςπρή ελφο λεαξνχ παηδαξίνπ, πνπ
νλνκάδφηαλ Ααληήι. Ώπηφο κε κεγάιε θσλή θψλαμε θαη είπε “αζψνο είκαη εγψ απφ ηελ
επζχλε ηνπ αδίθνπ απηνχ ηνπ αίκαηνο, πνπ πξφθεηηαη λα ρπζεί”. ινο ν ιαφο ζηξάθεθε
πξνο ηνλ Ααληήι θαη ηνπ είπε· “ηη ζεκαίλεη απηφο ν ιφγνο, ηνλ νπνίν είπεο;” Ο Ααληήι
ζηάζεθε αλάκεζα απφ απηνχο θαη είπε· “ηφζνλ κσξνί είζζε εζείο, νη Εζξαειίηεο; Υσξίο λα
εξεπλήζηε ηελ ππφζεζε, ρσξίο ηίπνηε ην ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν λα γλσξίδεηε,
θαηεδηθάζαηε ηελ ζπγαηέξα απηή ηνπ Εζξαήι ζε ζάλαην; Βπηζηξέςαηε ζην δηθαζηήξην, δηφηη
απηνί νη πξεζβχηεξνη θαηέζεζαλ ςεπδείο καξηπξίεο ελαληίνλ ηεο”. „ ινο ν ιαφο επέζηξεςε
βηαζηηθά ζην δηθαζηήξην. Οη πξεζβχηεξνη κε πξνθαλή εηξσλεία είπαλ ζηνλ Ααληήι· “ειά,
ινηπφλ, θάζηζε αλάκεζά καο θαη πεο ηε γλψκε ζνπ, δηφηη θαίλεηαη φηη ζνπ έδσζε ν Θεφο ην
δηθαίσκα ηνπ πξεζβπηέξνπ, λα θξίλεηο θαη λα δηθάδεηο”! Ο Ααληήι είπε πξνο ηνλ ιαφλ
“ρσξίζαηε ηνλ έλα καθξπά απφ ηνλ άιινλ θαη εγψ ζα ηνπο εμεηάζσ ηδηαηηέξσο”. ηαλ
ρψξηζαλ ηνλ έλα απφ ηνλ άιινλ,θάιεζε ηνλ πξψηνλ απφ ηνπο δχν ν Ααληήι θαη είπε πξνο
απηφλ “εμέδηδεο αδίθνπο απνθάζεηο, γηα ησλ νπνίσλ ηνπο κελ αζψνπο θαηεδίθαδεο, ηνπο δε
ελφρνπο αζψσζεο θαη απέιπεο, κνινλφηη ν Κχξηνο έιεγε: Αελ ζα θαηαδηθάζεηο θαη δελ ζα
παξαδψζεηο ζε ζάλαην αζψνλ θαη δίθαην άλζξσπν. Βάλ, ινηπφλ, πξάγκαηη είδεο ηελ γπλαίθα
απηή λα ακαξηάλεη,πεο καο ηψξα, θάησ απφ πνηφ δέλδξνλ είδεο απηήλ θαη ηνλ λεαξφλ λα
δηαπξάηηνπλ ακαξηίαλ;” Ο γέξσλ εθείλνο απήληεζε· “θάησ απφ έλα ζρίλν”. Ο Ααληήι ηνπ
απήληεζε “νινθάλεξα θαη αλαηζρχλησο ςεχδεζαη ζε βάξνο φκσο ηνπ θεθαιηνχ ζνπ, ζε
βάξνο ηεο δσήο ζνπ. Αηφηη ν άγγεινο ηνπ Θενχ έιαβε πιένλ εληνιή παξά ηνπ Θενχ λα ζε
ζρίζε ζην κέζνλ”. Ώθνχ απνκάθξπλαλ απηφλ, δηέηαμε λα παξνπζηαζζεί ελψπηφλ ηνπ ν
άιινο πξεζβχηεξνο θαη ξψηεζε απηφλ “πνλεξέ απφγνλε ηνπ ακαξησινχ Υαλαάλ θαη φρη ηνπ
Ενχδα, ζε εμεπάηεζε ην θάιινο θαη δηέζηξεςε ηελ θαξδία ζνπ ε πνλεξή επηζπκία. Σέηνηεο
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παξαλνκίεο δηεπξάηηεηε κε ηηο ζπγαηέξεο ηνπ Εζξαήι, επεηδή δε εθείλεο ζαο θνβνχληαη,
ππνρσξνχζαλ ζηηο αλήζηθεο πξνηάζεηο ζαο θαη έξρνληαλ ζε ζρέζεηο καδί ζαο. Ώιι' ηδνχ φηη
κία ζπγάηεξ ηεο θπιήο ηνπ Ενχδα δελ ελέρζε ηελ παξαλνκία ζαο. Σψξα, ινηπφλ, πεο κνπ
θάησ απφ πνηφ δέλδξν ζπλέιαβεο απηνχο λα ακαξηάλνπλ;” Βθείλνο είπε “θάησ απφ έλα
πξηλάξη”. Ο Ααληήι ηνπ απήληεζε “νινθάλεξα θαη αλαηζρχλησο ςεχδεζαη θαη εζχ ζε βάξνο
ηνπ θεθαιηνχ ζνπ,ζε βάξνο ηεο δσήο ζνπ. Αηφηη ν άγγεινο ηνπ Θενχ κε ηελ ξνκθαία ζην
ρέξη πεξηκέλεη ηελ ζηηγκήλ λα ζε πξηνλίζεη ζην κέζν θαη λα εμνινζξεχζεη θαη ηνπο δπν ζαο”
Σφηε φινο ν ιαφο ν ζπγθεληξσκέλνο θξαχγαζε κε θσλή κεγάιε θαη δφμαζε ην Θεφ, ν
νπνίνο ζψδεη ηνπο αζψνπο αλζξψπνπο πνπ ζηεξίδνπλ ζε απηφλ ηηο ειπίδεο ηνπο. Όζηεξα
επηηέζεθαλ ελαληίνλ ησλ δπν εθείλσλ πξεζβπηέξσλ, δηφηη ν Ααληήι ηνπο απέδεημε πσο
απηνί ςεπδνκαξηχξεζαλ, επέβαιαλ νκνθψλσο ζε απηνχο ηελ πνηλή, ηελ νπνία εθείλνη κε
πνλεξηα ήζειαλ λα επηβάινπλ ζηελ ζπκπαηξηψηηζζά ηνπο ,ηελ σζάλλαλ. Γηα λα
εθπιεξσζεί ν λφκνο ηνπ Μσυζή, πνπ δηαηάζζεη λα επηβάιιεηαη ζηνλ ςεπδνκάξηπξα ε
πνηλή πνπ ζα επεβάιιεηαη ζηνλ άδηθν θαηαζπθνθαληνχκελν, ηνπο θφλεπζαλ. Καη έηζη
ζψζεθε απφ βέβαην ζάλαην θαηά ηελ εκέξα εθείλε κία αζψα χπαξμε. Ο Υειθίαο θαη ε
ζχδπγνο ηνπ δφμαζαλ ην Θεφ γηα ηε ζσηεξία ηεο ζπγαηξφο ηνπο, καδί κε ηνλ Εσαθείκ, ηνλ
ζχδπγφ ηεο σζάλλεο, θαη κε φινπο ηνπο ζπγγελείο ηηο. Αηφηη δελ επξέζοη θακία πνλεξή
πξάμε, θακία ελνρή ζε απηή. Ο Ααληήι απφ ηελ εκέξα εθείλε θαη έπεηηα αλεδείρζεη κέγαο
ελψπηνλ ηνπ ηνπδατθνχ ιανχ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΠΡΧΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΟ ΜΔΓΑΛΟ ΑΒΒΑΣΟ

Πξνθεηείεο
Ζζαΐαο 55:2-13
Ώθνχζεηε κε, κε πξνζνρή, θαη ζα θάηε αγαζά, θαη ε ςπρή ζαο ζα επθξαλζεί ζην
πάρνο. ηξέςηε ην απηί ζαο, θη ειάηε πξνο εκέλα, αθνχζηε, θαη ε ςπρή ζαο ζα δήζεη θαη ζα
θάλσ ζε ζαο αηψληα δηαζήθε, ηα ειέε ηα πηζηά ηνχ Ααβίδ. Αεο, ηνλ έδσζα σο καξηπξία
ζηνπο ιανχο, άξρνληα θαη πξνζηάδνληα ζηνπο ιανχο. Αεο, ζα θαιέζεηο έλα έζλνο πνπ δελ ην
γλψξηδεο θαη έζλε, πνπ δελ ζε γλψξηδαλ, ζα πξνζηξέμνπλ ζε ζέλα, γηα ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ
ζνπ, θαη γηα ηνλ Άγην ηνπ Εζξαήι επεηδή, ζε δφμαζε. Γεηάηε ηνλ Κχξην, ελφζσ κπνξεί λα
βξεζεί επηθαιείζηε απηφλ, ελφζσ είλαη θνληά. Ο αζεβήο αο εγθαηαιείπεη ηνλ δξφκν ηνπ, θαη
ν άδηθνο ηηο βνπιέο ηνπ θη αο επηζηξέςεη ζηνλ Κχξην, θαη ζα ηνλ ειεήζεη θαη ζηνλ Θεφ καο,
γηα ηνλ ιφγν φηη απηφο ζα ζπγρσξήζεη άθζνλα. Βπεηδή, νη βνπιέο κνπ δελ είλαη βνπιέο ζαο
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νχηε νη δξφκνη ζαο νη δηθνί κνπ δξφκνη, ιέεη ν Κχξηνο. Ώιιά φζν ςεινί είλαη νη νπξαλνί
απφ ηε γε, έηζη θαη νη δξφκνη κνπ είλαη ςειφηεξνη απφ ηνπο δξφκνπο ζαο, θαη νη βνπιέο κνπ
απφ ηηο δηθέο ζαο βνπιέο. Βπεηδή, φπσο θαηεβαίλεη ε βξνρή θαη ην ρηφλη απφ ηνλ νπξαλφ, θαη
δελ γπξίδεη εθεί, αιιά πνηίδεη ηε γε, θαη ηελ θάλεη λα εθθχεη θαη λα βιαζηαίλεη, γηα λα δψζεη
ζπφξν ζ' απηφλ πνπ ζπέξλεη, θαη ςσκί ζ' απηφλ πνπ ηξψεη, έηζη ζα είλαη θαη ν ιφγνο κνπ,
πνπ βγαίλεη απφ ην ζηφκα κνπ δελ ζα γπξίζεη ζε κέλα αδεηαλφο, αιιά ζα εθηειέζεη ην
ζέιεκά κνπ, θαη ζα επνδσζεί ζε φηη ηνλ απνζηέιισ. Βπεηδή, ζα βγείηε έμσ κε ραξά, θαη ζα
νδεγεζείηε κε εηξήλε ηα βνπλά θαη νη ιφθνη ζα αληερήζνπλ κπξνζηά ζαο απφ αγαιιίαζε,
θαη φια ηα δέληξα ηνχ ρσξαθηνχ ζα ρεηξνθξνηήζνπλ. Ώληί ηεο αγθαζηάο ζα αλέβεη
θππαξίζζη, αληί ηεο ηζνπθλίδαο ζα αλέβεη κπξζίλε θη απηφ ζα είλαη ζηνλ Κχξην γηα φλνκα,
γηα αηψλην ζεκείν, πνπ δελ ζα εθιείςεη. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο
Κνξηλζίνπο Α’ 5:7-13
Καζαξηζηείηε, ινηπφλ, απφ ηελ παιηά δχκε, γηα λα είζηε λέν θχξακα, θαζψο είζηε
άδπκνη επεηδή, ην δηθφ καο Πάζρα, ζπζηάζηεθε γηα ράξε καο, ν Υξηζηφο. ζηε, αο
γηνξηάδνπκε φρη κε δχκε παιηά νχηε κε δχκε θαθίαο θαη πνλεξίαο, αιιά κε άδπκα
εηιηθξίλεηαο, θαη αιήζεηαο. αο έγξαςα ζηελ επηζηνιή, λα κε ζπλαλαζηξέθεζηε κε
πφξλνπο. Καη φρη γεληθά κε ηνπο πφξλνπο ηνχηνπ ηνχ θφζκνπ ή κε ηνπο πιενλέθηεο ή ηνπο
αξπαγέο ή ηνπο εηδσινιάηξεο επεηδή, ηφηε, πξέπεη λα βγείηε έμσ απφ ηνλ θφζκν. Ώιιά,
ηψξα ζαο έγξαςα, λα κε ζπλαλαζηξέθεζηε, αλ θάπνηνο, πνπ νλνκάδεηαη αδειθφο, είλαη
πφξλνο ή πιενλέθηεο ή εηδσινιάηξεο ή θαθνιφγνο ή κέζπζνο ή άξπαγαο κε ηνλ άλζξσπν
απηήο ηήο θαηεγνξίαο νχηε λα ζπληξψγεηε επεηδή, ηη κε κέιεη λα θξίλσ θαη ηνπο έμσ; Αελ
θξίλεηε εζείο ηνπο κέζα; ζν γηα ηνπο έμσ, ζα ηνπο θξίλεη ν Θεφο γη' απηφ, βγάιηε ηνλ θαθφ
απφ αλάκεζά ζαο. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο ακήλ.

Φαικφο 88:4,5

44:23,26 126:2,3

Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Έγηλα ζαλ άλζξσπνο πνπ δελ έρεη δχλακε εγθαηαιεηκκέλνο αλάκεζα ζηνπο λεθξνχο.
ήθσ επάλσ, γηαηί θνηκάζαη, Κχξηε; ήθσ επάλσ, κε καο απνβάιεηο γηα πάληα. Καη
ιχηξσζέ καο ράξε ηνχ ειένπο ζνπ.
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Σφηε, ην ζηφκα καο γέκηζε απφ γέιην,θαη ε γιψζζα καο απφ αγαιιίαζε ηφηε, έιεγαλ
αλάκεζα ζηα έζλε: Μεγαιεία έθαλε γη' απηνχο ν Κχξηνο. Μεγαιεία έθαλε ν Κχξηνο γηα καο
γεκίζακε απφ ραξά.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 27:62-66
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ηελ επφκελε εκέξα, πνπ είλαη κεηά ηελ Παξαζθεπή, νη αξρηεξείο θαη νη
Φαξηζαίνη ζπγθεληξψζεθαλ ζηνλ Πηιάην, ιέγνληαο: Κχξηε, ζπκεζήθακε φηη εθείλνο ν
πιάλνο φηαλ αθφκα δνχζε είρε πεη: Όζηεξα απφ ηξεηο εκέξεο ζα αλαζηεζψ. Πξφζηαμε,
ινηπφλ, λα αζθαιηζηεί ν ηάθνο κέρξη ηελ ηξίηε εκέξα, κήπσο νη καζεηέο ηνπ, εξρφκελνη
κέζα ζηε λχρηα, ηνλ θιέςνπλ, θαη πνπλ ζηνλ ιαφ: Ώλαζηήζεθε απφ ηνπο λεθξνχο θαη ε
ηειεπηαία πιάλε ζα είλαη ρεηξφηεξε απφ ηελ πξψηε. Καη ν Πηιάηνο είπε ζ' απηνχο: Έρεηε
θχιαθεο πεγαίλεηε, αζθαιίζηε φπσο μέξεηε. Καη εθείλνη πήγαλ, θαη αζθάιηζαλ ηνλ ηάθν,
ζθξαγίδνληαο ηελ πέηξα, θαη βάδνληαο ηνπο θχιαθεο.

ΣΡΗΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΟ ΜΔΓΑΛΟ ΑΒΒΑΣΟ
Πξνθεηείεο
Ηεξεκίαο 13:15-22
Ώθνχζηε, θαη αθξναζηείηε λα κε ππεξεθαλεχεζηε επεηδή, ν Κχξηνο κίιεζε. Αψζηε
δφμα ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζαο, πξηλ θέξεη ζθνηάδη, θαη πξηλ ηα πφδηα ζαο πξνζθφςνπλ
επάλσ ζηα ζθνηεηλά βνπλά, θη ελψ πξνζκέλεηε θσο, ην κεηαηξέςεη ζε ζθηά ζαλάηνπ, θαη ην
θάλεη ππθλφ ζθνηάδη. Ώιιά, αλ δελ ην αθνχζεηε, ε ςπρή κνπ ζα θιάςεη θξπθά γηα ηελ
ππεξεθάλεηά ζαο θαη ην κάηη κνπ ζα θιάςεη πηθξά, θαη ζα θαηεβάζεη δάθξπα επεηδή, ην
πνίκλην ηνπ Κπξίνπ θέξλεηαη ζε αηρκαισζία. Πείηε ζηνλ βαζηιηά θαη ζηε βαζίιηζζα:
Σαπεηλσζείηε, θαζήζηε επεηδή, ζα θαηεβάζνπλ απφ ηα θεθάιηα ζαο ην ζηεθάλη ηήο δφμαο
ζαο. Οη πφιεηο ηνχ λφηνπ ζα θιεηζηνχλ, θαη δελ ζα ππάξρεη εθείλνο πνπ ηηο αλνίγεη
νιφθιεξνο ν Ενχδαο ζα θεξζεί ζε αηρκαισζία, ζα θεξζεί νινθιεξσηηθά αηρκάισηνο.
Τςψζηε ηα κάηηα ζαο, θαη θνηηάμηε απηνχο πνπ έξρνληαη απφ ηνλ βνξξά πνχ είλαη ην
156

πνίκλην, πνπ ζνπ είρε δνζεί, ηα σξαία ζνπ πξφβαηα; Ση ζα πεηο φηαλ ζε επηζθεθζεί; Βπεηδή,
εζχ ηνπο δίδαμεο λα άξρνπλ επάλσ ζνπ ζαλ εγεκφλεο δελ ζα ζε πηάζνπλ πφλνη, ζαλ ηε
γπλαίθα πνπ γελλάεη; Καη αλ πεηο ζηελ θαξδηά ζνπ: Γηαηί κνπ ζπλέβεζαλ απηά; Βμαηηίαο
ηνχ πιήζνπο ηεο αλνκίαο ζνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικφο 16:10, 11
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή, δελ ζα εγθαηαιείςεηο ηελ ςπρή κνπ ζηνλ άδε, νχηε ζα αθήζεηο ηνλ ζηφ
ζνπ λα δεη θζνξά. Μνπ θαλέξσζεο ηνλ δξφκν ηεο δσήο ρνξηαζκφο επθξνζχλεο είλαη ην
πξφζσπφ ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 16:24-28
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σφηε, ν Εεζνχο είπε ζηνπο καζεηέο ηνπ: Ώλ θάπνηνο ζέιεη λάξζεη πίζσ κνπ, αο
απαξλεζεί ηνλ εαπηφ ηνπ, θη αο ζεθψζεη ηνλ ζηαπξφ ηνπ, θη αο κε αθνινπζεί. Βπεηδή, φπνηνο
ζέιεη λα ζψζεη ηε δσή ηνπ, ζα ηε ράζεη θαη φπνηνο ράζεη ηε δσή ηνπ, εμαηηίαο κνπ, ζα ηε
βξεη. Βπεηδή, ηη σθειείηαη ν άλζξσπνο, αλ θεξδήζεη νιφθιεξν ηνλ θφζκν, δεκησζεί φκσο
ηελ ςπρή ηνπ; Ή, ηη ζα δψζεη ν άλζξσπνο ζε αληαιιαγή ηήο ςπρήο ηνπ; Βπεηδή, ν Τηφο ηνχ
αλζξψπνπ πξφθεηηαη λάξζεη κέζα ζηε δφμα ηνχ Παηέξα ηνπ καδί κε ηνπο αγγέινπο ηνπ· θαη
ηφηε ζα απνδψζεη ζηνλ θαζέλαλ ζχκθσλα κε ηελ πξάμε ηνπ. αο δηαβεβαηψλσ, ππάξρνπλ
κεξηθνί απ' απηνχο πνπ ζηέθνληαη εδψ, νη νπνίνη δελ ζα γεπηνχλ ζάλαην, κέρξηο φηνπ δνπλ
ηνλ Τηφ ηνχ αλζξψπνπ λα έξρεηαη κέζα ζηε βαζηιεία ηνπ.
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ΔΚΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΟ ΜΔΓΑΛΟ ΑΒΒΑΣΟ

Πξνθεηείεο
Hζαΐαο 50:10-11 , 51:1-8
Πνηνο είλαη αλακεηαμχ ζαο πνπ θνβάηαη ηνλ Κχξην, πνπ ππαθνχεη ζηε θσλή ηνχ
δνχινπ ηνπ; Ώπηφο, θαη αλ πεξπαηάεη κέζα ζε ζθνηάδη, θαη δελ έρεη θσο, αο έρεη ζάξξνο ζην
φλνκα ηνπ Κπξίνπ, θαη αο επηζηεξίδεηαη ζηνλ Θεφ ηνπ. Αέζηε, φινη εζείο, πνπ αλάβεηε
θσηηά, θαη είζηε πεξηθπθισκέλνη κε ζπηλζήξεο, πεξπαηάηε κέζα ζην θσο ηήο θσηηάο ζαο,
θαη δηακέζνπ ησλ ζπηλζήξσλ πνπ αλάςαηε. Ώπηφ έγηλε ζε ζαο απφ ην ρέξη κνπ, ζα θείηεζηε
κέζα ζε ιχπε. Ώθνχζηε κε, εζείο πνπ αθνινπζείηε ηε δηθαηνζχλε, πνπ δεηάηε ηνλ Κχξην
θνηηάμηε ζηνλ βξάρν, απφ ηνλ νπνίν ιαηνκεζήθαηε, θαη ζην ζηφκην ηνπ ιάθθνπ, απφ ηνλ
νπνίν αλνξπρζήθαηε. Κνηηάμηε ζηνλ Ώβξαάκ ηνλ παηέξα ζαο, θαη ζηε άξξα, πνπ ζαο
γέλλεζε επεηδή, ηνλ θάιεζα φηαλ ήηαλ έλαο, θαη ηνλ επιφγεζα, θαη ηνλ πιήζπλα. Ο Κχξηνο,
ινηπφλ, ζα παξεγνξήζεη ηε ηψλ απηφο ζα παξεγνξήζεη φινπο ηνπο εξεκσκέλνπο ηφπνπο
ηεο θαη ζα θάλεη ηελ έξεκφ ηεο ζαλ ηελ Βδέκ, θαη ηελ εξεκηά ηεο ζαλ παξάδεηζν ηνπ
Κπξίνπ επθξνζχλε θαη αγαιιίαζε ζα βξίζθεηαη κέζα ζ' απηή, δνμνινγία, θαη θσλή αίλεζεο.
Άθνπζέ κε, ιαέ κνπ θαη δψζε αθξφαζε ζε κέλα, έζλνο κνπ επεηδή, απφ κέλα ζα βγεη λφκνο,
θαη ζα ζηήζσ ηελ θξίζε κνπ γηα θσο ησλ ιαψλ. Δ δηθαηνζχλε κνπ πιεζηάδεη ε ζσηεξία κνπ
βγήθε, θαη νη βξαρίνλέο κνπ ζα θξίλνπλ ηνπο ιανχο ηα λεζηά ζα πξνζκέλνπλ εκέλα, θαη ζα
ειπίδνπλ επάλσ ζηνλ βξαρίνλά κνπ. Τςψζηε ηα κάηηα ζαο ζηνπο νπξαλνχο, θαη θνηηάμηε
θάησ ζηε γε επεηδή, νη νπξαλνί ζα δηαιπζνχλ ζαλ θαπλφο, θαη ε γε ζα παιηψζεη ζαλ ηκάηην,
θαη φζνη θαηνηθνχλ ζ' απηή, ζα πεζάλνπλ εμίζνπ αιιά, ε ζσηεξία κνπ ζα είλαη ζηνλ αηψλα,
θαη ε δηθαηνζχλε κνπ δελ ζα εθιείςεη. Ώθνχζηε κε, εζείο πνπ γλσξίδεηε δηθαηνζχλε ιαέ,
ζηελ θαξδηά ηνχ νπνίνπ είλαη ν λφκνο κνπ κε θνβάζηε ηνλ νλεηδηζκφ ησλ αλζξψπσλ, νχηε
λα ηαξάδεζηε ζηηο χβξεηο ηνπο. Βπεηδή, ζαλ ηκάηην ζα ηνπο θαηαθάεη ην ζθνπιήθη, θαη ζαλ
καιιί ζα ηνπο θαηαθάεη ν ζθφξνο ε δηθαηνζχλε κνπ, φκσο, ζα κέλεη ζηνλ αηψλα, θαη ε
ζσηεξία κνπ ζε γελεέο γελεψλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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Φαικφο 30:1,2 142:7
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηα βάζε κνπ έθξαμα ζε ζέλα, Κχξηε. Κχξηε, εηζάθνπζε ηε θσλή κνπ αο είλαη ηα
απηηά ζνπ πξνζεθηηθά ζηε θσλή ησλ δεήζεψλ κνπ.
Κχξηε, ν Θεφο κνπ, βφεζα ζε ζέλα, θαη κε ζεξάπεπζεο. ΐγάιε ηελ ςπρή κνπ απφ ηε
θπιαθή, γηα λα δνμνινγψ ην φλνκά ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 5:3-12
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Μαθάξηνη νη θησρνί ζην πλεχκα επεηδή, δηθή ηνπο είλαη ε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ.
Μαθάξηνη απηνί πνπ πελζνχλ επεηδή, απηνί ζα παξεγνξεζνχλ. Μαθάξηνη νη πξάνη επεηδή,
απηνί ζα θιεξνλνκήζνπλ ηε γε. Μαθάξηνη απηνί πνπ πεηλνχλ θαη δηςνχλ ηε δηθαηνζχλε
επεηδή, απηνί ζα ρνξηάζνπλ. Μαθάξηνη απηνί πνπ ειενχλ επεηδή,απηνί ζα ειεεζνχλ.
Μαθάξηνη νη θαζαξνί ζηελ θαξδηά επεηδή, απηνί ζα δνπλ ηνλ Θεφ. Μαθάξηνη νη εηξελνπνηνί
επεηδή, απηνί ζα νλνκαζηνχλ γηνη ηνχ Θενχ. Μαθάξηνη απηνί πνπ έρνπλ δησρζεί εμαηηίαο ηήο
δηθαηνζχλεο επεηδή, δηθή ηνπο είλαη ε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ. Μαθάξηνη είζηε, φηαλ ζαο
νλεηδίζνπλ, θαη ζαο ζέζνπλ ππφ δησγκφ, θαη πνπλ ελαληίνλ ζαο θάζε θαθφ ιφγν, ιέγνληαο
ςέκαηα, εμαηηίαο κνπ. Υαίξεζηε θαη αγάιιεζηε, επεηδή ν κηζζφο ζαο είλαη πνιχο ζηνπο
νπξαλνχο.
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ΔΝΑΣΖ ΧΡΑ ΑΠΟ ΣΟ ΜΔΓΑΛΟ ΑΒΒΑΣΟ

Πξνθεηείεο
Ζζαΐαο 45:15-20
Πξαγκαηηθά, εζχ είζαη Θεφο πνπ θξχβεζαη, Θεέ ηνχ Εζξαήι, ν σηήξαο. ινη
απηνί ζα αηζρπλζνχλ θαη ζα ληξαπνχλ νη εξγάηεο ησλ εηδψισλ ζα θχγνπλ κε ληξνπή, φινη
καδί. Ο Εζξαήι, φκσο, ζα ζσζεί δηακέζνπ ηνχ Κπξίνπ κε αηψληα ζσηεξία δελ ζα
αηζρπλζείηε νχηε ζα ληξαπείηε αηψληα. Βπεηδή, έηζη ιέεη ν Κχξηνο, απηφο πνπ δεκηνχξγεζε
ηνπο νπξαλνχο απηφο ν Θεφο πνπ έπιαζε ηε γε θαη ηελ έθηηαμε ν νπνίνο ηε ζηεξέσζε, ηελ
έθηηζε φρη κάηαηα, αιιά ηελ έπιαζε γηα λα θαηνηθείηαη. Βγψ είκαη ν Κχξηνο, θαη δελ ππάξρεη
άιινο. Αελ κίιεζα ζηα θξπθά, νχηε ζε ζθνηεηλφλ ηφπν ηήο γεο δελ είπα ζην ζπέξκα ηνχ
Εαθψβ: Γεηήζηε κε κάηαηα εγψ είκαη ν Κχξηνο, πνπ κηιάσ δηθαηνζχλε, πνπ αλαγγέιισ
επζχηεηα. πγθεληξσζείηε θαη έξζεηε πιεζηάζηε καδί. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηεξεκίαο 31:31-34
Αέζηε, έξρνληαη εκέξεο, ιέεη ν Κχξηνο, θαη ζα θάλσ ζηνλ νίθν Εζξαήι, θαη ζηνλ
νίθν Ενχδα, κηα λέα δηαζήθε φρη ζχκθσλα κε ηε δηαζήθε, πνπ έθαλα ζηνπο παηέξεο ηνπο,
θαηά ηελ εκέξα πνπ ηνπο έπηαζα απφ ην ρέξη γηα λα ηνπο βγάισ απφ ηελ Ώίγππην επεηδή,
απηνί παξέβεθαλ ηε δηαζήθε κνπ, θαη εγψ ηνπο απνζηξάθεθα, ιέεη ν Κχξηνο αιι' απηή ζα
είλαη ε δηαζήθε, πνπ ζα θάλσ ζηνλ νίθν Εζξαήι: Όζηεξα απφ ηηο εκέξεο εθείλεο, ιέεη ν
Κχξηνο, ζα βάισ ηνλ λφκν κνπ ζηα ελδφκπρά ηνπο, θαη ζα ηνλ γξάςσ ζηηο θαξδηέο ηνπο· θαη
ζα είκαη Θεφο ηνπο, θη απηνί ζα είλαη ιαφο κνπ. Καη δελ ζα δηδάζθνπλ πιένλ θάζε έλαο ηνλ
θνληηλφ ηνπ, θαη θάζε έλαο ηνλ αδειθφ ηνπ, ιέγνληαο: Γλσξίζηε ηνλ Κχξην επεηδή, φινη
απηνί ζα κε γλσξίδνπλ, απφ ηνλ πην κηθξφ αλάκεζά ηνπο κέρξη ηνλ πην κεγάιν αλάκεζά
ηνπο, ιέεη ν Κχξηνο επεηδή, ζα ζπγρσξήζσ ηελ αλνκία ηνπο, θαη δελ ζα ζπκάκαη πιένλ ηελ
ακαξηία ηνπο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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Φαικφο 41:10 , 5
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Ώιιά, εζχ, Κχξηε, ειέεζε κε, θαη ζήθσζε κε, θαη ζα αληαπνδψζσ ζ' απηνχο. Οη
ερζξνί κνπ ιέλε γηα κέλα κε θαθία: Πφηε ζα πεζάλεη, θαη ζα ραζεί ην φλνκά ηνπ;

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 5:21-30
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή, φπσο ν Παηέξαο αλαζηαίλεη ηνχο λεθξνχο θαη ηνπο δσνπνηεί, έηζη θαη ν Τηφο
φπνηνπο ζέιεη δσνπνηεί. Αεδνκέλνπ φηη, νχηε ν Παηέξαο θξίλεη θαλέλαλ, αιιά ζηνλ Τηφ
έδσζε φιε ηελ θξίζε γηα λα ηηκνχλ φινη ηνλ Τηφ, φπσο ηηκνχλ ηνλ Παηέξα. Βθείλνο πνπ δελ
ηηκάεη ηνλ Τηφ, δελ ηηκάεη ηνλ Παηέξα πνπ ηνλ απέζηεηιε. αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα, φηη
εθείλνο πνπ αθνχεη ηνλ ιφγν κνπ, θαη πηζηεχεη ζ' απηφλ πνπ κε απέζηεηιε, έρεη αηψληα δσή,
θαη ζε θξίζε δελ έξρεηαη, αιιά έρεη ήδε κεηαβεί απφ ηνλ ζάλαην ζηε δσή. αο δηαβεβαηψλσ
απφιπηα, φηη έξρεηαη ψξα, θαη ήδε είλαη, φηαλ νη λεθξνί ζα αθνχζνπλ ηε θσλή ηνχ Τηνχ ηνχ
Θενχ, θαη εθείλνη πνπ άθνπζαλ ζα δήζνπλ. Βπεηδή, φπσο ν Παηέξαο έρεη κέζα ζηνλ εαπηφ
ηνπ δσή, έηζη έδσζε θαη ζηνλ Τηφ λα έρεη κέζα ζηνλ εαπηφ ηνπ δσή θαη εμνπζία έδσζε ζ'
απηφλ λα θάλεη θαη θξίζε, επεηδή είλαη Τηφο αλζξψπνπ. Με ζαπκάδεηε γη' απηφ επεηδή,
έξρεηαη ψξα, θαηά ηελ νπνία, φινη εθείλνη πνπ είλαη κέζα ζηα κλήκαηα, ζα αθνχζνπλ ηε
θσλή ηνπ θαη ζα βγνπλ έμσ εθείλνη πνπ έπξαμαλ ηα αγαζά, ζε αλάζηαζε δσήο εθείλνη δε
πνπ έπξαμαλ ηα θαχια, ζε αλάζηαζε θξίζεο. Αελ κπνξψ εγψ λα θάλσ ηίπνηε απφ ηνλ εαπηφ
κνπ. Καζψο αθνχσ, θξίλσ θαη ε δηθή κνπ θξίζε είλαη δίθαηε επεηδή, δελ δεηάσ ην δηθφ κνπ
ζέιεκα, αιιά ην ζέιεκα ηνπ Παηέξα, πνπ κε απέζηεηιε.
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ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΔΓΑΛΟΤ ΑΒΒΑΣΟΤ
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο
Κνξηλζίνπο Α’ 15:1-22
αο θαλεξψλσ δε, αδειθνί,ην επαγγέιην, πνπ ζαο θήξπμα, ην νπνίν θαη
παξαιάβαηε, ζην νπνίν θαη ζηέθεζηε δηακέζνπ ηνχ νπνίνπ θαη ζψδεζηε, κε πνηνλ ηξφπν ζαο
ην θήξπμα, αλ ην ηεξείηε εθηφο αλ πηζηέςαηε κάηαηα. Βπεηδή, ελ πξψηνηο, ζαο παξέδσζα
εθείλν, ην νπνίν θαη παξέιαβα, φηη ν Υξηζηφο πέζαλε εμαηηίαο ησλ ακαξηηψλ καο ζχκθσλα
κε ηηο γξαθέο θαη φηη ζάθηεθε, θαη φηη ηελ ηξίηε εκέξα αλαζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο γξαθέο
θαη φηη θάλεθε ζηνλ Κεθά, έπεηηα ζηνπο δψδεθα χζηεξα απ' απηά θάλεθε ζε 500 θαη
πεξηζζφηεξνπο αδειθνχο, κνλνκηάο, απφ ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζφηεξνη παξακέλνπλ ζηε δσή
κέρξη ηψξα, κεξηθνί φκσο θαη θνηκήζεθαλ έπεηηα, θάλεθε ζηνλ Εάθσβν, χζηεξα ζε φινπο
ηνχο απνζηφινπο θαη ηειεπηαίνλ απ' φινπο, θάλεθε θαη ζε κέλα, ζαλ ζε έθηξσκα. Βπεηδή,
εγψ είκαη ν ειάρηζηνο απφ ηνπο απνζηφινπο ν νπνίνο δελ είκαη άμηνο λα νλνκάδνκαη
απφζηνινο, επεηδή θαηαδίσμα ηελ εθθιεζία ηνχ Θενχ. Ώιιά, κε ηε ράξε ηνχ Θενχ είκαη φ,ηη
είκαη θαη ε ράξε ηνπ ζε κέλα δελ έγηλε κάηαηε, αιιά θνπίαζα πεξηζζφηεξν απ' φινπο απηνχο
φκσο, φρη εγψ, αιιά ε ράξε ηνχ Θενχ, πνπ ήηαλ καδί κνπ. Βίηε, ινηπφλ, εγψ είηε εθείλνη έηζη
θεξχηηνπκε, θαη έηζη πηζηέςαηε. Ώλ, φκσο, θεξχηηεηαη φηη ν Υξηζηφο αλαζηήζεθε απφ ηνπο
λεθξνχο, πψο κεξηθνί αλάκεζά ζαο ιέλε, φηη δελ ππάξρεη αλάζηαζε λεθξψλ; Καη αλ δελ
ππάξρεη αλάζηαζε λεθξψλ, νχηε θαη ν Υξηζηφο αλαζηήζεθε θαη αλ ν Υξηζηφο δελ
αλαζηήζεθε, ηφηε είλαη κάηαην ην θήξπγκά καο, αιιά θαη ε πίζηε ζαο είλαη κάηαηε είκαζηε
δε θαη ςεπδνκάξηπξεο ηνπ Θενχ, επεηδή δψζακε καξηπξία γηα ηνλ Θεφ, φηη αλέζηεζε ηνλ
Υξηζηφ ηνλ νπνίν δελ αλέζηεζε, αλ, θαζ' ππφζεζε, νη λεθξνί δελ αλαζηαίλνληαη. Βπεηδή, αλ
δελ αλαζηαίλνληαη νη λεθξνί, νχηε ν Υξηζηφο αλαζηήζεθε. Ώιιά, αλ ν Υξηζηφο δελ
αλαζηήζεθε, ε πίζηε ζαο είλαη κάηαηε είζηε δε αθφκα κέζα ζηηο ακαξηίεο ζαο. Βπνκέλσο,
θη απηνί πνπ θνηκήζεθαλ ελ Υξηζηψ, απνιέζηεθαλ. Ώλ κνλάρα ζ' απηή ηε δσή ειπίδνπκε
ζηνλ Υξηζηφ, είκαζηε ειεεηλφηεξνη απφ φινπο ηνχο αλζξψπνπο. Ώιιά, ηψξα, ν Υξηζηφο
αλαζηήζεθε απφ ηνπο λεθξνχο έγηλε ε απαξρή απηψλ πνπ έρνπλ θνηκεζεί. Βπεηδή, βέβαηα,
δηακέζνπ αλζξψπνπ ήξζε ν ζάλαηνο, έηζη θαη δηακέζνπ αλζξψπνπ ε αλάζηαζε ησλ λεθξψλ.
Βπεηδή, φπσο φινη πεζαίλνπλ ιφγσ ζπγγέλεηαο κε ηνλ Ώδάκ, έηζη θαη φινη ζα δσνπνηεζνχλ,
εξρφκελνη ζε ζπγγέλεηα κε ηνλ Υξηζηφ. θάζε έλαο, φκσο, ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ ηάμε. Δ

ράξε ηνπ Θενχ παηέξα καο αο έξζεη ζα εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
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Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ Α’ 1:1-9
Ο Πέηξνο,απφζηνινο ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ, πξνο ηνπο παξεπίδεκνπο, ηνπο
δηαζθνξπηζκέλνπο ζηνλ Πφλην, ηε Γαιαηία, ηελ Καππαδνθία, ηελ Ώζία θαη ηε ΐηζπλία,
εθιεθηνχο, ζχκθσλα κε ηελ πξφγλσζε ηνπ Παηέξα Θενχ, κε ηνλ αγηαζκφ ηνχ Πλεχκαηνο,
ζε ππαθνή θαη ξαληηζκφ ηνχ αίκαηνο ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ είζε ράξε θαη εηξήλε λα πιεζχλεη
ζε ζαο. Άμηνο επινγίαο είλαη ν Θεφο θαη Παηέξαο ηνχ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ, ν νπνίνο,
ζχκθσλα κε ην πνιχ ηνπ έιενο καο αλαγέλλεζε ζε κηα δσληαλή ειπίδα, δηακέζνπ ηήο
αλάζηαζεο ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ απφ ηνπο λεθξνχο, ζε κηα θιεξνλνκία άθζαξηε θαη
ακφιπληε θαη ακάξαληε, πνπ είλαη θπιαγκέλε γηα καο ζηνπο νπξαλνχο νη νπνίνη
θξνπξνχκαζηε κε ηε δχλακε ηνπ Θενχ δηακέζνπ ηήο πίζηεο, ζε ζσηεξία έηνηκε λα
απνθαιπθζεί θαηά ηνλ έζραην θαηξφ. Γηα ην νπνίν ληψζεηε αγαιιίαζε,αλ θαη ηψξα, (εθφζνλ
ρξεηαζηεί), ιππεζείηε ιίγν κέζα ζε δηάθνξνπο πεηξαζκνχο, ψζηε ε δνθηκή ηήο πίζηεο ζαο, ε
νπνία είλαη πνιπηηκφηεξε απφ ην ρξπζάθη πνπ θζείξεηαη, δνθηκάδεηαη φκσο δηακέζνπ ηήο
θσηηάο, βξεζεί ζε έπαηλν θαη ηηκή θαη δφμα, φηαλ ν Εεζνχο Υξηζηφο θαλεξσζεί ηνλ νπνίν, αλ
θαη δελ είδαηε, αγαπάηε· ζηνλ νπνίν, αλ θαη ηψξα δελ ηνλ βιέπεηε, πηζηεχνληαο φκσο,
ληψζεηε αγαιιίαζε κε ραξά αλεθιάιεηε θαη έλδνμε, απνιακβάλνληαο ην ηέινο ηήο πίζηεο
ζαο, ηε ζσηεξία ησλ ςπρψλ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,

γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα
ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηφισλ 3:12-21
Eδάθην απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ
είλαη γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί
καο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη βιέπνληαο ν Πέηξνο, απνθξίζεθε ζηνλ ιαφ: Άλδξεο Εζξαειίηεο, γηαηί ζαπκάδεηε
γη' απηφ; Ή, γηαηί αηελίδεηε ζε καο, ζαλ, απφ δηθή καο δχλακε ή επζέβεηα, λα θάλακε λα
πεξπαηάεη απηφο;Ο Θεφο ηνχ Ώβξαάκ θαη ηνπ Εζαάθ θαη ηνπ Εαθψβ, ν Θεφο ησλ παηέξσλ
καο, δφμαζε ηνλ Τηφ ηνπ, ηνλ Εεζνχ, πνπ εζείο παξαδψζαηε, θαη ηνλ αξλεζήθαηε κπξνζηά
ζηνλ Πηιάην, ελψ εθείλνο έθξηλε λα ηνλ απνιχζεη.Βζείο, φκσο, αξλεζήθαηε ηνλ άγην θαη ηνλ
δίθαην, θαη δεηήζαηε λα ζαο ραξηζηεί έλαο άλδξαο θνληάο.Βλψ, ηνλ αξρεγφ ηήο δσήο, ηνλ
ζαλαηψζαηε, ηνλ νπνίν ν Θεφο αλέζηεζε απφ ηνπο λεθξνχο, γηα ηνλ νπνίν εκείο είκαζηε
κάξηπξεο. Καη δηακέζνπ ηήο πίζηεο ζην φλνκά ηνπ, απηφλ πνπ βιέπεηε θαη γλσξίδεηε, ην
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δηθφ ηνπ φλνκα ζηεξέσζε θαη ε πίζηε, πνπ ελεξγείηαη δηακέζνπ απηνχ, έδσζε ζ' απηφλ
ηνχηε ηελ ηέιεηα πγεία κπξνζηά ζε φινπο εζάο. Καη ηψξα, αδειθνί, μέξσ φηη απφ άγλνηα
πξάμαηε, φπσο θαη νη άξρνληέο ζαο.Καη ν Θεφο, φζα πξνείπε κε ην ζηφκα φισλ ησλ
πξνθεηψλ ηνπ, φηη ν Υξηζηφο επξφθεηην λα πάζεη, ην εθπιήξσζε έηζη.Μεηαλνήζηε, ινηπφλ,
θαη επηζηξέςηε, γηα λα εμαιεηθζνχλ νη ακαξηίεο ζαο, γηα λάξζνπλ θαηξνί αλαςπρήο απφ ηελ
παξνπζία ηνχ Κπξίνπ, θαη λα απνζηείιεη ζε ζαο ηνλ πξναλαγγεικέλνλ Εεζνχ Υξηζηφ ηνλ
νπνίν πξέπεη λα δερζεί ν νπξαλφο κέρξη ηνχο θαηξνχο ηήο απνθαηάζηαζεο, γηα φια φζα
κίιεζε ν Θεφο απφ παιηά κε ην ζηφκα φισλ ησλ αγίσλ πξνθεηψλ ηνπ. Ο ιφγνο ηνπ

Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ
Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικφο 3:5,3 82:8
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Βγψ πιάγηαζα, θαη θνηκήζεθα ζεθψζεθα επεηδή, ν Κχξηνο κε ππνζηεξίδεη. Ώιια
εζχ, Κχξηε, είζαη ε αζπίδα κνπ, ε δφμα κνπ, θαη εθείλνο πνπ πςψλεη ην θεθάιη κνπ.
ήθσ, Θεέ, θξίλε ηε γε επεηδή, εζχ ζα θιεξνλνκήζεηο νινθιεξσηηθά φια ηα έζλε.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 28:1-20
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μαηζαίν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη αθνχ πέξαζε ην άββαην, θαηά ηα ραξάκαηα ηεο πξψηεο εκέξαο ηήο
εβδνκάδαο, ήξζε ε Μαξία ε Μαγδαιελή, θαη ε άιιε Μαξία, γηα λα δνπλ ηνλ ηάθν.Καη
μάθλνπ, έγηλε κεγάινο ζεηζκφο επεηδή, έλαο άγγεινο ηνπ Κπξίνπ θαηεβαίλνληαο απφ ηνλ
νπξαλφ, ήξζε θαη απνθχιηζε ηελ πέηξα απφ ηε ζχξα, θαη θαζφηαλ επάλσ ζ' απηή. Δ δε φςε
ηνπ ήηαλ ζαλ αζηξαπή, θαη ην έλδπκά ηνπ ιεπθφ ζαλ ρηφλη. Καη απφ ηνλ θφβν ηνπ νη
θχιαθεο ηαξάρηεθαλ, θαη έγηλαλ ζαλ λεθξνί. Καη απνθξηλφκελνο ν άγγεινο, είπε ζηηο
γπλαίθεο: Βζείο, κε θνβάζηε επεηδή, μέξσ, φηη δεηάηε ηνλ Εεζνχ ηνλ ζηαπξσκέλν δελ είλαη
εδψ επεηδή, αλαζηήζεθε, φπσο ην είρε πεη ειάηε, δείηε ηνλ ηφπν φπνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο ν
Κχξηνο θαη πεγαίλεηε γξήγνξα, θαη πείηε ζηνπο καζεηέο ηνπ φηη, αλαζηήζεθε απφ ηνπο
λεθξνχο θαη δέζηε, πεγαίλεη πξηλ απφ ζαο ζηε Γαιηιαία εθεί ζα ηνλ δείηε πξνζέμηε, ζαο ην
είπα. Καη αθνχ βγήθαλ γξήγνξα απφ ην κλήκα, κε θφβν θαη κεγάιε ραξά, έηξεμαλ λα ην
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αλαγγείινπλ ζηνπο καζεηέο ηνπ. Καη ελψ έξρνληαλ λα ην αλαγγείινπλ ζηνπο καζεηέο ηνπ,
μάθλνπ, ν Εεζνχο ηηο ζπλάληεζε, ιέγνληαο: Υαίξεηε. Καη εθείλεο, αθνχ πιεζίαζαλ, έπηαζαλ
ηα πφδηα ηνπ, θαη ηνλ πξνζθχλεζαλ.Σφηε, ν Εεζνχο ιέεη ζ' απηέο: Με θνβάζηε· πεγαίλεηε,
αλαγγείιαηε πξνο ηνπο αδειθνχο κνπ, γηα λα πάλε ζηε Γαιηιαία· θαη εθεί ζα κε δνπλ. Καη
ελψ απηέο αλαρσξνχζαλ, μάθλνπ, κεξηθνί απφ ηνπο θχιαθεο, θαζψο ήξζαλ ζηελ πφιε,
αλήγγεηιαλ ζηνπο αξρηεξείο φια φζα έγηλαλ.Καη αθνχ ζπγθεληξψζεθαλ καδί κε ηνπο
πξεζβχηεξνπο, θαη έθαλαλ ζπκβνχιην, έδσζαλ ζηνπο ζηξαηηψηεο αξθεηά αξγχξηα,ιέγνληαο:
Πείηε φηη: Οη καζεηέο ηνπ, πνπ ήξζαλ κέζα ζηε λχρηα, ηνλ έθιεςαλ, ελψ εκείο θνηκφκαζηαλ
θαη αλ απηφ αθνπζηεί κπξνζηά ζηνλ εγεκφλα, εκείο ζα ηνλ πείζνπκε, θαη εζάο ζα ζαο
απαιιάμνπκε απφ ηελ επζχλε. Καη εθείλνη, αθνχ πήξαλ ηα αξγχξηα, έθαλαλ φπσο ηνπο
δίδαμαλ. Καη ε δηάδνζε απηή απιψζεθε αλάκεζα ζηνπο Ενπδαίνπο κέρξη ηε ζεκεξηλή εκέξα.
Καη νη έληεθα καζεηέο πήγαλ ζηε Γαιηιαία, ζην βνπλφ, φπνπ ηνπο είρε παξαγγείιεη ν
Εεζνχο. Καη αθνχ ηνλ είδαλ, ηνλ πξνζθχλεζαλ κεξηθνί, φκσο, δίζηαζαλ. Καη θαζψο ν
Εεζνχο ηνπο πιεζίαζε, ηνπο κίιεζε, ιέγνληαο: Αφζεθε ζε κέλα θάζε εμνπζία ζηνλ νπξαλφ
θαη επάλσ ζηε γε. Ώθνχ, ινηπφλ, πνξεπηείηε, θάληε καζεηέο φια ηα έζλε, βαπηίδνληάο ηνπο
ζην φλνκα ηνπ Παηέξα θαη ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο, δηδάζθνληάο ηνπο λα ηεξνχλ
φια φζα παξήγγεηια ζε ζαο θαη δέζηε, εγψ είκαη καδί ζαο φιεο ηηο εκέξεο, κέρξη ηε
ζπληέιεηα ηνπ αηψλα. Ώκήλ.

Φαικφο 67:1
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε, επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Ώο ζεθσζεί ν Θεφο, θαη αο δηαζθνξπηζηνχλ νη ερζξνί ηνπ θαη αο θχγνπλ απφ
κπξνζηά ηνπ απηνί πνπ ηνλ κηζνχλ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 24:1-12
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Λνπθά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ηελ πξψηε εκέξα ηήο εβδνκάδαο,ελψ αθφκα ήηαλ βαζηά ραξάκαηα, ήξζαλ ζην
κλήκα, θέξλνληαο ηα αξψκαηα πνπ εηνίκαζαλ θαη κεξηθέο άιιεο γπλαίθεο ήζαλ καδί ηνπο.
ΐξήθαλ, φκσο, ηελ πέηξα απνθπιηζκέλε απφ ην κλήκα. Καη φηαλ κπήθαλ κέζα δελ βξήθαλ
ην ζψκα ηνχ Κπξίνπ Εεζνχ. Καη ελψ ήζαλ ζε απνξία γηα ηνχην, μάθλνπ, δχν άλδξεο κε
ηκάηηα αζηξαθηεξά ζηάζεθαλ κπξνζηά ηνπο. Καη θαζψο εθείλεο θνβήζεθαλ, θαη έζθπςαλ ην
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πξφζσπν ζηε γε, είπαλ ζ' απηέο: Γηαηί δεηάηε ηνλ δσληαλφ αλάκεζα ζηνπο λεθξνχο; Αελ
είλαη εδψ, αιιά αλαζηήζεθε. Θπκεζείηε πψο ζαο είρε κηιήζεη, ελψ βξηζθφηαλ αθφκα ζηε
Γαιηιαία, ιέγνληαο, φηη: Ο Τηφο ηνχ αλζξψπνπ πξέπεη λα παξαδνζεί ζε ρέξηα ακαξησιψλ
αλζξψπσλ, θαη λα ζηαπξσζεί, θαη ηελ ηξίηε εκέξα λα αλαζηεζεί. Καη ζπκήζεθαλ ηα ιφγηα
ηνπ. Καη αθνχ επέζηξεςαλ απφ ην κλήκα, αλήγγεηιαλ φια απηά ζηνπο έληεθα θαη ζε φινπο
ηνπο ππφινηπνπο. Κη απηέο ήζαλ ε Μαξία Μαγδαιελή θαη ε Εσάλλα θαη ε Μαξία, ε κεηέξα
ηνχ Εαθψβνπ, θαη νη ππφινηπεο καδί κ' απηέο, πνπ έιεγαλ απηά ζηνπο απνζηφινπο. Καη ηα
ιφγηα ηνπο θάλεθαλ κπξνζηά ηνπο ζαλ θιπαξία, θαη δελ ηηο πίζηεπαλ. Ο Πέηξνο, φκσο,
έηξεμε ζην κλήκα, θαη, θαζψο έζθπςε κέζα, βιέπεη ηα ζάβαλα λα θείηνληαη κφλα ηνπο θαη
αλαρψξεζε ζαπκάδνληαο απφ κέζα ηνπ γηα ην γεγνλφο.

ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖ ΑΝΑΣΑΖ
Πξνθεηείεο
Γεπηεξνλφκηνλ 32:39-43
Αείηε, ηψξα, φηη εγψ, εγψ είκαη, θαη, δελ ππάξρεη Θεφο άιινο, εθηφο απφ κέλα. Βγψ
ζαλαηψλσ θαη δσνπνηψ εγψ πιεγψλσ θαη ηαηξεχσ. Καη δελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα
ειεπζεξψλεη απφ ην ρέξη κνπ. Βπεηδή, εγψ πςψλσ ην ρέξη κνπ ζηνλ νπξαλφ, θαη ιέσ: Βγψ
δσ ζηνλ αηψλα. Ώλ αθνλίζσ ηελ αζηξαπνθφξα κάραηξά κνπ, θαη βάισ ην ρέξη κνπ ζε θξίζε,
Θα θάλσ εθδίθεζε ζηνπο ερζξνχο κνπ, θαη ζα θάλσ αληαπφδνζε ζ' εθείλνπο πνπ κε κηζνχλ.
Θα κεζχζσ ηα βέιε κνπ απφ αίκα, θαη ε κάραηξά κνπ ζα θαηαθάεη θξέαηα, Ώπφ ην αίκα ησλ
θνλεπκέλσλ θαη ησλ αηρκαιψησλ, απφ ην θεθάιη ησλ αξρφλησλ ησλ ερζξψλ. Βπθξαλζείηε,
έζλε, καδί κε ηνλ ιαφ ηνπ επεηδή, ζα θάλεη εθδίθεζε γηα ην αίκα ησλ δνχισλ ηνπ. Καη ζα
απνδψζεη εθδίθεζε ζηνπο ελαληίνπο ηνπ, θαη ζα θαζαξίζεη ηε γε ηνπ, θαη ηνλ ιαφ ηνπ.

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Ζζαΐαο 60:1-80
ήθσ, θσηίδνπ επεηδή, ην θσο ζνπ ήξζε, θαη ε δφμα ηνχ Κπξίνπ αλέηεηιε επάλσ
ζνπ. Βπεηδή, δεο, ζθνηάδη ζα ζθεπάζεη ηε γε, θαη παρχ ζθνηάδη ηα έζλε επάλσ, φκσο, ζε
ζέλα ζα αλαηείιεη ν Κχξηνο, θαη ε δφμα ηνπ ζα θαλεξσζεί επάλσ ζνπ. Καη ηα έζλε ζάξζνπλ
ζην θσο ζνπ, θαη νη βαζηιηάδεο ζηε ιάκςε ηήο αλαηνιήο ζνπ. Όςσζε ηα κάηηα ζνπ
νιφγπξα, θαη δεο· φινη απηνί ζπγθεληξψλνληαη, έξρνληαη ζε ζέλα νη γηνη ζνπ ζάξζνπλ απφ
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καθξηά, θαη νη ζπγαηέξεο ζνπ ζα ηξαθνχλ ζηα πιεπξά ζνπ. Σφηε, ζα δεηο, θαη ζα ραξείο, θαη
ε θαξδηά ζνπ ζα εθπιαγεί θαη ζα πιαηπλζεί επεηδή, ε αθζνλία ηήο ζάιαζζαο ζα ζηξαθεί ζε
ζέλα νη δπλάκεηο ησλ εζλψλ ζάξζνπλ ζε ζέλα. Πιήζνο απφ θακήιεο ζα ζε ζθεπάζεη, νη
δξνκάδεο θακήιεο ηνχ Μαδηάκ θαη ηνπ Γεθά φινη εθείλνη απφ ηε εβά ζάξζνπλ· ρξπζάθη
θαη ιηβάλη ζα θέξνπλ θαη ζα επαγγειίδνληαη ηνπο επαίλνπο ηνχ Κπξίνπ. ια ηα πξφβαηα ηνπ
Κεδάξ ζα ζπλαρζνχλ ζε ζέλα ηα θξηάξηα ηνχ Νεβατψζ ζα είλαη ζε δηθή ζνπ ρξήζε ζα
πξνζθεξζνχλ εππξφζδεθηα επάλσ ζην ζπζηαζηήξηφ κνπ, θαη εγψ ζα δνμάζσ ηνλ νίθν ηήο
δφμαο κνπ. Αηφηη ν νίθνο κνπ νλνκάδεηαη νίθν πξνζεπρήο γηα φια ηα έζλε. Αφμα ζηελ

αγία Σξηάδα ακήλ.
Ζζαΐαο 42:5-17
Έηζη ιέεη ν Θεφο ν Κχξηνο, απηφο πνπ δεκηνχξγεζε ηνπο νπξαλνχο, θαη ηνπο
άπισζε απηφο πνπ ζηεξέσζε ηε γε, θαη φζα γελληνχληαη απ' απηή απηφο πνπ έδσζε πλνή
ζηνλ ιαφ, πνπ είλαη επάλσ ζ' απηή, θαη πλεχκα ζ' απηνχο πνπ πεξπαηνχλ επάλσ ζ' απηή.
Βγψ ν Κχξηνο ζε θάιεζα κε δηθαηνζχλε, θαη ζα θξαηάσ ην ρέξη ζνπ, θαη ζα ζε δηαθπιάηησ,
θαη ζα ζε θάλσ δηαζήθε ηνχ ιανχ, θσο ησλ εζλψλ γηα λα αλνίμεηο ηα κάηηα ησλ ηπθιψλ, θαη
λα βγάιεηο ηνχο δεζκίνπο απφ ηα δεζκά, απηνχο πνπ θάζνληαη κέζα ζε ζθνηάδη απφ ην ζπίηη
ηήο θπιαθήο. Βγψ είκαη ν Κχξηνο απηφ είλαη ην φλνκά κνπ θαη δελ ζα δψζσ ηε δφμα κνπ ζε
άιινλ νχηε ηελ αίλεζή κνπ ζηα γιππηά. Αέζηε, ήξζαλ ηα εμαξρήο θαη εγψ αλαγγέιισ λέα
πξάγκαηα· πξηλ αλαθπηξψζνπλ, ζαο κηιάσ γη' απηά. Φάιιεηε ζηνλ Κχξην έλα λέν ηξαγνχδη,
ηε δφμα ηνπ απφ ηα άθξα ηήο γεο, εζείο πνπ θαηεβαίλεηε ζηε ζάιαζζα, θαη φια φζα
ππάξρνπλ κέζα ζ' απηή ηα λεζηά, θαη φζνη θαηνηθνχλ ζ' απηά. Δ έξεκνο θαη νη πφιεηο ηεο, αο
πςψζνπλ θσλή, νη θσκνπφιεηο πνπ ηηο θαηνηθεί ν Κεδάξ· αο ςάιινπλ νη θάηνηθνη ηεο ειά,
αο αιαιάδνπλ απφ ηηο θνξπθέο ησλ βνπλψλ. Ώο δψζνπλ δφμα ζηνλ Κχξην, θαη αο
αλαγγείινπλ ηελ αίλεζή ηνπ ζηα λεζηά. Ο Κχξηνο ζα βγεη σο ηζρπξφο ζα δηεγείξεη δήιν σο
πνιεκηζηήο· ζα θσλάμεη, κάιηζηα ζα βξπρήζεη, ζα ππεξηζρχζεη ελάληηα ζηνπο πνιεκίνπο
ηνπ. Ώπφ πνιχ θαηξφ ζηψπεζα· ζα κείλσ ήζπρνο; Θα θξαηήζσ ηνλ εαπηφ κνπ; Σψξα ζα
θσλάμσ, ζαλ απηή πνπ γελλάεη ζα θαηαζηξέςσ θαη ζα θαηαπηψ καδί. Θα εξεκψζσ βνπλά
θαη ιφθνπο, θαη ζα θαηαμεξάλσ θάζε ρνξηάξη ηνπο θαη ζα θάλσ ηνπο πνηακνχο λεζηά, θαη
ζα μεξάλσ ηηο ιίκλεο. Καη ζα θέξσ ηνχο ηπθινχο απφ δξφκν πνπ δελ ήμεξαλ, ζα ηνπο
νδεγήζσ ζε κνλνπάηηα πνπ δελ γλψξηδαλ· ζα θάλσ κπξνζηά ηνπο ην ζθνηάδη θσο, θαη ηα
ζηξεβιά ίζηα. Ώπηά ηα πξάγκαηα ζα ηνπο θάλσ, θαη δελ ζα ηνπο εγθαηαιείςσ. ηξάθεθαλ
πξνο ηα πίζσ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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Ζζαΐαο 49:13-23
Βπθξαίλεζηε, νπξαλνί θαη αγάιινπ, γε ηα βνπλά, αιαιάμηε επεηδή, ν Κχξηνο
παξεγφξεζε ηνλ ιαφ ηνπ, θαη ειέεζε ηνπο ζιηκκέλνπο ηνπ. Ώιιά, ε ηψλ είπε: Ο Κχξηνο κε
εγθαηέιεηςε, θαη ν Κχξηφο κνπ κε ιεζκφλεζε. Μπνξεί ε γπλαίθα λα ιεζκνλήζεη ην βξέθνο
ηεο πνπ ζειάδεη, ψζηε λα κε ειεήζεη ην παηδί ηήο θνηιηάο ηεο; Ώιιά, θη αλ απηέο
ιεζκνλήζνπλ, εγψ φκσο δελ ζα ζε ιεζκνλήζσ. Αεο, ζε έρσ δσγξαθίζεη επάλσ ζηηο
παιάκεο κνπ ηα ηείρε ζνπ είλαη πάληνηε κπξνζηά κνπ. Σα παηδηά ζνπ ζάξζνπλ κε βηαζχλε
απηνί, φκσο, πνπ ζε θαηαζηξέθνπλ θαη ζε εξεκψλνπλ, ζα βγνπλ έμσ απφ ζέλα. Όςσζε ηα
κάηηα ζνπ νιφγπξα, θαη δεο φινη απηνί ζπγθεληξψλνληαη καδί, έξρνληαη ζε ζέλα. Γσ εγψ,
ιέεη ν Κχξηνο, φηη φινπο απηνχο ζα ηνπο ληπζείο εζχ ζαλ θφζκεκα, θαη ζα ηνπο ζηνιηζηείο
ζαλ λχθε. Βπεηδή, νη αθαληζκέλνη ζνπ θαη νη εξεκσκέλνη ζνπ ηφπνη, θαη ε θαηαθζαξκέλε
γε ζνπ, ζα είλαη κάιηζηα πάξα πνιχ ζηελνί γηα ηνπο θαηνίθνπο ζνπ θαη εθείλνη, πνπ ζε
θαηέηξσγαλ, ζα θξαηεζνχλ καθξηά απφ ζέλα. Σα παηδηά πνπ ζα απνθηήζεηο χζηεξα απφ ηελ
αηεθλία ζνπ, ζα πνπλ επηπιένλ ζηα απηηά ζνπ: Βίλαη ζηελφο ν ηφπνο γηα κέλα· θάλε κνπ έλαλ
ηφπν γηα λα θαηνηθήζσ. Σφηε, ζα πεηο ζηελ θαξδηά ζνπ: Πνηνο ηα γέλλεζε απηά ζε κέλα, ελψ
εγψ ήκνπλ αηεθλσκέλε, θαη έξεκε, αηρκάισηε, θαη κεηαθεξφκελε; Κη απηά, πνηνο ηα
έζξεςε; Αέζηε, εγψ είρα εγθαηαιεηθζεί κφλε απηά, πνχ ήζαλ; Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο:
Αεο, ζα πςψζσ ην ρέξη κνπ πξνο ηα έζλε, θαη ζα ζηήζσ ηε ζεκαία κνπ πξνο ηνπο ιανχο, θαη
ζα θέξνπλ ηνχο γηνπο ζνπ θξαηψληαο ηνπο ζηελ αγθαιηά, θαη νη ζπγαηέξεο ζνπ ζα θεξζνχλ
επάλσ ζε ψκνπο θαη νη βαζηιηάδεο ζα είλαη νη παηδνηξφθνη ζνπ, θαη νη βαζίιηζζέο ηνπο νη
ηξνθνί ζνπ· ζα ζε πξνζθπλήζνπλ κε ην πξφζσπν πξνο ηε γε, θαη ζα γιείθνπλ ην ρψκα ησλ
πνδηψλ ζνπ θαη ζα γλσξίζεηο φηη, εγψ είκαη ν Κχξηνο,θαη φηη εθείλνη πνπ κε πξνζκέλνπλ,δελ
ζα ληξνπηαζηνχλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηεξεκίαο 31:23-28
Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ, ν Θεφο ηνχ Εζξαήι: Ώθφκα ζα ιέλε απηφ ηνλ
ιφγν ζηε γε ηνχ Ενχδα, θαη ζηηο πφιεηο ηνπ, φηαλ επηζηξέςσ ηελ αηρκαισζία ηνπο: Ο Κχξηνο
λα ζε επινγήζεη, θαηνηθία δηθαηνζχλεο, βνπλφ αγηφηεηαο! Καη ζα θαηνηθήζνπλ κέζα ζ' απηή
ν Ενχδαο, θαη φιεο νη πφιεηο ηνπ καδί, νη γεσξγνί, θαη απηνί πνπ βγαίλνπλ κε ηα θνπάδηα
επεηδή, ρφξηαζα ηελ παξαιπκέλε ςπρή, θαη γέκηζα θάζε ζιηκκέλε ςπρή. Γη' απηφ, μχπλεζα,
θαη θνίηαμα θαη ν χπλνο κνπ ζηάζεθε ζε κέλα γιπθφο. Αέζηε, έξρνληαη εκέξεο, ιέεη ν
Κχξηνο, θαη ζα ζπείξσ ηνλ νίθν Εζξαήι θαη ηνλ νίθν Ενχδα κε ζπέξκα αλζξψπνπ, θαη κε
ζπέξκα θηήλνπο. Καη θαζψο αγξππλνχζα επάλσ ηνπο γηα λα μεξηδψλσ, θαη λα θαηαζθάβσ,
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θαη λα θαηεδαθίδσ, θαη λα θαηαζηξέθσ, θαη λα θαηαζιίβσ, έηζη ζα αγξππλήζσ επάλσ ηνπο,
γηα λα νηθνδνκψ, θαη λα θπηεχσ, ιέεη ν Κχξηνο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Αββαθνχκ 3:2-19
Κχξηε, άθνπζα ηελ αθνή ζνπ, θαη θνβήζεθα Κχξηε, δσνπνίεη ην έξγν ζνπ ζηε
δηαδξνκή ησλ εηψλ ζηε δηαδξνκή ησλ εηψλ, θάλ' ην γλσζηφ κέζα ζηελ νξγή ζνπ, ζπκήζνπ
ην έιενο. Ο Θεφο ήξζε απφ ηε Θαηκάλ, θαη ν Άγηνο απφ ην βνπλφ Φαξάλ. Δ δφμα ηνπ
ζθέπαζε ηνπο νπξαλνχο, θαη απφ ηελ αίλεζή ηνπ ήηαλ γεκάηε ε γε. Καη ε ιάκςε ηνπ ήηαλ
ζαλ ην θσο αθηίλεο έβγαηλαλ απφ ην ρέξη ηνπ, θαη εθεί ήηαλ ν θξπςψλαο ηήο δχλακήο ηνπ.
Μπξνζηά ηνπ πξνπνξεπφηαλ ν ζάλαηνο, θαη αζηξαπέο έβγαηλαλ θάησ απφ ηα πφδηα ηνπ.
ηάζεθε, θαη κέηξεζε ηε γε θνίηαμε, θαη δηέιπζε ηα έζλε θαη ηα αηψληα βνπλά
ζπληξίθηεθαλ, θαη νη αηψληνη ιφθνη ηαπεηλψζεθαλ νη δξφκνη ηνπ είλαη αηψληνη. Βίδα ηηο
ζθελέο ηήο Ώηζηνπίαο κε ζιίςε ηξφκαμαλ ηα παξαπεηάζκαηα ηεο γεο Μαδηάκ. Μήπσο
νξγίζηεθε ν Κχξηνο ελάληηα ζηνπο πνηακνχο; Μήπσο ν ζπκφο ζνπ ήηαλ ελάληηα ζηνπο
πνηακνχο; Ή, ε νξγή ζνπ ελάληηα ζηε ζάιαζζα, ψζηε αλέβεθεο επάλσ ζηα άινγά ζνπ, θη
επάλσ ζηηο άκαμέο ζνπ γηα ζσηεξία; χξζεθε έμσ ην ηφμν ζνπ, θαζψο αλήγγεηιεο κε φξθν
ζηηο θπιέο. Βζχ έζρηζεο ηε γε ζε πνηακνχο. ε είδαλ ηα βνπλά, θαη ηξφκαμαλ ήξζε
θαηαθιπζκφο απφ λεξά ε άβπζζνο εμέπεκςε ηε θσλή ηεο, χςσζε ηα ρέξηα ηεο. Ο ήιηνο θαη
ην θεγγάξη ζηάζεθαλ ζην θαηνηθεηήξηφ ηνπο πεξπαηνχζαλ ζην θσο ησλ βειψλ ζνπ, ζηε
ιάκςε ηήο ιφγρεο ζνπ, πνπ άζηξαθηε. Με αγαλάθηεζε πέξαζεο κέζα απφ ηε γε, κε ζπκφ
θαηαπάηεζεο ηα έζλε. ΐγήθεο γηα ζσηεξία ηνχ ιανχ ζνπ,γηα ζσηεξία ηνχ ρξηζκέλνπ ζνπ·
πάηαμεο ηνλ αξρεγφ ηνχ νίθνπ ησλ αζεβψλ,απνθάιπςεο ηα ζεκέιηα κέρξη ην βάζνο. Με ηηο
ιφγρεο ηνπ δηαπέξαζεο ην θεθάιη ησλ ζηξαηαξρψλ ηνπ· φξκεζαλ ζαλ αλεκνζηξφβηινο γηα λα
κε δηαζθνξπίζνπλ ε αγαιιίαζή ηνπο ήηαλ ζάλ λα επξφθεηην λα θαηαθάλε θξπθά ηνλ θησρφ.
Πέξαζεο κέζα απφ ηε ζάιαζζα καδί κε ηα άινγά ζνπ, δηακέζνπ ζσξψλ απφ πνιιά λεξά.
Άθνπζα, θαη ζπληαξάρηεθαλ ηα εληφζζηά κνπ ζηε θσλή ηα ρείιε κνπ έηξεκαλ ε ζαζξφηεηα
κπήθε ζηα θφθαιά κνπ,θαη απφ θάησ κνπ πήξα ηξφκν φκσο, θαηά ηελ εκέξα ηήο ζιίςεο ζα
αλαπαπζψ, φηαλ αλέβεη ελάληηα ζηνλ ιαφ απηφο πνπ πξφθεηηαη λα ηνλ εθπνξζήζεη. Ώθφκα
θαη αλ ε ζπθηά δελ βιαζηήζεη νχηε ζα ππάξρεη θαξπφο ζηηο ακπέινπο αλ ν θφπνο ηνχ
ειηφδεληξνπ καηαησζεί, θαη ηα ρσξάθηα δελ δψζνπλ ηξνθή ην θνπάδη εμνινζξεπηεί απφ ηε
κάληξα, θαη δελ ππάξρνπλ βφδηα ζηνπο ζηαχινπο εγψ, φκσο, ζα επθξαίλνκαη ζηνλ Κχξην, ζα
ραίξνκαη ζηνλ Θεφ ηήο ζσηεξίαο κνπ. Ο Κχξηνο ν Θεφο είλαη ε δχλακή κνπ, θαη ζα θάλεη ηα
πφδηα κνπ ζαλ ησλ ειαθηψλ θαη ζα κε θάλεη λα πεξπαηάσ επάλσ ζηνπο ςεινχο ηφπνπο κνπ.

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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Εαραξίαο 2:10-13
Να ληψζεηο επραξίζηεζε,θαη λα επθξαίλεζαη, ζπγαηέξα ηψλ επεηδή, δεο, εγψ
έξρνκαη,θαη ζα θαηνηθήζσ ζην κέζνλ ζνπ, ιέεη ν Κχξηνο. Καη πνιιά έζλε ζα ελσζνχλ καδί
κε ηνλ Κχξην θαηά ηελ εκέξα εθείλε, θαη ζα είλαη ιαφο κνπ θαη ζα θαηνηθήζσ ζην κέζνλ
ζνπ,θαη ζα γλσξίζεηο φηη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ κε έζηεηιε ζε ζέλα. Καη ν Κχξηνο ζα
θιεξνλνκήζεη νινθιεξσηηθά ηνλ Ενχδα γηα κεξίδα ηνπ ζηελ άγηα γε, θαη ζα εθιέμεη πάιη
ηελ Εεξνπζαιήκ. ψπα, θάζε ζάξθα, κπξνζηά ζηνλ Κχξην επεηδή, ζεθψζεθε απφ ηελ
θαηνηθία ηήο αγηφηεηάο ηνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 49:6-11
Θα ζε δψζσ θσο ζηα έζλε,γηα λα είζαη ε ζσηεξία κνπ κέρξηο εζράηνπ ηήο γεο. Έηζη
ιέεη ν Κχξηνο, ν Λπηξσηήο ηνχ Εζξαήι, ν Άγηφο ηνπ, πξνο εθείλνλ ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο
θαηαθξνλεί, πξνο εθείλνλ πνπ ην έζλνο αεδηάδεη, πξνο ηνλ δνχιν ησλ εμνπζηαζηψλ:
ΐαζηιηάδεο ζα ζε δνπλ θαη ζα ζεθσζνχλ, εγεκφλεο θαη ζα ζε πξνζθπλήζνπλ, έλεθα ηνπ
Κπξίνπ, πνπ είλαη πηζηφο, ηνπ Ώγίνπ ηνχ Εζξαήι, πνπ ζε έθιεμε. Έηζη ιέεη ν Κχξηνο: ε
θαηξφ δεθηφ ζε εηζάθνπζα, θαη ζε εκέξα ζσηεξίαο ζε βνήζεζα θαη ζα ζε δηαθπιάμσ, θαη ζα
ζε δψζσ γηα δηαζήθε ησλ ιαψλ, γηα λα αλνξζψζεηο ηε γε, λα θιεξνδνηήζεηο εξεκσκέλεο
θιεξνλνκηέο ιέγνληαο ζηνπο δεζκίνπο: ΐγείηε 'εμσ ζ' απηνχο πνπ είλαη ζην ζθνηάδη:
Φαλεξσζείηε. Θα βνζθεζνχλ θνληά ζηνπο δξφκνπο, θαη νη βνζθέο ηνπο ζα είλαη ζε φινπο
ηνχο ςεινχο ηφπνπο. Αελ ζα πεηλάζνπλ νχηε ζα δηςάζνπλ δελ ζα ηνπο πξνζβάιεη νχηε ν
θαχζσλαο νχηε ν ήιηνο επεηδή, απηφο πνπ ηνπο ειεεί, ζα ηνπο νδεγήζεη, θαη ζα ηνπο θέξεη
δηακέζνπ πεγψλ κε λεξά. Καη φια ηα βνπλά κνπ ζα ηα θάλσ δξφκνπο, θαη ηα κνλνπάηηα κνπ
ζα πςσζνχλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

νθία νινκψληαο 5:1-7
Σφηε, θαηά ηελ εκέξα εθείλε ηεο θξίζεσο,ζα ζηαζεί κε πνιχ ζάξξνο ν δίθαηνο
ελψπηνλ εθείλσλ,νη νπνίνη ηνλ έζιηςαλ θαη θαηεπάηεζαλ ηνπο θφπνπο ηνπ. Βθείλνη,φηαλ ζα
ηνλ δνπλ,ζα ηαξαρζνχλ,ζα θαηαιεθζνχλ απφ δεηλφ θφβν,ζα θαηαπιαγνχλ γηα ηελ
απξνζδφθεηε ζσηεξία ηνπ. Μεηακεινχκελνη γηα ηελ ειεεηλή ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη
εθείλνπ θαη ππφ ην θξάηνο κεγάιεο ςπρηθήο αγσλίαο βξηζθφκελνη,ζα αλαζηελάμνπλ θαη ζα
πνπλ.“Ώπηφο δελ είλαη εθείλνο, ηνλ νπνίν εκείο νη αζχλεηνη θαη κσξνί πεξηεγεινχζακε θαη
ηνλ είρακε θαηαζηήζεη εκπαηθηηθή παξνηκία; Ννκίζακε φηη φιε ηνπ ε δσή ήηαλ κία ηξέιια
θαη ζεσξήζακε ληξνπή ηνλ πξψνξν ζάλαηφ ηνπ. Πσο φκσο ηψξα έρεη θαηαηαρζεί κεηαμχ
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ησλ πηψλ ηνπ Θενχ,ε ζέζε ηνπ θαη ε θιεξνλνκηά ηνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ αγίσλ; Άξα
ινηπφλ ζα ζθεθηνχλ είρακε απνκαθξπλζεί απφ ην δξφκν ηεο αιήζεηαο? Πνηέ ε δσή καο δε
θσηίζηεθε κε ην θσο ηεο δηθαηνζχλεο θη ν ήιηνο ηεο δσήο πνηέ δελ αλέηεηιε πάλσ καο.
Υνξηάζακε κέζα ζηνπο δξφκνπο ηεο παξαλνκίαο θαη ηεο απσιείαο. Πεξάζακε αδηάβαηεο
εξήκνπο,αιιά ηνλ δξφκν ηνπ Κπξίνπ δελ ηνλ γλσξίζακε. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικφο 78:65,60
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Σφηε, ζεθψζεθε ν Κχξηνο ζαλ απφ χπλν ζαλ άλζξσπνο δπλαηφο πνπ βνά απφ θξαζί
θαη πάηαμε ηνπο ερζξνχο ηνπ πξνο ηα πίζσ έβαιε επάλσ ηνπο αηψληα ληξνπή.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 16:2-11
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Μάξθν,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη πνιχ πξσί, ηελ πξψηε εκέξα ηήο εβδνκάδαο, έξρνληαη ζηνλ ηάθν, φηαλ αλέηεηιε ν
ήιηνο. Καη αλακεηαμχ ηνπο έιεγαλ: Πνηνο ζα απνθπιίζεη ζε καο ηελ πέηξα απφ ηε ζχξα ηνχ
κλήκαηνο; Καη, θαζψο ζήθσζαλ ην βιέκκα ηνπο, παξαηεξνχλ φηη ε πέηξα ήηαλ ήδε
απνθπιηζκέλε επεηδή, ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάιε. Καη φηαλ κπήθαλ ζην κλήκα, είδαλ έλαλ
λεαλία λα θάζεηαη ζηα δεμηά, ληπκέλνλ κε άζπξε ζηνιή θαη ηξφκαμαλ. Καη εθείλνο ιέεη ζ'
απηέο: Με ηξνκάδεηε ηνλ Εεζνχ δεηάηε, ηνλ Ναδαξελφ, ηνλ ζηαπξσκέλν αλαζηήζεθε, δελ
είλαη εδψ δέζηε, ν ηφπνο φπνπ ηνλ είραλ βάιεη. Ώιιά, πεγαίλεηε, πείηε ζηνπο καζεηέο ηνπ,
θαη ζηνλ Πέηξν, φηη πεγαίλεη πξηλ απφ ζαο ζηε Γαιηιαία εθεί ζα ηνλ δείηε, φπσο ζαο είρε
πεη. Καη αθνχ βγήθαλ γξήγνξα έμσ, έθπγαλ απφ ην κλήκα αιιά ηηο θαηείρε ηξφκνο θαη
έθζηαζε θαη δελ είπαλ ηίπνηε ζε θαλέλαλ επεηδή, θνβφληαλ. Καη αθνχ αλαζηήζεθε ην πξσί
ηήο πξψηεο εκέξαο ηήο εβδνκάδαο, θάλεθε πξψηα ζηε Μαξία ηε Μαγδαιελή, απφ ηελ
νπνία είρε βγάιεη επηά δαηκφληα. Βθείλε πήγε θαη ην αλήγγεηιε ζ' απηνχο πνπ είραλ ζηαζεί
καδί ηνπ, ελψ πελζνχζαλ θαη έθιαηγαλ. Καη εθείλνη, φηαλ άθνπζαλ φηη δεη θαη φηη απηή ηνλ
είδε, δελ πίζηεςαλ.
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Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΑΝΑΣΑΖ

Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο
Κνξηλζίνπο Α’ 15:23-49
Κάζε έλαο, φκσο, ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ ηάμε ν Υξηζηφο είλαη ε απαξρή, έπεηηα
φζνη είλαη ηνχ Υξηζηνχ, ζηελ παξνπζία ηνπ χζηεξα ζα είλαη ην ηέινο, φηαλ παξαδψζεη ηε
βαζηιεία ζηνλ Θεφ θαη Παηέξα φηαλ θαηαξγήζεη θάζε αξρή θαη θάζε εμνπζία θαη δχλακε.
Βπεηδή, πξέπεη λα βαζηιεχεη, κέρξηο φηνπ βάιεη φινπο ηνχο ερζξνχο ηνπ θάησ απφ ηα πφδηα
ηνπ ηειεπηαίνο ερζξφο θαηαξγείηαη ν ζάλαηνο. Βπεηδή, «φια ηα ππέηαμε θάησ απφ ηα πφδηα
ηνπ»· θαη φηαλ πεη φηη φια είλαη ππνηαγκέλα, είλαη θαλεξφ φηη εμαηξείηαη απηφο πνπ ππέηαμε
ζ' απηφλ ηα πάληα. Καη φηαλ ηα πάληα ππνηαρζνχλ ζ' απηφλ, ηφηε θαη ν ίδηνο ν Τηφο ζα
ππνηαρζεί ζ' εθείλνλ ν νπνίνο ππέηαμε ζ' απηφλ ηα πάληα, ψζηε λα είλαη ν Θεφο ηα πάληα, ζε
φια. Βπεηδή, ηη ζα θάλνπλ απηνί πνπ βαπηίδνληαη ππέξ ησλ λεθξψλ; Ώλ πξαγκαηηθά νη
λεθξνί δελ αλαζηαίλνληαη, γηαηί θαη βαπηίδνληαη ππέξ ησλ λεθξψλ; Γηαηί θη εκείο
θηλδπλεχνπκε θάζε ψξα; Καζεκεξηλά πεζαίλσ, κα ηελ θαχρεζή κνπ πνπ έρσ γηα ζαο ζηνλ
Εεζνχ Υξηζηφ ηνλ Κχξηφ καο. Ώλ θαηά άλζξσπν πνιέκεζα ζηελ Έθεζν κε ζεξία, πνην είλαη
ην φθεινο ζε κέλα, αλ νη λεθξνί δελ αλαζηαίλνληαη; «Ώο θάκε θαη αο πηνχκε επεηδή, αχξην
πεζαίλνπκε». Με πιαληέζηε «ηα θαιά ήζε ηα θζείξνπλ νη θαθέο ζπλαλαζηξνθέο».
πλέξζεηε ζηνλ εαπηφ ζαο, φπσο είλαη δίθαην, θαη κε ακαξηάλεηε· επεηδή, κεξηθνί έρνπλ
αγλσζία Θενχ· πξνο εληξνπή ζαο ην ιέσ. Ώιιά, ζα πεη θάπνηνο: Πψο αλαζηαίλνληαη νη
λεθξνί; Καη κε πνην ζψκα έξρνληαη; Άθξνλα, εθείλν πνπ εζχ ζπέξλεηο, δελ δσνγνλείηαη, αλ
δελ πεζάλεη. Καη εθείλν πνπ ζπέξλεηο, δελ ζπέξλεηο ην ζψκα πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη, αιιά
έλαλ γπκλφ θφθθν, ζηηαξηνχ ίζσο ή θάπνηνλ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Ο Θεφο, φκσο, ηνπ δίλεη
ζψκα φπσο ζέιεζε, θαη ζε θάζε έλα απφ ηα ζπέξκαηα ην ηδηαίηεξφ ηνπ ζψκα. Κάζε ζάξθα
δελ είλαη ε ίδηα ζάξθα αιιά, άιιε κελ είλαη ε ζάξθα ησλ αλζξψπσλ, άιιε ε ζάξθα ησλ
θηελψλ, άιιε δε ε ζάξθα ησλ ςαξηψλ, θαη άιιε ησλ πηελψλ. Τπάξρνπλ θαη ζψκαηα
επνπξάληα, θαη ζψκαηα επίγεηα πιελ, άιιε είλαη ε δφμα ησλ επνπξαλίσλ, άιιε δε ε δφμα
ησλ επηγείσλ. Άιιε είλαη ε δφμα ηνχ ήιηνπ, θαη άιιε ε δφμα ηνχ θεγγαξηνχ, θαη άιιε ε
δφμα ησλ αζηεξηψλ επεηδή, αζηέξη απφ αζηέξη δηαθέξεη ζε δφμα. Έηζη θαη ε αλάζηαζε ησλ
λεθξψλ ζπέξλεηαη κε θζνξά, αλαζηαίλεηαη κε αθζαξζία ζπέξλεηαη ρσξίο ηηκή, αλαζηαίλεηαη
κε δφμα ζπέξλεηαη κε αζζέλεηα, αλαζηαίλεηαη κε δχλακε ζπέξλεηαη σο ζψκα δσηθφ,
αλαζηαίλεηαη σο ζψκα πλεπκαηηθφ. Τπάξρεη ζψκα δσηθφ, ππάξρεη θαη ζψκα πλεπκαηηθφ.
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Έηζη, εμάιινπ, είλαη γξακκέλν: Ο πξψηνο άλζξσπνο Ώδάκ «έγηλε ζε ςπρή πνπ δεη» ν
έζραηνο Ώδάκ έγηλε ζε πλεχκα πνπ δσνπνηεί. κσο, φρη πξψηα ην πλεπκαηηθφ, αιιά ην
δσηθφ, έπεηηα ην πλεπκαηηθφ. Ο πξψηνο άλζξσπνο είλαη απφ ηε γε, ρσκαηέληνο ν δεχηεξνο
άλζξσπνο, ν Κχξηνο απφ ηνλ νπξαλφ. πσο ήηαλ ν ρσκαηέληνο, ηέηνηνη είλαη θαη νη
ρσκαηέληνη θαη φπσο είλαη ν επνπξάληνο ηέηνηνη ζα είλαη θαη νη επνπξάληνη. Καη θαζψο
θνξέζακε ηελ εηθφλα ηνπ ρσκαηέληνπ, ζα θνξέζνπκε θαη ηελ εηθφλα ηνπ επνπξάληνπ. Δ

ράξε ηνπ Θενχ παηέξα καο αο έξζεη ζα εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Α’ Πέηξνπ Α’ 3:15-22 , 4:1-6
Να είζηε πάληνηε έηνηκνη ζε απνινγία κε πξαφηεηα θαη θφβν, πξνο θαζέλαλ πνπ
δεηάεη απφ ζαο ιφγν γηα ηελ ειπίδα πνπ είλαη κέζα ζαο έρνληαο αγαζή ζπλείδεζε, ψζηε,
ελψ ζαο θαηαιαινχλ σο θαθνπνηνχο, λα θαηαληξνπηαζηνχλ απηνί πνπ ζπθνθαληνχλ ηελ
θαιή ζαο ελ Υξηζηψ δηαγσγή. Καιχηεξα, δειαδή, λα πάζρεηε αγαζνπνηψληαο, αλ έηζη είλαη
ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, παξά θαθνπνηψληαο. Βπεηδή, θαη ν Υξηζηφο έπαζε κηα θνξά γηα πάληα
γηα ηηο ακαξηίεο, ν δίθαηνο γηα ράξε ησλ αδίθσλ, γηα λα καο θέξεη ζηνλ Θεφ, ν νπνίνο, ελψ
κελ ζαλαηψζεθε θαηά ηε ζάξθα, δσνπνηήζεθε φκσο δηακέζνπ ηνχ Πλεχκαηνο κε ην νπνίν,
αθνχ πνξεχηεθε, θήξπμε θαη πξνο ηα πλεχκαηα πνπ ήζαλ ζηε θπιαθή,ηα νπνία θάπνηε
απείζεζαλ, φηαλ ε καθξνζπκία ηνχ Θενχ, ζηηο εκέξεο ηνχ Νψε, ηνπο πξφζκελε, θαζψο
θαηαζθεπαδφηαλ ε θηβσηφο, ζηελ νπνία δηαζψζεθαλ απφ ην λεξφ ιίγεο (δειαδή, νθηψ)
ςπρέο αληίηππν ηνπ νπνίνπ ζψδεη ζήκεξα θη εκάο ην βάπηηζκα, (φρη ε απνβνιή ηήο
αθαζαξζίαο ηήο ζάξθαο, αιιά ε καξηπξία ηήο αγαζήο ζπλείδεζεο πξνο ηνλ Θεφ), δηακέζνπ
ηήο αλάζηαζεο ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ. Ο νπνίνο είλαη ζηα δεμηά ηνχ Θενχ, θαζψο πνξεχηεθε
ζηνλ νπξαλφ, θαη ζηνλ νπνίν ππνηάρζεθαλ άγγεινη θαη εμνπζίεο θαη δπλάκεηο. Βπεηδή,
ινηπφλ, ν Υξηζηφο έπαζε θαηά ζάξθα γηα ράξε καο, νπιηζηείηε θη εζείο ην ίδην θξφλεκα
δεδνκέλνπ φηη, απηφο πνπ έπαζε θαηά ζάξθα, έπαπζε απφ ηελ ακαξηία γηα λα δήζεηε ηνλ
ππφινηπν ρξφλν κέζα ζηε ζάξθα, φρη πιένλ ζηηο επηζπκίεο ησλ αλζξψπσλ, αιιά ζην ζέιεκα
ηνπ Θενχ. Βπεηδή, αξθεηφο είλαη ζε καο ν πεξαζκέλνο θαηξφο ηνχ βίνπ, φηαλ πξάμακε ην
ζέιεκα ησλ εζλψλ, θαζψο πεξπαηήζακε ζε αζέιγεηεο, επηζπκίεο, νηλνπνζίεο, γιεληνθφπηα,
ζπκπφζηα θαη αζέκηηεο εηδσινιαηξείεο θαη γη' απηφ παξαμελεχνληαη, πνπ εζείο δελ
ζπληξέρεηε καδί ηνπο ζην ίδην μερείιηζκα ηεο αζσηίαο, θαη ζαο βιαζθεκνχλ νη νπνίνη ζα
απνδψζνπλ ιφγν ζ' εθείλνλ πνπ είλαη έηνηκνο λα θξίλεη, δσληαλνχο θαη λεθξνχο. Βπεηδή, γη'
απηφ θεξχρζεθε ην επαγγέιην θαη πξνο ηνπο λεθξνχο, γηα λα θξηζνχλ κελ ζχκθσλα κε ηνπο
αλζξψπνπο θαηά ηε ζάξθα, λα δνπλ φκσο ζχκθσλα κε ηνλ Θεφ θαηά ην πλεχκα. Μελ
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αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηφισλ 2:22-35
Eδάθην απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ
είλαη γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί
καο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Άλδξεο Εζξαειίηεο, αθνχζηε ηνχηα ηα ιφγηα ηνλ Εεζνχ ηνλ Ναδσξαίν, άλδξα πνπ
απνδείρζεθε ζε ζαο απφ ηνλ Θεφ κε δπλάκεηο θαη ηέξαηα θαη ζεκεία, ηα νπνία ν Θεφο έθαλε
αλάκεζά ζαο δηακέζνπ απηνχ, φπσο μέξεηε θη εζείο,ηνχηνλ, παίξλνληάο ηνλ, παξαδνκέλνλ
ζχκθσλα κε ηελ νξηζκέλε βνπιή θαη πξφγλσζε ηνπ Θενχ, κε άλνκα ρέξηα, αθνχ ηνλ
ζηαπξψζαηε, ηνλ ζαλαηψζαηε ηνλ νπνίν ν Θεφο αλέζηεζε, ιχλνληαο ηηο σδίλεο ηνχ ζαλάηνπ,
δεδνκέλνπ φηη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα θξαηηέηαη απ' απηφλ. Βπεηδή, ν Ααβίδ ιέεη γη' απηφλ:
«Έβιεπα ηνλ Κχξην κπξνζηά κνπ δηαξθψο, επεηδή είλαη απφ ηα δεμηά κνπ, γηα λα κε
ζαιεπηψ. Γη' απηφ, επθξάλζεθε ε θαξδηά κνπ, θαη αγαιιίαζε ε γιψζζα κνπ· αθφκα δε θαη ε
ζάξθα κνπ ζα αλαπαπζεί κε ειπίδα. Βπεηδή, δελ ζα εγθαηαιείςεηο ηελ ςπρή κνπ ζηνλ άδε
νχηε ζα αθήζεηο ηνλ φζηφ ζνπ λα δεη θζνξά. Μνπ θαλέξσζεο δξφκνπο δσήο ζα κε ρνξηάζεηο
απφ επθξνζχλε κε ην πξφζσπφ ζνπ». Άλδξεο αδειθνί, κπνξψ λα ζαο πσ κε παξξεζία γηα
ηνλ παηξηάξρε Ααβίδ, φηη θαη πέζαλε θαη ζάθηεθε, θαη ην κλήκα ηνπ είλαη κεηαμχ καο κέρξη
απηή ηελ εκέξα. Βπεηδή, ινηπφλ, ήηαλ πξνθήηεο, θαη ήμεξε φηη ν Θεφο νξθίζηεθε ζ' απηφλ
κε φξθν, φηη απφ ηνλ θαξπφ ηήο νζθχνο ηνπ ζα ζεθψζεη θαηά ζάξθα ηνλ Υξηζηφ, γηα λα ηνλ
θαζίζεη επάλσ ζηνλ ζξφλν ηνπ,πξνβιέπνληαο κίιεζε γηα ηελ αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνχ, φηη ε
ςπρή ηνπ δελ εγθαηαιείθζεθε ζηνλ άδε νχηε ε ζάξθα ηνπ είδε θζνξά. Σνχηνλ ηνλ Εεζνχ ν
Θεφο ηνλ αλέζηεζε, γηα ηνλ νπνίν εκείο είκαζηε κάξηπξεο. Ώθνχ, ινηπφλ, πςψζεθε κε ην
δεμί ρέξη ηνχ Θενχ, θαη πήξε απφ ηνλ Παηέξα ηελ ππφζρεζε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο, ην
μέρπζε, απηφ πνπ ηψξα εζείο βιέπεηε θαη αθνχηε. Βπεηδή, ν Ααβίδ δελ αλέβεθε ζηνπο
νπξαλνχο ιέεη, φκσο, ν ίδηνο: «Βίπε ν Κχξηνο ζηνλ Κχξηφ κνπ: Κάζεζε απφ ηα δεμηά κνπ,
κέρξηο φηνπ βάισ ηνπο ερζξνχο ζνπ σο ππνπφδην ησλ πνδηψλ ζνπ». Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ.
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Φαικφο 118:23-25
Ώπφ ηνπο ςαικνχο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπηή είλαη ε εκέξα πνπ έθαλε ν Κχξηνο αο αγαιιηαζηνχκε, θαη αο επθξαλζνχκε ζ'
απηή. Χ, Κχξηε! Κάλε ζσηεξία, παξαθαιψ σ, Κχξηε! Βπφδσζε, παξαθαιψ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 20:1-18
Κχξηε ειέεζε καο θαη αμίσζε καο λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην.
Βδάθην απφ ην θαηά Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ηελ πξψηε εκέξα ηήο εβδνκάδαο, ε Μαξία ε Μαγδαιελή έξρεηαη ην πξσί ζην
κλήκα, ελψ αθφκα ήηαλ ζθνηάδη, θαη βιέπεη ηελ πέηξα ζεθσκέλε απφ ην κλήκα. Σξέρεη,
ινηπφλ, θαη έξρεηαη ζηνλ ίκσλα Πέηξν, θαη ζηνλ άιινλ καζεηή, ηνλ νπνίν αγαπνχζε ν
Εεζνχο, θαη ηνπο ιέεη: ήθσζαλ ηνλ Κχξην απφ ην κλήκα, θαη δελ μέξνπκε πνχ ηνλ έβαιαλ.
ΐγήθε, ινηπφλ, έμσ ν Πέηξνο θαη ν άιινο καζεηήο, θαη έξρνληαλ ζην κλήκα. Έηξεραλ δε θαη
νη δχν καδί· θαη ν άιινο καζεηήο έηξεμε ηαρχηεξα κπξνζηά απφ ηνλ Πέηξν, θαη ήξζε πξψηνο
ζην κλήκα θαη αθνχ έζθπςε πξνο ηα κέζα, βιέπεη λα θείηνληαη ηα ζάβαλα θαηαγήο φκσο,
δελ κπήθε κέζα. Έξρεηαη, ινηπφλ, ν ίκσλαο Πέηξνο αθνινπζψληαο ηνλ, θαη κπήθε κέζα
ζην κλήκα, θαη θνηηάδεη ηα ζάβαλα λα θείηνληαη θαηαγήο, θαη ην ζνπδάξην, πνπ ήηαλ επάλσ
ζην θεθάιη ηνπ, λα κε θείηεηαη καδί κε ηα ζάβαλα, αιιά ηπιηγκέλν ρσξηζηά ζε έλα κέξνο.
Σφηε, ινηπφλ, κπήθε κέζα θαη ν άιινο καζεηήο, πνπ είρε έξζεη πξψηνο ζην κλήκα, θαη είδε,
θαη πίζηεςε επεηδή,δελ θαηαιάβαηλαλ αθφκα ηε γξαθή, φηη απηφο πξέπεη λα αλαζηεζεί απφ
ηνπο λεθξνχο. Οη καζεηέο, ινηπφλ, αλαρψξεζαλ μαλά ζηα δηθά ηνπο. Δ δε Μαξία ζηεθφηαλ
έμσ, θνληά ζην κλήκα, θιαίγνληαο ελψ, ινηπφλ, έθιαηγε, έζθπςε ζην κλεκείν θαη βιέπεη δχν
αγγέινπο ιεπθνληπκέλνπο, θαζηζκέλνπο, έλαλ θνληά ζην θεθάιη, θαη έλαλ θνληά ζηα πφδηα,
εθεί φπνπ είρε ηνπνζεηεζεί ην ζψκα ηνχ Εεζνχ. Καη εθείλνη ιέλε ζ' απηήλ: Γπλαίθα, γηαηί
θιαηο; Λέεη ζ' απηνχο: Βπεηδή, ζήθσζαλ ηνλ Κχξηφ κνπ, θαη δελ μέξσ πνχ ηνλ έβαιαλ. Καη
αθνχ είπε απηά, ζηξάθεθε πξνο ηα πίζσ, θαη βιέπεη ηνλ Εεζνχ λα ζηέθεηαη, θαη δελ ήμεξε
φηη είλαη ν Εεζνχο. Ο Εεζνχο ιέεη ζ' απηήλ: Γπλαίθα, γηαηί θιαηο; Πνηνλ δεηάο; Βθείλε,
λνκίδνληαο φηη είλαη ν θεπνπξφο, ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, αλ εζχ ηνλ ζήθσζεο, πεο κνπ, πνχ
ηνλ έβαιεο, θαη εγψ ζα ηνλ ζεθψζσ. Ο Εεζνχο ιέεη ζ' απηήλ: Μαξία. Βθείλε, αθνχ
ζηξάθεθε, ιέεη ζ' απηφλ: Ραββνπλί! (πνπ, ζεκαίλεη: Αάζθαιε). Ο Εεζνχο ιέεη ζ' απηήλ: Με
κε αγγίδεηο· επεηδή, δελ αλέβεθα αθφκα πξνο ηνλ Παηέξα κνπ· αιιά, πήγαηλε ζηνπο
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αδειθνχο κνπ, θαη πεο ηνπο: Ώλεβαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα κνπ θαη Παηέξα ζαο, θαη Θεφ κνπ
θαη Θεφ ζαο. Δ Μαξία ε Μαγδαιελή έξρεηαη θαη αλαγγέιιεη ζηνπο καζεηέο φηη είδε ηνλ
Κχξην, θαη φηη ηεο είπε απηά. Ο Εεζνχο εκθαλίδεηαη ζηνπο δέθα καζεηέο.
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Δ παξνχζα κεηάθξαζε ηνπ Καηακέξνο (Βπαγγειηθά-Ώπνζηνιηθά
αλαγλψζκαηα) είλαη θαξπφο αγάπεο γηα ην ιφγν ηνπ Θενχ θαη
απνηέιεζκα ζπιινγηθήο εξγαζίαο κε αίζζεκα βαζχηαηεο επζχλεο. Έρεη
σο ζθνπφ λα ππνβνεζήζεη ην ζχγρξνλν αλαγλψζηε θαη ηδηαίηεξα ηνπο
λένπο ηεο Βιιάδαο γηα ηνπο νπνίνπο ε θαηαλφεζε ηνπ αξαβηθνχ
Καηακέξνο (Βπαγγειηθά-Ώπνζηνιηθά αλαγλψζκαηα) είλαη αδχλαηε ή
δπζρεξήο.
Σν Καηακέξνο απηφ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ λενιαία ηεο
Κνπηνξζφδνμεο Βθθιεζίαο ηεο Βιιάδνο ηεο Παλαγίαο θαη ηνπ αγίνπ
Μάξθνπ, ππφ ηελ επινγία, ηελ επνπηεία θαη ηελ επίβιεςε ησλ παηέξσλ
ηεο, Π.Γ. Αζαλάζην Υετλίλ θαη Π. Μάξθν Νάζελη. Παξαδίδνληαο ηε
κεηάθξαζε απηή ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, αηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε λα
επραξηζηήζνπκε φινπο φζνη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν
ζπλεηέιεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Έρνληαο ηε ζπλαίζζεζε φηη
θακία κεηάθξαζε δελ είλαη απαιιαγκέλε αδπλακηψλ, αλακέλνπκε θάζε
θαινπξναίξεηε παξαηήξεζε ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ζε κειινληηθή
επαλέθδνζε.

Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κέζνλ (ζηνηρεηνζεζία,
εθηχπσζε, ερνιεςία, εθθψλεζε) θαη γηα νπνηαλδήπνηε αηηία
αλαπαξαγσγή ελ φισ ή ελ κέξεη ηεο παξνχζεο κεηαθξάζεσο ή θίικ
απηήο, ρσξίο πξνεγνχκελε (γηα θάζε αλαπαξαγσγή) έγγξαθε άδεηα
ηεο Κνπηηθήο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.
(Πξψηε έθδνζε 2009-2010)
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