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Το Αποστολικό ανάγνωσμα αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων, κατά την
περίοδο του Πεντηκοσταρίου και στις επιστολές των Αποστόλων, που απέστειλαν σε
διάφορες Εκκλησίες, όλη την άλλη περίοδο. Οι Απόστολοι είναι εκείνοι, που έλαβαν την
εντολή από τον Χριστό να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικουμένη. Οι ίδιοι
έφθασαν στην θέωση και στην συνέχεια οι λόγοι τους περιγράφουν αυτή την ευλογημένη
κατάσταση, αλλά και την μέθοδο την οποία χρησιμοποίησαν. Δεν είναι μερικοί καλοί
άνθρωποι, μερικοί θεολόγοι που έχουν τελειώσει ένα Πανεπιστήμιο, αλλά οι πραγματικοί
θεολόγοι της Εκκλησίας, που έφθασαν στην θέωση και τον αγιασμό. Τα αποστολικά
κείμενα είναι θεολογικά που σχετίζονται με την οντολογική σωτηρία του ανθρώπου και
όχι απλώς ηθικολογικά.
Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι ο λόγος του Χριστού, αναφέρεται είτε σε
ένα θαύμα που έκανε ο Χριστός, είτε σε μια παραβολή Του, είτε σε μια διδασκαλία Του.
Επίσης περιγράφουν ΤΗ Χριστολογία σε όλες τις διαστάσεις της. Όταν κανείς διαβάζει με
προσοχή τα λόγια του Χριστού και έχει καθαρές αισθήσεις, τότε μπορεί να αντιληφθεί
την ενέργεια που εξέρχεται από τους λόγους Του. Διότι οι λόγοι του Χριστού δεν είναι
απλώς ανθρωποκεντρικοί λόγοι, αλλά είναι λόγοι ζωής και σωτηρίας, είναι ενέργεια του
Θεού. Γι’ αυτό και πριν από το Ευαγγέλιο, ο ιερέας διαβάζει μια ιδιαίτερη προσευχή, δια
της οποίας παρακαλεί τον Θεό να στείλει την Χάρη και ενέργειά Του ώστε να
κατανοήσουμε τα ευαγγελικά λόγια και στην συνέχεια, βέβαια, να μας δώσει τον φόβο
ώστε αφού καταπατήσουμε τις σαρκικές επιθυμίες να ζήσουμε την πνευματική πολιτεία.
Η ανάγνωση των Αποστολικών και κυρίως των Ευαγγελικών περικοπών
πρέπει να γίνεται με σκοπό ότι αυτά πρέπει να μετατρέψουν την ζωή μας, να μας
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προετοιμάσουν για την μέθεξη των μεγάλων δώρων. Διότι ο λόγος του Θεού μας
καθαρίζει την καρδιά για να λάβουμε μεγαλύτερα δώρα, να ενωθούμε με τον Χριστό.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
* Οι αριθμοί των ψαλμών στα ΕυαγγελικάΑποστολικά αναγνώσματα Αλ Καταμάρας (Κοπτική έκδοση),
διαφέρουν από τους αριθμούς που υπάρχουν στο αντίστοιχο
βιβλίο έκδοσης (Βηρυτός), διότι ο χωρισμός των στίχων στην
έκδοση (Βηρυτός) είναι σύγχρονος, ενώ στις Κόπτικες
εκδόσεις ο χωρισμός των στίχων είναι παλιός, έτσι εξηγείται
αυτή η διαφορά. Για αυτό το λόγο η νεολαία της Αιγυπτιακής
εκκλησίας της Παναγίας και του αποστόλου Μάρκου από
κοινού με τη βοήθεια, εποπτεία ευλογία των πατέρων της,
Π.Δ Αθανάσιο Χεϊνίν και Π. Μάρκο Νάσεντ αποφάσισαν
να σας παραδώσουν, αγαπητοί αναγνώστες μας αυτό το βιβλίο
σύμφωνα με την έκδοση (Βηρυτός), η ευλογία και η χάρη των
ιερών κειμένων να γεμίσουν και να αγιάσουν τη ζωή σας.
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ΤΟΥΤ
ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥΤ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 30:4,10
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ψαλμωδήστε στον Κύριο, οι όσιοί του, και υμνείτε στην ανάμνηση της
αγιοσύνης του. Άκουσε, Κύριε, και ελέησε με Κύριε, γίνε βοηθός μου.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 11:11-19
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Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Σας διαβεβαιώνω, ανάμεσα σ' εκείνους που γεννήθηκαν από γυναίκες δεν
σηκώθηκε μεγαλύτερος από τον Βαπτιστή Ιωάννη όμως, ο μικρότερος στη βασιλεία των
ουρανών είναι μεγαλύτερος απ' αυτόν. Και από τις ημέρες τού Βαπτιστή Ιωάννη μέχρι
αυτή τη στιγμή, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιαστές τήν αρπάζουν. Επειδή,
όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτευσαν μέχρι τον Ιωάννη. Και αν θέλετε να το
δεχθείτε, αυτός είναι ο Ηλίας, που επρόκειτο να έρθει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας
ακούει. Αλλά, με τι να εξομοιώσω αυτή τη γενεά; Είναι όμοια με παιδάκια που κάθονται
σε αγορές, και φωνάζουν στους συντρόφους τους, και λένε: Σας παίξαμε φλογέρα, και δεν
χορέψατε σας είπαμε μοιρολόγια, και δεν θρηνήσατε. Επειδή, ήρθε ο Ιωάννης, μήτε
τρώγοντας μήτε πίνοντας και λένε: Έχει δαιμόνιο. Ήρθε ο Υιός τού ανθρώπου τρώγοντας
και πίνοντας και λένε: Δέστε, ένας άνθρωπος φαγάς και κρασοπότης, φίλος τελωνών και
αμαρτωλών. Και η σοφία δικαιώθηκε από τα παιδιά της.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 31:1,19
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα, η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Σε σένα, Κύριε, ήλπισα ας μη ντροπιαστώ στον αιώνα μέσα στη δικαιοσύνη
σου, σώσε με. Πόσο μεγάλη είναι η αγαθότητά σου, την οποία φύλαξες σ' εκείνους που σε
φοβούνται.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 21:23-27
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο αξίζει η παντοτινή δόξα αιώνια
αμήν.
Και όταν ήρθε στο ιερό, καθώς δίδασκε, ήρθαν κοντά του οι αρχιερείς και οι
πρεσβύτεροι του λαού, λέγοντας: Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά; Και ποιος σου έδωσε
αυτή την εξουσία; Και ο Ιησούς, απαντώντας, τους είπε: Θα σας ρωτήσω και εγώ έναν
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λόγο, που αν μου πείτε, θα σας πω και εγώ με ποια εξουσία τα κάνω αυτά το βάπτισμα
του Ιωάννη από πού ήταν; Από τον ουρανό ή από τους ανθρώπους; Και εκείνοι
σκέπτονταν μέσα τους, λέγοντας: Αν πούμε: Από τον ουρανό, θα μας πει: Γιατί, λοιπόν,
δεν πιστέψατε σ' αυτόν; Αν, όμως, πούμε: Από τους ανθρώπους, φοβόμαστε το πλήθος
επειδή, όλοι έχουν τον Ιωάννη ως προφήτη. Και απαντώντας στον Ιησού, είπαν: Δεν
ξέρουμε. Κι αυτός είπε σ' αυτούς: Ούτε εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΙΜΟΘΕΟ Α’ 1:12-19
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο, η ευλογία του ας
είναι μαζί μας αμήν.
Και ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, που με ενδυνάμωσε, ότι με
θεώρησε πιστό, και με έταξε στη διακονία, εμένα που άλλοτε ήμουν βλάσφημος, και
διώκτης και υβριστής ελεήθηκα, όμως, επειδή, καθώς ήμουν σε άγνοια, έπραξα μέσα σε
απιστία αλλά η χάρη τού Κυρίου μας υπερπερίσσευσε με πίστη και αγάπη που υπάρχει
στον Ιησού Χριστό. Πιστός ο λόγος και άξιος κάθε αποδοχής, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε
στον κόσμο για να σώσει τούς αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ αλλά, γι'
αυτό ελεήθηκα, ώστε ο Ιησούς Χριστός να δείξει πρώτα σε μένα την όλη μακροθυμία του,
για παράδειγμα αυτών που πρόκειται να πιστεύουν σ' αυτόν για αιώνια ζωή. Και στον
βασιλιά των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό, είθε να είναι τιμή και
δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αυτή την παραγγελία παραδίνω σε σένα, παιδί μου
Τιμόθεε, σύμφωνα με τις προφητείες που προηγήθηκαν για σένα, να στρατεύεις, σύμφωνα
μ' αυτές, την καλή στρατεία, έχοντας πίστη και συνείδηση αγαθή. Η χάρη του Θεού

Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 1:22-27
Η επιστολή του αποστόλου Ιακώβου,η ευλογία του ας είναι μαζί
μας αμήν.
Γίνεστε δε εκτελεστές τού λόγου, και όχι μονάχα ακροατές, εξαπατώντας τον
εαυτό σας. Επειδή, αν κάποιος είναι ακροατής τού λόγου, και όχι εκτελεστής, αυτός
μοιάζει με έναν άνθρωπο, που κοιτάζει το φυσικό του πρόσωπο μέσα σε καθρέφτη επειδή,
κοίταξε τον εαυτό του, και αναχώρησε, κι αμέσως λησμόνησε ποιος ήταν. Όποιος, όμως,
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εγκύψει στον τέλειο νόμο τής ελευθερίας, και επιμείνει σ' αυτόν, αυτός που έγινε όχι
ακροατής, που λησμονεί, αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι μακάριος κατά την
εκτέλεσή του. Αν κάποιος ανάμεσά σας νομίζει ότι είναι θρήσκος, και δεν χαλινώνει τη
γλώσσα του, αλλά εξαπατάει την καρδιά του, η θρησκεία του είναι μάταιη. Θρησκεία
καθαρή και χωρίς ψεγάδι μπροστά στον Θεό και Πατέρα είναι τούτη: Να επισκέπτεται
τους ορφανούς και τις χήρες στη θλίψη τους, και να τηρεί τον εαυτό του αμόλυντο από
τον κόσμο. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο

κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του
Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:25-33
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και ενώ ο Ιωάννης τελείωνε τον δρόμο του, έλεγε: Για ποιον με στοχάζεστε
ότι είμαι; Δεν είμαι εγώ αλλά, δέστε, ύστερα από μένα έρχεται εκείνος, του οποίου δεν
είμαι άξιος να λύσω το υπόδημα των ποδιών του. Άνδρες αδελφοί, γιοι τού γένους τού
Αβραάμ, και εκείνοι ανάμεσά σας που φοβούνται τον Θεό, σε σας στάλθηκε ο λόγος
αυτής τής σωτηρίας. Επειδή, αυτοί που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ, και οι άρχοντές
τους, αφού δεν γνώρισαν αυτόν μήτε τα λόγια των προφητών, που διαβάζονται κάθε
σάββατο, τα εκπλήρωσαν, όταν τον κατέκριναν και ενώ δεν βρήκαν καμιά αιτία θανάτου,
ζήτησαν από τον Πιλάτο να θανατωθεί. Και όταν τελείωσαν όλα τα γραμμένα γι' αυτόν,
αφού τον κατέβασαν από το ξύλο, τον έβαλαν σε μνήμα. Ο Θεός, όμως, τον ανέστησε από
τους νεκρούς ο οποίος, για πολλές ημέρες, φάνηκε σ' αυτούς, που είχαν ανέβει μαζί του
από τη Γαλιλαία στην Ιερουσαλήμ, οι οποίοι είναι μάρτυρές του προς τον λαό. Κι εμείς
ευαγγελιζόμαστε σε σας την υπόσχεση που έγινε στους Πατέρες, ότι ο Θεός την
εκπλήρωσε αυτή σε μας, τα παιδιά τους, ανασταίνοντας τον Ιησού. Ο λόγος του

Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία
του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 31:23,19
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.

9

Αγαπήστε τον Κύριο, όλοι οι όσιοί του ο Κύριος φυλάττει τους πιστούς.
Πόσο μεγάλη είναι η αγαθότητά σου, την οποία φύλαξες σ' εκείνους που σε φοβούνται.

`

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 7:28-35

Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα αιώνια
αμήν.
Επειδή, σας λέω ότι, ανάμεσα σ' αυτούς που γεννήθηκαν από γυναίκα
κανένας προφήτης δεν είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή εντούτοις, ο
μικρότερος μέσα στη βασιλεία τού Θεού είναι μεγαλύτερος απ' αυτόν. Και ολόκληρος ο
λαός ακούγοντας, και οι τελώνες, δικαίωσαν τον Θεό καθώς που βαπτίστηκαν το
βάπτισμα του Ιωάννη. Ενώ οι Φαρισαίοι και οι νομικοί αθέτησαν για τον εαυτό τους τη
βουλή τού Θεού, καθώς δεν βαπτίστηκαν απ' αυτόν. Και ο Κύριος είπε: Με τι, λοιπόν, να
εξομοιώσω τούς ανθρώπους αυτής τής γενεάς; Και με τι είναι όμοιοι; Είναι όμοιοι με
παιδιά, που κάθονται στην αγορά και φωνάζουν αναμεταξύ τους, και λένε: Σας παίξαμε
φλογέρα, και δεν χορέψατε σας μοιρολογήσαμε, και δεν κλάψατε. Επειδή, ήρθε ο
Ιωάννης ο Βαπτιστής μήτε τρώγοντας ψωμί μήτε πίνοντας κρασί, και λέτε: Έχει δαιμόνιο.
Ήρθε ο Υιός τού ανθρώπου τρώγοντας και πίνοντας, και λέτε: Δέστε, ένας άνθρωπος
φαγάς και κρασοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Και η σοφία δικαιώθηκε από όλα
τα παιδιά της.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥΤ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 7:10,11
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Η ασπίδα μου είναι στον Θεό, που σώζει τούς ευθείς στην καρδιά. Ο Θεός
είναι δίκαιος κριτής, και Θεός που οργίζεται κάθε ημέρα.
10

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 4:38-41
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα αιώνια
αμήν.
Και αφού σηκώθηκε από τη συναγωγή, μπήκε μέσα στο σπίτι τού Σίμωνα η
δε πεθερά τού Σίμωνα ήταν κάτω από την επήρεια μεγάλου πυρετού και τον παρακάλεσαν
γι' αυτήν. Και καθώς στάθηκε επάνω της, επιτίμησε τον πυρετό, και την άφησε κι αμέσως,
αφού σηκώθηκε, τους υπηρετούσε. Και ενώ έδυε ο ήλιος, όλοι όσοι είχαν ανθρώπους που
ασθενούσαν από διάφορες αρρώστιες, τους έφεραν σ' αυτόν κι εκείνος, βάζοντας τα χέρια
του επάνω σε κάθε έναν απ' αυτούς ξεχωριστά, τους θεράπευσε. Από πολλούς, μάλιστα,
έβγαιναν και δαιμόνια, κράζοντας και λέγοντας ότι: Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός τού
Θεού. Και καθώς τα επιτιμούσε, δεν τα άφηνε να μιλούν, επειδή τον γνώριζαν ότι είναι ο
Χριστός.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 8:1,4
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του να είναι μαζί μας αμήν.
Κύριε,ο Κύριός μας, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου σε ολόκληρη τη γη!
Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να τον θυμάσαι; Ή, ο γιος τού ανθρώπου, ώστε να τον
επισκέπτεσαι;

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 1:35-39
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο αξίζει η παντοτινή δόξα αιώνια
αμήν.
11

Και το πρωί, ενώ ήταν πολύ σκοτάδι, αφού σηκώθηκε, βγήκε έξω, και πήγε
σε έναν ερημικό τόπο, και εκεί προσευχόταν. Και έτρεξαν πίσω του ο Σίμωνας κι αυτοί
που ήσαν μαζί του. Και μόλις τον βρήκαν, του λένε, ότι: Όλοι σε ζητούν. Και τους λέει:
Ας πάμε στις κωμοπόλεις που είναι κοντά, για να κηρύξω και εκεί επειδή, γι' αυτό
εξήλθα. Και κήρυττε στις συναγωγές τους, σε ολόκληρη τη Γαλιλαία, και έβγαζε τα
δαιμόνια.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟ Β’
1:12-2:10
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο,η ευλογία τους
ας είναι μαζί μας αμήν.
Για την οποία αιτία και πάσχω αυτά όμως, δεν ντρέπομαι επειδή, ξέρω σε
ποιον πίστεψα, και είμαι πεπεισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη
μου μέχρι εκείνη την ημέρα. Κράτα το υπόδειγμα των υγιαινόντων λόγων, που άκουσες
από μένα, με πίστη και αγάπη που υπάρχει στον Ιησού Χριστό. Φύλαξε την καλή
παρακαταθήκη διαμέσου τού Πνεύματος του Αγίου, που κατοικεί μέσα μας. Το ξέρεις, ότι
με αποστράφηκαν όλοι αυτοί που είναι στην Ασία, από τους οποίους είναι ο Φύγελλος και
ο Ερμογένης. Είθε ο Κύριος να δώσει έλεος στην οικογένεια του Ονησιφόρου επειδή,
πολλές φορές με παρηγόρησε, και δεν ντράπηκε την αλυσίδα μου, αλλά όταν ήρθε στη
Ρώμη, με ζήτησε με πολύ ενδιαφέρον, και με βρήκε. Είθε ο Κύριος να του δώσει να βρει
έλεος από τον Κύριο κατά την ημέρα εκείνη. Και όσες διακονίες έκανε στην Έφεσο, εσύ
ξέρεις καλύτερα. Εσύ , λοιπόν, παιδί μου, να ενδυναμώνεσαι διαμέσου τής χάρης που
υπάρχει στον Ιησού Χριστό και όσα άκουσες από μένα διαμέσου πολλών μαρτύρων, αυτά
παράδωσε τα σε πιστούς ανθρώπους, που θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Εσύ,
λοιπόν, κακοπάθησε ως καλός στρατιώτης τού Ιησού Χριστού, Κανένας στρατευόμενος
δεν εμπλέκεται στις βιοτικές υποθέσεις, για να αρέσει σ' αυτόν που τον στρατολόγησε.
Αν, μάλιστα, και αγωνίζεται κάποιος, δεν στεφανώνεται, αν δεν αγωνιστεί νόμιμα. Ο
γεωργός που κοπιάζει πρέπει πρώτος να μετέχει στους καρπούς. Να εννοείς αυτά που λέω
και είθε ο Κύριος να σου δώσει σύνεση σε όλα να θυμάσαι τον Ιησού Χριστό από το
σπέρμα τού Δαβίδ, που αναστήθηκε από τους νεκρούς, σύμφωνα με το ευαγγέλιό μου για
το οποίο κακοπαθώ μέχρι δεσμών, σαν κακούργος αλλά, ο λόγος τού Θεού δεν
δεσμεύεται. Γι' αυτό, τα υπομένω όλα για τους εκλεκτούς, για να απολαύσουν κι αυτοί τη
σωτηρία που είναι στον Ιησού Χριστό μαζί με αιώνια δόξα. Η χάρη του Θεού Πατέρα

μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 2:5-13
Η επιστολή του αποστόλου Ιακώβου,η ευλογία του ας είναι μαζί
μας αμήν.
Ακούστε, αγαπητοί μου αδελφοί: Ο Θεός δεν διάλεξε τους φτωχούς τούτου
τού κόσμου, πλούσιους σε πίστη, και κληρονόμους τής βασιλείας, που την υποσχέθηκε σ'
εκείνους που τον αγαπούν; Εσείς, όμως, ατιμάσατε τον φτωχό. Δεν σας καταδυναστεύουν
οι πλούσιοι, κι αυτοί σάς σέρνουν σε δικαστήρια; Αυτοί δεν βλασφημούν το καλό όνομα
με το οποίο ονομάζεστε; Αν μεν εκτελείτε τον βασιλικό νόμο, σύμφωνα με τη γραφή:
«Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου», κάνετε καλά αν, όμως,
προσωποληπτείτε, κάνετε αμαρτία και ελέγχεστε από τον νόμο ως παραβάτες. Επειδή,
όποιος φυλάξει ολόκληρο τον νόμο, φταίξει όμως σε ένα, έγινε ένοχος σε όλα. Για τον
λόγο ότι, αυτός που είπε: «Μη μοιχεύσεις», είπε και: «Μη φονεύσεις». Αλλά, αν δεν
μοιχεύσεις, όμως φονεύσεις, έγινες παραβάτης τού νόμου. Έτσι να μιλάτε, και έτσι να
κάνετε, ως μέλλοντες να κριθείτε διαμέσου τού νόμου τής ελευθερίας επειδή, η κρίση θα
είναι ανελέητη σ' εκείνον που δεν έκανε έλεος και το έλεος καυχάται ενάντια στην κρίση.

Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι
επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει
αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 11:19-26
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος,η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Εκείνοι μεν, λοιπόν, που διασκορπίστηκαν από τον διωγμό ο οποίος έγινε
εξαιτίας τού Στεφάνου, πέρασαν μέχρι τη Φοινίκη και την Κύπρο και την Αντιόχεια,
χωρίς να κηρύττουν σε κανέναν τον λόγο τού Θεού, παρά μονάχα στους Ιουδαίους. Ήσαν,
όμως, μερικοί απ' αυτούς, άνδρες Κύπριοι και Κυρηναίοι, που όταν μπήκαν μέσα στην
Αντιόχεια, μιλούσαν στους Ελληνιστές, ευαγγελιζόμενοι σ' αυτούς τον Κύριο Ιησού. Και
το χέρι τού Κυρίου ήταν μαζί τους κι ένα μεγάλο πλήθος, αφού πίστεψαν, επέστρεψαν
στον Κύριο. Ακούστηκε, όμως, ο λόγος γι' αυτούς στα αυτιά τής Εκκλησίας, που ήταν
στην Ιερουσαλήμ και έστειλαν τον Βαρνάβα για να περάσει μέχρι την Αντιόχεια. Ο
οποίος, όταν ήρθε, και είδε τη χάρη τού Θεού, χάρηκε, και παρακινούσε όλους να
παραμένουν με σταθερότητα καρδιάς στον Κύριο επειδή, ήταν άνδρας αγαθός και πλήρης
από Πνεύμα Άγιο και πίστη. Και ένα μεγάλο πλήθος προστέθηκε στον Κύριο. Τότε, ο
Βαρνάβας βγήκε έξω προς την Ταρσό για να αναζητήσει τον Σαύλο, και όταν τον βρήκε,
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τον έφερε στην Αντιόχεια. Και καθώς συνήλθαν στην εκκλησία έναν ολόκληρο χρόνο,
δίδαξαν ένα μεγάλο πλήθος, και πρώτα στην Αντιόχεια οι μαθητές ονομάστηκαν
Χριστιανοί. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και

σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 21:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Κύριε, στη δύναμή σου θα ευφραίνεται ο βασιλιάς και πόσο θα
υπεραγάλλεται στη σωτηρία σου! Του έδωσες την επιθυμία τής καρδιάς του.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 10:21-28
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο αξίζει η παντοτινή δόξα αιώνια
αμήν.
Την ίδια εκείνη ώρα, ο Ιησούς ένιωσε αγαλλίαση στο πνεύμα του, και είπε:
Σ' ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι τα απέκρυψες αυτά από
σοφούς και συνετούς, και τα αποκάλυψες σε νήπια ναι, ω Πατέρα, επειδή έτσι έγινε
αρεστό μπροστά σου. Όλα παραδόθηκαν σε μένα από τον Πατέρα μου και κανένας δεν
γνωρίζει ποιος είναι ο Υιός, παρά μονάχα ο Πατέρας και ποιος είναι ο Πατέρας, παρά
μονάχα ο Υιός, και σε όποιον ο Υιός θέλει να τον αποκαλύψει. Και αφού στράφηκε στους
μαθητές, τους είπε ιδιαιτέρως: Μακάρια τα μάτια σας που βλέπουν όσα βλέπετε. Επειδή,
σας λέω ότι, πολλοί προφήτες και βασιλιάδες επιθύμησαν να δουν όσα εσείς βλέπετε, και
δεν είδαν και να ακούσουν όσα εσείς ακούτε, και δεν άκουσαν. Και ξάφνου, κάποιος
νομικός σηκώθηκε, πειράζοντάς τον, και λέγοντας: Δάσκαλε, τι θα μπορούσα να πράξω
για να κληρονομήσω αιώνια ζωή; Και εκείνος είπε σ' αυτόν: Τι είναι γραμμένο μέσα στον
νόμο; Πώς διαβάζεις; Κι αυτός απάντησε: «Θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την
καρδιά σου, και με όλη την ψυχή σου, και με όλη τη δύναμή σου, και με όλη τη διάνοιά
σου» και «τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Και του είπε: Σωστά απάντησες αυτό
κάνε, και θα ζήσεις.

ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥΤ
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 9:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θα σε δοξολογήσω, Κύριε, με όλη μου την καρδιά θα διηγηθώ όλα τα
θαυμάσιά σου. Θα ευφρανθώ και θα πανηγυρίσω σε σένα θα ψαλμωδήσω στο όνομά σου,
Ύψιστε.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 1:29-34
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Κι αμέσως, αφού βγήκαν από τη συναγωγή, ήρθαν στο σπίτι τού Σίμωνα και
του Ανδρέα, μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Η δε πεθερά τού Σίμωνα ήταν
κατάκοιτη υποφέροντας από πυρετό κι αμέσως τού μίλησαν γι' αυτήν. Και καθώς
πλησίασε, τη σήκωσε, πιάνοντας το χέρι της και ο πυρετός τήν άφησε αμέσως, και τους
υπηρετούσε. Και αφού έγινε βράδυ, όταν έδυσε ο ήλιος, έφεραν σ' αυτόν όλους εκείνους
που έπασχαν, και τους δαιμονιζόμενους και ολόκληρη η πόλη ήταν συγκεντρωμένη
μπροστά από την πόρτα. Και θεράπευσε πολλούς που έπασχαν από διάφορες αρρώστιες
και έβγαλε πολλά δαιμόνια, και δεν άφηνε τα δαιμόνια να μιλούν, επειδή γνώριζαν πως
είναι ο Ιησούς.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 9:10-11
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θα ελπίζουν σε σένα αυτοί που γνωρίζουν το όνομά σου επειδή, δεν
εγκατέλειψες όσους σε ζητούν, Κύριε. Ψαλμωδείτε στον Κύριο, που κατοικεί στη Σιών
αναγγείλατε ανάμεσα στα έθνη τα κατορθώματά του.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 8:5-13
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και όταν ο Ιησούς μπήκε μέσα στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας
εκατόνταρχος, παρακαλώντας τον, και λέγοντας: Κύριε, ο δούλος μου κείτεται παράλυτος
στο σπίτι, υποφέροντας φρικτά. Και ο Ιησούς λέει σ' αυτόν: Εγώ, αφού έρθω, θα τον
θεραπεύσω. Και απαντώντας ο εκατόνταρχος είπε: Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω
από τη στέγη μου αλλά, μονάχα πες έναν λόγο, και ο δούλος μου θα γιατρευτεί. Επειδή,
και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία, έχοντας κάτω από την εξουσία μου στρατιώτες και
λέω σε τούτον: Πήγαινε, και πηγαίνει και στον άλλον: Έλα, και έρχεται και στον δούλο
μου: Κάνε τούτο, και το κάνει. Ακούγοντας δε ο Ιησούς, θαύμασε, και είπε σ' αυτούς που
τον ακολουθούσαν: Σας διαβεβαιώνω, ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη.
Και σας λέω ότι θάρθουν πολλοί από ανατολή και δύση, και θα καθήσουν μαζί με τον
Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στη βασιλεία των ουρανών ενώ οι γιοι τής
βασιλείας θα ριχτούν έξω, στο σκοτάδι το εξώτερο εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο
των δοντιών. Και ο Ιησούς είπε στον εκατόνταρχο: Πήγαινε, και όπως πίστεψες ας γίνει
σε σένα. Και ο δούλος του γιατρεύτηκε την ίδια εκείνη ώρα.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 2:1-16
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους ,η
ευλογία τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Αδελφοί, και εγώ, όταν ήρθα σε σας, ήρθα όχι με υπεροχή λόγου ή σοφίας,
κηρύττοντας σε σας τη μαρτυρία τού Θεού. Επειδή, αποφάσισα να μη ξέρω ανάμεσά σας
τίποτε άλλο, παρά μονάχα τον Ιησού Χριστό, κι αυτόν σταυρωμένον. Και εγώ ήρθα σε
σας με ασθένεια, και με φόβο, και με πολύν τρόμο. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου
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δεν γίνονταν με καταπειστικά λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά με απόδειξη Πνεύματος
και δύναμης ώστε η πίστη σας να είναι όχι διαμέσου τής σοφίας των ανθρώπων, αλλά
διαμέσου τής δύναμης του Θεού. Μάλιστα, μιλάμε σοφία ανάμεσα στους τελείους σοφία,
όμως, όχι τούτου τού αιώνα, ούτε των αρχόντων τούτου τού αιώνα, που φθείρονται αλλά,
μιλάμε σοφία Θεού, μυστηριώδη, που ήταν κρυμμένη, την οποία ο Θεός προόρισε πριν
από τους αιώνες προς δική μας δόξα την οποία κανένας από τους άρχοντες τούτου τού
αιώνα δεν γνώρισε, επειδή, αν θα γνώριζαν, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξας αλλά,
καθώς είναι γραμμένο: «Εκείνα που μάτι δεν είδε, και αυτί δεν άκουσε, και σε καρδιά
ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε γι' αυτούς που τον αγαπούν». Σε μας,
όμως, ο Θεός τα αποκάλυψε διαμέσου τού Πνεύματός του δεδομένου ότι, το Πνεύμα
ερευνάει τα πάντα, και τα βάθη τού Θεού. Επειδή, ποιος από τους ανθρώπους γνωρίζει
αυτά που είναι μέσα στον άνθρωπο, παρά μονάχα το πνεύμα τού ανθρώπου που είναι
μέσα του; Έτσι, και εκείνα που είναι μέσα στον Θεό δεν τα γνωρίζει κανένας, παρά
μονάχα το Πνεύμα τού Θεού. Εμείς, όμως, δεν λάβαμε το πνεύμα τού κόσμου, αλλά το
Πνεύμα που προέρχεται από τον Θεό, για να γνωρίσουμε εκείνα που χαρίστηκαν σε μας
από τον Θεό. Τα οποία και μιλάμε, όχι με διδαγμένα λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά
διδαγμένα από το Άγιο Πνεύμα, συγκρίνοντας τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο
φυσικός άνθρωπος, όμως, δεν δέχεται αυτά που ανήκουν στο Πνεύμα τού Θεού επειδή
είναι σ' αυτόν μωρία, και δεν μπορεί να τα γνωρίσει για τον λόγο ότι, ανακρίνονται με
πνευματικό τρόπο. Ενώ μεν ο πνευματικός άνθρωπος ανακρίνει τα πάντα, αυτός όμως δεν
ανακρίνεται από κανέναν. Επειδή: «Ποιος γνώρισε τον νου τού Κυρίου, ώστε να τον
διδάξει;». Εμείς, όμως, έχουμε νουν Χριστού. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας

έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Α’ 1:13-21
Η επιστολή του απόστολου Πέτρου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας
αμήν.
Γι' αυτό, αφού ανασηκώσετε τις οσφύες τής διάνοιάς σας, εγκρατεύεστε, και
έχετε τέλεια ελπίδα στη χάρη που έρχεται σε σας, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός ως
παιδιά υπακοής, χωρίς να συμμορφώνεστε με τις προηγούμενες επιθυμίες, που είχατε εν
αγνοία σας αλλά, καθώς εκείνος που σας κάλεσε είναι άγιος, έτσι κι εσείς να γίνετε άγιοι
σε κάθε διαγωγή επειδή, είναι γραμμένο: «Άγιοι να είστε, επειδή εγώ είμαι άγιος». Και αν
επικαλείστε Πατέρα, αυτόν που κρίνει χωρίς προσωποληψία, σύμφωνα με το έργο τού
καθενός, να διάγετε με φόβο τον καιρό τής παροικίας σας ξέροντας ότι δεν λυτρωθήκατε
από τη μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά, ασήμι ή χρυσάφι,αλλά με το
πολύτιμο αίμα τού Χριστού, ως αμνού χωρίς ψεγάδι και χωρίς κηλίδα ο οποίος ήταν μεν
προορισμένος πριν από τη δημιουργία τού κόσμου, φανερώθηκε όμως στους έσχατους
καιρούς για σας,που πιστεύετε διαμέσου αυτού στον Θεό, ο οποίος τον ανέστησε από
τους νεκρούς, και του έδωσε δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπίδα να είναι στον Θεό.
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Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι
επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει
αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 9:22-31
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος,η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και ο Σαύλος ενδυναμωνόταν περισσότερο, και έφερνε σε σύγχυση τους
Ιουδαίους που κατοικούσαν στη Δαμασκό, αποδεικνύοντας ότι αυτός είναι ο Χριστός.
Και αφού πέρασαν αρκετές ημέρες, οι Ιουδαίοι έκαναν συμβούλιο για να τον
θανατώσουν. Αλλά, η επιβουλή τους γνωστοποιήθηκε στον Σαύλο και παραφύλαγαν τις
πύλες ημέρα και νύχτα, για να τον θανατώσουν. Και οι μαθητές, αφού τον πήραν μέσα
στη νύχτα, τον κατέβασαν διαμέσου τού τείχους μέσα σε ένα μεγάλο κοφίνι, που
χρησιμοποίησαν. Και ο Σαύλος όταν ήρθε στην Ιερουσαλήμ προσπαθούσε να
προσκολληθεί στους μαθητές όμως, όλοι τον φοβόνταν, μη πιστεύοντας ότι είναι
μαθητής. Ο Βαρνάβας, όμως, αφού τον πήρε, τον έφερε στους αποστόλους, και τους
διηγήθηκε πώς είδε τον Κύριο στον δρόμο, και ότι του μίλησε, και πώς στη Δαμασκό
κήρυξε με παρρησία στο όνομα του Ιησού. Και ήταν μαζί τους στην Ιερουσαλήμ,
μπαίνοντας και βγαίνοντας, κηρύττοντας δε με παρρησία στο όνομα του Κυρίου Ιησού.
Και μιλούσε και φιλονικούσε μαζί με τους Ελληνιστές κι εκείνοι καταγίνονταν στο πώς
να τον θανατώσουν. Και όταν οι αδελφοί το έμαθαν, τον κατέβασαν στην Καισάρεια , και
τον έστειλαν στην Ταρσό. Οι μεν εκκλησίες, λοιπόν, σε ολόκληρη την Ιουδαία και τη
Γαλιλαία και τη Σαμάρεια είχαν ειρήνη, οικοδομούμενες και περπατώντας μέσα στον
φόβο τού Κυρίου, και πληθύνονταν με την παρηγορία τού Αγίου Πνεύματος. Ο λόγος

του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην
αγία του Θεού εκκλησία αμήν.

Ψαλμός 18:46,49
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Ζει ο Κύριος, και ευλογημένο το φρούριό μου και ας υψωθεί ο Θεός τής
σωτηρίας μου. Γι' αυτό, Κύριε, θα σε υμνώ ανάμεσα στα έθνη, και στο όνομά σου θα
ψάλλω.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 19:1-10
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και καθώς μπήκε μέσα, διερχόταν την Ιεριχώ. Και ξάφνου, ένας άνθρωπος,
που ονομαζόταν Ζακχαίος, ο οποίος ήταν αρχιτελώνης, κι αυτός ήταν πλούσιος και
ζητούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι και δεν μπορούσε εξαιτίας τού πλήθους, επειδή ήταν
κοντός στο ανάστημα. Και τρέχοντας μπροστά, ανέβηκε επάνω σε μια συκομουριά για να
τον δει επειδή, από εκείνο τον δρόμο επρόκειτο να περάσει. Και όταν ο Ιησούς ήρθε στον
τόπο, καθώς κοίταξε ψηλά, τον είδε, και του είπε: Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα επειδή,
σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Και κατέβηκε γρήγορα, και τον υποδέχθηκε με
χαρά. Και όλοι, βλέποντας αυτό, γόγγυζαν, λέγοντας ότι: Μπήκε για να μείνει μέσα σε
έναν αμαρτωλό άνθρωπο. Και ο Ζακχαίος, αφού σηκώθηκε όρθιος, είπε στον Κύριο: Δες,
τα μισά από τα υπάρχοντά μου, Κύριε, τα δίνω στους φτωχούς κι αν συκοφάντησα
κάποιον σε κάτι, αποδίδω τετραπλάσια. Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν ότι: Σήμερα έγινε
σωτηρία σ' αυτό το σπίτι, καθόσον κι αυτός είναι γιος τού Αβραάμ. Επειδή,ο Υιός τού
ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥΤ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 32:4-5
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Επειδή, ο λόγος τού Κυρίου είναι ευθύς, και όλα τα έργα του με αλήθεια.
Αγαπάει δικαιοσύνη και κρίση από το έλεος του Κυρίου.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 9:18-26
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Ενώ αυτός τούς έλεγε αυτά, ξάφνου, κάποιος άρχοντας, καθώς ήρθε, τον
προσκυνούσε, λέγοντας ότι: Η θυγατέρα μου πέθανε πριν από λίγο αλλά, έλα και βάλε
επάνω της το χέρι σου, και θα ξαναζήσει. Και καθώς ο Ιησούς σηκώθηκε, τον
ακολούθησε, και οι μαθητές του. Και ξάφνου, μια γυναίκα αιμορροούσα για δώδεκα
χρόνια, αφού πλησίασε από πίσω, άγγιξε την άκρη τού ιματίου του. Επειδή, έλεγε μέσα
της: Αν μονάχα αγγίξω το ιμάτιό του, θα σωθώ. Και ο Ιησούς γυρίζοντας, και βλέποντάς
την, είπε: Έχε θάρρος, θυγατέρα μου η πίστη σου σε έσωσε. Και η γυναίκα σώθηκε από
την ώρα εκείνη. Και όταν ο Ιησούς ήρθε στο σπίτι τού άρχοντα, και βλέποντας τους
αυλητές, και το πλήθος να θορυβεί, τους λέει: Αναχωρείτε επειδή, το κοριτσάκι δεν
πέθανε, αλλά κοιμάται. Και τον περιγελούσαν. Και καθώς το πλήθος βγήκε έξω,
μπαίνοντας μέσα, έπιασε το χέρι της και το κοριτσάκι σηκώθηκε. Και η φήμη αυτή
διαδόθηκε σε όλη την περιοχή εκείνη.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 33:20-21
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Η ψυχή μας προσμένει τον Κύριο αυτός είναι βοηθός μας, και ασπίδα μας.
Επειδή, σ' αυτόν θα ευφρανθεί η καρδιά μας, μια και στο όνομά του το άγιο ελπίσαμε.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 15:21-28
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος,Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
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αιώνα αμήν.
Και ο Ιησούς, βγαίνοντας έξω από εκεί, αναχώρησε προς τα μέρη τής Τύρου
και της Σιδώνας. Και ξάφνου, μια γυναίκα Χαναναία, που βγήκε από εκείνα τα όρια του
τόπου, κραύγασε σ' αυτόν, λέγοντας: Ελέησε με, Κύριε, γιε τού Δαβίδ η θυγατέρα μου
δαιμονίζεται σκληρά. Κι εκείνος δεν της αποκρίθηκε ούτε έναν λόγο. Και οι μαθητές του
ερχόμενοι κοντά τον παρακαλούσαν, λέγοντας: Απόλυσε την, επειδή κράζει πίσω μας.
Και εκείνος αποκρινόμενος είπε: Δεν στάλθηκα παρά μονάχα στα χαμένα πρόβατα του
οίκου Ισραήλ. Και εκείνη, καθώς ήρθε, τον προσκυνούσε, λέγοντας: Κύριε, βοήθα με.
Και αποκρινόμενος είπε: Δεν είναι καλό να πάρει κάποιος το ψωμί των παιδιών, και να το
ρίξει στα σκυλάκια. Και εκείνη είπε: Ναι, Κύριε αλλά και τα σκυλάκια τρώνε από τα
ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους. Τότε, ο Ιησούς αποκρινόμενος
είπε σ' αυτήν: Ω, γυναίκα, μεγάλη είναι η πίστη σου ας γίνει σε σένα, όπως θέλεις. Και η
θυγατέρα της γιατρεύτηκε από εκείνη την ώρα.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 1:1-14
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους,η
ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο Παύλος, απόστολος του Ιησού Χριστού, κατά το θέλημα του Θεού, και ο
αδελφός Τιμόθεος, προς την εκκλησία τού Θεού, που είναι στην Κόρινθο, μαζί με όλους
τούς αγίους, που είναι σε ολόκληρη την Αχαϊα. Χάρη και ειρήνη είθε να είναι σε σας από
τον Θεό τον Πατέρα μας, και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας
τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας των οικτιρμών και Θεός κάθε
παρηγορίας,αυτός που μας παρηγορεί σε κάθε μας θλίψη, για να μπορούμε κι εμείς να
παρηγορούμε εκείνους που είναι σε κάθε μορφής θλίψη, με την παρηγορία, με την οποία
εμείς οι ίδιοι παρηγορούμαστε από τον Θεό επειδή, καθώς περισσεύουν τα παθήματα του
Χριστού σε μας, έτσι διαμέσου τού Χριστού περισσεύει και η παρηγορία μας. Και είτε
θλιβόμαστε, θλιβόμαστε χάρη τής παρηγορίας σας και σωτηρίας, που ενεργείται διαμέσου
τής υπομονής των ίδιων παθημάτων, που κι εμείς πάσχουμε είτε παρηγορούμαστε,
παρηγούμαστε χάρη τής παρηγορίας σας και σωτηρίας και η ελπίδα που έχουμε είναι
βέβαιη για σας. Επειδή, ξέρουμε ότι, όπως είστε κοινωνοί των παθημάτων, έτσι είστε και
της παρηγορίας. Επειδή, δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, για τη θλίψη μας, που μας
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συνέβηκε στην Ασία, ότι στενοχωρηθήκαμε σε υπερβολικό βαθμό, περισσότερο από τη
δύναμή μας, ώστε απελπιστήκαμε και από το να ζούμε. Αλλά, εμείς οι ίδιοι πήραμε μέσα
μας την απόφαση του θανάτου, για να μη έχουμε την πεποίθηση στον εαυτό μας, αλλά
στον Θεό, που ανασταίνει τούς νεκρούς ο οποίος μάς ελευθέρωσε από έναν τέτοιο μεγάλο
θάνατο, και ελευθερώνει στον οποίο ελπίζουμε ότι και ξανά θα ελευθερώσει. Ενώ κι εσείς
συνεργείτε για μας με τη δέηση, για να γίνει ευχαριστία για μας από πολλά πρόσωπα, με
πολλούς τρόπους, για το χάρισμα που δόθηκε σε μας. Επειδή, το καύχημά μας είναι
τούτο, η μαρτυρία τής συνείδησής μας, ότι με απλότητα και ειλικρίνεια Θεού, όχι με
σαρκική σοφία, αλλά με χάρη Θεού, πολιτευτήκαμε μέσα στον κόσμο, περισσότερο
μάλιστα σε σας. Επειδή, δεν σας γράφουμε άλλο, παρά εκείνα που διαβάζετε ή και
γνωρίζετε ελπίζω, μάλιστα, και θα γνωρίσετε μέχρι τέλους. Καθώς και μας γνωρίσατε
κατά μέρος, ότι είμαστε καύχημα σε σας, καθώς εσείς σ' εμάς, κατά την ημέρα τού
Κυρίου Ιησού. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και

αδέρφια μου αμήν.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ A’ 3:8-12
Η επιστολή του αποστόλου Ιωάννη,η ευλογία του ας είναι μαζί μας
αμήν.
Αυτός που πράττει την αμαρτία είναι από τον διάβολο, επειδή ο διάβολος
απαρχής αμαρτάνει. Γι' αυτό φανερώθηκε ο Υιός τού Θεού, για να καταστρέψει τα έργα
τού διαβόλου. Καθένας που έχει γεννηθεί από τον Θεό, δεν πράττει αμαρτία, για τον λόγο
ότι δικό του σπέρμα μένει μέσα σ' αυτόν, και δεν μπορεί να αμαρτάνει, επειδή γεννήθηκε
από τον Θεό. Από τούτο είναι φανερά τα παιδιά τού Θεού και τα παιδιά τού διαβόλου
καθένας που δεν πράττει δικαιοσύνη δεν είναι από τον Θεό, κι εκείνος που δεν αγαπάει
τον αδελφό του. Επειδή, αυτή είναι η παραγγελία, που εξαρχής ακούσατε, να αγαπάμε ο
ένας τον άλλον όχι όπως ο Κάιν, που ήταν από τον πονηρό και έσφαξε τον αδελφό του
και για ποια αιτία τον έσφαξε; Επειδή, τα έργα του ήσαν πονηρά, ενώ του αδελφού του
ήσαν δίκαια. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο

κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του
Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 9:36-42
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
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είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος,η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και στην Ιόππη υπήρχε κάποια μαθήτρια με το όνομα Ταβιθά, που
μεταφραζόμενο λέγεται Δορκάδα αυτή ήταν πλήρης από αγαθά έργα και ελεημοσύνες
που έκανε και κατά τις ημέρες εκείνες, καθώς ασθένησε, συνέβηκε να πεθάνει και αφού
την έλουσαν, την έβαλαν στο ανώγειο. Και επειδή η Λύδδα ήταν κοντά στην Ιόππη, οι
μαθητές ακούγοντας ότι ο Πέτρος είναι σ' αυτή, έστειλαν προς αυτόν δύο άνδρες,
παρακαλώντας τον να μη βραδύνει να περάσει μέχρι σ' αυτούς και ο Πέτρος, αφού
σηκώθηκε, πήγε μαζί τους τον οποίο, όταν ήρθε, τον ανέβασαν στο ανώγειο και
παραστάθηκαν μπροστά του όλες οι χήρες κλαίγοντας, και δείχνοντας χιτώνες και ιμάτια,
όσα η Δορκάδα εργαζόταν όταν ήταν μαζί τους. Και ο Πέτρος, αφού τους έβγαλε όλους
έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε και αφού στράφηκε προς το σώμα, είπε: Ταβιθά,
αναστήσου. Και εκείνη άνοιξε τα μάτια της, και καθώς είδε τον Πέτρο, ανακάθησε. Και
εκείνος τής έδωσε το χέρι, και τη σήκωσε και φωνάζοντας τους αγίους και τις χήρες, την
παρέστησε κοντά τους ζωντανή. Και τούτο έγινε γνωστό σε ολόκληρη την Ιόππη και
πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται,

δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 28:8,9
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο Κύριος είναι δύναμη του λαού του αυτός είναι και υπεράσπιση της
σωτηρίας τού χρισμένου του. Σώσε τον λαό σου, και ευλόγησε την κληρονομιά σου και
ποίμαινέ τους, και ύψωσέ τους μέχρι τον αιώνα.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 7:36-50
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ένας από τους Φαρισαίους τον παρακαλούσε να φάει μαζί του και
μπαίνοντας μέσα στο σπίτι τού Φαρισαίου, κάθησε στο τραπέζι. Και ξάφνου, μια γυναίκα
στην πόλη, που ήταν αμαρτωλή, μαθαίνοντας ότι κάθεται στο τραπέζι στο σπίτι τού
Φαρισαίου, έφερε ένα αλάβαστρο με μύρο και αφού στάθηκε πίσω, κοντά στα πόδια του,
κλαίγοντας, άρχισε να βρέχει τα πόδια του με τα δάκρυα, και τα σκούπιζε με τις τρίχες
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τού κεφαλιού της, και καταφιλούσε τα πόδια του, και τα άλειφε με το μύρο. Βλέποντας δε
ο Φαρισαίος, αυτός που τον είχε καλέσει, είπε μέσα του, λέγοντας: Αυτός, αν ήταν
προφήτης, θα γνώριζε ποια και τι λογής είναι η γυναίκα που τον αγγίζει, επειδή είναι
αμαρτωλή. Και ο Ιησούς, αποκρινόμενος, είπε σ' αυτόν: Σίμωνα, έχω να σου πω κάτι. Και
εκείνος λέει: Δάσκαλε, πες. Κάποιος δανειστής είχε δύο χρεοφειλέτες ο ένας χρωστούσε
500 δηνάρια, ενώ ο άλλος 50. Και επειδή δεν είχαν να τα επιστρέψουν, τα χάρισε και
στους δύο. Ποιος, λοιπόν, απ' αυτούς, πες μου, θα τον αγαπήσει περισσότερο; Και ο
Σίμωνας, απαντώντας, είπε: Νομίζω ότι εκείνος στον οποίο χάρισε το περισσότερο. Και
εκείνος είπε σ' αυτόν: Σωστά έκρινες. Και αφού στράφηκε στη γυναίκα, είπε στον
Σίμωνα: Βλέπεις αυτή εδώ τη γυναίκα; Μπήκα μέσα στο σπίτι σου, νερό για τα πόδια μου
δεν έδωσες αυτή, όμως, με τα δάκρυά της έβρεξε τα πόδια μου, και με τις τρίχες τού
κεφαλιού της τα σκούπισε. Φίλημα δεν μου έδωσε αυτή, όμως, από τη στιγμή που μπήκα
μέσα, δεν σταμάτησε να καταφιλάει τα πόδια μου. Με λάδι δεν άλειψες το κεφάλι μου
αυτή, όμως, άλειψε τα πόδια μου με μύρο. Γι' αυτό, σου λέω, συγχωρημένες είναι οι
πολλές αμαρτίες της επειδή, αγάπησε πολύ σε όποιον, όμως, λίγο συγχωρείται , λίγο
αγαπάει. Και της είπε: Οι αμαρτίες σου είναι συγχωρεμένες. Και οι συγκαθήμενοι στο
τραπέζι άρχισαν να λένε μέσα τους: Ποιος είναι αυτός που συγχωρεί και αμαρτίες; Και
στη γυναίκα είπε: Η πίστη σου σε έσωσε πήγαινε σε ειρήνη.

ΜΠΑΜΠΑ
ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΠΑΜΠΑΧ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 67:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο Θεός να μας σπλαχνιστεί, και να μας ευλογήσει! Να επιλάμψει επάνω μας
το πρόσωπό του. Για να γνωριστεί στη γη ο δρόμος σου, σε όλα τα έθνη η σωτηρία σου.
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Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 14:15-21
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και όταν έγινε βράδυ, ήρθαν σ' αυτόν οι μαθητές του, λέγοντας: Ο τόπος
είναι έρημος, και η ώρα έχει ήδη περάσει απόλυσε τα πλήθη, για να πάνε στις κωμοπόλεις
και να αγοράσουν τροφές για τον εαυτό τους. Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Δεν έχουν
ανάγκη να πάνε δώστε τους εσείς να φάνε. Και εκείνοι λένε σ' αυτόν: Δεν έχουμε εδώ,
παρά πέντε ψωμιά και δύο ψάρια. Και εκείνος είπε: Φέρτε τα εδώ σε μένα. Και αφού
πρόσταξε τα πλήθη να καθήσουν επάνω στα χόρτα, και πήρε τα πέντε ψωμιά και τα δύο
ψάρια, σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό τα ευλόγησε και αφού τα έκοψε, έδωσε τα
ψωμιά στους μαθητές, και οι μαθητές στα πλήθη. Και έφαγαν όλοι, και χόρτασαν και
σήκωσαν το περίσσευμα από τα κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα. Κι αυτοί που έτρωγαν
ήσαν μέχρι 5.000 άνδρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 63:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θεέ, εσύ είσαι ο Θεός μου σε ζητάω από το πρωί σε διψάει η ψυχή
μου,καθώς σε είδα στο αγιαστήριο,για να βλέπω τη δύναμή σου και τη δόξα σου.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 28:1-20
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και αφού πέρασε το Σάββατο, κατά τα χαράματα της πρώτης ημέρας τής
εβδομάδας, ήρθε η Μαρία η Μαγδαληνή, και η άλλη Μαρία, για να δουν τον τάφο. Και
ξάφνου, έγινε μεγάλος σεισμός επειδή, ένας άγγελος του Κυρίου κατεβαίνοντας από τον
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ουρανό, ήρθε και αποκύλισε την πέτρα από τη θύρα, και καθόταν επάνω σ' αυτή. Η δε
όψη του ήταν σαν αστραπή, και το ένδυμά του λευκό σαν χιόνι. Και από τον φόβο του οι
φύλακες ταράχτηκαν, και έγιναν σαν νεκροί. Και αποκρινόμενος ο άγγελος, είπε στις
γυναίκες: Εσείς, μη φοβάστε επειδή, ξέρω, ότι ζητάτε τον Ιησού τον σταυρωμένο δεν
είναι εδώ επειδή, αναστήθηκε, όπως το είχε πει ελάτε, δείτε τον τόπο όπου ήταν
τοποθετημένος ο Κύριος και πηγαίνετε γρήγορα, και πείτε στους μαθητές του ότι,
αναστήθηκε από τους νεκρούς και δέστε, πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία εκεί θα τον
δείτε προσέξτε, σας το είπα. Και αφού βγήκαν γρήγορα από το μνήμα, με φόβο και
μεγάλη χαρά, έτρεξαν να το αναγγείλουν στους μαθητές του. Και ενώ έρχονταν να το
αναγγείλουν στους μαθητές του, ξάφνου, ο Ιησούς τις συνάντησε, λέγοντας: Χαίρετε. Και
εκείνες, αφού πλησίασαν, έπιασαν τα πόδια του, και τον προσκύνησαν. Τότε, ο Ιησούς
λέει σ' αυτές: Μη φοβάστε πηγαίνετε, αναγγείλατε προς τους αδελφούς μου, για να πάνε
στη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν. Και ενώ αυτές αναχωρούσαν, ξάφνου, μερικοί από
τους φύλακες, καθώς ήρθαν στην πόλη, ανήγγειλαν στους αρχιερείς όλα όσα έγιναν. Και
αφού συγκεντρώθηκαν μαζί με τους πρεσβύτερους, και έκαναν συμβούλιο, έδωσαν στους
στρατιώτες αρκετά αργύρια, λέγοντας: Πείτε ότι: Οι μαθητές του, που ήρθαν μέσα στη
νύχτα, τον έκλεψαν, ενώ εμείς κοιμόμασταν ,και αν αυτό ακουστεί μπροστά στον
ηγεμόνα, εμείς θα τον πείσουμε, και εσάς θα σας απαλλάξουμε από την ευθύνη. Και
εκείνοι, αφού πήραν τα αργύρια, έκαναν όπως τους δίδαξαν. Και η διάδοση αυτή
απλώθηκε ανάμεσα στους Ιουδαίους μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και οι έντεκα μαθητές
πήγαν στη Γαλιλαία, στο βουνό, όπου τους είχε παραγγείλει ο Ιησούς. Και αφού τον
είδαν, τον προσκύνησαν μερικοί, όμως, δίστασαν. Και καθώς ο Ιησούς τους πλησίασε,
τους μίλησε, λέγοντας: Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη.
Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του
Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα
παρήγγειλα σε σας και δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του
αιώνα. Αμήν.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 2:12-3:6
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους,η
ευλογία τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Και όταν ήρθα στην Τρωάδα για να κηρύξω το ευαγγέλιο του Χριστού, και
μου ανοίχτηκε θύρα εν Κυρίω, δεν είχα άνεση στο πνεύμα μου, επειδή δεν βρήκα τον
Τίτο, τον αδελφό μου αλλά, αφού τους αποχαιρέτησα, βγήκα στη Μακεδονία. Όμως, χάρη
στον Θεό, που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε διαμέσου τού Χριστού, και σε κάθε
τόπο φανερώνει μέσα από μας την οσμή τής γνώσης του. Επειδή, είμαστε ευωδία Χριστού
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προς τον Θεό ανάμεσα σ' εκείνους που σώζονται και σ' εκείνους που χάνονται σε τούτους
μεν, οσμή θανάτου για θάνατο σ' εκείνους δε, οσμή ζωής για ζωή. Και απέναντι σ' αυτά
ποιος είναι ικανός; Επειδή, εμείς, όπως οι πολλοί, δεν καπηλεύουμε τον λόγο του Θεού,
αλλά ως από ειλικρίνεια, αλλά ως από τον Θεό, κατάντικρυ μπροστά στον Θεό, μιλάμε εν
Χριστώ. Αρχίζουμε πάλι να συνιστούμε τον εαυτό μας; Ή, μήπως έχουμε ανάγκη, όπως
μερικοί, από συστατικές επιστολές προς εσάς ή συστατικές επιστολές από σας; Εσείς
είστε η επιστολή μας, καταγραμμένη μέσα στις καρδιές μας, που γνωρίζεται και
διαβάζεται από όλους τούς ανθρώπους και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή τού Χριστού,
που έγινε με τη διακονία μας, καταγραμμένη όχι με μελάνη, αλλά με το Πνεύμα τού
ζωντανού Θεού, όχι σε πέτρινες πλάκες, αλλά σε σάρκινες πλάκες τής καρδιάς. Τέτοιου
είδους δε πεποίθηση έχουμε διαμέσου τού Χριστού στον Θεό. Όχι ότι είμαστε ικανοί να
καταλάβουμε κάτι από μόνοι μας, σαν να προέρχεται από μας τούς ίδιους, αλλά η
ικανότητά μας είναι από τον Θεό ο οποίος και μας έκανε ικανούς να είμαστε διάκονοι της
καινής διαθήκης, όχι του γράμματος, αλλά του πνεύματος επειδή, το γράμμα θανατώνει,
ενώ το πνεύμα ζωοποιεί. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες

και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Α’ 1:22-25, 2:1-5
Η επιστολή του αποστόλου Πέτρου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας
αμήν.
Αφού, λοιπόν, καθαρίσατε τις ψυχές σας με την υπακοή της αλήθειας
διαμέσου του Πνεύματος, προς ανυπόκριτη φιλαδελφία, αγαπήστε ένθερμα ο ένας τον
άλλον, από καθαρή καρδιά επειδή, αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από
άφθαρτο, διαμέσου τού λόγου τού ζωντανού Θεού και ο οποίος μένει στον αιώνα. Επειδή,
«κάθε σάρκα είναι σαν χορτάρι και κάθε δόξα ανθρώπου σαν άνθος τού χορταριού
ξεράθηκε το χορτάρι, και το άνθος του ξέπεσε ο λόγος, όμως, του Κυρίου μένει στον
αιώνα». Κι αυτός είναι ο λόγος, που ευαγγελίστηκε σε σας, αφού λοιπόν, απορρίψετε
κάθε κακία και κάθε δόλο, και υποκρίσεις, και φθόνους, και όλες τις καταλαλιές,
επιποθήστε, ως νεογέννητα βρέφη, το λογικό άδολο γάλα, για να αυξηθείτε διαμέσου
αυτού επειδή γευθήκατε «ότι ο Κύριος είναι αγαθός». Στον οποίο καθώς προσέρχεστε,
σαν σε μια ζωντανή πέτρα, αποδοκιμασμένη μεν από τους ανθρώπους, στον Θεό όμως
εκλεκτή, πολύτιμη, κι εσείς, σαν ζωντανές πέτρες, οικοδομείστε ως πνευματικός οίκος,
άγιο ιεράτευμα, για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες, ευπρόσδεκτες στον Θεό διαμέσου
τού Ιησού Χριστού. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο

κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του
Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:36-43
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Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Επειδή, ο μεν Δαβίδ, αφού υπηρέτησε τη βουλή τού Θεού μέσα στη γενεά
του, κοιμήθηκε, και προστέθηκε στους πατέρες του, και είδε φθορά. Εκείνος, όμως, τον
οποίο ο Θεός ανέστησε, δεν είδε φθορά. Ας είναι, λοιπόν, γνωστό σε σας, άνδρες αδελφοί,
ότι διαμέσου αυτού κηρύττεται προς εσάς άφεση αμαρτιών και από όλα, από όσα δεν
μπορέσατε διαμέσου τού νόμου τού Μωυσή να δικαιωθείτε, διαμέσου τούτου, καθένας
που πιστεύει, ανακηρύσσεται δίκαιος. Προσέχετε, λοιπόν, να μη συμβεί σε σας αυτό που
ειπώθηκε από τους προφήτες: «Δέστε, καταφρονητές, και θαυμάστε, κι αφανιστείτε
επειδή, εγώ εργάζομαι ένα έργο στις ημέρες σας, έργο που δεν θα πιστέψετε, αν κάποιος
το διηγηθεί σε σας». Κι ενώ έβγαιναν από τη συναγωγή των Ιουδαίων, τα έθνη
παρακαλούσαν να κηρυχθούν σ' αυτούς αυτά τα λόγια το επόμενο σάββατο. Και όταν η
συναγωγή διαλύθηκε, πολλοί από τους Ιουδαίους και τους ευσεβείς προσήλυτους
ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα οι οποίοι μιλώντας σ' αυτούς, τους έπειθαν να
μένουν με σταθερότητα στη χάρη τού Θεού. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται,

αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 34:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θα ευλογώ τον Κύριο σε κάθε στιγμή η αίνεσή του θα είναι πάντοτε στο
στόμα μου. Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 2:1-12
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ύστερα από ημέρες, ξαναμπήκε μέσα στην Καπερναούμ και ακούστηκε
ότι βρίσκεται σε ένα σπίτι. Κι αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε δεν τους χωρούσαν
πλέον ούτε οι χώροι κοντά στην πόρτα και τους κήρυττε τον λόγο. Και έρχονται σ' αυτόν,
φέρνοντας έναν παράλυτο, που βασταζόταν από τέσσερις ανθρώπους. Και επειδή δεν
μπορούσαν να τον πλησιάσουν, εξαιτίας τού πλήθους, χάλασαν τη στέγη όπου ήταν, και
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κάνοντας ένα άνοιγμα, κατεβάζουν το κρεβάτι επάνω στο οποίο ήταν ο παράλυτος.
Βλέποντας δε ο Ιησούς την πίστη τους, λέει στον παράλυτο: Παιδί μου, οι αμαρτίες σου
είναι σε σένα συγχωρεμένες. Κάθονταν, όμως, εκεί και μερικοί από τους γραμματείς, και
συλλογίζονταν μέσα στις καρδιές τους: Γιατί αυτός μιλάει τέτοιες βλασφημίες; Ποιος
μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μονάχα ένας, ο Θεός; Κι αμέσως, επειδή ο Ιησούς
κατάλαβε με το πνεύμα του ότι έτσι συλλογίζονται μέσα τους, τους είπε: Γιατί
συλλογίζεστε αυτά μέσα στις καρδιές σας; Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο: Οι
αμαρτίες σου είναι σε σένα συγχωρεμένες ή να πω: Σήκω, και πάρε επάνω σου το κρεβάτι
σου, και περπάτα; Αλλά, για να γνωρίσετε ότι ο Υιός τού ανθρώπου έχει εξουσία επάνω
στη γη να συγχωρεί αμαρτίες, (λέει στον παράλυτο): Σε σένα λέω: Σήκω, και πάρε επάνω
σου το κρεβάτι σου, και πήγαινε στο σπίτι σου. Κι αμέσως σηκώθηκε, και αφού πήρε το
κρεβάτι, βγήκε έξω μπροστά σε όλους ώστε όλοι εκπλήττονταν και δόξαζαν τον Θεό,
λέγοντας, ότι: Ποτέ δεν είδαμε τέτοια πράγματα.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΠΑΜΠΑΧ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 67:3,4
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ας σε υμνούν οι λαοί, Θεέ ας σε υμνούν όλοι οι λαοί. Ας ευφρανθούν και ας
αλαλάξουν τα έθνη επειδή, θα κρίνεις τους λαούς με ευθύτητα, και θα οδηγήσεις τα έθνη
στη γη.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 17:24-27
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και καθώς ήρθαν στην Καπερναούμ, πλησίασαν τον Πέτρο αυτοί που
έπαιρναν τα δίδραχμα, και είπαν: Ο δάσκαλός σας δεν πληρώνει τα δίδραχμα; Λέει: Ναι.
Και όταν μπήκε στο σπίτι, ο Ιησούς τον πρόλαβε, λέγοντας: Σίμωνα, τι νομίζεις; Οι
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βασιλιάδες τής γης από ποιους παίρνουν φόρους ή δασμό; Από τους γιους τους ή από τους
ξένους; Ο Πέτρος λέει σ' αυτόν: Από τους ξένους. Ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Επομένως, οι
γιοι είναι ελεύθεροι. Όμως, για να μη τους σκανδαλίσουμε, πήγαινε στη θάλασσα, και
ρίξε ένα αγκίστρι, και πάρε το πρώτο ψάρι που θα ανέβει, κι ανοίγοντας το στόμα του, θα
βρεις έναν στατήρα εκείνον, αφού τον πάρεις, δώς’ τον σ' αυτούς για μένα και για σένα.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 63:6,3,4
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Όταν στο κρεβάτι μου σε θυμάμαι, σε σένα μελετώ στις φυλακές τής
νύχτας,τα χείλη μου θα σε επαινούν. Έτσι θα σε ευλογώ στη ζωή μου.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 16:2-8
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και πολύ πρωί, την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, έρχονται στον τάφο, όταν
ανέτειλε ο ήλιος. Και αναμεταξύ τους έλεγαν: Ποιος θα αποκυλίσει σε μας την πέτρα από
τη θύρα τού μνήματος; Και, καθώς σήκωσαν το βλέμμα τους, παρατηρούν ότι η πέτρα
ήταν ήδη αποκυλισμένη επειδή, ήταν υπερβολικά μεγάλη. Και όταν μπήκαν στο μνήμα,
είδαν έναν νεανία να κάθεται στα δεξιά, ντυμένος με άσπρη στολή και τρόμαξαν. Και
εκείνος λέει σ' αυτές: Μη τρομάζετε τον Ιησού ζητάτε, τον Ναζαρηνό, τον σταυρωμένο
αναστήθηκε, δεν είναι εδώ δέστε, ο τόπος όπου τον είχαν βάλει. Αλλά, πηγαίνετε, πείτε
στους μαθητές του, και στον Πέτρο, ότι πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία εκεί θα τον
δείτε, όπως σας είχε πει. Και αφού βγήκαν γρήγορα έξω, έφυγαν από το μνήμα αλλά τις
κατείχε τρόμος και έκσταση και δεν είπαν τίποτε σε κανέναν επειδή, φοβόνταν.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 4:5-15
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους,η
ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Επειδή, εμείς δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό, τον
Κύριο τους εαυτούς μας δε, δικούς σας δούλους, χάρη τού Ιησού. Επειδή, ο Θεός που είπε
να λάμψει φως μέσα από το σκοτάδι, είναι που έλαμψε μέσα στις καρδιές μας, για
φωτισμό τής γνώσης τής δόξας τού Θεού διαμέσου τού προσώπου τού Ιησού Χριστού.
Έχουμε, μάλιστα, τούτο τον θησαυρό μέσα σε χωμάτινα σκεύη, ώστε η υπερβολή τής
δύναμης να είναι τού Θεού, και όχι από μας αν και σε όλα θλιβόμαστε, όμως δεν
στεναχωρούμαστε αν και βρισκόμαστε σε απορία, όμως δεν απελπιζόμαστε αν και
διωκόμαστε, όμως δεν είμαστε εγκαταλειμμένοι αν και καταβαλλόμαστε, όμως δεν
χανόμαστε περιφέροντας πάντοτε στο σώμα τη νέκρωση του Κυρίου Ιησού, για να
φανερωθεί στο σώμα μας και η ζωή τού Ιησού. Επειδή, εμείς που ζούμε παραδινόμαστε
πάντοτε στον θάνατο για χάρη τού Ιησού, για να φανερωθεί και η ζωή τού Ιησού στη
θνητή μας σάρκα. Ώστε, ο μεν θάνατος ενεργείται μέσα σε μας, η ζωή όμως μέσα σε σας.
Έχοντας, όμως, το ίδιο πνεύμα τής πίστης, σύμφωνα με το γραμμένο: «Πίστεψα, γι' αυτό
και μίλησα», κι εμείς πιστεύουμε, γι' αυτό και μιλάμε ξέροντας ότι αυτός που ανέστησε
τον Κύριο Ιησού, θα αναστήσει κι εμάς διαμέσου τού Ιησού, και θα μας παραστήσει μαζί
σας. Επειδή, τα πάντα είναι για σας ώστε, η χάρη που πλεόνασε, εξαιτίας τής ευχαριστίας
των περισσότερων, να περισσεύει για τη δόξα τού Θεού. Η χάρη του Θεού Πατέρα

μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 3:13-18 , 4:1-6
Η
αμήν.

επιστολή του αποστόλου Ιακώβου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας

Ποιος, ανάμεσά σας, είναι σοφός και καλός γνώστης; Ας δείξει από την καλή
διαγωγή τα δικά του έργα με πραότητα σοφίας. Αν, όμως, έχετε στην καρδιά σας πικρό
φθόνο και φιλονικία, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε ενάντια στην αλήθεια. Αυτή η
σοφία δεν είναι εκείνη που κατεβαίνει από πάνω, αλλά είναι επίγεια, ζωώδης, δαιμονική
επειδή, όπου υπάρχει φθόνος και φιλονικία, εκεί είναι ακαταστασία, και κάθε αχρείο
πράγμα. Η σοφία, όμως, που κατεβαίνει από πάνω, πρώτα μεν είναι καθαρή, έπειτα
ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, πλήρης από έλεος και καλούς καρπούς, αμερόληπτη και
ανυπόκριτη. Και ο καρπός τής δικαιοσύνης σπέρνεται με ειρήνη από τους ειρηνοποιούς.
Από πού προέρχονται οι πόλεμοι και οι διαμάχες ανάμεσά σας; Όχι από εδώ, από τις
ηδονές σας, οι οποίες αντιμάχονται μέσα στα μέλη σας; Επιθυμείτε, και δεν έχετε
φονεύετε και φθονείτε, και δεν μπορείτε να επιτύχετε μάχεστε και πολεμάτε, αλλά δεν
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έχετε, επειδή δεν ζητάτε. Ζητάτε, και δεν παίρνετε, επειδή ζητάτε με κακή πρόθεση, για
να δαπανήσετε στις ηδονές σας. Μοιχοί και μοιχαλίδες, δεν ξέρετε ότι η φιλία τού κόσμου
είναι έχθρα προς τον Θεό; Όποιος, λοιπόν, θελήσει να είναι φίλος τού κόσμου, γίνεται
εχθρός τού Θεού. Ή νομίζετε ότι μάταια λέει η γραφή: Προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα,
που κατοίκησε μέσα σας; Αλλά, μεγαλύτερη χάρη δίνει ο Θεός, γι' αυτό λέει: «Ο Θεός
στους υπερήφανους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη». Μην αγαπάτε τον

κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του
παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 14:24-15:3
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι απο την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και περνώντας μέσα από την Πισιδία, ήρθαν στην Παμφυλία και αφού
κήρυξαν τον λόγο στην Πέργη, κατέβηκαν στην Αττάλεια. Και από εκεί απέπλευσαν στην
Αντιόχεια, απ' όπου είχαν παραδοθεί στη χάρη τού Θεού για το έργο που εκτέλεσαν. Όταν
δε ήρθαν και συγκέντρωσαν την εκκλησία, ανήγγειλαν όσα ο Θεός έκανε διαμέσου
αυτών, και ότι άνοιξε στα έθνη θύρα πίστης. Και διέμεναν εκεί όχι λίγο καιρό, μαζί με
τους μαθητές. Και όταν κατέβηκαν μερικοί από την Ιουδαία δίδασκαν τους αδελφούς ότι:
Αν δεν κάνετε την περιτομή, σύμφωνα με τη συνήθεια του Μωυσή, δεν μπορείτε να
σωθείτε. Αφού, λοιπόν, έγινε αντίσταση και συζήτηση όχι λίγη από τον Παύλο και τον
Βαρνάβα προς αυτούς, ενέκριναν να ανέβει ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι
απ' αυτούς προς τους αποστόλους και πρεσβύτερους στην Ιερουσαλήμ, για το ζήτημα
αυτό. Εκείνοι, λοιπόν, αφού τους κατευόδωσε η εκκλησία, περνούσαν μέσα από τη
Φοινίκη και τη Σαμάρεια, αφηγούμενοι την επιστροφή των εθνών και προξενούσαν
μεγάλη χαρά σε όλους τούς αδελφούς. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται,

αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.

Ψαλμός 66 :1,2,4
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
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προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Αλαλάξτε στον Θεό, ολόκληρη η γη. Ψάλτε τη δόξα του ονόματός του κάντε
ένδοξο τον ύμνο του. Ολόκληρη η γη θα σε προσκυνάει.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 5:1-11
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ενώ το πλήθος τον συνέθλιβε για να ακούει τον λόγο τού Θεού, αυτός
στεκόταν κοντά στη λίμνη Γεννησαρέτ και είδε δύο πλοία να στέκονται κοντά στη λίμνη
και οι ψαράδες, καθώς είχαν βγει απ' αυτά, ξέπλεναν τα δίχτυα. Μπαίνοντας δε σε ένα
από τα πλοία, που ήταν του Σίμωνα, τον παρακάλεσε να το απομακρύνει λιγάκι από την
ξηρά. Και αφού κάθησε, δίδασκε τα πλήθη από το πλοίο. Και καθώς σταμάτησε να
μιλάει, είπε στον Σίμωνα: Φέρε ξανά το πλοίο στα βαθιά, και ρίξτε τα δίχτυα σας για να
ψαρέψετε. Και ο Σίμωνας, απαντώντας, του είπε: Κύριε, ολόκληρη τη νύχτα, παρόλο που
κοπιάσαμε, δεν πιάσαμε τίποτε αλλά όμως, στηριζόμενος στον λόγο σου, θα ρίξω το
δίχτυ. Και όταν το έκαναν αυτό, συνέκλεισαν ένα μεγάλο πλήθος από ψάρια, και το δίχτυ
τους ξεσχιζόταν. Και έκαναν νόημα στους συντρόφους, που ήσαν στο άλλο πλοίο, για να
έρθουν να τους βοηθήσουν και ήρθαν, και γέμισαν και τα δύο πλοία, ώστε βυθίζονταν.
Βλέποντας δε ο Σίμωνας Πέτρος, έπεσε κοντά στα γόνατα του Ιησού, λέγοντας: Βγες έξω
από μένα, επειδή είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε. Ο λόγος ήταν ότι, τον κατέλαβε
έκπληξη και όλους εκείνους που ήσαν μαζί του, για το πλήθος των ψαριών που είχαν
πιάσει παρόμοια, μάλιστα, και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους τού Ζεβεδαίου, οι
οποίοι ήσαν σύντροφοι του Σίμωνα. Και ο Ιησούς είπε στον Σίμωνα: Μη φοβάσαι, από
τώρα και στο εξής ανθρώπους θα πιάνεις. Και όταν έφεραν τα πλοία στη γη, αφήνοντας
τα πάντα, τον ακολούθησαν.

ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΠΑΜΠΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 71:5-7
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Επειδή, εσύ είσαι η ελπίδα μου, Κύριε Θεέ το θάρρος μου από τη νιότη μου,ο
ύμνος μου θα είναι πάντοτε σε σένα. Έγινα στους πολλούς σαν τέρας.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 4:25-41
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και κατά την ημέρα εκείνη, όταν έγινε βράδυ, τους λέει: Ας περάσουμε
αντίπερα. Και αφού άφησαν το πλήθος, τον παίρνουν μαζί τους στο πλοίο όπως ήταν
ήσαν μάλιστα και άλλα μικρά πλοία μαζί του. Και γίνεται ένας μεγάλος ανεμοστρόβιλος
και τα κύματα μπήκαν μέσα στο πλοίο, ώστε αυτό ήδη γέμιζε. Κι αυτός, ήταν στην
πρύμη, όπου κοιμόταν επάνω στο προσκεφάλι και τον ξυπνούν, και του λένε: Δάσκαλε,
δεν σε νοιάζει ότι χανόμαστε; Και αφού σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη
θάλασσα: Σώπα, ησύχασε. Και σταμάτησε ο άνεμος, και έγινε μεγάλη γαλήνη. Και τους
είπε: Γιατί είστε έτσι δειλοί; Πώς δεν έχετε πίστη; Και φοβήθηκαν με μεγάλον φόβο, και
έλεγαν αναμεταξύ τους: Ποιος, λοιπόν, είναι αυτός, που και ο άνεμος και η θάλασσα τον
υπακούν;

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 57:8-9
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θα ξυπνήσω το πρωί. Θα σε επαινέσω Κύριε και θα σε ψαλμωδώ ανάμεσα
στα έθνη. Επειδή, το όνομά σου μεγαλύνθηκε

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 24:1-12
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
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αιώνα αμήν.
Και την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, ενώ ακόμα ήταν βαθιά χαράματα,
ήρθαν στο μνήμα, φέρνοντας τα αρώματα που ετοίμασαν και μερικές άλλες γυναίκες
ήσαν μαζί τους. Βρήκαν, όμως, την πέτρα αποκυλισμένη από το μνήμα. Και όταν μπήκαν
μέσα δεν βρήκαν το σώμα τού Κυρίου Ιησού. Και ενώ ήσαν σε απορία για τούτο, ξάφνου,
δύο άνδρες με ιμάτια αστραφτερά στάθηκαν μπροστά τους. Και καθώς εκείνες
φοβήθηκαν, και έσκυψαν το πρόσωπο στη γη, είπαν σ' αυτές: Γιατί ζητάτε τον ζωντανό
ανάμεσα στους νεκρούς; Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε. Θυμηθείτε πώς σας είχε
μιλήσει, ενώ βρισκόταν ακόμα στη Γαλιλαία, λέγοντας, ότι: Ο Υιός τού ανθρώπου πρέπει
να παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών ανθρώπων, και να σταυρωθεί, και την τρίτη ημέρα να
αναστηθεί. Και θυμήθηκαν τα λόγια του. Και αφού επέστρεψαν από το μνήμα,
ανήγγειλαν όλα αυτά στους έντεκα και σε όλους τους υπόλοιπους. Κι αυτές ήσαν η
Μαρία Μαγδαληνή και η Ιωάννα και η Μαρία, η μητέρα τού Ιακώβου, και οι υπόλοιπες
μαζί μ' αυτές, που έλεγαν αυτά στους αποστόλους. Και τα λόγια τους φάνηκαν μπροστά
τους σαν φλυαρία, και δεν τις πίστευαν. Ο Πέτρος, όμως, έτρεξε στο μνήμα, και, καθώς
έσκυψε μέσα, βλέπει τα σάβανα να κείτονται μόνα τους και αναχώρησε θαυμάζοντας από
μέσα του για το γεγονός.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 16:12-24
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους,η
ευλογία τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Όσο δε για τον αδελφό Απολλώ, πολύ τον παρακάλεσα να έρθει σε σας μαζί
με τους αδελφούς και δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να έρθει τώρα θα έρθει, όμως, όταν
ευκαιρήσει. Αγρυπνείτε, στέκεστε στην πίστη ανδρίζεστε, ενδυναμώνεστε. Όλα τα έργα
σας ας γίνονται με αγάπη. Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, (ξέρετε την οικογένεια του
Στεφανά, ότι, είναι η απαρχή τής Αχαϊας, και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στη διακονία των
αγίων) υποτάσσεστε κι εσείς σε τέτοιους αδελφούς, και σε καθέναν που συνεργεί και
κοπιάζει. Χαίρομαι δε για την έλευση του Στεφανά και του Φορτουνάτου και του
Αχαϊκού, επειδή αυτοί αναπλήρωσαν την έλλειψή σας δεδομένου ότι, ανέπαυσαν το δικό
μου πνεύμα και το δικό σας τιμάτε, λοιπόν, τους αδελφούς αυτού τού είδους. Σας
χαιρετούν οι εκκλησίες τής Ασίας. Σας χαιρετούν πολύ εν Κυρίω ο Ακύλας και η
Πρίσκιλλα, μαζί με την κατ’ οίκον εκκλησία τους. Σας χαιρετούν όλοι οι αδελφοί.
Χαιρετήστε με άγιο φίλημα ο ένας τον άλλον. Ο δε χαιρετισμός γράφτηκε με το δικό μου
χέρι, του Παύλου. Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι ανάθεμα:
Μαράν αθά. Η χάρη τού Κυρίου Ιησού Χριστού είθε να είναι μαζί σας. Η αγάπη μου μαζί
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με όλους σας εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε

εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 4:7-17
Η επιστολή του αποστόλου Ιακώβου,η ευλογία του ας είναι μαζί
μας αμήν.
Υποταχθείτε, λοιπόν, στον Θεό αντισταθείτε στον διάβολο, και θα φύγει από
σας. Πλησιάσετε στον Θεό, και θα πλησιάσει σε σας. Καθαρίστε τα χέρια σας,
αμαρτωλοί, και αγνίστε τις καρδιές, δίγνωμοι. Κακοπαθήστε και πενθήστε και κλάψτε το
γέλιο σας ας μεταστραφεί σε πένθος, και η χαρά σε κατήφεια. Ταπεινωθείτε μπροστά
στον Κύριο και θα σας υψώσει. Αδελφοί, μη καταλαλείτε ο ένας τον άλλον όποιος
καταλαλεί αδελφό, και κρίνει τον αδελφό του, καταλαλεί τον νόμο, και κρίνει τον νόμο
και αν κρίνεις τον νόμο, δεν είσαι εκτελεστής τού νόμου, αλλά κριτής. Ένας είναι ο
νομοθέτης, που μπορεί να σώσει και να απολέσει εσύ ποιος είσαι που κρίνεις τον άλλον;
Ελάτε, τώρα, εσείς που λέτε: Σήμερα ή αύριο θα πάμε σ' αυτή την πόλη, και θα κάνουμε
εκεί έναν χρόνο, και θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε οι οποίοι δεν ξέρετε το τι θα
συμβεί αύριο επειδή, ποια είναι η ζωή σας; Είναι, πραγματικά, ατμός που φαίνεται για
λίγο, και έπειτα εξαφανίζεται αντί να λέτε: Αν ο Κύριος θελήσει, και ζήσουμε, θα
κάνουμε τούτο ή εκείνο. Τώρα, όμως, καυχάστε στις αλαζονείες σας κάθε τέτοια καύχηση
είναι κακή. Σ' αυτόν, λοιπόν, που ξέρει να κάνει το καλό, και δεν το κάνει, σ' αυτόν είναι
αμαρτία. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος

και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα
ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 15:4-12
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι απο την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και όταν ήρθαν στην Ιερουσαλήμ, τους υποδέχθηκε η εκκλησία και οι
απόστολοι και οι πρεσβύτεροι, και ανήγγειλαν όσα ο Θεός έκανε διαμέσου αυτών. Και
σηκώθηκαν μερικοί, εκείνοι από την παράταξη των Φαρισαίων, οι οποίοι είχαν πιστέψει,
και έλεγαν, ότι: Πρέπει να τους κάνουμε την περιτομή, και να τους παραγγέλλουμε να
τηρούν τον νόμο τού Μωυσή. Και συγκεντρώθηκαν οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι για
να σκεφθούν για τούτο το πράγμα. Ύστερα από πολλή συζήτηση, αφού ο Πέτρος
σηκώθηκε, τους είπε: Άνδρες αδελφοί, εσείς ξέρετε ότι ο Θεός διάλεξε μεταξύ μας,
εξαρχής, διαμέσου τού στόματός μου τα έθνη να ακούσουν τον λόγο τού ευαγγελίου, και
να πιστέψουν. Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωσε σ' αυτούς μαρτυρία, χαρίζοντας σ'
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αυτούς το Πνεύμα το Άγιο όπως και σ' εμάς. Και δεν έκανε καμιά διάκριση ανάμεσα σ'
εμάς και σ' αυτούς, καθαρίζοντας τις καρδιές τους διαμέσου τής πίστης. Τώρα, λοιπόν,
γιατί πειράζετε τον Θεό, επιβάλλοντας ζυγό στον τράχηλο των μαθητών, που ούτε οι
πατέρες μας ούτε εμείς δεν μπορέσαμε να βαστάξουμε; Αλλά, διαμέσου τής χάρης τού
Κυρίου Ιησού Χριστού πιστεύουμε ότι θα σωθούμε, όπως ακριβώς και εκείνοι. Και
ολόκληρο το πλήθος σιώπησε, και άκουγαν τον Βαρνάβα και τον Παύλο να εξιστορούν
όσα σημεία και τέρατα ο Θεός έκανε διαμέσου αυτών ανάμεσα στα έθνη. Ο λόγος του

Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία
του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 71:7,8
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Εσύ είσαι το δυνατό μου καταφύγιο. Ας γεμίσει το στόμα μου από τον ύμνο
σου, από τη δόξα σου, όλη την ημέρα.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 12:22-28
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Τότε, έφεραν σ' αυτόν έναν δαιμονιζόμενο, τυφλόν και κουφόν και τον
θεράπευσε, ώστε ο κουφός και ο τυφλός και μιλούσε και έβλεπε. Και εκπλήττονταν όλα
τα πλήθη, και έλεγαν: Μήπως αυτός είναι ο γιος τού Δαβίδ; Οι Φαρισαίοι, όμως, όταν το
άκουσαν, είπαν: Αυτός δεν βγάζει τα δαιμόνια, παρά μονάχα διαμέσου τού Βεελζεβούλ,
του άρχοντα των δαιμονίων. Καθώς, όμως, ο Ιησούς αντιλήφθηκε τους συλλογισμούς
τους, τους είπε: Κάθε βασίλειο, που διαιρέθηκε σε αντιμαχόμενα μέρη, ερημώνεται και
κάθε πόλη ή σπίτι, που διαιρέθηκε σε αντιμαχόμενα μέρη, δεν θα σταθεί. Και αν ο
σατανάς βγάζει τον σατανά, διαιρέθηκε σε αντιμαχόμενα μέρη πώς, λοιπόν, θα σταθεί το
βασίλειό του; Και αν εγώ βγάζω τα δαιμόνια διαμέσου τού Βεελζεβούλ, οι γιοι σας
διαμέσου τίνος τα βγάζουν; Γι' αυτό, αυτοί θα είναι κριτές σας. Αλλά, αν εγώ βγάζω τα
δαιμόνια διαμέσου τού Πνεύματος τού Θεού, έφτασε επομένως σε σας η βασιλεία του
Θεού.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΠΑΜΠΑΧ
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 119:7,8
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά, η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θα σε δοξολογώ με ευθύτητα καρδιάς, όταν μάθω τις κρίσεις τής
δικαιοσύνης σου. Θα φυλάττω τα διατάγματά σου.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 14:22-36
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ο Ιησούς ανάγκασε αμέσως τους μαθητές του να μπουν μέσα στο πλοίο,
και να πάνε πριν απ' αυτόν στην αντίπερα όχθη, μέχρις ότου απολύσει τα πλήθη. Και
αφού απέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε στο βουνό κατ' ιδίαν για να προσευχηθεί. Και όταν
έγινε βράδυ, ήταν εκεί μόνος. Και το πλοίο ήταν ήδη στο μέσον της θάλασσας,
βασανιζόμενο από τα κύματα επειδή, ο άνεμος ήταν ενάντιος. Και κατά την τέταρτη
φυλακή της νύχτας, ο Ιησούς πήγε προς αυτούς, περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Και οι
μαθητές, βλέποντάς τον να περπατάει επάνω στη θάλασσα, ταράχτηκαν, λέγοντας ότι:
Είναι φάντασμα και από τον φόβο, έκραξαν. Αμέσως, όμως, ο Ιησούς τούς μίλησε,
λέγοντας: Έχετε θάρρος εγώ είμαι μη φοβάστε. Και αποκρινόμενος σ' αυτόν ο Πέτρος
είπε: Κύριε, αν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έρθω σε σένα επάνω στα νερά. Και εκείνος
είπε: Έλα. Και αφού ο Πέτρος κατέβηκε από το πλοίο, περπάτησε επάνω στα νερά, για
νάρθει στον Ιησού. Βλέποντας, όμως, τον άνεμο δυνατόν, φοβήθηκε και καθώς άρχισε να
καταποντίζεται, έκραξε, λέγοντας: Κύριε, σώσε με. Και ο Ιησούς απλώνοντας αμέσως το
χέρι, τον έπιασε, και του λέει: Ολιγόπιστε, σε τι δίστασες; Και όταν μπήκαν στο πλοίο,
σταμάτησε ο άνεμος. Και εκείνοι που ήσαν μέσα στο πλοίο, μόλις ήρθαν, τον
προσκύνησαν, λέγοντας: Αληθινά, είσαι Υιός τού Θεού. Και αφού διαπέρασαν, ήρθαν
στη γη Γεννησαρέτ. Και μόλις οι άνθρωποι εκείνου τού τόπου τον γνώρισαν, έστειλαν σε
όλη εκείνη την περίχωρο, και έφεραν σ' αυτόν όλους όσους έπασχαν και τον
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παρακαλούσαν να αγγίξουν μονάχα την άκρη από το ιμάτιό του και όσοι άγγιξαν,
γιατρεύτηκαν.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 35:18,28
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Εγώ θα σε υμνώ μέσα σε μεγάλη σύναξη ανάμεσα σε πολυάριθμο λαό θα σε
υμνώ. Και η γλώσσα μου θα μελετάει τη δικαιοσύνη σου και τον έπαινό σου όλη την
ημέρα.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 20:1-18
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται το
πρωί στο μνήμα, ενώ ακόμα ήταν σκοτάδι, και βλέπει την πέτρα σηκωμένη από το μνήμα.
Τρέχει, λοιπόν, και έρχεται στον Σίμωνα Πέτρο, και στον άλλον μαθητή, τον οποίο
αγαπούσε ο Ιησούς, και τους λέει: Σήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα, και δεν ξέρουμε
πού τον έβαλαν. Βγήκε, λοιπόν, έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, και έρχονταν στο
μνήμα. Έτρεχαν δε και οι δύο μαζί και ο άλλος μαθητής έτρεξε ταχύτερα μπροστά από
τον Πέτρο, και ήρθε πρώτος στο μνήμα και αφού έσκυψε προς τα μέσα, βλέπει να
κείτονται τα σάβανα καταγής όμως, δεν μπήκε μέσα. Έρχεται, λοιπόν, ο Σίμωνας Πέτρος
ακολουθώντας τον, και μπήκε μέσα στο μνήμα, και κοιτάζει τα σάβανα να κείτονται
καταγής, και το σουδάριο, που ήταν επάνω στο κεφάλι του, να μη κείτεται μαζί με τα
σάβανα, αλλά τυλιγμένο χωριστά σε ένα μέρος. Τότε, λοιπόν, μπήκε μέσα και ο άλλος
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μαθητής, που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα, και είδε, και πίστεψε επειδή, δεν
καταλάβαιναν ακόμα τη γραφή, ότι αυτός πρέπει να αναστηθεί από τους νεκρούς. Οι
μαθητές, λοιπόν, αναχώρησαν ξανά στα δικά τους. Η δε Μαρία στεκόταν έξω, κοντά στο
μνήμα, κλαίγοντας ενώ, λοιπόν, έκλαιγε, έσκυψε στο μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους
λευκοντυμένους, καθισμένους, έναν κοντά στο κεφάλι, και έναν κοντά στα πόδια, εκεί
όπου είχε τοποθετηθεί το σώμα τού Ιησού. Και εκείνοι λένε σ' αυτήν: Γυναίκα, γιατί
κλαις; Λέει σ' αυτούς: Επειδή, σήκωσαν τον Κύριό μου, και δεν ξέρω πού τον έβαλαν.
Και αφού είπε αυτά, στράφηκε προς τα πίσω, και βλέπει τον Ιησού να στέκεται, και δεν
ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Γυναίκα, γιατί κλαις; Ποιον ζητάς;
Εκείνη, νομίζοντας ότι είναι ο κηπουρός, λέει σ' αυτόν: Κύριε, αν εσύ τον σήκωσες, πες
μου, πού τον έβαλες, και εγώ θα τον σηκώσω. Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Μαρία. Εκείνη,
αφού στράφηκε, λέει σ' αυτόν: Ραββουνί! (που, σημαίνει: Δάσκαλε). Ο Ιησούς λέει σ'
αυτήν: Μη με αγγίζεις επειδή, δεν ανέβηκα ακόμα προς τον Πατέρα μου αλλά, πήγαινε
στους αδελφούς μου, και πες τους: Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας, και
Θεό μου και Θεό σας. Η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται και αναγγέλλει στους μαθητές ότι
είδε τον Κύριο, και ότι της είπε αυτά.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟ Α’ 6:321
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο,η ευλογία τους
ας είναι μαζί μας αμήν.
Αν κάποιος διδάσκει διαφορετικές διδασκαλίες, και δεν ακολουθεί τα
υγιαίνοντα λόγια τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και τη διδασκαλία, αυτή σύμφωνα με
την ευσέβεια, είναι τυφλωμένος από υπερηφάνεια, και δεν ξέρει τίποτε, αλλά νοσεί για
συζητήσεις και λογομαχίες από τις οποίες προέρχεται φθόνος, φιλονικία, βλασφημίες,
πονηρές υπόνοιες μάταιες συζητήσεις ανθρώπων με διεφθαρμένον τον νου, και οι οποίοι
έχουν αποστερηθεί την αλήθεια, νομίζουν δε την ευσέβεια ότι είναι μέσον για πλουτισμό.
Από τέτοιου είδους ανθρώπους να απομακρύνεσαι. Μεγάλος δε πλουτισμός είναι η
ευσέβεια, με αυτάρκεια. Επειδή, δεν φέραμε τίποτε μέσα στον κόσμο είναι φανερό ότι
ούτε και μπορούμε να μεταφέρουμε έξω απ' αυτόν κάτι μαζί μας. Έχοντας, μάλιστα,
διατροφές και σκεπάσματα, ας αρκούμαστε σ' αυτά. Όσοι, βέβαια, θέλουν να πλουτίζουν,
πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα, και σε πολλές ανόητες και βλαβερές επιθυμίες, που
βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Επειδή, ρίζα όλων των κακών είναι η
φιλαργυρία την οποία μερικοί, καθώς την ορέχθηκαν, αποπλανήθηκαν από την πίστη και
πέρασαν τον εαυτό τους μέσα από πολλές οδύνες. Εσύ, όμως, ω άνθρωπε του Θεού, αυτά
απόφευγέ τα και επιδίωκε δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα.
Αγωνίζου τον καλό αγώνα τής πίστης, κράτα την αιώνια ζωή, στην οποία και
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προσκλήθηκες, και ομολόγησες την καλή μαρτυρία, μπροστά σε πολλούς μάρτυρες.
Παραγγέλλω σε σένα μπροστά στον Θεό, ο οποίος ζωοποιεί τα πάντα, και στον Ιησού
Χριστό, που έδωσε μαρτυρία τής καλής ομολογίας μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο, φύλαξε
την εντολή αμόλυντη, άμεμπτη, μέχρι την επιφάνεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την
οποία θα δείξει σε καθορισμένους καιρούς ο μακάριος και μόνος Δεσπότης, ο Βασιλιάς
αυτών που βασιλεύουν και ο Κύριος αυτών που κυριεύουν, ο οποίος αυτός μόνος έχει την
αθανασία, που κατοικεί σε απρόσιτο φως, τον οποίο κανένας από τους ανθρώπους δεν
είδε ούτε μπορεί να δει στον οποίο ας είναι τιμή και αιώνια κυριαρχική εξουσία. Στους
πλουσίους αυτού τού κόσμου να παραγγέλλεις να μη υψηλοφρονούν ούτε να ελπίζουν
στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στον ζωντανό Θεό, που μας τα δίνει όλα, πλούσια,
για απόλαυση να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε καλά έργα, να είναι ευμετάδοτοι,
κοινωνικοί, θησαυρίζοντας στον εαυτό τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον, για να
απολαύσουν την αιώνια ζωή. Ω Τιμόθεε, φύλαξε την παρακαταθήκη, αποστρεφόμενος τις
βέβηλες ματαιολογίες, και τις αντιλογίες τής ψευδώνυμης γνώσης την οποία υποσχόμενοι
μερικοί, πλανήθηκαν γύρω από την πίστη. Αμήν . Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας

έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 4:17, 5:1-11
Η επιστολή του αποστόλου Ιακώβου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας
αμήν.
Σ' αυτόν, λοιπόν, που ξέρει να κάνει το καλό, και δεν το κάνει, σ' αυτόν είναι
αμαρτία. Ελάτε, τώρα, οι πλούσιοι, κλάψτε ολολύζοντας για τις επερχόμενες ταλαιπωρίες
σας. Ο πλούτος σας σάπισε, και τα ιμάτιά σας έγιναν σκωληκόβρωτα. Το χρυσάφι σας και
το ασήμι σας σκούριασε, και η σκουριά τους θα είναι ως μαρτυρία εναντίον σας, και θα
φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά θησαυρίσατε για τις έσχατες ημέρες. Δέστε, ο μισθός των
εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας, τον οποίο στερήθηκαν από σας, κράζει και οι
κραυγές αυτών που θέρισαν μπήκαν μέσα στα αυτιά τού Κυρίου, του Σαβαώθ. Ζήσατε
μέσα σε απολαύσεις επάνω στη γη, και σπαταλήσατε θρέψατε τις καρδιές σας σαν σε
ημέρα σφαγής καταδικάσατε, φονεύσατε τον δίκαιο δεν σας αντιστέκεται.
Μακροθυμήστε, λοιπόν, αδελφοί, μέχρι την παρουσία τού Κυρίου. Δέστε, ο γεωργός
περιμένει τον πολύτιμο καρπό τής γης, και μακροθυμεί γι' αυτόν, μέχρις ότου λάβει βροχή
πρώιμη και όψιμη. Μακροθυμήστε κι εσείς, στηρίξτε τις καρδιές σας επειδή, η παρουσία
τού Κυρίου πλησίασε. Αδελφοί, μη στενάζετε ο ένας ενάντια στον άλλον, για να μη
κατακριθείτε δέστε, ο κριτής στέκεται μπροστά στις θύρες. Πάρτε, αδελφοί μου,
παράδειγμα της κακοπάθειας και της μακροθυμίας τούς προφήτες, οι οποίοι μίλησαν στο
όνομα του Κυρίου. Δέστε, μακαρίζουμε αυτούς που υπομένουν ακούσατε την υπομονή
τού Ιώβ, και είδατε το τέλος τού Κυρίου, ότι ο Κύριος είναι πολυεύσπλαχνος και
οικτίρμονας. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο

κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του
Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 15:36-16:5
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και μετά από μερικές ημέρες, ο Παύλος είπε στον Βαρνάβα: Ας
επιστρέψουμε τώρα και ας επισκεφθούμε τούς αδελφούς μας σε κάθε πόλη, στις οποίες
κηρύξαμε τον λόγο τού Κυρίου, πώς έχουν. Και ο μεν Βαρνάβας στοχάστηκε να πάρει
μαζί τον Ιωάννη, που λεγόταν Μάρκος ο Παύλος, όμως, αξίωνε, αυτόν που αποχωρίστηκε
απ' αυτούς από την Παμφυλία, και δεν τους ακολούθησε μαζί στο έργο τούτον να μη τον
πάρουν μαζί. Συνέβηκε, λοιπόν, ερεθισμός, ώστε χώρισαν ο ένας από τον άλλον και ο μεν
Βαρνάβας, παίρνοντας τον Μάρκο, εξέπλευσε για την Κύπρο. Ο δε Παύλος, διαλέγοντας
τον Σίλα, αναχώρησε, αφού παραδόθηκε από τους αδελφούς στη χάρη τού Θεού. Και
περνούσε μέσα από τη Συρία και την Κιλικία, επιστηρίζοντας τις εκκλησίες. Και έφτασε
στη Δέρβη και τη Λύστρα και να! εκεί ήταν κάποιος μαθητής, με το όνομα Τιμόθεος, γιος
κάποιας γυναίκας Ιουδαίας πιστής, από πατέρα δε Έλληνα ο οποίος είχε καλή μαρτυρία
από τους αδελφούς των Λύστρων και του Ικονίου. Αυτόν ο Παύλος θέλησε να βγει μαζί
του και αφού τον πήρε, έκανε σ' αυτόν την περιτομή, εξαιτίας των Ιουδαίων, που ήσαν σ'
εκείνους τούς τόπους επειδή, όλοι γνώριζαν τον πατέρα του ότι ήταν Έλληνας. Και καθώς
περνούσαν μέσα από τις πόλεις, τους παρέδιναν παραγγέλματα να φυλάττουν τα δόγματα,
που είχαν εγκριθεί από τους αποστόλους και τους πρεσβύτερους που ήσαν στην
Ιερουσαλήμ. Οι μεν εκκλησίες, λοιπόν, στερεώνονταν στην πίστη, και αύξαναν σε αριθμό
καθημερινά. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και

σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 79:13
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του προφήτη
και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Εμείς, όμως, ο λαός σου, και τα πρόβατα της βοσκής σου, θα σε
δοξολογούμε στον αιώνα από γενεά σε γενεά θα αναγγέλλουμε την αίνεσή σου.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 7:11-17
42

Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και την επόμενη ημέρα, ο Ιησούς πορευόταν σε μια πόλη που ονομαζόταν
Ναϊν και συμπορεύονταν μαζί του αρκετοί από τους μαθητές του, και ένα μεγάλο πλήθος.
Και καθώς πλησίασε στην πύλη τής πόλης, να! φερόταν έξω ένας νεκρός, ένας μονογενής
γιος τής μητέρας του, κι αυτή ήταν χήρα και ένα μεγάλο πλήθος από την πόλη ήταν μαζί
της. Και όταν την είδε ο Κύριος, τη σπλαχνίστηκε, και της είπε: Μη κλαις. Και
πλησιάζοντας άγγιξε το νεκροκρέβατο και εκείνοι που το βάσταζαν στάθηκαν, και είπε:
Νεανίσκε, σε σένα λέω, σήκω επάνω. Και ο νεκρός ανακάθησε, και άρχισε να μιλάει και
τον έδωσε στη μητέρα του. Και φόβος κατέλαβε όλους, και δόξαζαν τον Θεό, λέγοντας
ότι: Ένας μεγάλος προφήτης έχει σηκωθεί ανάμεσά μας, και ότι: Ο Θεός επισκέφθηκε τον
λαό του. Και η φήμη αυτή γι' αυτόν διαδόθηκε σε όλη την Ιουδαία, και σε όλα τα
περίχωρα.
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ΧΑΤΟΥΡ
ΧΑΤΟΥΡ
ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΧΑΤΟΥΡ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 18:15,6
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Και φάνηκαν τα βάθη των νερών, και αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια της
οικουμένης, επικαλέστηκα τον Κύριο και αναβόησα στον Θεό μου,όπου άκουσε τη φωνή
μου.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 4:10-20
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και όταν έμεινε μόνος, τον ρώτησαν εκείνοι που ήσαν γύρω του, μαζί με
τους δώδεκα, για την παραβολή. Και τους έλεγε: Σε σας δόθηκε να γνωρίσετε το
μυστήριο της βασιλείας τού Θεού σ' εκείνους, όμως, τους έξω τα πάντα γίνονται με
παραβολές για να βλέπουν, βλέποντας, και να μη δουν και να ακούν, ακούγοντας, και να
μη καταλάβουν μήπως και επιστρέψουν, και τους συγχωρηθούν τα αμαρτήματα. Και τους
λέει: Δεν ξέρετε αυτή την παραβολή; Και πώς θα γνωρίσετε όλες τις παραβολές; Εκείνος
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που σπέρνει τον λόγο, σπέρνει. Και εκείνοι κοντά στον δρόμο είναι αυτοί, προς τους
οποίους σπέρνεται ο λόγος και όταν ακούσουν, έρχεται αμέσως ο σατανάς, και αφαιρεί
τον λόγο, που ήταν σπαρμένος μέσα στις καρδιές τους. Και παρόμοια εκείνοι που
σπέρνονται επάνω σε πετρώδη εδάφη, είναι αυτοί, που, όταν ακούσουν τον λόγο, τον
δέχονται αμέσως με χαρά όμως, δεν έχουν μέσα τους ρίζα, αλλά είναι πρόσκαιροι έπειτα,
όταν γίνει θλίψη ή διωγμός, εξαιτίας τού λόγου, σκανδαλίζονται αμέσως. Και εκείνοι που
σπέρνονται στα αγκάθια, είναι αυτοί, που ακούν τον λόγο αλλά, οι μέριμνες αυτού τού
αιώνα, και η απάτη τού πλούτου, και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, αφού μπουν
μέσα τους, συμπνίγουν τον λόγο, και γίνεται άκαρπος. Και εκείνοι που σπάρθηκαν στην
καλή γη είναι αυτοί, που ακούν τον λόγο, και παραδέχονται, και καρποφορούν, ο ένας 30,
ο άλλος 60, και ο άλλος 100.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 65:9
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Επισκέπτεσαι τη γη, και την ποτίζεις την υπερπλουτίζεις ο ποταμός τού Θεού
είναι γεμάτος από νερά ετοιμάζεις το σιτάρι τους, επειδή έτσι διέταξες.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 28:1-20
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και αφού πέρασε το Σάββατο, κατά τα χαράματα της πρώτης ημέρας τής
εβδομάδας, ήρθε η Μαρία η Μαγδαληνή, και η άλλη Μαρία, για να δουν τον τάφο. Και
ξάφνου, έγινε μεγάλος σεισμός επειδή, ένας άγγελος του Κυρίου κατεβαίνοντας από τον
ουρανό, ήρθε και αποκύλισε την πέτρα από τη θύρα, και καθόταν επάνω σ' αυτή. Η δε
όψη του ήταν σαν αστραπή, και το ένδυμά του λευκό σαν χιόνι. Και από τον φόβο του οι
φύλακες ταράχτηκαν, και έγιναν σαν νεκροί. Και αποκρινόμενος ο άγγελος, είπε στις
γυναίκες: Εσείς, μη φοβάστε επειδή, ξέρω, ότι ζητάτε τον Ιησού τον σταυρωμένο δεν
είναι εδώ επειδή, αναστήθηκε, όπως το είχε πει ελάτε, δείτε τον τόπο όπου ήταν
τοποθετημένος ο Κύριος και πηγαίνετε γρήγορα, και πείτε στους μαθητές του ότι,
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αναστήθηκε από τους νεκρούς και δέστε, πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία εκεί θα τον
δείτε προσέξτε, σας το είπα. Και αφού βγήκαν γρήγορα από το μνήμα, με φόβο και
μεγάλη χαρά, έτρεξαν να το αναγγείλουν στους μαθητές του. Και ενώ έρχονταν να το
αναγγείλουν στους μαθητές του, ξάφνου, ο Ιησούς τις συνάντησε, λέγοντας: Χαίρετε. Και
εκείνες, αφού πλησίασαν, έπιασαν τα πόδια του, και τον προσκύνησαν. Τότε, ο Ιησούς
λέει σ' αυτές: Μη φοβάστε πηγαίνετε, αναγγείλατε προς τους αδελφούς μου, για να πάνε
στη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν. Και ενώ αυτές αναχωρούσαν, ξάφνου, μερικοί από
τους φύλακες, καθώς ήρθαν στην πόλη, ανήγγειλαν στους αρχιερείς όλα όσα έγιναν. Και
αφού συγκεντρώθηκαν μαζί με τους πρεσβύτερους, και έκαναν συμβούλιο, έδωσαν στους
στρατιώτες αρκετά αργύρια, λέγοντας: Πείτε ότι: Οι μαθητές του, που ήρθαν μέσα στη
νύχτα, τον έκλεψαν, ενώ εμείς κοιμόμασταν και αν αυτό ακουστεί μπροστά στον
ηγεμόνα, εμείς θα τον πείσουμε, και εσάς θα σας απαλλάξουμε από την ευθύνη. Και
εκείνοι, αφού πήραν τα αργύρια, έκαναν όπως τους δίδαξαν. Και η διάδοση αυτή
απλώθηκε ανάμεσα στους Ιουδαίους μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και οι έντεκα μαθητές
πήγαν στη Γαλιλαία, στο βουνό, όπου τους είχε παραγγείλει ο Ιησούς. Και αφού τον
είδαν, τον προσκύνησαν μερικοί, όμως, δίστασαν. Και καθώς ο Ιησούς τους πλησίασε,
τους μίλησε, λέγοντας: Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη.
Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του
Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα
παρήγγειλα σε σας και δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του
αιώνα. Αμήν.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 9:1-9
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους,η
ευλογία τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Επειδή, για τη διακονία αυτή στους αγίους είναι περιττό σε μένα να σας
γράφω. Δεδομένου ότι, ξέρω καλά την προθυμία σας, για την οποία καυχώμαι για σας
απέναντι στους Μακεδόνες, ότι η Αχαϊα ετοιμάστηκε από πέρυσι· και ο ζήλος σας
διέγειρε πολλούς. Έστειλα, μάλιστα, και τους αδελφούς για να μη ματαιωθεί ως προς
αυτό η καύχησή μας για σας για να είστε (όπως έλεγα), ετοιμασμένοι μήπως, αν έρθουν
μαζί μου μερικοί Μακεδόνες, και σας βρουν ανέτοιμους, καταντροπιαστούμε εμείς (για
να μη λέμε εσείς), σ' αυτή την πεποίθηση της καύχησης. Στοχάστηκα, λοιπόν, αναγκαίο,
να παρακαλέσω τούς αδελφούς να έρθουν πρωτύτερα σε σας, και να προετοιμάσουν την
ελεημοσύνη σας, που είχατε προϋποσχεθεί, ώστε αυτή να είναι έτσι έτοιμη, ως
ελεημοσύνη, και όχι ως πλεονεξία. Λέω, μάλιστα, τούτο, ότι αυτός που σπέρνει φειδωλά,
φειδωλά και θα θερίσει κι αυτός που σπέρνει με αφθονία, με αφθονία και θα θερίσει.
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Κάθε ένας ανάλογα με την προαίρεση της καρδιάς του, όχι με λύπη ή από ανάγκη επειδή,
τον πρόσχαρο δότη αγαπάει ο Θεός. Είναι, όμως, δυνατός ο Θεός να σας δώσει με
περίσσεια κάθε χάρη, ώστε έχοντας πάντοτε κάθε αυτάρκεια, σε κάθε τι, να περισσεύετε
σε κάθε έργο αγαθό (όπως είναι γραμμένο: «Σκόρπισε, έδωσε στους πένητες η δικαιοσύνη
του μένει στον αιώνα». Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες

και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 3:1-12
Η
αμήν.

επιστολή του αποστόλου Ιακώβου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας

Μη γίνεστε πολλοί δάσκαλοι, αδελφοί μου, ξέροντας ότι μεγαλύτερη
κατάκριση θα πάρουμε επειδή, σε πολλά φταίμε όλοι μας. Αν κάποιος δεν φταίει σε λόγο,
αυτός είναι τέλειος άνδρας, είναι δυνατός να χαλιναγωγήσει και ολόκληρο το σώμα.
Δέστε, στα στόματα των αλόγων βάζουμε τα χαλινάρια, για να πείθονται σε μας, και
μεταφέρουμε ολόκληρο το σώμα τους. Δέστε, και τα πλοία, που είναι τόσο μεγάλα,
ωθούμενα από σφοδρούς ανέμους, μεταφέρονται από ένα ελάχιστο πηδάλιο, όπου αν
θέλει η επιθυμία εκείνου που το κυβερνά. Έτσι και η γλώσσα, είναι μικρό μέλος, όμως,
κομπάζει για μεγάλα πράγματα. Δέστε, λίγη φωτιά πόσο μεγάλη ύλη ανάβει και η γλώσσα
είναι φωτιά, ο κόσμος τής αδικίας. Έτσι, ανάμεσα στα μέλη μας, η γλώσσα είναι που
μολύνει ολόκληρο το σώμα, και η οποία φλογίζει τον τροχό τού βίου, και φλογίζεται από
τη γέεννα. Επειδή, κάθε είδος θηρίων και πουλιών, ερπετών και θαλάσσιων όντων,
δαμάζεται, και δαμάστηκε από την ανθρώπινη φύση τη γλώσσα, όμως, κανένας από τους
ανθρώπους δεν μπορεί να δαμάσει είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη από θανατηφόρο
φάρμακο. Διαμέσου αυτής ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα, και διαμέσου αυτής
καταριόμαστε τους ανθρώπους, που πλάστηκαν καθ' ομοίωση του Θεού. Από το ίδιο
στόμα βγαίνει ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, έτσι να γίνονται αυτά.
Μήπως η πηγή από την ίδια τρύπα αναβλύζει το γλυκό και το πικρό; Μήπως είναι
δυνατόν, αδελφοί μου, η συκιά να κάνει ελιές ή η άμπελος σύκα; Έτσι, καμιά πηγή δεν
είναι δυνατόν να κάνει νερό αλμυρό και γλυκό. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα

είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος
εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 10: 37-11:1
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Εσείς ξέρετε αυτό τον λόγο, που κηρύχθηκε σε ολόκληρη την Ιουδαία,
αρχίζοντας από τη Γαλιλαία, ύστερα από το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης πώς ο Θεός,
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τον Ιησού, αυτόν από τη Ναζαρέτ, τον έχρισε με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ο οποίος
πέρασε ευεργετώντας και θεραπεύοντας όλους εκείνους που καταδυναστεύονταν από τον
διάβολο επειδή, ο Θεός ήταν μαζί του. Κι εμείς είμαστε μάρτυρες όλων όσων έκανε, και
στη γη των Ιουδαίων και στην Ιερουσαλήμ τον οποίο φόνευσαν, αφού τον κρέμασαν
επάνω σε ξύλο τούτον ο Θεός τον ανέστησε την τρίτη ημέρα, και τον έκανε να
εμφανιστεί, όχι σε ολόκληρο τον λαό, αλλά σε μάρτυρες, που ήσαν προσδιορισμένοι από
τον Θεό, σε μας, που μαζί του φάγαμε και μαζί του ήπιαμε, μετά την ανάστασή του από
τους νεκρούς και μας παρήγγειλε να κηρύξουμε στον λαό, και να δώσουμε μαρτυρία, ότι
αυτός είναι ο ορισμένος από τον Θεό κριτής ζωντανών και νεκρών σε τούτον όλοι οι
προφήτες δίνουν μαρτυρία, ότι διαμέσου τού ονόματός του θα λάβει άφεση αμαρτιών
καθένας που πιστεύει σ' αυτόν. Ενώ ο Πέτρος ακόμα μιλούσε αυτά τα λόγια, το Πνεύμα
το Άγιο ήρθε επάνω σε όλους αυτούς που άκουγαν τον λόγο. Και οι πιστοί, που ήσαν από
την περιτομή, εκπλάγηκαν, όσοι είχαν έρθει μαζί με τον Πέτρο, ότι η δωρεά τού Αγίου
Πνεύματος ξεχύθηκε και επάνω στα έθνη. Επειδή, τους άκουγαν να μιλούν γλώσσες, και
να μεγαλύνουν τον Θεό. Τότε, ο Πέτρος αποκρίθηκε: Μήπως μπορεί κανείς να εμποδίσει
το νερό, ώστε να μη βαπτιστούν αυτοί, οι οποίοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο όπως κι
εμείς; Και τους πρόσταξε να βαπτιστούν στο όνομα του Κυρίου. Τότε, τον παρακάλεσαν
να παραμείνει μερικές ημέρες. Άκουσαν δε οι απόστολοι και οι αδελφοί, που ήσαν στην
Ιουδαία, ότι και τα έθνη δέχθηκαν τον λόγο τού Θεού. Ο λόγος του Κυρίου

αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού
εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 65:10-11
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ποτίζεις τα αυλάκια της εξομαλίζεις τους βώλους της την απαλύνεις με
σταλαχτή βροχή ευλογείς τα βλαστήματα της. Στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά σου και
τα ίχνη σου σταλάζουν πάχος.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 8:4-15
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
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Και επειδή ένα μεγάλο πλήθος έτρεχε κοντά του και έρχονταν σ' αυτόν από
κάθε πόλη, είπε με παραβολή: Βγήκε εκείνος που σπέρνει για να σπείρει τον σπόρο του
και ενώ έσπερνε, άλλο μεν έπεσε κοντά στον δρόμο, και καταπατήθηκε, και τα πουλιά
τού ουρανού το κατέφαγαν. Και άλλο έπεσε επάνω στην πέτρα, και ενώ βλάστησε,
ξεράθηκε, επειδή δεν είχε ικμάδα. Και άλλο έπεσε ανάμεσα στα αγκάθια, και καθώς τα
αγκάθια φύτρωσαν μαζί, το έπνιξαν ολοκληρωτικά. Και άλλο έπεσε επάνω στην καλή γη,
και όταν βλάστησε, έκανε εκατονταπλάσιο καρπό. Λέγοντας αυτά, φώναζε: Όποιος έχει
αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Και οι μαθητές του τον ρωτούσαν, λέγοντας: Τι σημαίνει
αυτή η παραβολή; Και εκείνος είπε: Σε σας δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της
βασιλείας τού Θεού στους υπόλοιπους, όμως, με παραβολές, για να μη βλέπουν ενώ
βλέπουν, και να μη καταλαβαίνουν ενώ ακούν. Αυτή δε η παραβολή σημαίνει: Ο σπόρος
είναι ο λόγος τού Θεού και εκείνοι που σπέρνονται κοντά στον δρόμο είναι αυτοί που
ακούν έπειτα, έρχεται ο διάβολος, και αφαιρεί τον λόγο από την καρδιά τους, για να μη
πιστέψουν και σωθούν. Εκείνοι δε που σπέρνονται επάνω στην πέτρα, είναι αυτοί που,
όταν ακούσουν, δέχονται τον λόγο με χαρά· κι αυτοί δεν έχουν ρίζα οι οποίοι πιστεύουν
για λίγο, και σε καιρό πειρασμού αποστατούν. Εκείνο δε που έπεσε στα αγκάθια, αυτοί
είναι εκείνοι που άκουσαν, και από μέριμνες και πλούτο και ηδονές τής ζωής, πηγαίνουν,
και συμπνίγονται, και δεν φτάνουν στον καρπό. Ενώ εκείνοι στην καλή γη, αυτοί είναι
εκείνοι, που, ενώ άκουσαν τον λόγο, τον κρατούν σε καλή και αγαθή καρδιά, και
καρποφορούν με υπομονή.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΧΑΤΟΥΡ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 104:13,14
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Αυτός που ποτίζει τα βουνά από τα υπερώα του από τον καρπό των έργων
σου χορταίνει η γη. Αυτός που αναδίδει χορτάρι για τα κτήνη, και βοτάνη για χρήση τού
ανθρώπου.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 12:27-31
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Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Παρατηρήστε τα κρίνα, πώς μεγαλώνουν δεν κοπιάζουν ούτε κλώθουν σας
λέω, όμως, ούτε ο Σολομώντας, μέσα σε όλη του τη δόξα, δεν ντύθηκε σαν ένα απ' αυτά.
Αλλά, αν το χορτάρι, που σήμερα είναι στο χωράφι, και αύριο ρίχνεται σε καμίνι, ο Θεός
το ντύνει με έναν τέτοιο τρόπο, πόσο περισσότερο εσάς, ολιγόπιστοι; Κι εσείς μη ζητάτε
τι να φάτε ή τι να πιείτε και μη είστε μετέωροι. Επειδή, όλα αυτά τα ζητούν τα έθνη τού
κόσμου· ενώ ο Πατέρας σας ξέρει ότι έχετε ανάγκη απ' αυτά. Πλην, ζητάτε τη βασιλεία
τού Θεού, και όλα αυτά θα σας προστεθούν.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 67:6,7
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Η γη θα δίνει τον καρπό της θα μας ευλογήσει ο Θεός, ο Θεός μας. Θα μας
ευλογήσει ο Θεός, και θα τον φοβηθούν όλα τα πέρατα της γης.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 16:2-8
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και πολύ πρωί, την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, έρχονται στον τάφο, όταν
ανέτειλε ο ήλιος. Και αναμεταξύ τους έλεγαν: Ποιος θα αποκυλίσει σε μας την πέτρα από
τη θύρα τού μνήματος; Και, καθώς σήκωσαν το βλέμμα τους, παρατηρούν ότι η πέτρα
ήταν ήδη αποκυλισμένη επειδή, ήταν υπερβολικά μεγάλη. Και όταν μπήκαν στο μνήμα,
είδαν έναν νεανία να κάθεται στα δεξιά, ντυμένο με άσπρη στολή και τρόμαξαν. Και
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εκείνος λέει σ' αυτές: Μη τρομάζετε τον Ιησού ζητάτε, τον Ναζαρηνό, τον σταυρωμένο
αναστήθηκε, δεν είναι εδώ δέστε, ο τόπος όπου τον είχαν βάλει. Αλλά, πηγαίνετε, πείτε
στους μαθητές του, και στον Πέτρο, ότι πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία εκεί θα τον
δείτε, όπως σας είχε πει. Και αφού βγήκαν γρήγορα έξω, έφυγαν από το μνήμα αλλά τις
κατείχε τρόμος και έκσταση και δεν είπαν τίποτε σε κανέναν επειδή, φοβόνταν.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 6:715
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους,η ευλογία
τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Επειδή, η γη η οποία πίνει τη βροχή, που πολλές φορές έρχεται επάνω της,
και γεννάει ωφέλιμη βλάστηση σ' εκείνους για τους οποίους και καλλιεργείται, παίρνει
ευλογία από τον Θεό. Όταν, όμως, βγάζει αγκάθια και τριβόλια, είναι αδόκιμη και κοντά
σε κατάρα, της οποίας το τέλος είναι να καεί. Για σας, όμως, αγαπητοί, αν και μιλάμε
έτσι, είμαστε πεπεισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα κι αυτά που σχετίζονται με τη σωτηρία.
Επειδή, ο Θεός δεν είναι άδικος, να ξεχάσει το έργο σας, και τον κόπο τής αγάπης που
δείξατε στο όνομά του, καθώς υπηρετήσατε τους αγίους και τους υπηρετείτε. Επιθυμούμε,
όμως, κάθε ένας από σας να δείχνει την ίδια επιμέλεια προς την πλήρη βεβαιότητα της
ελπίδας μέχρι τέλους για να μη γίνετε νωθροί, αλλά μιμητές αυτών που με πίστη και
μακροθυμία κληρονομούν τις υποσχέσεις. Επειδή, ο Θεός, δίνοντας υπόσχεση στον
Αβραάμ, μια που δεν είχε να ορκιστεί σε κανέναν μεγαλύτερο του, ορκίστηκε στον εαυτό
του, λέγοντας: «Οπωσδήποτε, ευλογώντας θα σε ευλογήσω, και πληθύνοντας θα σε
πληθύνω». Και έτσι, προσμένοντας με υπομονή, απόλαυσε την υπόσχεση. Η χάρη του

Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΟΥΔΑ 1:14-25
Η επιστολή του αποστόλου Ιούδα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας
αμήν.
Προφήτευσε, μάλιστα, γι' αυτούς και ο Ενώχ, έβδομος μετά τον Αδάμ,
λέγοντας: «Να! ήρθε ο Κύριος με μυριάδες αγίων του, για να κάνει κρίση ενάντια σε
όλους, και να ελέγξει όλους τούς ασεβείς απ' αυτούς, για όλα τα έργα τής ασέβειάς τους,
που έπραξαν, και για όλα τα σκληρά λόγια, που μίλησαν εναντίον του οι ασεβείς
αμαρτωλοί. Αυτοί είναι γογγυστές, μεμψίμοιροι, που περπατούν σύμφωνα με τις
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επιθυμίες τους και το στόμα τους μιλάει υπερήφανα, και κολακεύουν πρόσωπα για χάρη
ωφέλειας. Αλλά, εσείς, αγαπητοί, θυμηθείτε τα λόγια που από πριν έχουν ειπωθεί από
τους αποστόλους τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού,ότι, σας έλεγαν πως, «στον έσχατο
καιρό θα έρθουν εμπαίκτες, οι οποίοι θα περπατούν σύμφωνα με τις ασεβείς επιθυμίες
τους». Αυτοί είναι εκείνοι που αποχωρίζουν τον εαυτό τους, είναι άνθρωποι ζωώδεις, οι
οποίοι Πνεύμα δεν έχουν. Εσείς, όμως, αγαπητοί, ενώ θα εποικοδομείτε τον εαυτό σας
επάνω στην αγιότατη πίστη σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω, φυλάξτε τον εαυτό
σας στην αγάπη τού Θεού, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε
αιώνια ζωή. Και άλλους μεν ελεείτε, κάνοντας διάκριση άλλους, δε, σώζετε με φόβο,
αρπάζοντάς τους από τη φωτιά, μισώντας και τον μολυσμένο από τη σάρκα χιτώνα. Σ'
αυτόν, όμως, που μπορεί να σας φυλάξει άπταιστους, και να σας στήσει μπροστά στη
δόξα του, χωρίς ψεγάδι, με αγαλλίαση, στον μόνο σοφό Θεό, τον Σωτήρα μας, ας είναι
δόξα και μεγαλοσύνη, κυριαρχία και εξουσία, και τώρα και σε όλους τούς αιώνες. Αμήν.

Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι
επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει
αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 5:19-29
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι απο την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Όμως, άγγελος του Κυρίου κατά τη νύχτα άνοιξε τις θύρες τής φυλακής, και
αφού τους έβγαλε έξω, είπε: Πηγαίνετε, και καθώς θα σταθείτε, μιλάτε προς τον λαό μέσα
στο ιερό όλα τα λόγια αυτής τής ζωής. Όταν δε το άκουσαν, μπήκαν την αυγή στο ιερό,
και δίδασκαν. Και καθώς ήρθε ο αρχιερέας, και εκείνοι που ήσαν μαζί του, συγκάλεσαν
το συνέδριο και ολόκληρη τη γερουσία των γιων τού Ισραήλ, και έστειλαν στο
δεσμωτήριο, για να τους φέρουν. Όταν δε οι υπηρέτες ήρθαν, δεν τους βρήκαν στη
φυλακή και αφού επέστρεψαν, ανήγγειλαν, λέγοντας ότι: Το μεν δεσμωτήριο το βρήκαμε
κλεισμένο με κάθε ασφάλεια, και τους φύλακες να στέκονται έξω, μπροστά από τις θύρες
ανοίγοντας, όμως, δεν βρήκαμε μέσα κανέναν. Και καθώς άκουσαν αυτά τα λόγια και ο
ιερέας και ο στρατηγός τού ιερού και οι αρχιερείς, ήσαν σε απορία γι' αυτούς, σε τι
επρόκειτο αυτό να καταλήξει. Και καθώς ήρθε κάποιος ανήγγειλε σ' αυτούς, λέγοντας,
ότι: Δέστε, οι άνθρωποι, που τους είχατε βάλει στη φυλακή, στέκονται μέσα στο ιερό και
διδάσκουν τον λαό. Τότε, πήγε ο στρατηγός μαζί με τους υπηρέτες, και τους έφερε, όχι με
βία επειδή, φοβόνταν τον λαό να μη λιθοβοληθούν. Και όταν τους έφεραν, τους έστησαν
μέσα στο συνέδριο και ο αρχιερέας τούς ρώτησε, λέγοντας: Δεν σας παραγγείλαμε ρητά
να μη διδάσκετε σε τούτο το όνομα; Και δέστε, γεμίσατε την Ιερουσαλήμ από τη
διδασκαλία σας, και θέλετε να φέρετε επάνω μας το αίμα αυτού τού ανθρώπου. Και
αποκρινόμενος ο Πέτρος και οι απόστολοι, είπαν: Πρέπει να πειθαρχούμε στον Θεό
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μάλλον παρά στους ανθρώπους. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται,

δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.

Ψαλμός 104:16-10
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Χόρτασαν τα δέντρα τού Κυρίου οι κέδροι τού Λιβάνου, που φύτεψε. Αυτός
που εξαποστέλλει πηγές στις φάραγγες, για να ρέουν ανάμεσα στα βουνά.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 13:1-9
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν
Και κατά την ημέρα εκείνη, καθώς ο Ιησούς βγήκε έξω από το σπίτι, κάθησε
κοντά στη θάλασσα. Και συγκεντρώθηκαν κοντά του πολλά πλήθη, ώστε, αφού μπήκε
μέσα στο πλοίο, καθόταν και ολόκληρο το πλήθος στεκόταν στην ακρογιαλιά. Και τους
μίλησε πολλά με παραβολές, λέγοντας: Δέστε, βγήκε αυτός που σπέρνει για να σπείρει.
Και ενώ έσπερνε, άλλα μεν έπεσαν κοντά στον δρόμο και ήρθαν τα πουλιά τού ουρανού,
και τα κατέφαγαν. Άλλα, όμως, έπεσαν επάνω στα πετρώδη μέρη, όπου δεν είχαν χώμα κι
αμέσως φύτρωσαν, επειδή δεν είχαν βάθος γης και όταν ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν, και,
επειδή δεν είχαν ρίζα, ξεράθηκαν. Και άλλα έπεσαν επάνω στα αγκάθια, και τα αγκάθια
μεγάλωσαν, και τα κατέπνιξαν. Άλλα, όμως, έπεσαν επάνω σε καλή γη και έδιναν καρπό,
το ένα 100, το άλλο 60, και το άλλο 30. Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.

ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΧΑΤΟΥΡ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 86:2-4
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Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θεέ μου, σώσε τον δούλο σου, που ελπίζει σε σένα. Ελέησε με, Κύριε,
επειδή σε σένα κράζω όλη την ημέρα. Εύφρανε την ψυχή τού δούλου σου, επειδή.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 11:25-30
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Κατά τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς, αποκρινόμενος, είπε: Σε δοξάζω, Πατέρα,
Κύριε του ουρανού και της γης, ότι αυτά τα απέκρυψες από σοφούς και συνετούς, τα
αποκάλυψες όμως σε νήπια. Ναι, ω Πατέρα, επειδή έτσι έγινε αρεστό μπροστά σου. Όλα
παραδόθηκαν από τον Πατέρα σε μένα και κανένας δεν γνωρίζει τον Υιό, παρά μονάχα ο
Πατέρας ούτε τον Πατέρα γνωρίζει κάποιος, παρά μονάχα ο Υιός, και σε όποιον ο Υιός
θέλει να τον αποκαλύψει. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και
εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε επάνω σας τον ζυγό μου, και μάθετε από μένα επειδή,
είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας.
Επειδή, ο ζυγός μου είναι καλός, και το φορτίο μου ελαφρύ.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 113:3,4
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τις ανατολές τού ήλιου μέχρι τις δύσεις του, ας αινείται το όνομα του
Κυρίου. Ο Κύριος είναι υψηλός επάνω σε όλα τα έθνη επάνω στους ουρανούς είναι η
δόξα του.
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Ευαγγέλιο κατά Λουκά 24:1-12
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, ενώ ακόμα ήταν βαθιά χαράματα,
ήρθαν στο μνήμα, φέρνοντας τα αρώματα που ετοίμασαν και μερικές άλλες γυναίκες
ήσαν μαζί τους. Βρήκαν, όμως, την πέτρα αποκυλισμένη από το μνήμα. Και όταν μπήκαν
μέσα δεν βρήκαν το σώμα τού Κυρίου Ιησού. Και ενώ ήσαν σε απορία για τούτο, ξάφνου,
δύο άνδρες με ιμάτια αστραφτερά στάθηκαν μπροστά τους. Και καθώς εκείνες
φοβήθηκαν, και έσκυψαν το πρόσωπο στη γη, είπαν σ' αυτές: Γιατί ζητάτε τον ζωντανό
ανάμεσα στους νεκρούς; Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε. Θυμηθείτε πώς σας είχε
μιλήσει, ενώ βρισκόταν ακόμα στη Γαλιλαία, λέγοντας, ότι: Ο Υιός τού ανθρώπου πρέπει
να παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών ανθρώπων, και να σταυρωθεί, και την τρίτη ημέρα να
αναστηθεί. Και θυμήθηκαν τα λόγια του. Και αφού επέστρεψαν από το μνήμα,
ανήγγειλαν όλα αυτά στους έντεκα και σε όλους τους υπόλοιπους. Κι αυτές ήσαν η
Μαρία Μαγδαληνή και η Ιωάννα και η Μαρία, η μητέρα τού Ιακώβου, και οι υπόλοιπες
μαζί μ' αυτές, που έλεγαν αυτά στους αποστόλους. Και τα λόγια τους φάνηκαν μπροστά
τους σαν φλυαρία, και δεν τις πίστευαν. Ο Πέτρος, όμως, έτρεξε στο μνήμα, και, καθώς
έσκυψε μέσα, βλέπει τα σάβανα να κείτονται μόνα τους και αναχώρησε θαυμάζοντας από
μέσα του για το γεγονός.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ 1:1-12
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς,η
ευλογία τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο Παύλος και ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος προς την εκκλησία των
Θεσσαλονικέων, που είναι σε ενότητα με τον Πατέρα μας Θεό, και τον Κύριο Ιησού
Χριστό είθε να είναι σε σας χάρη και ειρήνη από τον Πατέρα μας Θεό, και τον Κύριο
Ιησού Χριστό. Οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό για σας, αδελφοί, όπως είναι
άξιο, επειδή υπεραυξάνει η πίστη σας, και πλεονάζει η αγάπη τού καθενός ξεχωριστά,
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όλων σας, του ενός προς τον άλλον ώστε εμείς οι ίδιοι καυχώμαστε για σας στις
εκκλησίες τού Θεού, για την υπομονή σας και την πίστη μέσα σε όλους τούς διωγμούς
σας και τις θλίψεις που υποφέρετε που είναι ένδειξη της δίκαιης κρίσης τού Θεού για να
αξιωθείτε τής βασιλείας τού Θεού, χάρη τής οποίας και πάσχετε. Επειδή, είναι δίκαιο
μπροστά στον Θεό να ανταποδώσει θλίψη σε όσους σας θλίβουν σε σας, όμως, που
θλίβεστε, άνεση μαζί μας, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με
τους αγγέλους τής δύναμής του, μέσα σε φλόγα φωτιάς, κάνοντας εκδίκηση σ' αυτούς που
δεν γνωρίζουν τον Θεό, και σ' αυτούς που δεν υπακούν στο ευαγγέλιο του Κυρίου μας
Ιησού Χριστού οι οποίοι θα τιμωρηθούν με αιώνιο όλεθρο από το πρόσωπο του Κυρίου,
και από τη δόξα τής δύναμής του, όταν έρθει να ενδοξαστεί ανάμεσα στους αγίους του,
και να θαυμαστεί ανάμεσα σε όλους που τον πιστεύουν, (επειδή, εσείς πιστέψατε στη
μαρτυρία μας), κατά την ημέρα εκείνη. Για το οποίο και προσευχόμαστε πάντοτε για σας,
για να σας κάνει ο Θεός μας αντάξιους της κλήσης του, και να εκπληρώσει κάθε ευδοκία
αγαθοσύνης, και το έργο τής πίστης με δύναμη για να ενδοξαστεί το όνομα του Κυρίου
μας Ιησού Χριστού σε σας, κι εσείς σ' αυτόν, σύμφωνα με τη χάρη τού Θεού μας και
Κυρίου Ιησού Χριστού. Η χάρη του Θεού πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες

και αδέρφια μου αμήν.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Α’ 4:3-11
Η επιστολή του αποστόλου Πέτρου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας
αμήν.
Επειδή, αρκετός είναι σε μας ο περασμένος καιρός τού βίου, όταν πράξαμε
το θέλημα των εθνών, καθώς περπατήσαμε σε ασέλγειες, επιθυμίες, οινοποσίες,
γλεντοκόπια, συμπόσια και αθέμιτες ειδωλολατρείες και γι' αυτό παραξενεύονται, που
εσείς δεν συντρέχετε μαζί τους στο ίδιο ξεχείλισμα της ασωτίας, και σας βλασφημούν οι
οποίοι θα αποδώσουν λόγο σ' εκείνον που είναι έτοιμος να κρίνει, ζωντανούς και νεκρούς.
Επειδή, γι' αυτό κηρύχθηκε το ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, για να κριθούν μεν
σύμφωνα με τους ανθρώπους κατά τη σάρκα, να ζουν όμως σύμφωνα με τον Θεό κατά το
πνεύμα. Όλων δε το τέλος πλησίασε ζήστε, λοιπόν, με σωφροσύνη, και αγρυπνείτε στις
προσευχές. Προπάντων, όμως, έχετε ένθερμη την αγάπη ο ένας προς τον άλλον επειδή, «η
αγάπη θα σκεπάσει πλήθος αμαρτιών». Γίνεστε φιλόξενοι ο ένας στον άλλον, χωρίς
γογγυσμούς. Κάθε ένας, ανάλογα με το χάρισμα που πήρε, υπηρετείτε ο ένας τον άλλον
σύμφωνα μ' αυτό, ως καλοί οικονόμοι τής πολυειδούς χάρης τού Θεού. Αν κάποιος
μιλάει, ας μιλάει σαν κάποιον που μιλάει λόγια Θεού αν κάποιος υπηρετεί, ας υπηρετεί
σαν κάποιον που υπηρετεί από τη δύναμη που χορηγεί ο Θεός, για να δοξάζεται σε όλα ο
Θεός διαμέσου τού Ιησού Χριστού, στον οποίο είναι η δόξα και η κυριαρχική εξουσία
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στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του

κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί
το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 5:30-42
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Ο Θεός των πατέρων μας ανέστησε τον Ιησού, που εσείς θανατώσατε, αφού
τον κρεμάσατε επάνω σε ξύλο. Αυτόν, ο Θεός τον ύψωσε με το δεξί του χέρι, αρχηγό και
σωτήρα, για να δώσει μετάνοια στον Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Και εμείς είμαστε
μάρτυρές του για τούτα τα λόγια, κι ακόμα το Άγιο Πνεύμα, που ο Θεός έδωσε σε όσους
πειθαρχούν σ' αυτόν. Και εκείνοι ακούγοντας έτριζαν τα δόντια, και ήθελαν να τους
θανατώσουν. Και κάποιος Φαρισαίος, με το όνομα Γαμαλιήλ, δάσκαλος του νόμου, που
τον τιμούσε ολόκληρος ο λαός, καθώς σηκώθηκε στο συνέδριο, πρόσταξε να βγάλουν
έξω για λίγη ώρα τους αποστόλους, και είπε σ' αυτούς: Άνδρες Ισραηλίτες, προσέχετε
στον εαυτό σας για τούτους τούς ανθρώπους, τι πρόκειται να κάνετε. Επειδή, πριν από τις
ημέρες αυτές, σηκώθηκε ο Θευδάς, λέγοντας τον εαυτό του ότι είναι κάποιος μεγάλος,
στον οποίο προσκολλήθηκε ένας αριθμός από άνδρες μέχρι 400 ο οποίος φονεύθηκε, και
όλοι όσοι πείθονταν σ' αυτόν διαλύθηκαν, και κατάντησαν σε ένα τίποτε. Ύστερα απ'
αυτόν, σηκώθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος, κατά τις ημέρες τής απογραφής, και έσυρε πίσω
του αρκετού λαό και εκείνος απολέστηκε, και όλοι όσοι πείθονταν σ’ αυτόν
διασκορπίστηκαν. Και τώρα του λέω, να απέχετε από του ανθρώπους του, και να του
αφήσετε επειδή, αν η βουλή αυτή ή το έργο τούτο είναι από ανθρώπους, θα ματαιωθεί αν,
του, είναι από τον Θεό, δεν μπορείτε να το ματαιώσετε, και προσέχετε μη βρεθείτε και
θεομάχοι. Και πείστηκαν σ’ αυτόν και αφού προσκάλεσαν του αποστόλους, του έδειραν
και του παρήγγειλαν να μη μιλούν στο όνομα του Ιησού, και του απέλυσαν. Εκείνοι,
λοιπόν, αναχωρούσαν μπροστά από το συνέδριο με χαρά, επειδή χάρη του ονόματός του
αξιώθηκαν να ατιμαστούν. Και καθημερινά, μέσα στο ιερό και κατ’ οίκον, δεν έπαυαν να
διδάσκουν και να ευαγγελίζονται τον Ιησού Χριστό.
Ο λόγος του Κυρίου

αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού
εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 86:15,16
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Αλλά, εσύ, Κύριε, είσαι Θεός οικτίρμονας, και ελεήμονας, μακρόθυμος, και
πολυέλεος, και αληθινός. Επίβλεψε επάνω μου, και ελέησε με δώσε τη δύναμή σου στον
δούλο σου, και σώσε τον γιο τής δούλης σου.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 14:25-35
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και μαζί του έρχονταν πολλά πλήθη και αφού στράφηκε, τους είπε: Αν
κάποιος έρχεται σε μένα, και δεν μισεί τον πατέρα του, και τη μητέρα, και τη γυναίκα, και
τα παιδιά, και τους αδελφούς, και τις αδελφές, ακόμα μάλιστα και τη δική του ζωή, δεν
μπορεί να είναι μαθητής μου. Και όποιος δεν βαστάζει τον σταυρό του, και έρχεται πίσω
μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Επειδή, ποιος από σας, θέλοντας να κτίσει έναν
πύργο, δεν κάθεται πρώτα και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία για να τον
αποτελειώσει; Μήπως, αφού βάλει θεμέλιο, και δεν μπορεί να τον αποτελειώσει,
αρχίσουν όλοι αυτοί που τον βλέπουν να τον περιπαίζουν, λέγοντας ότι: Αυτός ο
άνθρωπος άρχισε να κτίζει, και δεν μπόρεσε να αποτελειώσει. Ή, ποιος βασιλιάς,
πηγαίνοντας να πολεμήσει έναν άλλον βασιλιά, δεν κάθεται πρώτα και σκέπτεται, αν είναι
δυνατός με 10.000 να συναντήσει αυτόν που έρχεται εναντίον του με 20.000; Ειδεμή, ενώ
αυτός είναι ακόμα μακριά, στέλνει πρέσβεις και ζητάει ειρήνη. Έτσι, λοιπόν, καθένας από
σας που δεν απαρνιέται όλα τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Το αλάτι
είναι καλό αλλά, αν το αλάτι διαφθαρεί, με τι θα αρτυστεί; Δεν είναι πλέον χρήσιμο ούτε
για τη γη ούτε για την κοπριά το ρίχνουν έξω. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΧΑΤΟΥΡ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 86:12,10
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
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προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θα σε αινώ, Κύριε ο Θεός μου, με όλη την καρδιά μου, και θα δοξάζω το
όνομά σου στον αιώνα επειδή, είσαι μεγάλος, και κάνεις θαυμαστά έργα εσύ είσαι ο
μόνος Θεός.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 17:14-21
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και όταν ήρθαν προς το πλήθος, τον πλησίασε κάποιος άνθρωπος
γονατίζοντας σ' αυτόν, και λέγοντας: Κύριε, ελέησε μου τον γιο, επειδή παθαίνει
σεληνιασμό, και υποφέρει φοβερά με αποτέλεσμα να πέφτει στη φωτιά, και πολλές φορές
στο νερό και τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. Και
αποκρινόμενος ο Ιησούς, είπε: Ω, γενεά άπιστη και διεστραμμένη, μέχρι πότε θα είμαι
μαζί σας; Μέχρι πότε θα σας υποφέρω; Φέρτε τον εδώ σε μένα. Και ο Ιησούς τον
επιτίμησε, και το δαιμόνιο βγήκε απ' αυτόν, και το παιδί θεραπεύθηκε από εκείνη την
ώρα. Τότε, καθώς οι μαθητές πλησίασαν ιδιαιτέρως τον Ιησού, είπαν: Γιατί εμείς δεν
μπορέσαμε να το βγάλουμε; Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Εξαιτίας της απιστίας σας
επειδή, σας διαβεβαιώνω: Αν έχετε πίστη σαν κόκκον σιναπιού, θα πείτε σ' αυτό το
βουνό: Πήγαινε από εδώ εκεί, και θα πάει, και δεν θα είναι σε σας τίποτε αδύνατο τούτο,
μάλιστα, το γένος δεν βγαίνει, παρά μονάχα με προσευχή και νηστεία.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 143:8
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεός σου επειδή, σε σένα στήριξα το θάρρος
μου κάνε με να γνωρίσω τον δρόμο μου, στον οποίο πρέπει να περπατάω επειδή, σε σένα
ύψωσα την ψυχή μου.
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Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 20:1-18
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται το
πρωί στο μνήμα, ενώ ακόμα ήταν σκοτάδι, και βλέπει την πέτρα σηκωμένη από το μνήμα.
Τρέχει, λοιπόν, και έρχεται στον Σίμωνα Πέτρο, και στον άλλον μαθητή, τον οποίο
αγαπούσε ο Ιησούς, και τους λέει: Σήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα, και δεν ξέρουμε
πού τον έβαλαν. Βγήκε, λοιπόν, έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, και έρχονταν στο
μνήμα. Έτρεχαν δε και οι δύο μαζί και ο άλλος μαθητής έτρεξε ταχύτερα μπροστά από
τον Πέτρο, και ήρθε πρώτος στο μνήμα και αφού έσκυψε προς τα μέσα, βλέπει να
κείτονται τα σάβανα καταγής όμως, δεν μπήκε μέσα. Έρχεται, λοιπόν, ο Σίμωνας Πέτρος
ακολουθώντας τον, και μπήκε μέσα στο μνήμα, και κοιτάζει τα σάβανα να κείτονται
καταγής, και το σουδάριο, που ήταν επάνω στο κεφάλι του, να μη κείτεται μαζί με τα
σάβανα, αλλά τυλιγμένο χωριστά σε ένα μέρος. Τότε, λοιπόν, μπήκε μέσα και ο άλλος
μαθητής, που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα, και είδε, και πίστεψε επειδή, δεν
καταλάβαιναν ακόμα τη γραφή, ότι αυτός πρέπει να αναστηθεί από τους νεκρούς. Οι
μαθητές, λοιπόν, αναχώρησαν ξανά στα δικά τους. Η δε Μαρία στεκόταν έξω, κοντά στο
μνήμα, κλαίγοντας ενώ, λοιπόν, έκλαιγε, έσκυψε στο μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους
λευκοντυμένους, καθισμένους, έναν κοντά στο κεφάλι, και έναν κοντά στα πόδια, εκεί
όπου είχε τοποθετηθεί το σώμα τού Ιησού. Και εκείνοι λένε σ' αυτήν: Γυναίκα, γιατί
κλαις; Λέει σ' αυτούς: Επειδή, σήκωσαν τον Κύριό μου, και δεν ξέρω πού τον έβαλαν.
Και αφού είπε αυτά, στράφηκε προς τα πίσω, και βλέπει τον Ιησού να στέκεται, και δεν
ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Γυναίκα, γιατί κλαις; Ποιον ζητάς;
Εκείνη, νομίζοντας ότι είναι ο κηπουρός, λέει σ' αυτόν: Κύριε, αν εσύ τον σήκωσες, πες
μου, πού τον έβαλες, και εγώ θα τον σηκώσω. Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Μαρία. Εκείνη,
αφού στράφηκε, λέει σ' αυτόν: Ραββουνί! (που, σημαίνει: Δάσκαλε). Ο Ιησούς λέει σ'
αυτήν: Μη με αγγίζεις επειδή, δεν ανέβηκα ακόμα προς τον Πατέρα μου αλλά, πήγαινε
στους αδελφούς μου, και πες τους: Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας, και
Θεό μου και Θεό σας. Η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται και αναγγέλλει στους μαθητές ότι
είδε τον Κύριο, και ότι της είπε αυτά.
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Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 4:1-16
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους,η
ευλογία τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Έτσι ας μας θεωρεί κάθε άνθρωπος, ως υπηρέτες τού Χριστού, και
οικονόμους των μυστηρίων τού Θεού. Και εξάλλου, εκείνο που ζητείται ανάμεσα στους
οικονόμους είναι κάθε ένας να βρεθεί πιστός. Σε μένα, μάλιστα, είναι ελάχιστο να
ανακριθώ από σας ή από ανθρώπινη κρίση αλλά, ούτε τον εαυτό μου δεν ανακρίνω.
Επειδή, η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σε τίποτε όμως, με τούτο δεν είμαι δικαιωμένος
αλλά, αυτός που με ανακρίνει είναι ο Κύριος. Ώστε, μη κρίνετε τίποτε προ καιρού, μέχρι
να έρθει ο Κύριος ο οποίος και θα φέρει στο φως τα κρυφά που υπάρχουν στο σκοτάδι,
και θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών και τότε ο έπαινος θα γίνει στον κάθε έναν από
τον Θεό. Κι αυτά, αδελφοί, τα μετέφερα στον εαυτό μου και στον Απολλώ ως
παράδειγμα, για σας για να μάθετε διαμέσου τού παραδείγματός μας να μη φρονείτε
περισσότερο από ότι είναι γραμμένο, για να μη υπερηφανεύεστε ο ένας υπέρ τού ενός,
ενάντια στον άλλον. Επειδή, ποιος σε ξεχωρίζει από τον άλλον; Και τι έχεις που δεν το
πήρες; Αν, όμως, πραγματικά το πήρες, γιατί καυχάσαι σαν να μη το πήρες; Τώρα έχετε
χορτάσει, τώρα γίνατε πλούσιοι, βασιλεύσατε χωρίς εμάς και είθε να βασιλεύατε, για να
συμβασιλεύσουμε κι εμείς με σας. Επειδή, νομίζω ότι ο Θεός απέδειξε εμάς τους
αποστόλους τελευταίους, σαν καταδικασμένους σε θάνατο επειδή, γίναμε θέατρο στον
κόσμο, και σε αγγέλους και σε ανθρώπους. Εμείς μωροί για τον Χριστό, εσείς όμως
φρόνιμοι εν Χριστώ εμείς ασθενείς, εσείς όμως ισχυροί εσείς ένδοξοι, εμείς χωρίς τιμή.
Μέχρι τούτη την ώρα και πεινάμε, και διψάμε και είμαστε χωρίς τα απαραίτητα
ενδύματα, και μας χαστουκίζουν, και περιπλανιόμαστε, και κοπιάζουμε εργαζόμενοι με
τα ίδια μας τα χέρια όταν μας χλευάζουν, ευλογούμε όταν μας καταδιώκουν, υποφέρουμε
όταν μας δυσφημούν, παρακαλούμε γίναμε σαν περικαθάρματα του κόσμου, σκύβαλο
όλων μέχρι σήμερα. Αυτά δεν τα γράφω για να σας Επειδή, αν έχετε μύριους
παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες δεδομένου ότι, εγώ σας
γέννησα εν Χριστώ Ιησού διαμέσου τού ευαγγελίου. Σας παρακαλώ, λοιπόν, γίνεστε
μιμητές μου. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και

αδέρφια μου αμήν.
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Β’ 1:1-8
Η επιστολή του αποστόλου Πέτρου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας
αμήν.
Ο Συμεών Πέτρος, δούλος και απόστολος του Ιησού Χριστού, προς όσους
έλαχαν μαζί μας ισότιμη πίστη στη δικαιοσύνη τού Θεού μας και Σωτήρα, του Ιησού
Χριστού. Ας πληθύνει σε σας χάρη και ειρήνη διαμέσου τής επίγνωσης του Θεού, και του
Ιησού τού Κυρίου μας. Καθώς η θεία δύναμή του χάρισε σε μας όλα τα απαραίτητα προς
ζωή και ευσέβεια, διαμέσου τής επίγνωσης εκείνου που μας κάλεσε με τη δόξα του και
την αρετή διαμέσου των οποίων δωρήθηκαν σε μας οι πιο μεγάλες και πολύτιμες
υποσχέσεις, ώστε διαμέσου αυτών να γίνετε κοινωνοί θείας φύσης, έχοντας αποφύγει τη
διαφθορά, που υπάρχει μέσα στον κόσμο, διαμέσου τής επιθυμίας. Και ακριβώς δε γι'
αυτό, αφού καταβάλετε κάθε επιμέλεια, προσθέστε στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή
δε τη γνώση, και στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια δε την υπομονή, και στην
υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια δε τη φιλαδέλφια, και στη φιλαδελφία την αγάπη.
Επειδή, αν όλα αυτά υπάρχουν σε σας και περισσεύουν, σας κάνουν όχι αργούς ούτε
άκαρπους στην επίγνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μην αγαπάτε τον κόσμο,

μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται,
ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 16:40, 17:1-7
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και εκείνοι, όταν βγήκαν από τη φυλακή, πήγαν στο σπίτι τής Λυδίας και
αφού είδαν τούς αδελφούς, τους παρηγόρησαν, και αναχώρησαν. Και αφού πέρασαν
διαμέσου τής Αμφίπολης και της Απολλωνίας, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν η
συναγωγή των Ιουδαίων. Και ο Παύλος, κατά τη συνήθειά του, μπήκε μέσα προς αυτούς,
και τρία σάββατα συζητούσε μαζί τους από τις γραφές, εξηγώντας και αποδεικνύοντας,
ότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει, και να αναστηθεί από τους νεκρούς, και ότι αυτός είναι ο
Ιησούς Χριστός, που εγώ σας κηρύττω. Και μερικοί απ' αυτούς πείστηκαν, και ενώθηκαν
μαζί με τον Παύλο και τον Σίλα, και από τους θεοσεβείς Έλληνες ένα μεγάλο πλήθος, και
από τις πρώτες γυναίκες όχι λίγες. Όμως, επειδή οι Ιουδαίοι, που δεν πείθονταν, τους
φθόνησαν, και παίρνοντας μαζί τους μερικούς κακούς ανθρώπους, από τους χυδαίους, και
δημιουργώντας οχλαγωγία, προκαλούσαν θόρυβο στην πόλη και αφού όρμησαν ενάντια
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στο σπίτι τού Ιάσωνα, τους ζητούσαν για να τους φέρουν στον δήμο. Επειδή, όμως, δεν
τους βρήκαν, έσυραν τον Ιάσονα και μερικούς αδελφούς προς τους πολιτάρχες,
φωνάζοντας δυνατά, ότι: Εκείνοι που αναστάτωσαν την οικουμένη, αυτοί ήρθαν και εδώ,
τους οποίους υποδέχθηκε ο Ιάσονας και όλοι αυτοί πράττουν ενάντια στα προστάγματα
του Καίσαρα, λέγοντας, ότι: Υπάρχει ένας άλλος βασιλιάς, ο Ιησούς. Ο λόγος του

Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία
του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 100:3
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Γνωρίστε ότι, ο Κύριος είναι ο Θεός αυτός έκανε εμάς, και όχι εμείς εμείς
είμαστε λαός του, και πρόβατα της βοσκής του.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 10:17-31
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ενώ έβγαινε έξω στον δρόμο, κάποιος έτρεξε, και γονατίζοντας μπροστά
του, τον ρωτούσε: Δάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή; Και ο
Ιησούς είπε σ' αυτόν: Γιατί με λες αγαθό; Κανένας δεν είναι αγαθός, παρά μονάχα ένας, ο
Θεός. Ξέρεις τις εντολές: «Μη μοιχεύσεις Μη φονεύσεις Μη κλέψεις Μη
ψευδομαρτυρήσεις Μη αποστερήσεις Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα». Και εκείνος,
απαντώντας, είπε σ' αυτόν: Δάσκαλε, όλα αυτά τα τήρησα από τη νιότη μου. Και ο
Ιησούς, αφού τον κοίταξε καλά, τον αγάπησε, και του είπε: Ένα σού λείπει πήγαινε,
πούλησε όσα έχεις, και δώσε στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα,
ακολούθα με , αφού σηκώσεις τον σταυρό. Εκείνος, όμως, γινόμενος σκυθρωπός εξαιτίας
αυτού τού λόγου, αναχώρησε λυπημένος επειδή, είχε πολλά κτήματα. Και ο Ιησούς,
κοιτάζοντας ολόγυρα, λέει στους μαθητές του: Πόσο δύσκολα θα μπουν μέσα στη
βασιλεία τού Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα; Οι μαθητές, όμως, εκπλήττονταν για τα
λόγια του. Και ο Ιησούς απαντώντας πάλι, τους λέει: Παιδιά μου, πόσο δύσκολο είναι να
μπουν μέσα στη βασιλεία τού Θεού αυτοί που έχουν το θάρρος τους στα χρήματα;
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Ευκολότερο είναι να περάσει καμήλα μέσα από τη βελονότρυπα, παρά πλούσιος να μπει
μέσα στη βασιλεία τού Θεού. Και εκείνοι εκπλήττονταν υπερβολικά, λέγοντας αναμεταξύ
τους: Και ποιος μπορεί να σωθεί; Και ο Ιησούς κοιτάζοντάς τους καλά, λέει: Στους
ανθρώπους είναι αδύνατο, όχι όμως και στον Θεό επειδή, τα πάντα είναι δυνατά στον
Θεό. Και ο Πέτρος άρχισε να του λέει: Δες, εμείς τα αφήσαμε όλα, και σε ακολουθήσαμε.
Και ο Ιησούς, απαντώντας, είπε: Σας διαβεβαιώνω, δεν υπάρχει κανένας που, ενώ άφησε
σπίτι ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια εξαιτίας
μου, και εξαιτίας τού ευαγγελίου, δεν θα πάρει 100 φορές περισσότερα τώρα, σε τούτο
τον καιρό, σπίτια και αδελφούς και αδελφές και μητέρες και παιδιά και χωράφια, μαζί με
διωγμούς, και στον ερχόμενο αιώνα ζωή αιώνια. Πολλοί, όμως, πρώτοι θα είναι
τελευταίοι, και οι τελευταίοι πρώτοι.
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ΚΙΑΧΚ
ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΚΙΑΚ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 13:1,3
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Μέχρι πότε, Κύριε, θα με λησμονείς για πάντα; Μέχρι πότε θα κρύβεις από
μένα το πρόσωπό σου; Επίβλεψε εισάκουσέ με, Κύριε, Θεέ μου φώτισε τα μάτια μου.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 14:3-9
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ενώ αυτός ήταν στη Βηθανία, στο σπίτι τού λεπρού Σίμωνα, και καθόταν
στο τραπέζι, ήρθε μια γυναίκα, που είχε ένα αλάβαστρο με μύρο, από καθαρή πολύτιμη
νάρδο και συντρίβοντας το αλάβαστρο, έχυσε το μύρο επάνω στο κεφάλι του. Ήσαν,
όμως, μερικοί που αγανακτούσαν μέσα τους, και που έλεγαν: Γιατί έγινε αυτή η απώλεια
του μύρου; Επειδή, αυτό μπορούσε να πουληθεί για περισσότερα από 300 δηνάρια, και να
δοθούν στους φτωχούς και οργίζονταν εναντίον της. Ο Ιησούς, όμως, είπε: Αφήστε την
γιατί την ενοχλείτε; Καλό έργο έκανε σε μένα. Επειδή, τους φτωχούς τούς έχετε πάντοτε
μαζί σας, και όταν θέλετε, μπορείτε να τους ευεργετήσετε εμένα, όμως, δεν με έχετε
πάντοτε. Αυτή ό,τι μπορούσε, το έκανε πρόλαβε να αλείψει το σώμα μου με μύρο για τον
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ενταφιασμό. Σας διαβεβαιώνω: Όπου αν κηρυχθεί αυτό το ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο,
και εκείνο που αυτή έκανε, θα αναφερθεί σε ανάμνησή της.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 102:19-21
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο Κύριος επέβλεψε από τον ουρανό επάνω στη γη, για να ακούσει τον
στεναγμό των αιχμαλώτων,για να κηρύττουν στη Σιών το όνομα του Κυρίου, και την
αίνεσή του στην Ιερουσαλήμ.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 12:41-44
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ο Ιησούς, καθώς κάθησε απέναντι από το θησαυροφυλάκιο,
παρατηρούσε πώς το πλήθος έβαζε χάλκινα νομίσματα στο θησαυροφυλάκιο και πολλοί
πλούσιοι έβαζαν πολλά. Και όταν ήρθε μια φτωχή χήρα, έβαλε δύο λεπτά, δηλαδή έναν
κοδράντη. Και αφού προσκάλεσε τους μαθητές του, τους λέει: Σας διαβεβαιώνω ότι, αυτή
η φτωχή χήρα έβαλε περισσότερα απ' όλους όσους έβαλαν στο θησαυροφυλάκιο. Επειδή,
όλοι έβαλαν από το περίσσευμά τους αυτή, όμως, έβαλε από το υστέρημά της όλα όσα
είχε, όλη την περιουσία της.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:117
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Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους,η ευλογία
του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο Παύλος, δούλος τού Ιησού Χριστού, καλεσμένος απόστολος,
ξεχωρισμένος για το ευαγγέλιο του Θεού, (που προϋποσχέθηκε, διαμέσου των προφητών
του, μέσα στις άγιες γραφές), για τον Υιό του, που γεννήθηκε από το σπέρμα τού Δαβίδ
κατά τη σάρκα, και αποδείχθηκε Υιός τού Θεού με δύναμη, σύμφωνα με το πνεύμα τής
αγιοσύνης, με την ανάσταση από τους νεκρούς, του Ιησού Χριστού τού Κυρίου μας,
διαμέσου τού οποίου πήραμε χάρη και αποστολή, σε υπακοή πίστης όλων των εθνών,
υπέρ τού ονόματός του ανάμεσα στα οποία είστε κι εσείς, προσκαλεσμένοι τού Ιησού
Χριστού προς όλους όσους είναι στη Ρώμη, αγαπητούς τού Θεού, προσκαλεσμένους
αγίους, χάρη να είναι σε σας και ειρήνη από τον Θεό τον Πατέρα μας, και τον Κύριο
Ιησού Χριστό. Πρώτα μεν ευχαριστώ τον Θεό μου διαμέσου τού Ιησού Χριστού για
όλους σας, για τον λόγο ότι η πίστη σας εξαγγέλλεται σε όλο τον κόσμο επειδή, ο Θεός
μου είναι μάρτυρας, τον οποίο τον λατρεύω με το πνεύμα μου στο ευαγγέλιο του Υιού
του, ότι αδιάκοπα σας θυμάμαι, καθώς πάντοτε δέομαι στις προσευχές μου, μήπως κατά
κάποιον τρόπο αξιωθώ κάποτε, με το θέλημα του Θεού, να έρθω σε σας. Επειδή, επιποθώ
να σας δω, για να σας μεταδώσω κάποιο πνευματικό χάρισμα για τη στήριξή σας κι αυτό
είναι, το να συμπαρηγορηθώ ανάμεσά σας με την κοινή πίστη, και τη δική σας και τη δική
μου. Μάλιστα, δεν θέλω αδελφοί να αγνοείτε, ότι πολλές φορές μελέτησα να έρθω σε
σας, (εμποδίστηκα, όμως, μέχρι τώρα), για να απολαύσω κάποιον καρπό και ανάμεσά
σας, καθώς και ανάμεσα στα υπόλοιπα έθνη. Είμαι χρεώστης και απέναντι σε Έλληνες
και απέναντι σε βάρβαρους, και σε σοφούς και σε άσοφους έτσι, είμαι πρόθυμος, όσον
αφορά το δικό μου μέρος, να κηρύξω το ευαγγέλιο και σε σας που είστε στη Ρώμη
Επειδή, δεν ντρέπομαι, βέβαια, το ευαγγέλιο του Χριστού για τον λόγο ότι, είναι δύναμη
Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει, και στον Ιουδαίο, πρώτα, και στον
Έλληνα επειδή, διαμέσου αυτού η δικαιοσύνη τού Θεού αποκαλύπτεται από πίστη σε
πίστη, καθώς είναι γραμμένο: «Ο δίκαιος, βέβαια, θα ζήσει με πίστη». Η χάρη του

Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 1:1-18
Η επιστολή του αποστόλου Ιακώβου,η ευλογία του ας είναι μαζί
μας αμήν.
Ο Ιάκωβος, δούλος τού Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τις
δώδεκα φυλές, που είναι στη διασπορά, χαίρετε. Κάθε χαρά θεωρήστε, αδελφοί μου, όταν
περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία τής πίστης σας
εργάζεται υπομονή η δε υπομονή ας έχει τέλειο έργο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι,
χωρίς να είστε σε τίποτε ελλειπείς. Αν, όμως, κάποιος από σας είναι ελλειπής σε σοφία,
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ας ζητάει από τον Θεό, που δίνει σε όλους πλούσια, και χωρίς να ονειδίζει και θα του
δοθεί. Ας ζητάει, όμως, με πίστη, χωρίς να διστάζει καθόλου επειδή, αυτός που διστάζει
μοιάζει με κύμα τής θάλασσας, που κινείται από τους ανέμους και συνταράζεται. Επειδή,
ας μη νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο. Άνθρωπος δίγνωμος
είναι ακατάστατος σε όλους τούς δρόμους του. Ας καυχάται δε ο ταπεινός αδελφός στο
ύψος του και ο πλούσιος, στην ταπείνωσή του μια που, σαν άνθος χόρτου θα παρέλθει.
Επειδή, ο ήλιος ανέτειλε με τον καύσωνα, και ξέρανε το χορτάρι, και το άνθος του
ξέπεσε, και η ομορφιά τού προσώπου του αφανίστηκε έτσι και ο πλούσιος θα μαραθεί
στους δρόμους του. Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει πειρασμο επειδή, αφού
δοκιμαστεί, θα πάρει το στεφάνι τής ζωής, το οποίο ο Κύριος υποσχέθηκε σ' αυτούς που
τον αγαπούν. Κανένας, όταν πειράζεται, ας μη λέει ότι: Από τον Θεό πειράζομαι επειδή, ο
Θεός είναι απείραστος κακών, κι αυτός δεν πειράζει κανέναν. Πειράζεται, όμως, κάθε
ένας, από τη δική του επιθυμία, καθώς παρασύρεται και δελεάζεται. Έπειτα, η επιθυμία,
αφού συλλάβει, γεννάει την αμαρτία και η αμαρτία, μόλις εκτελεστεί, γεννάει τον θάνατο.
Μη πλανιέστε, αδελφοί μου αγαπητοί κάθε αγαθή δόση, και κάθε τέλειο δώρημα, είναι
από πάνω, το οποίο κατεβαίνει από τον Πατέρα των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει
αλλοίωση ή σκιά μεταβολής. Από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου τού λόγου
τής αλήθειας, για να είμαστε εμείς κάποια απαρχή των κτισμάτων του. Μην αγαπάτε

τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του
παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1:1-14
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Την πρώτη διήγηση, βέβαια, έκανα, ω Θεόφιλε, για όλα όσα ο Ιησούς άρχισε
να κάνει και να διδάσκει, μέχρι την ημέρα κατά την οποία αναλήφθηκε, αφού διαμέσου
τού Αγίου Πνεύματος έδωσε εντολές στους αποστόλους, που διάλεξε στους οποίους και
φανέρωσε τον εαυτό του ζωντανό, μετά το πάθος του, με πολλά τεκμήρια, καθώς
εμφανιζόταν σ' αυτούς για 40 ημέρες, λέγοντάς τους τα σχετικά με τη βασιλεία τού Θεού.
Και καθώς συναναστρεφόταν μαζί τους, τους παρήγγειλε να μη απομακρυνθούν από τα
Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την υπόσχεση του Πατέρα, που ακούσατε, τους είπε,
από μένα. Επειδή, ο μεν Ιωάννης βάπτισε με νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με Άγιο
Πνεύμα, όχι ύστερα από πολλές ημέρες. Εκείνοι, λοιπόν, καθώς συγκεντρώθηκαν τον
ρωτούσαν, λέγοντας: Κύριε, τάχα σε τούτο τον καιρό αποκαθιστάς τη βασιλεία στον
Ισραήλ; Και τους είπε: Δεν ανήκει σε σας να γνωρίζετε τα χρόνια ή τους καιρούς, που ο
Πατέρας έβαλε στη δική του εξουσία αλλά, θα πάρετε δύναμη, όταν έρθει επάνω σας το
Άγιο Πνεύμα και θα είστε μάρτυρες για μένα και στην Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρη την
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Ιουδαία και στη Σαμάρεια, και μέχρι το τελευταίο άκρο τής γης. Και όταν τα είπε αυτά,
ενώ αυτοί τον έβλεπαν, αναλήφθηκε, και από κάτω του μια νεφέλη τον πήρε από τα μάτια
τους. Και ενώ αυτοί εξακολουθούσαν να ατενίζουν στον ουρανό, καθώς αυτός ανέβαινε,
ξάφνου, δύο άνδρες με λευκά ενδύματα στάθηκαν κοντά τους οι οποίοι και είπαν: Άνδρες
Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε κοιτάζοντας στον ουρανό; Αυτός ο Ιησούς, που αναλήφθηκε
από σας στον ουρανό, θάρθει έτσι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον
ουρανό. Τότε, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το βουνό που αποκαλείται των Ελαιών,
το οποίο είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ, απέχοντας δρόμο σαββάτου. Και όταν μπήκαν
μέσα, ανέβηκαν στο ανώγειο, όπου είχαν το κατάλυμα, ο Πέτρος και ο Ιάκωβος, και ο
Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο
Ιάκωβος του Αλφαίου, και ο Σίμωνας ο Ζηλωτής, και ο Ιούδας τού Ιακώβου. Όλοι αυτοί
προσκαρτερούσαν με μια ψυχή στην προσευχή και τη δέηση, μαζί με τις γυναίκες και τη
Μαρία, τη μητέρα τού Ιησού, και μαζί με τους αδελφούς του. Ο λόγος του Κυρίου

αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού
εκκλησία αμήν.

Ψαλμός 102:13-16
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Εσύ θα σηκωθείς, θα σπλαχνιστείς τη Σιών επειδή, είναι καιρός να την
ελεήσεις. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, θα φανεί μέσα στη δόξα του.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 1:1-25
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Επειδή, πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν διήγηση για τα πράγματα που σε
μας είναι πλήρως βεβαιωμένα, καθώς μας τα παρέδωσαν αυτοί που εξαρχής έγιναν
αυτόπτες μάρτυρες και υπηρέτες τού λόγου, φάνηκε εύλογο και σε μένα, που
παρακολούθησα ακριβώς τα πάντα από την αρχή, να σου γράψω γι' αυτά με τη σειρά,
εξοχότατε Θεόφιλε για να γνωρίσεις τη βεβαιότητα των πραγμάτων, για τα οποία
κατηχήθηκες. Κατά τις ημέρες τού Ηρώδη, του βασιλιά τής Ιουδαίας, υπήρξε ένας ιερέας,
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με το όνομα Ζαχαρίας, από την εφημερία τού Αβιά και η γυναίκα του ήταν από τις
θυγατέρες τού Ααρών, και το όνομά της ήταν Ελισάβετ. Και οι δυο τους ήσαν δίκαιοι
μπροστά στον Θεό, περπατώντας σε όλες τις εντολές και τα δικαιώματα του Κυρίου,
άμεμπτοι. Και δεν είχαν παιδί, επειδή η Ελισάβετ ήταν στείρα, και οι δυο τους ήσαν
προχωρημένοι στην ηλικία τους. Και ενώ αυτός ιεράτευε στην τάξη τής εφημερίας του
μπροστά στον Θεό, σύμφωνα με τη συνήθεια της ιερατείας, έπεσε σ' αυτόν ο κλήρος να
θυμιάσει, μπαίνοντας μέσα στον ναό τού Κυρίου και, έξω, ολόκληρο το πλήθος
προσευχόταν κατά την ώρα τού θυμιάματος. Φανερώθηκε δε σ' αυτόν ένας άγγελος του
Κυρίου, που στεκόταν δεξιά από το θυσιαστήριο του θυμιάματος και ο Ζαχαρίας,
βλέποντάς τον, ταράχτηκε, και έπεσε επάνω του φόβος. Και ο άγγελος του είπε: Μη
φοβάσαι, Ζαχαρία επειδή, η δέησή σου εισακούστηκε και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα
γεννήσει σε σένα έναν γιο, και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιωάννη. Και θα είναισε σένα
χαρά και αγαλλίαση και πολλοί θα χαρούν για τη γέννησή του. Επειδή, θα είναι μεγάλος
μπροστά στον Κύριο και κρασί και σίκερα δεν θα πιει, και θα γίνει πλήρης με Άγιο
Πνεύμα από την κοιλιά, ακόμα, της μητέρας του. Και πολλούς από τους γιους Ισραήλ θα
τους επαναφέρει στον Κύριο τον Θεό τους. Κι αυτός θάρθει πριν από το πρόσωπό του με
πνεύμα και δύναμη του Ηλία, για να στρέψει τις καρδιές των πατέρων στα παιδιά, και
τους απειθείς στη φρόνηση των δικαίων, για να ετοιμάσει έναν προδιατεθειμένο λαό στον
Κύριο. Και ο Ζαχαρίας είπε στον άγγελο: Πώς θα το γνωρίσω αυτό; Επειδή, εγώ είμαι
γέροντας, και η γυναίκα μου προχωρημένη στην ηλικία της. Και ο άγγελος, απαντώντας,
του είπε: Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, αυτός που παραστέκεται μπροστά στον Θεό και στάλθηκα
να μιλήσω σε σένα, και να σου γνωστοποιήσω αυτά τα χαρμόσυνα νέα. Και δες, θα είσαι
μέσα σε σιωπή, και χωρίς να μπορείς να μιλήσεις, μέχρι την ημέρα κατά την οποία αυτά
θα γίνουν επειδή, δεν πίστεψες στα λόγια μου, τα οποία θα εκπληρωθούν στον καιρό
τους. Και ο λαός περίμενε τον Ζαχαρία, και θαύμαζε ότι αργοπορούσε μέσα στον ναό.
Και όταν βγήκε έξω, δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι είδε οπτασία μέσα
στον ναό κι αυτός τούς έκανε νοήματα, και παρέμενε κουφός. Και αφού τελείωσαν οι
ημέρες τής υπηρεσίας του, πήγε στο σπίτι του. Και ύστερα από τις ημέρες αυτές, η
γυναίκα του η Ελισάβετ συνέλαβε και έκρυβε τον εαυτό της πέντε μήνες, λέγοντας, ότι:
Έτσι έκανε σε μένα ο Κύριος κατά τις ημέρες που επέβλεψε να αφαιρέσει το όνειδός μου
ανάμεσα στους ανθρώπους.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΚΙΑΚ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 144:5,7
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Κύριε, κλίνε τούς ουρανούς σου και κατέβα άγγιξε τα βουνά και θα
καπνίσουν. Στείλε το χέρι σου από ψηλά λύτρωσέ με και ελευθέρωσέ με.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 7:36-50
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ένας από τους Φαρισαίους τον παρακαλούσε να φάει μαζί του και
μπαίνοντας μέσα στο σπίτι τού Φαρισαίου, κάθησε στο τραπέζι. Και ξάφνου, μια γυναίκα
στην πόλη, που ήταν αμαρτωλή, μαθαίνοντας ότι κάθεται στο τραπέζι στο σπίτι τού
Φαρισαίου, έφερε ένα αλάβαστρο με μύρο και αφού στάθηκε πίσω, κοντά στα πόδια του,
κλαίγοντας, άρχισε να βρέχει τα πόδια του με τα δάκρυα, και τα σκούπιζε με τις τρίχες
τού κεφαλιού της, και καταφιλούσε τα πόδια του, και τα άλειφε με το μύρο. Βλέποντας δε
ο Φαρισαίος, αυτός που τον είχε καλέσει, είπε μέσα του, λέγοντας: Αυτός, αν ήταν
προφήτης, θα γνώριζε ποια και τι λογής είναι η γυναίκα που τον αγγίζει, επειδή είναι
αμαρτωλή. Και ο Ιησούς, αποκρινόμενος, είπε σ' αυτόν: Σίμωνα, έχω να σου πω κάτι. Και
εκείνος λέει: Δάσκαλε, πες. Κάποιος δανειστής είχε δύο χρεοφειλέτες ο ένας χρωστούσε
500 δηνάρια, ενώ ο άλλος 50. Και επειδή δεν είχαν να τα επιστρέψουν, τα χάρισε και
στους δύο. Ποιος, λοιπόν, απ' αυτούς, πες μου, θα τον αγαπήσει περισσότερο; Και ο
Σίμωνας, απαντώντας, είπε: Νομίζω ότι εκείνος στον οποίο χάρισε το περισσότερο. Και
εκείνος είπε σ' αυτόν: Σωστά έκρινες. Και αφού στράφηκε στη γυναίκα, είπε στον
Σίμωνα: Βλέπεις αυτή εδώ τη γυναίκα; Μπήκα μέσα στο σπίτι σου, νερό για τα πόδια μου
δεν έδωσες αυτή, όμως, με τα δάκρυά της έβρεξε τα πόδια μου, και με τις τρίχες τού
κεφαλιού της τα σκούπισε. Φίλημα δεν μου έδωσες αυτή, όμως, από τη στιγμή που μπήκα
μέσα, δεν σταμάτησε να καταφιλάει τα πόδια μου. Με λάδι δεν άλειψες το κεφάλι μου
αυτή, όμως, άλειψε τα πόδια μου με μύρο. Γι' αυτό, σου λέω, συγχωρημένες είναι οι
πολλές αμαρτίες της επειδή, αγάπησε πολύ σε όποιον, όμως, λίγο συγχωρείται, λίγο
αγαπάει. Και της είπε: Οι αμαρτίες σου είναι συγχωρεμένες. Και οι συγκαθήμενοι στο
τραπέζι άρχισαν να λένε μέσα τους: Ποιος είναι αυτός που συγχωρεί και αμαρτίες; Και
στη γυναίκα είπε: Η πίστη σου σε έσωσε πήγαινε σε ειρήνη.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 72:6,7
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Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θα κατέβει σαν βροχή επάνω στο θερισμένο λιβάδι σαν ρανίδες που
σταλάζουν επάνω στη γη. Στις ημέρες του ο δίκαιος θα ανθίζει και θα υπάρχει αφθονία
ειρήνης.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 11:20-28
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Αλλά, αν διαμέσου τού δαχτύλου τού Θεού βγάζω τα δαιμόνια, άρα έφτασε
σε σας η βασιλεία τού Θεού. Όταν ο ισχυρός, καλά οπλισμένος, φυλάττει τη δική του
αυλή, τα υπάρχοντά του βρίσκονται σε ειρήνη όταν, όμως, ο ισχυρότερός του, ερχόμενος
εναντίον του, τον νικήσει, αφαιρεί την πανοπλία του, στην οποία είχε το θάρρος του, και
διαμοιράζει τα λάφυρά του όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου και όποιος δεν
μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει. Όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, διέρχεται
μέσα από άνυδρους τόπους και ζητάει ανάπαυση και μη βρίσκοντας, λέει: Ας γυρίσω στο
σπίτι μου, απ' όπου βγήκα. Και όταν έρθει, το βρίσκει σκουπισμένο και στολισμένο. Τότε,
πηγαίνει και παίρνει άλλα επτά πνεύματα, πονηρότερα από τον εαυτό του, και αφού
μπουν μέσα, κατοικούν εκεί και γίνονται τα τελευταία εκείνου τού ανθρώπου χειρότερα
από τα πρώτα. Και ενώ αυτός έλεγε αυτά, κάποια γυναίκα από το πλήθος υψώνοντας τη
φωνή της, είπε σ' αυτόν: Μακάρια η κοιλιά που σε βάσταξε, και οι μαστοί που θήλασες.
Κι αυτός είπε: Μακάριοι είναι μάλλον αυτοί που ακούν τον λόγο τού Θεού και τον
φυλάττουν.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:1-31 , 4:1-3
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Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους,η ευλογία
τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Ποια είναι, λοιπόν, η υπεροχή τού Ιουδαίου; Ή, ποια είναι η ωφέλεια της
περιτομής; Πολλή, με κάθε τρόπο. Πρώτα μεν, για τον λόγο ότι στους Ιουδαίους
εμπιστεύθηκαν τα λόγια τού Θεού. Επειδή, αν μερικοί δεν πίστεψαν, τι με τούτο; Μήπως
η απιστία τους θα καταργήσει την πίστη τού Θεού; Μη γένοιτο αλλά, ας είναι ο Θεός
αληθής, και κάθε άνθρωπος ψεύτης καθώς είναι γραμμένο: «Για να δικαιωθείς στα λόγια
σου, και να νικήσεις όταν κρίνεσαι». Και αν η αδικία μας δείχνει τη δικαιοσύνη τού Θεού,
τι θα πούμε; Μήπως είναι άδικος ο Θεός, που επιφέρει την οργή; (ως άνθρωπος μιλάω).
Μη γένοιτο επειδή, πώς θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο; Αν, βέβαια, η αλήθεια τού Θεού
περίσσευσε για τη δόξα του διαμέσου του δικού μου ψέματος, γιατί εγώ κρίνομαι πλέον
ως αμαρτωλός; Και, (καθώς δυσφημούμαστε, και καθώς μερικοί κηρύττουν ότι λέμε
εμείς): Γιατί να μη κάνουμε τα κακά για νάρθουν τα αγαθά; Η κατάκριση των οποίων
είναι δίκαιη. Τι, λοιπόν; Υπερέχουμε από τους εθνικούς; Όχι, βέβαια επειδή, δείξαμε
προηγουμένως ότι και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες, όλοι, είναι κάτω από την αμαρτία.
Όπως είναι γραμμένο, ότι: «Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας δεν υπάρχει κάποιος που να
έχει σύνεση δεν υπάρχει κάποιος που να εκζητάει τον Θεό. Όλοι παρεξέκλιναν, μαζί
εξαχρειώθηκαν δεν υπάρχει αυτός που πράττει το αγαθό δεν υπάρχει ούτε ένας». «Τάφος
ανοιγμένος είναι το λαρύγγι τους με τις γλώσσες τους μιλούσαν δόλια» «δηλητήριο από
οχιές υπάρχει κάτω από τα χείλη τους». Των οποίων «το στόμα είναι γεμάτο από κατάρα
και πικρία». «Τα πόδια τους είναι γρήγορα στο να χύσουν αίμα». «Ερήμωση και
ταλαιπωρία είναι στους δρόμους τους και δρόμον ειρήνης δεν γνώρισαν». «Δεν υπάρχει ο
φόβος Θεού μπροστά στα μάτια τους». Και ξέρουμε ότι όσα λέει ο νόμος, μιλάει προς
εκείνους που είναι κάτω από τον νόμο ώστε να φράξει κάθε στόμα, και ολόκληρος ο
κόσμος να γίνει υπόδικος στον Θεό. Επειδή, από έργα τού νόμου δεν θα δικαιωθεί
μπροστά του καμιά σάρκα για τον λόγο ότι, διαμέσου τού νόμου δίνεται σαφής γνώση τής
αμαρτίας. Τώρα, όμως, χωρίς τον νόμο, φανερώθηκε η δικαιοσύνη τού Θεού, έχοντας τη
μαρτυρία τού νόμου και των προφητών δικαιοσύνη, όμως, του Θεού, διαμέσου τής πίστης
στον Ιησού Χριστό, προς όλους κι επάνω σε όλους εκείνους που πιστεύουν επειδή, δεν
υπάρχει διαφορά δεδομένου ότι, όλοι αμάρτησαν, και στερούνται τη δόξα τού Θεού
ανακηρύσσονται, όμως, δίκαιοι, δωρεάν, με τη χάρη του, διαμέσου τής απολύτρωσης που
έγινε με τον Ιησού Χριστό τον οποίο ο Θεός προκαθόρισε ως μέσον εξιλέωσης διαμέσου
τής πίστης, με βάση το αίμα του, προς φανέρωση της δικαιοσύνης του, για την άφεση των
αμαρτημάτων, που έγιναν στο παρελθόν, μέσα στη μακροθυμία τού Θεού προς φανέρωση
της δικαιοσύνης του στον παρόντα καιρό, για να είναι αυτός δίκαιος, και να ανακηρύσσει
δίκαιο εκείνον που πιστεύει στον Ιησού. Πού είναι, λοιπόν, η καύχηση; Κλείστηκε έξω.
Με ποιον νόμο; Των έργων; Όχι αλλά με τον νόμο τής πίστης. Συμπεραίνουμε, λοιπόν,
ότι ο άνθρωπος ανακηρύσσεται δίκαιος διαμέσου τής πίστης, χωρίς τα έργα τού νόμου. Ή
μήπως μόνον των Ιουδαίων είναι ο Θεός; Όχι δε και των Εθνικών; Ναι, και των Εθνικών
επειδή, ένας είναι ο Θεός, που θα δώσει τη δικαίωση στην περιτομή που προέρχεται από
πίστη, και στην ακροβυστία διαμέσου τής πίστης. Καταργούμε, λοιπόν, τον νόμο
διαμέσου τής πίστης; Μη γένοιτο αλλά, ορθώνουμε τον νόμο. Τι θα πούμε, λοιπόν, ότι
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απόλαυσε ο Αβραάμ, ο πατέρας μας κατά σάρκα; Επειδή, αν ο Αβραάμ ανακηρύχθηκε
δίκαιος από τα έργα, έχει καύχημα όχι, όμως, μπροστά στον Θεό. Επειδή, τι λέει η γραφή:
«Και πίστεψε ο Αβραάμ στον Θεό, και λογαριάστηκε σ' αυτόν για δικαιοσύνη». Η χάρη

του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α’ 1:1-10 , 2:1-2
Η επιστολή του αποστόλου Ιωάννη,η ευλογία του ας είναι μαζί μας
αμήν.
Εκείνο που ήταν από την αρχή, εκείνο που ακούσαμε, εκείνο που είδαμε με
τα μάτια μας, εκείνο που τη θέα του κοιτάξαμε και τα χέρια μας ψηλάφησαν, για τον
Λόγο τής ζωής, (και η ζωή φανερώθηκε, και είδαμε και δίνουμε μαρτυρία και
εξαγγέλλουμε σε σας την αιώνια ζωή, που ήταν προς τον Πατέρα και φανερώθηκε σε
μας)εκείνο που είδαμε και ακούσαμε, εξαγγέλλουμε και σε σας, για να έχετε κι εσείς
κοινωνία μαζί μας και η δική μας, μάλιστα, κοινωνία είναι μαζί με τον Πατέρα και μαζί
με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό. Κι αυτά τα γράφουμε σε σας, ώστε η χαρά σας να είναι
πλήρης. Και αυτή είναι η υπόσχεση, την οποία ακούσαμε απ' αυτόν και την αναγγέλλουμε
σε σας, ότι: Ο Θεός είναι φως και σ' αυτόν δεν υπάρχει κανένα σκοτάδι. Αν πούμε ότι
έχουμε κοινωνία μαζί του και περπατάμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και δεν πράττουμε
την αλήθεια. Αν, όμως, περπατάμε μέσα στο φως, όπως αυτός είναι μέσα στο φως, έχουμε
κοινωνία ο ένας με τον άλλον, και το αίμα τού Ιησού Χριστού, του Υιού του, μας
καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, εξαπατούμε τον εαυτό
μας και η αλήθεια δεν υπάρχει μέσα μας. Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι
πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε μας τις αμαρτίες, και να μας καθαρίσει από
κάθε αδικία. Αν πούμε ότι δεν αμαρτήσαμε, κάνουμε αυτόν ψεύτη και ο λόγος του δεν
υπάρχει μέσα μας. Παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω, για να μη αμαρτήσετε αν, όμως,
κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό τον Δίκαιο.Κι
αυτός είναι μέσον εξιλασμού για τις αμαρτίες μας και όχι μονάχα για τις δικές μας, αλλά
και για τις αμαρτίες όλου τού κόσμου. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του

κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί
το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 7:30- 34
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και αφού συμπληρώθηκαν 40 χρόνια, άγγελος του Κυρίου φάνηκε σ' αυτόν
στην έρημο του βουνού Σινά, μέσα σε φλόγα μιας βάτου που καιγόταν. Και ο Μωυσής
όταν το είδε, θαύμασε για το όραμα και ενώ πλησίαζε για να παρατηρήσει, ήρθε η φωνή
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τού Κυρίου σ' αυτόν: «Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός τού Αβραάμ, ο Θεός
τού Ισαάκ, και ο Θεός τού Ιακώβ». Και, τότε, ο Μωυσής, καθώς έγινε έντρομος, δεν
τολμούσε να παρατηρήσει. Και ο Κύριος είπε σ' αυτόν: «Λύσε το υπόδημα των ποδιών
σου επειδή, ο τόπος επάνω στον οποίο στέκεσαι, είναι άγια γη». «Είδα, είδα την
ταλαιπωρία τού λαού μου, που είναι στην Αίγυπτο, και άκουσα τον στεναγμό τους, και
κατέβηκα για να τους ελευθερώσω και τώρα, έλα, θα σε στείλω στην Αίγυπτο». Ο λόγος

του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην
αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 45:10,11
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Άκουσε, θυγατέρα, και δες, και στρέψε το αυτί σου και λησμόνησε τον λαό
σου, και το σπίτι τού πατέρα σου και ο βασιλιάς θα επιθυμήσει το κάλλος σου επειδή,
αυτός είναι ο Κύριός σου.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 1:26-38
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και κατά τον έκτο μήνα, ο άγγελος Γαβριήλ στάλθηκε από τον Θεό στην
πόλη τής Γαλιλαίας, που λέγεται Ναζαρέτ, σε μια παρθένα κόρη, αρραβωνιασμένη με
άνδρα που λεγόταν Ιωσήφ, από τον οίκο τού Δαβίδ και το όνομα της παρθένας ήταν
Μαριάμ. Και ο άγγελος, όταν μπήκε μέσα προς αυτήν, είπε: Χαίρε, χαριτωμένη ο Κύριος
μαζί σου ευλογημένη είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες. Και εκείνη, βλέποντας, ταράχτηκε
εξαιτίας τού λόγου του και σκεφτόταν ποιος τάχα να είναι αυτός ο χαιρετισμός. Και ο
άγγελος της είπε: Μη φοβάσαι, Μαριάμ επειδή, βρήκες χάρη στον Θεό. Και πρόσεξε, θα
μείνεις έγγυος, και θα γεννήσεις έναν γιο και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιησού. Αυτός
θα είναι μεγάλος, και θα ονομαστεί Υιός τού Υψίστου και ο Κύριος ο Θεός θα του δώσει
τον θρόνο τού Δαβίδ τού πατέρα του και θα βασιλεύσει επάνω στον οίκο τού Ιακώβ στους
αιώνες, και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Και η Μαριάμ είπε στον άγγελο: Πώς θα
είναι αυτό, επειδή δεν γνωρίζω άνδρα; Και ο άγγελος, απαντώντας, της είπε: Πνεύμα Άγιο
θάρθει επάνω σου, και δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει γι' αυτό και εκείνο που θα
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γεννηθεί από σένα θα είναι άγιο, θα ονομαστεί Υιός Θεού. Και πρόσεξε, η Ελισάβετ η
συγγενής σου, κι αυτή συνέλαβε έναν γιο στα γηρατειά της κι αυτός είναι ο έκτος μήνας,
σ' αυτήν που αποκαλείται στείρα. Επειδή, κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο στον Θεό.
Και η Μαριάμ είπε: Να! η δούλη τού Κυρίου ας γίνει σε μένα σύμφωνα με τον λόγο σου.
Και ο άγγελος αναχώρησε απ' αυτή.

ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΚΙΑΚ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 132:13-15
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Επειδή, ο Κύριος έκλεξε τη Σιών ευαρεστήθηκε να κατοικεί μέσα σ' αυτή.
Εδώ θα κατοικώ, επειδή την αγάπησα. Θα ευλογήσω με ευλογία τις τροφές της.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 1:23-31
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και μέσα στη συναγωγή τους ήταν ένας άνθρωπος που είχε ακάθαρτο
πνεύμα, και κραύγασε, λέγοντας: Αλλοίμονο! Τι είναι ανάμεσα σε μας και σε σένα, Ιησού
Ναζαρηνέ; Ήρθες για να μας απολέσεις; Σε γνωρίζω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Και ο
Ιησούς το επιτίμησε, λέγοντας: Σώπα, και βγες έξω απ' αυτόν. Και το ακάθαρτο πνεύμα,
αφού τον συντάραξε και έκραξε με δυνατή φωνή, βγήκε απ' αυτόν. Και όλοι έμειναν
έκθαμβοι, ώστε συζητούσαν αναμεταξύ τους, λέγοντας: Τι είναι αυτό; Ποια είναι αυτή η
νέα διδασκαλία; Επειδή, με εξουσία προστάζει και τα ακάθαρτα πνεύματα, και τον
υπακούν. Κι αμέσως βγήκε η φήμη του σε ολόκληρη την περίχωρο της Γαλιλαίας. Κι
αμέσως, αφού βγήκαν από τη συναγωγή, ήρθαν στο σπίτι τού Σίμωνα και του Ανδρέα,
μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Η δε πεθερά τού Σίμωνα ήταν κατάκοιτη
υποφέροντας από πυρετό κι αμέσως τού μίλησαν γι' αυτήν. Και καθώς πλησίασε, τη
σήκωσε, πιάνοντας το χέρι της και ο πυρετός την άφησε αμέσως, και τους υπηρετούσε.
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ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 85:7,8
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Δείξε σε μας, Κύριε, το έλεός σου, και δώσε σε μας τη σωτηρία σου. Θα
ακούσω τι θα μιλήσει ο Κύριος ο Θεός επειδή, θα μιλήσει ειρήνη στον λαό του, και στους
οσίους του.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 15:21-31
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ο Ιησούς, βγαίνοντας έξω από εκεί, αναχώρησε προς τα μέρη τής Τύρου
και της Σιδώνας. Και ξάφνου, μια γυναίκα Χαναναία, που βγήκε από εκείνα τα όρια του
τόπου, κραύγασε σ' αυτόν, λέγοντας: Ελέησε με, Κύριε, γιε τού Δαβίδ η θυγατέρα μου
δαιμονίζεται σκληρά. Κι εκείνος δεν της αποκρίθηκε ούτε έναν λόγο. Και οι μαθητές του
ερχόμενοι κοντά τον παρακαλούσαν, λέγοντας: Απόλυσε την, επειδή κράζει πίσω μας.
Και εκείνος αποκρινόμενος είπε: Δεν στάλθηκα παρά μονάχα στα χαμένα πρόβατα του
οίκου Ισραήλ. Και εκείνη, καθώς ήρθε, τον προσκυνούσε, λέγοντας: Κύριε, βοήθα με.
Και αποκρινόμενος είπε: Δεν είναι καλό να πάρει κάποιος το ψωμί των παιδιών, και να το
ρίξει στα σκυλάκια. Και εκείνη είπε: Ναι, Κύριε αλλά και τα σκυλάκια τρώνε από τα
ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους. Τότε, ο Ιησούς αποκρινόμενος
είπε σ' αυτήν: Ω, γυναίκα, μεγάλη είναι η πίστη σου ας γίνει σε σένα, όπως θέλεις. Και η
θυγατέρα της γιατρεύτηκε από εκείνη την ώρα. Και καθώς ο Ιησούς μετέβηκε από εκεί,
ήρθε κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας και αφού ανέβηκε στο βουνό, καθόταν εκεί. Και
ήρθαν σ' αυτόν πολλά πλήθη, έχοντας μαζί τους χωλούς, τυφλούς, κουφούς, κουλούς, και
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πολλούς άλλους και τους έρριξαν στα πόδια τού Ιησού, και τους θεράπευσε ώστε τα
πλήθη θαύμασαν βλέποντας κουφούς να μιλούν, κουλούς υγιείς, χωλούς να περπατούν,
και τυφλούς να βλέπουν και δόξασαν τον Θεό τού Ισραήλ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:424
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους,η ευλογία
του ας είναι μαζί μας αμήν.
Σε όποιον, όμως, εργάζεται, ο μισθός δεν λογαριάζεται ως χάρη, αλλά ως
χρέος σ' εκείνον, όμως, που δεν εργάζεται, αλλά πιστεύει σ' αυτόν που ανακηρύσσει
δίκαιον τον ασεβή, η πίστη του λογαριάζεται για δικαιοσύνη. Όπως λέει και ο Δαβίδ τον
μακαρισμό τού ανθρώπου, στον οποίο ο Θεός λογαριάζει δικαιοσύνη χωρίς έργα:
«Μακάριοι είναι εκείνοι, των οποίων συγχωρήθηκαν οι ανομίες, και των οποίων
σκεπάστηκαν οι αμαρτίες. Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν θα του
λογαριάσει αμαρτία». Αυτός ο μακαρισμός, λοιπόν, γίνεται γι' αυτούς που έχουν την
περιτομή ή και γι' αυτούς που δεν έχουν την περιτομή; Επειδή, λέμε ότι η πίστη
λογαριάστηκε στον Αβραάμ για δικαιοσύνη. Πώς, λοιπόν, του λογαριάστηκε; Όταν ήταν
με την περιτομή ή με την ακροβυστία; Όχι με την περιτομή, αλλά με την ακροβυστία. Και
πήρε το σημάδι τής περιτομής, ως σφραγίδα τής δικαιοσύνης, που προήλθε από την πίστη,
αυτής που είχε, καθώς βρισκόταν με την ακροβυστία για να είναι αυτός πατέρας όλων
εκείνων που πιστεύουν, ενώ βρίσκονται με την ακροβυστία, ώστε να λογαριαστεί και σ'
αυτούς η δικαιοσύνη και πατέρας όσων είναι με την περιτομή, όχι μόνον σ' εκείνους που
έχουν κάνει την περιτομή, αλλά και σ' εκείνους που περπατούν στα ίχνη τής πίστης τού
πατέρα μας Αβραάμ, εκείνης που είχε καθώς βρισκόταν με την ακροβυστία. Επειδή, η
υπόσχεση προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα του, ότι επρόκειτο να είναι κληρονόμος
τού κόσμου, δεν έγινε με τον νόμο, αλλά με τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη.
Δεδομένου ότι, αν είναι κληρονόμοι εκείνοι από τον νόμο, η πίστη ματαιώθηκε και η
υπόσχεση καταργήθηκε. Επειδή, ο νόμος επιφέρει οργή για τον λόγο ότι, όπου δεν
υπάρχει νόμος ούτε παράβαση υπάρχει γι' αυτό, η κληρονομία είναι διαμέσου τής πίστης,
για να είναι κατά χάρη, ώστε η υπόσχεση να είναι βέβαιη σε ολόκληρο το σπέρμα, όχι
μονάχα σ' εκείνο από τον νόμο, αλλά και σ' εκείνο από την πίστη τού Αβραάμ, που είναι
πατέρας όλων μας, (όπως είναι γραμμένο, ότι: «Σε έκανα πατέρα πολλών εθνών»),
μπροστά στον Θεό που πίστεψε, ο οποίος ζωοποιεί τους νεκρούς, και καλεί τα μη
υπάρχοντα ωσάν να υπάρχουν. Ο οποίος, καίτοι μη έχοντας ελπίδα, πίστεψε με την
ελπίδα, ότι επρόκειτο να γίνει πατέρας πολλών εθνών, σύμφωνα με εκείνο που είχε
ειπωθεί: «Έτσι θα είναι το σπέρμα σου». Και χωρίς να εξασθενήσει στην πίστη, δεν
συλλογίστηκε το σώμα του ότι ήταν ήδη νεκρωμένο, παρόλο που ήταν περίπου 100
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χρόνων, και τη νέκρωση της μήτρας τής Σάρρας ούτε δίστασε στην υπόσχεση του Θεού
με την απιστία, αλλά ενδυναμώθηκε στην πίστη, δοξάζοντας τον Θεό, και έχοντας την
πεποίθηση ότι εκείνο που υποσχέθηκε, είναι δυνατός και να το εκτελέσει. Γι' αυτό και
λογαριάστηκε σ' αυτόν για δικαιοσύνη. Και δεν γράφτηκε μονάχα γι' αυτόν, ότι
λογαριάστηκε σ' αυτόν, αλλά και για μας, στους οποίους πρόκειται να λογαριαστεί,
αυτούς που πιστεύουν σ' αυτόν που ανέστησε από τους νεκρούς τον Ιησού τον Κύριό μας.

Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου
αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α’ 2:7-17
Η επιστολή του αποστόλου Ιωάννη,η ευλογία του ας είναι μαζί μας
αμήν.
Αδελφοί, δεν σας γράφω καινούργια εντολή, αλλά παλιά εντολή, που είχατε
από την αρχή η παλιά εντολή είναι ο λόγος που ακούσατε εξαρχής. Πάλι καινούργια
εντολή γράφω σε σας, αυτό που είναι αληθινό σ' αυτόν και σε σας επειδή, το σκοτάδι
παρέρχεται, και το αληθινό φως ήδη φέγγει. Εκείνος που λέει ότι είναι μέσα στο φως,
αλλά μισεί τον αδελφό του, είναι μέχρι τώρα μέσα στο σκοτάδι. Εκείνος που αγαπάει τον
αδελφό του μένει μέσα στο φως, και σκάνδαλο σ' αυτόν δεν υπάρχει. Εκείνος, όμως, που
μισεί τον αδελφό του είναι μέσα στο σκοτάδι και περπατάει μέσα στο σκοτάδι, και δεν
ξέρει πού πηγαίνει, επειδή το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Γράφω σε σας,
παιδάκια, επειδή συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σας, για χάρη τού ονόματός του. Γράφω σε
σας, πατέρες, επειδή γνωρίσατε εκείνον που υπήρχε εξαρχής. Γράφω σε σας, νεαροί,
επειδή νικήσατε τον πονηρό γράφω σε σας, παιδάκια, επειδή γνωρίσατε τον πατέρα.
Έγραψα σε σας, πατέρες, επειδή γνωρίσατε εκείνον που υπήρχε εξαρχής έγραψα σε σας,
νεαροί, επειδή είστε δυνατοί και ο λόγος τού Θεού μένει μέσα σας και νικήσατε τον
πονηρό. Μη αγαπάτε τον κόσμο, ούτε αυτά που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος
αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη τού Πατέρα δεν υπάρχει μέσα σ' αυτόν επειδή, κάθε τι που
υπάρχει στον κόσμο: Η επιθυμία τής σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονεία
τού βίου, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Και ο κόσμος παρέρχεται
και η επιθυμία του εκείνος, όμως, που πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα.

Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι
επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει
αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 7:35-50
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
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μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Τούτον τον Μωυσή που αρνήθηκαν, λέγοντας: Ποιος σε κατέστησε άρχοντα
ή δικαστή; Τούτον ο Θεός έστειλε αρχηγό και λυτρωτή διαμέσου του αγγέλου που
φάνηκε σ' αυτόν στη βάτο. Αυτός τούς έβγαλε, αφού έκανε τέρατα και σημεία μέσα στη
γη τής Αιγύπτου, και στην Ερυθρά Θάλασσα, και μέσα στην έρημο για 40 χρόνια. Αυτός
είναι ο Μωυσής, που είπε στους γιους Ισραήλ: «Προφήτην από τους αδελφούς σας θα
σηκώσει σε σας ο Κύριος ο Θεός σας, όπως εμένα αυτόν θα ακούτε». Αυτός είναι που,
στην εκκλησία μέσα στην έρημο, στάθηκε μαζί με τον άγγελο που του μιλούσε στο βουνό
Σινά, και μαζί με τους πατέρες μας, και παρέλαβε τα ζωοποιά λόγια, για να τα δώσει σε
μας. Στον οποίο οι πατέρες μας δεν θέλησαν να υπακούσουν, αλλά τον απώθησαν, και
μέσα στις καρδιές τους στράφηκαν στην Αίγυπτο, λέγοντας στον Ααρών: «Κάνε σε μας
θεούς, που θα προπορεύονται από μας επειδή, αυτός ο Μωυσής, που μας έβγαλε από τη
γη τής Αιγύπτου, δεν ξέρουμε τι του συνέβηκε». Και κατά τις ημέρες εκείνες
κατασκεύασαν ένα μοσχάρι, και προσέφεραν θυσία στο είδωλο, και ευφραίνονταν στα
έργα των χεριών τους. Γι' αυτό, ο Θεός έστρεψε και τους παρέδωσε στο να λατρεύσουν τη
στρατιά τού ουρανού, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο των προφητών: «Μήπως
προσφέρατε σε μένα σφάγια και θυσίες 40 χρόνια στην έρημο, ω οίκος Ισραήλ; Μάλιστα,
αναλάβατε τη σκηνή τού Μολόχ, και το αστέρι τού θεού σας Ρεμφάν, τα ομοιώματα που
κάνατε για να τα προσκυνάτε γι' αυτό, θα σας μετοικίσω πιο πέρα» από τη Βαβυλώνα. Η
σκηνή τού μαρτυρίου ήταν μαζί με τους πατέρες μας μέσα στην έρημο, όπως διέταξε
εκείνος που μιλούσε στον Μωυσή για να την κατασκευάσει, σύμφωνα με τον τύπο που
είχε δει την οποία και παίρνοντάς την οι πατέρες μας, την έφεραν μαζί με τον Ιησού στη
γη των εθνών, που κατέκτησαν, τα οποία ο Θεός έβγαλε μπροστά από τους πατέρες μας,
μέχρι τις ημέρες τού Δαβίδ ο οποίος βρήκε χάρη μπροστά στον Θεό, και ευχήθηκε να βρει
κατοικία για τον Θεό τού Ιακώβ. Ο Σολομώντας, όμως, του έκτισε οίκο. Αλλά, ο Ύψιστος
δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, όπως λέει ο προφήτης: «Ο ουρανός είναι ο θρόνος
μου, η δε γη το υποπόδιο των ποδιών μου ποιον οίκο θα οικοδομήσετε σε μένα; λέει ο
Κύριος ή, ποιος είναι ο τόπος τής ανάπαυσής μου; Όλα αυτά δεν τα έκανε το χέρι μου;».

Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται
στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 85:10-11
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Έλεος και αλήθεια συναπαντήθηκαν δικαιοσύνη και ειρήνη φιλήθηκαν.
Αλήθεια θα αναβλαστήσει από τη γη και δικαιοσύνη θα σκύψει από τον ουρανό.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 1:39-56
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και αφού η Μαριάμ σηκώθηκε κατά τις ημέρες αυτές, πήγε με βιασύνη στην
ορεινή περιοχή, σε μια πόλη τού Ιούδα και μπήκε μέσα στο σπίτι τού Ζαχαρία, και
χαιρέτησε την Ελισάβετ. Και καθώς η Ελισάβετ άκουσε τον χαιρετισμό τής Μαρίας, το
βρέφος σκίρτησε μέσα στην κοιλιά της και η Ελισάβετ έγινε πλήρης με Άγιο Πνεύμα, και
αναφώνησε με δυνατή φωνή, και είπε:Ευλογημένη εσύ ανάμεσα στις γυναίκες, και
ευλογημένος ο καρπός τής κοιλιάς σου. Και από πού σε μένα τούτο, νάρθει η μητέρα τού
Κυρίου μου σε μένα; Επειδή, δες, καθώς η φωνή τού χαιρετισμού σου ήρθε στα αυτιά
μου, το βρέφος μέσα στην κοιλιά μου σκίρτησε με αγαλλίαση. Και μακάρια είναι αυτή
που πίστεψε επειδή, θα γίνει η εκπλήρωση όσων ειπώθηκαν σ' αυτήν από τον Κύριο. Και
η Μαριάμ είπε: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, και το πνεύμα μου αγαλλίασε στον
Θεό τον σωτήρα μου για τον λόγο ότι, επέβλεψε επάνω στην ταπείνωση της δούλης του
επειδή, δες, από τώρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενεές επειδή, έκανε σε μένα μεγαλεία ο
Δυνατός, και άγιο είναι το όνομά του και το έλεός του είναι σε γενεές γενεών επάνω σ'
εκείνους που τον φοβούνται. Ενέργησε με κραταιό τρόπο διαμέσου τού βραχίονά του
διασκόρπισε τους υπερήφανους στα διανοήματα της καρδιάς τους. Γκρέμισε δυνάστες
από θρόνους, και ύψωσε τους ταπεινούς. Εκείνους που πεινούσαν, τους γέμισε με αγαθά,
κι εκείνους που πλούτιζαν, τους εξαπέστειλε αδειανούς. Βοήθησε τον Ισραήλ τον δούλο
του, καθώς θυμήθηκε το έλεός του, όπως μίλησε στους πατέρες μας, στον Αβραάμ, και
στο σπέρμα του, στον αιώνα. Και η Μαριάμ έμεινε μαζί της περίπου τρεις μήνες και
γύρισε στο σπίτι της.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΚΙΑΚ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 78:5
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
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Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Και για τη Σιών θα πουν: Αυτός και εκείνος γεννήθηκε σ' αυτή και ο ίδιος ο
Ύψιστος θα τη στερεώσει στον αιώνα.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 8:1-3
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ύστερα απ' αυτά, αυτός περνούσε μέσα από κάθε πόλη και κωμόπολη,
κηρύττοντας και φέρνοντας το χαρμόσυνο άγγελμα για τη βασιλεία τού Θεού και οι
δώδεκα ήσαν μαζί του και μερικές γυναίκες, που είχαν θεραπευθεί από πονηρά πνεύματα
και ασθένειες, η Μαρία, που λεγόταν Μαγδαληνή, από την οποία είχαν βγει επτά
δαιμόνια, και η Ιωάννα, η γυναίκα τού Χουζά, του επιτρόπου τού Ηρώδη, και η
Σουσάννα, και πολλές άλλες, που τον υπηρετούσαν από τα υπάρχοντά τους.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 96:11-13
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ας ευφραίνονται οι ουρανοί, και ας αγάλλεται η γη ας ηχεί η θάλασσα, και
το πλήρωμά της, θα ευφραίνονται όλα τα δέντρα τού δάσους, μπροστά στον Κύριο
επειδή, έρχεται, επειδή έρχεται για να κρίνει τη γη θα κρίνει την οικουμένη με
δικαιοσύνη, και τους λαούς με την αλήθεια του.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 3:28-35
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
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και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Σας διαβεβαιώνω ότι, όλα τα αμαρτήματα θα συγχωρηθούν στους γιους των
ανθρώπων, και οι βλασφημίες όσες βλασφημήσουν όποιος, όμως, βλασφημήσει στο
Πνεύμα το Άγιο, δεν έχει συγχώρηση στον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιώνιας καταδίκης
επειδή, έλεγαν: Έχει ακάθαρτο πνεύμα. Έρχονται, λοιπόν, οι αδελφοί και η μητέρα του,
και αφού στάθηκαν έξω, έστειλαν σ' αυτόν κάποιους και τον φώναζαν και ένα πλήθος
καθόταν ολόγυρά του και του είπαν: Δες, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου έξω σε
ζητούν. Και τους απάντησε, λέγοντας: Ποια είναι η μητέρα μου ή οι αδελφοί μου; Και
κοιτάζοντας ολόγυρα στους καθισμένους γύρω του, λέει: Δέστε! η μητέρα μου και οι
αδελφοί μου επειδή, όποιος κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου, και
αδελφή μου, και μητέρα μου.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:6-33
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους,η ευλογία
τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Αλλά, δεν είναι δυνατόν ότι ξέπεσε ο λόγος τού Θεού. Επειδή, όλοι από τον
Ισραήλ, αυτοί δεν είναι Ισραήλ. Ούτε επειδή είναι σπέρμα τού Αβραάμ, γι' αυτό είναι
όλοι παιδιά αλλά, «στον Ισαάκ θα αποκληθεί σε σένα σπέρμα». Δηλαδή, τα παιδιά κατά
σάρκα, αυτά δεν είναι παιδιά τού Θεού αλλά, τα παιδιά τής υπόσχεσης λογαριάζονται για
σπέρμα. Επειδή, ο λόγος τής υπόσχεσης είναι τούτος: «Κατά την ίδια εποχή θάρθω, και η
Σάρρα θα έχει έναν γιο». Και όχι μονάχα αυτό, αλλά και η Ρεβέκκα, όταν συνέλαβε δύο
από έναν άνδρα, από τον Ισαάκ τον πατέρα μας (επειδή, πριν ακόμα γεννηθούν τα παιδιά,
και πριν κάνουν κάτι, αγαθό ή κακό, για να μένει ο προορισμός τού Θεού κατ' εκλογήν,
όχι από τα έργα, αλλά από εκείνον που καλεί), ειπώθηκε σ' αυτήν ότι: «Ο μεγαλύτερος θα
γίνει δούλος στον μικρότερο». Καθώς είναι γραμμένο: «Τον Ιακώβ αγάπησα, ενώ τον
Ησαύ τον μίσησα». Τι, λοιπόν, θα πούμε; Μήπως υπάρχει αδικία στον Θεό; Μη γένοιτο.
Επειδή, λέει στον Μωυσή: «Θα ελεήσω όποιον ελεώ, και θα σπλαχνιστώ όποιον
σπλαχνίζομαι». Άρα, λοιπόν, δεν εξαρτάται από εκείνον που θέλει ούτε από εκείνον που
τρέχει, αλλά από τον Θεό που ελεεί. Επειδή, η γραφή λέει στον Φαραώ ότι: «Γι' αυτό τον
σκοπό σε ανύψωσα, για να δείξω σε σένα τη δύναμή μου, και για να εξαγγελθεί το όνομά
μου σε όλη τη γη». Άρα, λοιπόν, όποιον θέλει λέει και όποιον θέλει, σκληραίνει. Θα μου
πεις, λοιπόν: Ο Θεός γιατί πλέον κατηγορεί; Στο θέλημά του ποιος εναντιώνεται; Αλλά,
μάλιστα, εσύ, ω άνθρωπε, ποιος είσαι που αντιμιλάς στον Θεό; Μήπως το πλάσμα θα πει
σ' αυτόν που το έπλασε: Γιατί με έπλασες έτσι; Ή, δεν έχει εξουσία ο κεραμέας επάνω
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στον πηλό, από το ίδιο μίγμα να κάνει το ένα μεν σκεύος για χρήση τιμητική, το άλλο δε
για χρήση όχι τιμητική; Και τι, αν ο Θεός, θέλοντας να δείξει την οργή του και να κάνει
γνωστή τη δύναμή του, υπέφερε με πολλή μακροθυμία σκεύη οργής καταρτισμένα σε
απώλεια; Και για να γνωστοποιήσει τον πλούτο τής δόξας του σε σκεύη ελέους, που
προετοίμασε για δόξα, εμάς, που μας κάλεσε, όχι μονάχα από τους Ιουδαίους, αλλά και
από τα έθνη; Όπως λέει και στον Ωσηέ: «Θα αποκαλέσω λαό μου, αυτόν που δεν είναι
λαός μου, και αγαπημένη, αυτήν που δεν είναι αγαπημένη». «Και στον τόπο που τους
ειπώθηκε: Δεν είστε λαός μου, εκεί θα αποκληθούν γιοι τού ζωντανού Θεού». Και ο
Ησαϊας κράζει υπέρ του Ισραήλ: «Αν και ο αριθμός των γιων τού Ισραήλ είναι σαν την
άμμο τής θάλασσας, το υπόλειμμά τους θα σωθεί επειδή, ο Κύριος θα τελειώσει και θα
κάνει γρήγορα λογαριασμό με δικαιοσύνη, δεδομένου ότι θα κάνει λογαριασμό με
γρήγορους ρυθμούς επάνω στη γη». Και όπως προείπε ο Ησαϊας: «Αν ο Κύριος Σαβαώθ
δεν άφηνε σε μας σπέρμα, σαν τα Σόδομα θα είχαμε γίνει, και με τα Γόμορρα θα είχαμε
εξομοιωθεί». Τι θα πούμε, λοιπόν; Ότι τα έθνη, που δεν ζητούσαν δικαιοσύνη, έφτασαν
σε δικαιοσύνη, δικαιοσύνη όμως που στηρίζεται στην πίστη ενώ ο Ισραήλ, ζητώντας νόμο
δικαιοσύνης, σε νόμο δικαιοσύνης δεν έφτασε. Γιατί; Επειδή, δεν τη ζητούσε με βάση την
πίστη, αλλά ως αποτέλεσμα των έργων τού νόμου. Επειδή, πρόσκοψαν στην πέτρα τού
προσκόμματος όπως είναι γραμμένο: «Δέστε, βάζω στη Σιών λίθον προσκόμματος, και
πέτρα σκανδάλου, και κάθε ένας που πιστεύει σ' αυτόν δεν θα ντροπιαστεί». Η χάρη

του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α’ 2:24-29 , 3:1-3
Η επιστολή του αποστόλου Ιωάννη,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Εκείνο, λοιπόν, που εσείς ακούσατε εξαρχής, ας μένει μέσα σας. Αν μένει
μέσα σας αυτό που ακούσατε εξαρχής, κι εσείς θα μένετε στον Υιό και στον Πατέρα. Κι
αυτή είναι η υπόσχεση, που αυτός υποσχέθηκε σε μας: Την αιώνια ζωή. Αυτά σας τα
έγραψα γι’ αυτούς που σας πλανούν. Κι εσείς, το χρίσμα που λάβατε απ’ αυτόν, μένει
μέσα σας, και δεν έχετε ανάγκη κάποιος να σας διδάσκει αλλά, όπως σας διδάσκει το ίδιο
το χρίσμα για όλα, έτσι και είναι αλήθεια και δεν είναι ψέμα και καθώς σας δίδαξε, θα
μένετε σ’ αυτόν. Και τώρα, παιδάκια, μένετε σ’ αυτόν ώστε, όταν φανερωθεί, να έχουμε
παρρησία και να μη ντροπιαστούμε απ’ αυτόν κατά την παρουσία του. Εφόσον γνωρίζετε
ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε, επίσης, ότι και καθένας που πράττει τη δικαιοσύνη, έχει
γεννηθεί απ’ αυτόν. Δέστε τι είδους αγάπη έδωσε σε μας ο Πατέρας, ώστε να
ονομαστούμε παιδιά τού Θεού. Γι’ αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε
αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά τού Θεού κι ακόμα δεν φανερώθηκε τι πρόκειται
να είμαστε γνωρίζουμε, όμως, ότι, όταν φανερωθεί, θα είμαστε όμοιοι μ’ αυτόν επειδή θα
84

τον δούμε καθώς είναι. Και καθένας που έχει αυτή την ελπίδα επάνω σ’ αυτόν, αγνίζει τον
εαυτό του, όπως εκείνος είναι αγνός. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του

κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί
το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 7:8-22
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι απο την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και του έδωσε μια διαθήκη περιτομής και έτσι, γέννησε τον Ισαάκ, και του
έκανε περιτομή την όγδοη ημέρα και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ τούς
δώδεκα Πατριάρχες. Και οι Πατριάρχες, επειδή φθόνησαν τον Ιωσήφ, τον πούλησαν στην
Αίγυπτο ο Θεός, όμως, ήταν μαζί του. Και τον ελευθέρωσε από όλες τις θλίψεις του, και
του έδωσε χάρη και σοφία μπροστά στον Φαραώ, τον βασιλιά τής Αιγύπτου, ο οποίος τον
έκανε κυβερνήτη επάνω στην Αίγυπτο και σε όλο το παλάτι του. Ήρθε, όμως, πείνα
επάνω σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου και της Χαναάν, και μεγάλη θλίψη και οι πατέρες
μας δεν έβρισκαν τροφές. Και ακούγοντας ο Ιακώβ ότι υπήρχε σιτάρι στην Αίγυπτο,
έστειλε μια πρώτη φορά τούς πατέρες μας. Και κατά τη δεύτερη φορά ο Ιωσήφ
φανερώθηκε στους αδελφούς του, και το γένος τού Ιωσήφ φανερώθηκε στον Φαραώ. Και
ο Ιωσήφ, αφού έστειλε, κάλεσε κοντά του τον πατέρα του, τον Ιακώβ, και ολόκληρη τη
συγγένειά του, 75 ψυχές. Και ο Ιακώβ κατέβηκε στην Αίγυπτο, και πέθανε εκεί αυτός και
οι πατέρες μας. Και μετακομίστηκαν στη Συχέμ, και τέθηκαν στο μνήμα, που ο Αβραάμ,
πληρώνοντας ασήμι, είχε αγοράσει από τους γιους τού Εμμώρ, του πατέρα τού Συχέμ.
Και καθώς πλησίαζε ο καιρός τής υπόσχεσης, που ο Θεός είχε ορκιστεί στον Αβραάμ, ο
λαός αυξήθηκε και πλήθυνε μέσα στην Αίγυπτο μέχρις ότου ένας άλλος βασιλιάς
σηκώθηκε, που δεν ήξερε τον Ιωσήφ. Αυτός, αφού σοφίστηκε δόλιους τρόπους ενάντια
στο γένος μας, κατέθλιψε τους πατέρες μας, ώστε να κάνει να ρίχνονται στον ποταμό τα
βρέφη τους, για να μη μένουν στη ζωή. Κατά τον καιρό εκείνο γεννήθηκε ο Μωυσής, και
είχε θείο κάλλος ο οποίος ανατράφηκε τρεις μήνες στο σπίτι τού πατέρα του. Και αφού
ρίχτηκε στον ποταμό τον ανέσυρε η θυγατέρα τού Φαραώ, και τον ανέθρεψε για να είναι
γιος της. Και ο Μωυσής διδάχθηκε ολόκληρη τη σοφία των Αιγυπτίων και ήταν δυνατός
σε λόγια και σε έργα. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται

και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 80:1-3
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Eσύ που κάθεσαι επάνω στα χερουβείμ. Μπροστά στον Εφραϊμ, και τον
Βενιαμίν, και τον Μανασσή, διέγειρε τη δύναμή σου, και έλα προς σωτηρία μας.
Επίστρεψέ μας, Θεέ, και επίλαμψε το πρόσωπό σου, και θα λυτρωθούμε.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 1:57-80
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και στην Ελισάβετ συμπληρώθηκε ο καιρός για να γεννήσει και γέννησε
έναν γιο. Και οι γείτονες και οι συγγενείς της άκουσαν, ότι ο Κύριος μεγάλυνε σ' αυτή το
έλεός του και τη συνέχαιραν. Και κατά την όγδοη ημέρα ήρθαν για να κάνουν περιτομή
στο παιδί και το ονόμαζαν σύμφωνα με το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία. Και
απαντώντας η μητέρα του, είπε: Όχι, αλλά θα ονομαστεί Ιωάννης. Και της είπαν ότι:
Κανένας δεν υπάρχει μέσα στη συγγένειά της, που αποκαλείται μ' αυτό το όνομα.
Ρωτούσαν δε και τον πατέρα του, τι όνομα ήθελε να δοθεί σ' αυτό. Και αφού ζήτησε μια
μικρή πλάκα, έγραψε, λέγοντας: Ιωάννης είναι το όνομά του. Και όλοι θαύμασαν. Κι
αμέσως ανοίχτηκε το στόμα του και η γλώσσα του και μιλούσε ευλογώντας τον Θεό. Και
έπεσε φόβος επάνω σε όλους τους γείτονές τους και όλα αυτά τα πράγματα διαλαλούνταν
σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή τής Ιουδαίας. Και όλοι εκείνοι που τα άκουσαν, τα
έβαλαν στην καρδιά τους, λέγοντας: Τι θα είναι, άραγε, αυτό το παιδί; Και το χέρι τού
Κυρίου ήταν μαζί του. Και ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του, έγινε πλήρης με Άγιο Πνεύμα και
προφήτευσε, λέγοντας: Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ, επειδή επισκέφθηκε και
έκανε λύτρωση στον λαό του και σήκωσε σε μας ένα κέρας σωτηρίας μέσα στον οίκο τού
Δαβίδ τού δούλου του, όπως μίλησε με το στόμα των αγίων προφητών του, που ήσαν από
παλιά σωτηρία από τους εχθρούς μας, και από το χέρι όλων εκείνων που μας μισούν για
να εκπληρώσει το έλεός του προς τους πατέρες μας, και να θυμηθεί την άγια διαθήκη του
τον όρκο που ορκίστηκε στον πατέρα μας, τον Αβραάμ, ότι θα δώσει σε μας, να
ελευθερωθούμε από το χέρι των εχθρών μας, και να τον λατρεύουμε άφοβα, με οσιότητα
και δικαιοσύνη μπροστά του όλες τις ημέρες της ζωής μας. Κι εσύ, παιδάκι, προφήτης τού
Υψίστου θα ονομαστείς επειδή, θα προπορευτείς πριν από το πρόσωπο του Κυρίου, για να
ετοιμάσεις τούς δρόμους του,,στο να δώσεις γνώση σωτηρίας στον λαό του, διαμέσου τής
άφεσης των αμαρτιών τους, από σπλάχνα ελέους τού Θεού μας, με τα οποία μας
επισκέφθηκε, ανατολή από ψηλά, για να φωτίσει εκείνους που κάθονται σε σκοτάδι και
σε σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τα πόδια μας σε δρόμο ειρήνης. Και το παιδί
αύξανε, και δυναμωνόταν στο πνεύμα, και ήταν στις ερημιές, μέχρι την ημέρα κατά την
οποία επρόκειτο να αναδειχθεί στον Ισραήλ.
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ΤΟΥΜΠΑ
ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥΜΠΑΧ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 47:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Όλοι οι λαοί, κροτήστε τα χέρια αλαλάξτε στον Θεό με φωνή αγαλλίασης.
Επειδή, ο Κύριος είναι Ύψιστος, φοβερός, μεγάλος βασιλιάς σε ολόκληρη τη γη.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 4:40-44
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ενώ έδυε ο ήλιος, όλοι όσοι είχαν ανθρώπους που ασθενούσαν από
διάφορες αρρώστιες, τους έφεραν σ' αυτόν κι εκείνος, βάζοντας τα χέρια του επάνω σε
κάθε έναν απ' αυτούς ξεχωριστά, τους θεράπευσε. Από πολλούς, μάλιστα, έβγαιναν και
δαιμόνια, κράζοντας και λέγοντας ότι: Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός τού Θεού. Και καθώς
τα επιτιμούσε, δεν τα άφηνε να μιλούν, επειδή τον γνώριζαν ότι είναι ο Χριστός. Και όταν
έγινε ημέρα, βγαίνοντας έξω πήγε σε έναν έρημο τόπο και τα πλήθη τον ζητούσαν, και
ήρθαν μέχρις αυτόν και τον κρατούσαν, για να μη φύγει απ' αυτούς. Εκείνος, όμως, τους
είπε ότι: Πρέπει και σε άλλες πόλεις να εξαγγείλω τα χαρμόσυνα νέα τής βασιλείας τού
Θεού επειδή, γι' αυτό είμαι αποσταλμένος. Και κήρυττε στις συναγωγές τής Γαλιλαίας.
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ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 93:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο Κύριος είναι βασιλιάς μεγαλοπρέπεια ντυμένος ο Κύριος είναι δύναμη
ζωσμένος. Ο θρόνος σου είναι στερεωμένος εξαρχής από τον αιώνα υπάρχεις εσύ.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 4:31-37
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και κατέβηκε στην Καπερναούμ, μια πόλη τής Γαλιλαίας και τους δίδασκε
κατά τα σάββατα. Και εκπλήττονταν για τη διδασκαλία του επειδή, ο λόγος του ήταν με
εξουσία. Και μέσα στη συναγωγή υπήρχε ένας άνθρωπος, που είχε ακάθαρτο πνεύμα
δαιμονίου, και ανέκραξε με δυνατή φωνή, λέγοντας: Αλλοίμονο! Τι υπάρχει ανάμεσα σε
μας και σε σένα, Ιησού Ναζαρηνέ; Ήρθες για να μας απολέσεις; Σε γνωρίζω ποιος είσαι ο
Άγιος του Θεού. Και ο Ιησούς το επιτίμησε, λέγοντας: Σώπα, και βγες απ' αυτόν. Και το
δαιμόνιο τον έρριξε στο μέσον και βγήκε απ' αυτόν, χωρίς να τον βλάψει καθόλου. Και
όλοι εκπλάγηκαν, και συνομιλούσαν αναμεταξύ τους, λέγοντας: Ποιος είναι αυτός ο
λόγος, επειδή με εξουσία και δύναμη προστάζει τα ακάθαρτα πνεύματα, και βγαίνουν;
Και η φήμη του απλωνόταν σε κάθε τόπο τής περιχώρου.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 15:4-19
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους,η ευλογία
τους ας είναι μαζί μας αμήν.
88

Επειδή, όσα γράφτηκαν από πριν, γράφτηκαν από πριν για τη δική μας
διδασκαλία, για να έχουμε την ελπίδα με την υπομονή και την παρηγορία των γραφών.
Και ο Θεός τής υπομονής και της παρηγορίας είρθε να σας δώσει να φρονείτε το ίδιο
μεταξύ σας σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού για να δοξάζετε με μια ψυχή, με
ένα στόμα, τον Θεό και Πατέρα τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, προσδέχεστε ο
ένας τον άλλον, όπως και ο Χριστός προσδέχθηκε εμάς προς δόξαν τού Θεού. Και σας
λέω, ότι, ο Ιησούς Χριστός έγινε διάκονος της περιτομής χάρη τής αλήθειας τού Θεού, για
να βεβαιώσει τις υποσχέσεις που δόθηκαν στους πατέρες και για να δοξάσουν τα έθνη τον
Θεό για το έλεός του, όπως είναι γραμμένο: «Γι' αυτό θα σε υμνώ ανάμεσα στα έθνη, και
θα ψάλλω στο όνομά σου». Και, πάλι, λέει: «Ευφρανθείτε έθνη, μαζί με τον λαό του».
Και πάλι: «Αινείτε τον Κύριο, όλα τα έθνη, και δοξολογείτε αυτόν, όλοι οι λαοί». Και ο
Ησαϊας λέει πάλι: «Θα είναι η ρίζα τού Ιεσσαί» κι «αυτός που εγείρεται για να βασιλεύει
επάνω στα έθνη σ' αυτόν τα έθνη θα ελπίσουν». Και ο Θεός τής ελπίδας είθε να σας
γεμίσει με κάθε χαρά και ειρήνη καθώς ασκείτε πίστη, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα
με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είμαι δε, αδελφοί μου, και εγώ ο ίδιος πεπεισμένος
για σας, ότι κι εσείς είστε πλήρεις από αγαθοσύνη, γεμάτοι από κάθε γνώση, ώστε να
μπορείτε και να νουθετείτε ο ένας τον άλλον. Όμως, σας έγραψα, αδελφοί, με κάπως
περισσότερη τόλμη, ως υπενθύμηση σε σας, για τη χάρη που δόθηκε σε μένα από τον
Θεό, στο να είμαι υπηρέτης τού Ιησού Χριστού προς τα έθνη, ιερουργώντας το ευαγγέλιο
του Θεού, ώστε η προσφορά των εθνών να γίνει ευπρόσδεκτη, αγιασμένη διαμέσου τού
Αγίου Πνεύματος. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και

αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 3:1-11
Η επιστολή του αποστόλου Ιωάννη,η ευλογία του ας είναι μαζί μας
αμήν.
Δέστε τι είδους αγάπη έδωσε σε μας ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε
παιδιά τού Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε αυτόν.
Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά τού Θεού κι ακόμα δεν φανερώθηκε τι πρόκειται να
είμαστε γνωρίζουμε, όμως, ότι, όταν φανερωθεί, θα είμαστε όμοιοι μ' αυτόν επειδή θα τον
δούμε καθώς είναι. Και καθένας που έχει αυτή την ελπίδα επάνω σ' αυτόν, αγνίζει τον
εαυτό του, όπως εκείνος είναι αγνός. Καθένας που πράττει την αμαρτία, πράττει και την
ανομία επειδή, η αμαρτία είναι η ανομία. Και γνωρίζετε ότι εκείνος φανερώθηκε για να
σηκώσει τις αμαρτίες μας και σ' αυτόν αμαρτία δεν υπάρχει. Καθένας ο οποίος μένει σ'
αυτόν, δεν αμαρτάνει καθένας που αμαρτάνει δεν τον είδε ούτε τον γνώρισε. Παιδάκια, ας
μη σας πλανάει κανένας αυτός που πράττει τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος, όπως εκείνος
είναι δίκαιος. Αυτός που πράττει την αμαρτία είναι από τον διάβολο, επειδή ο διάβολος
απαρχής αμαρτάνει. Γι' αυτό φανερώθηκε ο Υιός τού Θεού, για να καταστρέψει τα έργα
τού διαβόλου. Καθένας που έχει γεννηθεί από τον Θεό, δεν πράττει αμαρτία, για τον λόγο
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ότι δικό του σπέρμα μένει μέσα σ' αυτόν, και δεν μπορεί να αμαρτάνει, επειδή γεννήθηκε
από τον Θεό. Από τούτο είναι φανερά τα παιδιά τού Θεού και τα παιδιά τού διαβόλου
καθένας που δεν πράττει δικαιοσύνη δεν είναι από τον Θεό, κι εκείνος που δεν αγαπάει
τον αδελφό του. Επειδή, αυτή είναι η παραγγελία, που εξαρχής ακούσατε, να αγαπάμε ο
ένας τον άλλον. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο

κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του
Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 14:24-15:1-3
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι απο την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και περνώντας μέσα από την Πισιδία, ήρθαν στην Παμφυλία και αφού
κήρυξαν τον λόγο στην Πέργη, κατέβηκαν στην Αττάλεια. Και από εκεί απέπλευσαν στην
Αντιόχεια, απ' όπου είχαν παραδοθεί στη χάρη τού Θεού για το έργο που εκτέλεσαν. Όταν
δε ήρθαν και συγκέντρωσαν την εκκλησία, ανήγγειλαν όσα ο Θεός έκανε διαμέσου
αυτών, και ότι άνοιξε στα έθνη θύρα πίστης. Και διέμεναν εκεί όχι λίγο καιρό, μαζί με
τους μαθητές. Και όταν κατέβηκαν μερικοί από την Ιουδαία δίδασκαν τους αδελφούς ότι:
Αν δεν κάνετε την περιτομή, σύμφωνα με τη συνήθεια του Μωυσή, δεν μπορείτε να
σωθείτε. Αφού, λοιπόν, έγινε αντίσταση και συζήτηση όχι λίγη από τον Παύλο και τον
Βαρνάβα προς αυτούς, ενέκριναν να ανέβει ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι
απ' αυτούς προς τους αποστόλους και πρεσβύτερους στην Ιερουσαλήμ, για το ζήτημα
αυτό. Εκείνοι, λοιπόν, αφού τους κατευόδωσε η εκκλησία, περνούσαν μέσα από τη
Φοινίκη και τη Σαμάρεια, αφηγούμενοι την επιστροφή των εθνών και προξενούσαν
μεγάλη χαρά σε όλους τούς αδελφούς. Η λέξη του κυρίου θα αυξηθεί, θα
πολλαπλασιαστεί, θα είναι δυνατή και θα επιβεβαιωθεί στην ιερή εκκλησία του θεού.
Αμήν. Ο λόγος του Κυρίου
αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και

σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 98:2,3
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Ο Κύριος έκανε γνωστή τη σωτηρία του μπροστά στα έθνη αποκάλυψε τη
δικαιοσύνη του. Θυμήθηκε το έλεός του και την αλήθεια του προς τον οίκο Ισραήλ.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 2:13-23
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και όταν αναχώρησαν, ξάφνου, ένας άγγελος του Κυρίου φαίνεται σε όνειρο
στον Ιωσήφ, λέγοντας: Αφού σηκωθείς, πάρε το παιδί και τη μητέρα του, και φεύγε στην
Αίγυπτο και να είσαι εκεί μέχρις ότου σου πω επειδή, ο Ηρώδης πρόκειται να ζητήσει το
παιδί, για να το θανατώσει. Και εκείνος, αφού σηκώθηκε, πήρε, μέσα στη νύχτα, το παιδί
και τη μητέρα του, και αναχώρησαν στην Αίγυπτο και ήταν εκεί μέχρι τον θάνατο του
Ηρώδη για να εκπληρωθεί αυτό που ειπώθηκε από τον Κύριο διαμέσου τού προφήτη,
λέγοντας: «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου». Τότε, ο Ηρώδης, βλέποντας ότι
ξεγελάστηκε από τους μάγους, θύμωσε υπερβολικά, και, στέλνοντας, φόνευσε όλα τα
παιδιά που ήσαν στη Βηθλεέμ, και σε όλα τα όριά της, από δύο χρόνων και κάτω,
σύμφωνα με τον καιρό που εξακρίβωσε από τους μάγους. Τότε, εκπληρώθηκε αυτό που
ειπώθηκε από τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος είπε: «Φωνή ακούστηκε στη Ραμά , θρήνος
και κλαυθμός και οδυρμός πολύς η Ραχήλ έκλαιγε για τα παιδιά της, και δεν ήθελε να
παρηγορηθεί, επειδή δεν υπάρχουν». Και όταν πέθανε ο Ηρώδης, ξάφνου, ένας άγγελος
του Κυρίου παρουσιάζεται σε όνειρο στον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, λέγοντας: Αφού
σηκωθείς, πάρε το παιδί και τη μητέρα του, και πήγαινε στη γη τού Ισραήλ επειδή,
πέθαναν αυτοί που ζητούσαν τη ζωή τού παιδιού. Και εκείνος, καθώς σηκώθηκε, πήρε το
παιδί και τη μητέρα του, και ήρθε στη γη τού Ισραήλ. Και όταν άκουσε ότι ο Αρχέλαος
βασιλεύει στην Ιουδαία, αντί τού πατέρα του, του Ηρώδη, φοβήθηκε να πάει εκεί και
αφού του αποκαλύφθηκε από τον Θεό σε όνειρο, αναχώρησε στα μέρη τής Γαλιλαίας. Και
καθώς ήρθε, κατοίκησε σε μια πόλη, που την έλεγαν Ναζαρέτ για να εκπληρωθεί αυτό
που ειπώθηκε διαμέσου των προφητών, ότι, Ναζωραίος θα ονομαστεί.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥΜΠΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 98:3,9
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Όλα τα πέρατα της γης είδαν τη σωτηρία τού Θεού μας μπροστά στον Κύριο
επειδή, έρχεται για να κρίνει τη γη θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, και τους
λαούς με ευθύτητα.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 14:22-36
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ο Ιησούς ανάγκασε αμέσως τους μαθητές του να μπουν μέσα στο πλοίο,
και να πάνε πριν απ' αυτόν στην αντίπερα όχθη, μέχρις ότου απολύσει τα πλήθη. Και
αφού απέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε στο βουνό κατ' ιδίαν για να προσευχηθεί. Και όταν
έγινε βράδυ, ήταν εκεί μόνος. Και το πλοίο ήταν ήδη στο μέσον της θάλασσας,
βασανιζόμενο από τα κύματα επειδή, ο άνεμος ήταν ενάντιος. Και κατά την τέταρτη
φυλακή της νύχτας, ο Ιησούς πήγε προς αυτούς, περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Και οι
μαθητές, βλέποντάς τον να περπατάει επάνω στη θάλασσα, ταράχτηκαν, λέγοντας ότι:
Είναι φάντασμα και από τον φόβο, έκραξαν. Αμέσως, όμως, ο Ιησούς τούς μίλησε,
λέγοντας: Έχετε θάρρος εγώ είμαι μη φοβάστε. Και αποκρινόμενος σ' αυτόν ο Πέτρος
είπε: Κύριε, αν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έρθω σε σένα επάνω στα νερά. Και εκείνος
είπε: Έλα. Και αφού ο Πέτρος κατέβηκε από το πλοίο, περπάτησε επάνω στα νερά, για
νάρθει στον Ιησού. Βλέποντας, όμως, τον άνεμο δυνατόν, φοβήθηκε και καθώς άρχισε να
καταποντίζεται, έκραξε, λέγοντας: Κύριε, σώσε με. Και ο Ιησούς απλώνοντας αμέσως το
χέρι, τον έπιασε, και του λέει: Ολιγόπιστε, σε τι δίστασες; Και όταν μπήκαν στο πλοίο,
σταμάτησε ο άνεμος. Και εκείνοι που ήσαν μέσα στο πλοίο, μόλις ήρθαν, τον
προσκύνησαν, λέγοντας: Αληθινά, είσαι Υιός τού Θεού. Και αφού διαπέρασαν, ήρθαν
στη γη Γεννησαρέτ. Και μόλις οι άνθρωποι εκείνου τού τόπου τον γνώρισαν, έστειλαν σε
όλη εκείνη την περίχωρο, και έφεραν σ' αυτόν όλους όσους έπασχαν και τον
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παρακαλούσαν να αγγίξουν μονάχα την άκρη από το ιμάτιό του και όσοι άγγιξαν,
γιατρεύτηκαν.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 97:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο Κύριος βασιλεύει ας αγάλλεται η γη ας ευφραίνεται το πλήθος των
νησιών. Σύννεφο και ομίχλη είναι ολόγυρά του δικαιοσύνη και κρίση είναι η βάση τού
θρόνου του.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 3:7-12
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, ο
Θεός και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα
στον αιώνα αμήν.
Και ο Ιησούς, μαζί με τους μαθητές του, αναχώρησε προς τη θάλασσα και
τον ακολούθησαν ένα μεγάλο πλήθος από τη Γαλιλαία, και από την Ιουδαία, και από τα
Ιεροσόλυμα, και από την Ιδουμαία, και από την πλευρά πέρα από τον Ιορδάνη και εκείνοι
από την Τύρο και τη Σιδώνα, ένα μεγάλο πλήθος ήρθε σ' αυτόν, ακούγοντας όσα έκανε.
Και είπε στους μαθητές του να περιμένει ένα μικρό πλοίο κοντά του εξαιτίας τού
πλήθους, για να μη τον συνθλίβουν. Επειδή, θεράπευσε πολλούς, ώστε, όσοι είχαν
αρρώστιες, έπεφταν επάνω του, για να τον αγγίξουν. Και τα ακάθαρτα πνεύματα, όταν
τον έβλεπαν, έπεφταν επάνω του, και έκραζαν, λέγοντας, ότι: Εσύ είσαι ο Υιός τού Θεού.
Και τα επιτιμούσε έντονα, για να μη τον φανερώσουν.
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Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΓΑΛΑΤΕΣ 5:2-10
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες,η ευλογία τους
ας είναι μαζί μας αμήν.
Προσέξτε, εγώ ο Παύλος σάς λέω ότι, αν κάνετε την περιτομή, ο Χριστός δεν
θα σας ωφελήσει σε τίποτε. Διαμαρτύρομαι ξανά προς κάθε άνθρωπο που κάνει την
περιτομή, ότι είναι χρεώστης να εκτελεί ολόκληρο τον νόμο. Αποχωριστήκατε από τον
Χριστό, όσοι ανακηρύσσεστε δίκαιοι από τον νόμο ξεπέσατε από τη χάρη. Επειδή, εμείς
διαμέσου τού Πνεύματος προσδοκούμε ως αποτέλεσμα της πίστης την ελπίδα τής
δικαίωσης. Επειδή, στον Ιησού Χριστό ούτε η περιτομή έχει κάποια ισχύ ούτε η
ακροβυστία, αλλά η πίστη, που ενεργείται με αγάπη. Τρέχατε καλά ποιος σας εμπόδισε
στο να μη πείθεστε στην αλήθεια; Αυτή η ισχυρογνωμοσύνη δεν είναι από εκείνον που
σας καλεί. Λίγη ζύμη κάνει ολόκληρο το φύραμα ένζυμο. Εγώ έχω πεποίθηση σε σας εν
Κυρίω, ότι δεν θα έχετε κανένα άλλο φρόνημα όποιος, όμως, σας ταράζει, αυτός θα
υποφέρει την ποινή, όποιος και αν είναι. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε

εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α’ 3:18-24
Η επιστολή του Ιωάννη,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Παιδάκια μου, μη αγαπάμε με λόγια ούτε με τη γλώσσα, αλλά με έργα και
αλήθεια. Και από τούτο γνωρίζουμε ότι είμαστε από την αλήθεια, και θα πείσουμε την
καρδιά μας μπροστά του επειδή, αν η καρδιά μας μάς κατακρίνει, ο Θεός βέβαια είναι
μεγαλύτερος από την καρδιά μας και γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί, αν η καρδιά μας δεν
μας κατακρίνει, έχουμε παρρησία προς τον Θεό και ότι αν ζητάμε το παίρνουμε απ'
αυτόν, επειδή τηρούμε τις εντολές του και πράττουμε τα αρεστά μπροστά του. Και η
εντολή του είναι τούτη: Να πιστέψουμε στο όνομα του Υιού του, του Ιησού Χριστού, και
να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, καθώς μας έδωσε εντολή. Και όποιος τηρεί τις εντολές του,
μένει σε ενότητα μ' αυτόν, κι αυτός σε ενότητα με εκείνον και από τούτο γνωρίζουμε ότι
μένει μέσα μας, από το Πνεύμα που μας έδωσε. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα

είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος
εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 15:22-29
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι απο την χάρη του Αγίου Πνεύματος,η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Τότε, φάνηκε εύλογο στους αποστόλους και στους πρεσβύτερους, μαζί με
ολόκληρη την εκκλησία, να εκλέξουν από ανάμεσά τους κάποιους άνδρες, και να
στείλουν στην Αντιόχεια, μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα, τον Ιούδα, που
αποκαλείται Βαρσαβάς, και τον Σίλα, άνδρες προεστώτες ανάμεσα στους αδελφούς και
διαμέσου αυτών έγραψαν τα εξής: Οι απόστολοι, και οι πρεσβύτεροι και οι αδελφοί, προς
τους αδελφούς από τα έθνη, που βρίσκονται στην Αντιόχεια και τη Συρία και την Κιλικία,
χαίρετε. Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί, που βγήκαν από μας, σας τάραξαν με λόγια, και
διαστρέφουν τις ψυχές σας, λέγοντας να κάνετε την περιτομή, και να τηρείτε τον νόμο,
στους οποίους εμείς αυτό δεν το παραγγείλαμε φάνηκε εύλογο σε μας, αφού
συγκεντρωθήκαμε με την ίδια γνώμη, να εκλέξουμε κάποιους άνδρες, και να τους
στείλουμε σε σας, μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλο, ανθρώπους που
παρέδωσαν τις ψυχές τους υπέρ του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στείλαμε,
λοιπόν, τον Ιούδα και τον Σίλα, για να σας αναγγείλουν προφορικά κι αυτοί τα ίδια.
Επειδή, φάνηκε εύλογο στο Άγιο Πνεύμα και σε μας, να μη επιβάλουμε σε σας κανένα
βάρος περισσότερο, εκτός από τούτα τα αναγκαία, να απέχετε από ειδωλόθυτα, και από
αίμα, και πνικτό, και πορνεία από τα οποία φυλάγοντας τον εαυτό σας, θα πράξετε καλά
υγιαίνετε. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και

σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 84:7, 65:2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Προχωρούν από δύναμη σε δύναμη κάθε ένας απ' αυτούς φαίνεται μπροστά
στον Θεό στη Σιών. Ω, εσύ που ακούς προσευχή, σε σένα θα έρχεται κάθε σάρκα.
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Ευαγγέλιο κατά Λουκά 11:27-36
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ενώ αυτός έλεγε αυτά, κάποια γυναίκα από το πλήθος υψώνοντας τη
φωνή της, είπε σ' αυτόν: Μακάρια η κοιλιά που σε βάσταξε, και οι μαστοί που θήλασες.
Κι αυτός είπε: Μακάριοι είναι μάλλον αυτοί που ακούν τον λόγο τού Θεού και τον
φυλάττουν. Και ενώ τα πλήθη συγκεντρώνονταν, άρχισε να λέει: Αυτή η γενεά είναι
πονηρή σημείο ζητάει και σημείο δεν θα της δοθεί, εκτός από το σημείο τού προφήτη
Ιωνά. Επειδή, καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινευίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός τού
ανθρώπου σ' αυτή τη γενεά. Η βασίλισσα του νότου θα σηκωθεί στην κρίση μαζί με τους
ανθρώπους αυτής τής γενεάς, και θα τους κατακρίνει επειδή, ήρθε από τα πέρατα της γης
για να ακούσει τη σοφία τού Σολομώντα και δέστε, εδώ είναι κάτι περισσότερο από τον
Σολομώντα. Οι άνδρες τής Νινευή θα αναστηθούν στην κρίση μαζί με τούτη τη γενεά, και
θα την κατακρίνουν επειδή, μετανόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά και δέστε, εδώ είναι κάτι
περισσότερο από τον Ιωνά. Και κανένας, αφού ανάψει ένα λυχνάρι, δεν το βάζει σε έναν
κρυφό τόπο ούτε κάτω από το μόδι, αλλά επάνω στον λυχνοστάτη, για να βλέπουν το φως
αυτοί που μπαίνουν μέσα. Το λυχνάρι τού σώματος είναι το μάτι όταν, λοιπόν, το μάτι
σου είναι καθαρό, και το σώμα ολόκληρο είναι φωτεινό όταν, όμως, είναι πονηρό, και το
σώμα σου είναι σκοτεινό. Πρόσεχε, λοιπόν, μη τυχόν το φως, που είναι μέσα σου, είναι
σκοτάδι. Αν, λοιπόν, ολόκληρο το σώμα σου είναι φωτεινό, μη έχοντας κάποιο σκοτεινό
μέρος, θα είναι ολόκληρο φωτεινό, όπως όταν το λυχνάρι με τη λάμψη του σε φωτίζει.

ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥΜΠΑΧ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 77:18,19
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Οι αστραπές φώτισαν την οικουμένη σαλεύθηκε η γη και έγινε έντρομη.
Μέσα από τη θάλασσα είναι ο δρόμος σου, και τα μονοπάτια σου σε πολλά νερά.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 5:1-18
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Ύστερα απ' αυτά, ήταν γιορτή των Ιουδαίων, και ο Ιησούς ανέβηκε στα
Ιεροσόλυμα. Υπάρχει, μάλιστα, στα Ιεροσόλυμα, κοντά στην προβατική πύλη, μια μικρή
λίμνη, που στα Εβραϊκά επονομάζεται Βηθεσδά, η οποία έχει πέντε στοές. Σ' αυτές ήταν
κατάκοιτο ένα μεγάλο πλήθος από ανθρώπους που ασθενούσαν: Από τυφλούς, χωλούς,
παράλυτους, που περίμεναν την κίνηση του νερού. Επειδή, ένας άγγελος κατέβαινε κατά
καιρούς στη μικρή λίμνη, και τάραζε το νερό όποιος, λοιπόν, έμπαινε πρώτος, ύστερα από
την ταραχή τού νερού, γινόταν υγιής από οποιαδήποτε αρρώστια και αν έπασχε. Υπήρχε
εκεί και κάποιος άνθρωπος, που για 38 χρόνια έπασχε από ασθένεια. Αυτόν, μόλις τον
είδε ο Ιησούς ότι ήταν κατάκοιτος, και ξέροντας ότι πάσχει ήδη πολύ καιρό, του λέει:
Θέλεις να γίνεις υγιής; Αυτός που ασθενούσε αποκρίθηκε σ' αυτόν: Κύριε, δεν έχω
άνθρωπο, για να με βάλει μέσα στη μικρή λίμνη, όταν το νερό ταραχθεί· και ενώ έρχομαι
εγώ, άλλος πριν από μένα κατεβαίνει. Ο Ιησούς λέει σ' αυτόν: Σήκω επάνω, πάρε το
κρεβάτι σου, και περπάτα. Και ο άνθρωπος έγινε αμέσως υγιής, και σήκωσε το κρεβάτι
του, και περπατούσε. Και ήταν σάββατο εκείνη την ημέρα. Έλεγαν, λοιπόν, οι Ιουδαίοι
στον θεραπευμένο: Είναι σάββατο δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι.
Αποκρίθηκε σ' αυτούς: Αυτός που με γιάτρεψε, εκείνος μου είπε: Πάρε το κρεβάτι σου
και περπάτα. Τον ρώτησαν, λοιπόν: Ποιος είναι ο άνθρωπος, που σου είπε: Πάρε το
κρεβάτι σου και περπάτα; Κι αυτός που γιατρεύτηκε δεν ήξερε ποιος είναι επειδή, ο
Ιησούς έφυγε απαρατήρητος, για τον λόγο ότι υπήρχε ένα μεγάλο πλήθος σ' αυτό τον
τόπο. Ύστερα απ' αυτά, ο Ιησούς τον βρίσκει στο ιερό, και του είπε: Δες, έγινες υγιής, στο
εξής μη αμάρτανε για να μη σου γίνει κάτι χειρότερο. Πήγε, λοιπόν, ο άνθρωπος, και
ανήγγειλε στους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι αυτός που τον γιάτρεψε. Και γι' αυτό οι
Ιουδαίοι κατέτρεχαν τον Ιησού, και ζητούσαν να τον θανατώσουν, επειδή έκανε αυτά
κατά το σάββατο. Και ο Ιησούς απάντησε σ' αυτούς: Ο Πατέρας μου μέχρι τώρα
εργάζεται, και εγώ εργάζομαι. Γι' αυτό, λοιπόν, οι Ιουδαίοι ζητούσαν περισσότερο να τον
θανατώσουν, επειδή, όχι μόνον παρέβαινε το σάββατο, αλλά και δικό του πατέρα έλεγε
τον Θεό, κάνοντας τον εαυτό του ίσον με τον Θεό.
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ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 97:6,4
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Οι ουρανοί αναγγέλλουν τη δικαιοσύνη του, και όλοι οι λαοί βλέπουν τη
δόξα του. Οι αστραπές του φωτίζουν την οικουμένη η γη είδε, και κλονίστηκε.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 3:1-21
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Υπήρχε
δε ένας άνθρωπος από τους Φαρισαίους, που ονομαζόταν
Νικόδημος, άρχοντας των Ιουδαίων. Αυτός ήρθε στον Ιησού μέσα στη νύχτα και του είπε:
Ραββί, ξέρουμε ότι ήρθες Δάσκαλος από τον Θεό επειδή, κανένας δεν μπορεί να κάνει
αυτά τα σημεία που εσύ κάνεις, αν ο Θεός δεν είναι μαζί του. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και
του είπε: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από επάνω, δεν μπορεί να δει
τη βασιλεία τού Θεού. Ο Νικόδημος λέει σ' αυτόν: Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να
γεννηθεί ενώ είναι γέροντας; Μήπως μπορεί να μπει μια δεύτερη φορά στην κοιλιά τής
μητέρας του και να γεννηθεί; Αποκρίθηκε ο Ιησούς: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος
δεν γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία τού Θεού.
Εκείνο που έχει γεννηθεί από τη σάρκα είναι σάρκα και εκείνο που έχει γεννηθεί από το
Πνεύμα, είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι σου είπα: Πρέπει να γεννηθείτε από επάνω. Ο
άνεμος πνέει όπου θέλει, και ακούς τη φωνή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται, και
πού πηγαίνει έτσι είναι καθένας που γεννήθηκε από το Πνεύμα. Αποκρίθηκε ο Νικόδημος
και του είπε: Πώς μπορούν να γίνουν αυτά; Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: Εσύ είσαι
ο Δάσκαλος του Ισραήλ, κι αυτά δεν τα ξέρεις; Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, ότι, μιλούμε
εκείνο που ξέρουμε, και μαρτυρούμε εκείνο που είδαμε και δεν δέχεστε τη μαρτυρία μας.
Αν σας είπα τα επίγεια, και δεν πιστεύετε, πώς θα πιστέψετε, αν σας πω τα επουράνια;
Και κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός
τού ανθρώπου, αυτός που είναι στον ουρανό. Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα
στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός τού ανθρώπου για να μη χαθεί καθένας ο
οποίος πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο
Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας ο οποίος
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πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Δεδομένου ότι, ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό
του στον κόσμο, για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διαμέσου αυτού.
Όποιος πιστεύει σ' αυτόν, δεν κρίνεται· όποιος, όμως, δεν πιστεύει, έχει ήδη κριθεί, επειδή
δεν πίστεψε στο όνομα του μονογενή Υιού τού Θεού. Κι αυτή είναι η κρίση, ότι το φως
ήρθε στον κόσμο, και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως· για
τον λόγο ότι, τα έργα τους ήσαν πονηρά. Επειδή, όποιος πράττει τα φαύλα, μισεί το φως,
και δεν έρχεται στο φως, για να μη έρθουν σε έλεγχο τα έργα του. Όποιος, όμως, πράττει
την αλήθεια, έρχεται στο φως, για να φανερωθούν τα έργα του, ότι έγιναν σύμφωνα με
τον Θεό.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:19-39
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους,η ευλογία
τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Έχοντας , λοιπόν, αδελφοί, την παρρησία να μπούμε μέσα στα άγια,
διαμέσου τού αίματος του Ιησού, μέσα από έναν νέο και ζωντανό δρόμο, τον οποίο
καθιέρωσε σε μας διαμέσου τού καταπετάσματος, δηλαδή, της σάρκας του,και έχοντας
μεγάλον ιερέα για τον οίκο τού Θεού, ας πλησιάζουμε με αληθινή καρδιά, με πληροφορία
πίστης, έχοντας τις καρδιές μας καθαρισμένες από πονηρή συνείδηση, και λουσμένοι το
σώμα με καθαρό νερό, ας κρατάμε την ομολογία τής ελπίδας ασάλευτη επειδή, είναι
πιστός αυτός που υποσχέθηκε και ας φροντίζουμε ο ένας για τον άλλον, παρακινώντας σε
αγάπη και καλά έργα μη αφήνοντας το να συνερχόμαστε μαζί, όπως είναι συνήθεια σε
μερικούς, αλλά προτρέποντας ο ένας τον άλλον και μάλιστα, τόσο περισσότερο, όσο
βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα. Επειδή, αν εμείς αμαρτάνουμε εθελούσια, αφού λάβαμε τη
γνώση τής αλήθειας, δεν απολείπεται πλέον θυσία για τις αμαρτίες αλλά κάποια φοβερή
αναμονή κρίσης και έξαψη φωτιάς, η οποία πρόκειται να κατατρώει τούς ενάντιους. Αν
κάποιος αθετήσει τον νόμο τού Μωυσή, με βάση τη μαρτυρία δύο ή τριών μαρτύρων,
πεθαίνει χωρίς έλεος στοχάζεστε πόσο χειρότερης τιμωρίας θα κριθεί άξιος αυτός που
καταπάτησε τον Υιό τού Θεού, και νόμισε κοινό το αίμα τής διαθήκης με το οποίο
αγιάστηκε, και έβρισε το πνεύμα τής χάρης; Επειδή, ξέρουμε αυτόν που είπε: «Σε μένα
ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση», λέει ο Κύριος. Και πάλι: «Ο Κύριος θα
κρίνει τον λαό του». Είναι φοβερό το να πέσει κάποιος σε χέρια τού ζωντανού Θεού.
Φέρτε, λοιπόν, ξανά στη μνήμη σας τις προηγούμενες ημέρες, κατά τις οποίες, αφού
φωτιστήκατε, υπομείνατε μεγάλον αγώνα παθημάτων άλλοτε μεν, καθώς γινόσασταν
θέατρο με ονειδισμούς και θλίψεις άλλοτε πάλι, καθώς γινόσασταν κοινωνοί αυτών που
έπαθαν τέτοιου είδους παθήματα. Επειδή, δείξατε συμπάθεια στα δεσμά μου, και
δεχθήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας, ξέροντας ότι έχετε για τον εαυτό
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σας περιουσία στους ουρανούς καλύτερη και η οποία μένει. Μη αποβάλετε, λοιπόν, την
παρρησία σας, που έχει μεγάλη μισθαποδοσία. Επειδή, έχετε ανάγκη από υπομονή, για να
κάνετε το θέλημα του Θεού, και να λάβετε την υπόσχεση. Δεδομένου ότι, ακόμα λίγο
καιρό, και θα έρθει ο ερχόμενος και δεν θα βραδύνει «ο δίκαιος, όμως, θα ζήσει με βάση
την πίστη». Και «αν κάποιος συρθεί προς τα πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται σ'
αυτόν». Εμείς, όμως, δεν είμαστε απ' αυτούς που σέρνονται προς τα πίσω για απώλεια,
αλλά απ' αυτούς που πιστεύουν για σωτηρία τής ψυχής. Η χάρη του Θεού Πατέρα

μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α’ 4:11-21
Η επιστολή του αποστόλου Ιωάννη,η ευλογία του ας είναι μαζί μας
αμήν.
Αγαπητοί, επειδή με τέτοιον τρόπο μάς αγάπησε ο Θεός, οφείλουμε κι εμείς
να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό. Αν, όμως, αγαπάμε ο ένας
τον άλλον, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του είναι μέσα μας ολοκληρωμένη. Από
τούτο γνωρίζουμε ότι μένουμε σε ενότητα μ' αυτόν κι αυτός σε ενότητα με μας, επειδή
από το Πνεύμα του έδωσε σε μας. Κι εμείς είδαμε και δίνουμε μαρτυρία ότι ο Πατέρας
απέστειλε τον Υιό Σωτήρα τού κόσμου. Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός τού
Θεού, ο Θεός μένει σε ενότητα μ' αυτόν, κι αυτός μένει σε ενότητα με τον Θεό. Κι εμείς
γνωρίσαμε και πιστέψαμε την αγάπη που έχει για μας ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη και
εκείνος που μένει μέσα στην αγάπη, μένει σε ενότητα με τον Θεό και ο Θεός μένει σε
ενότητα μ' αυτόν. Με τούτο η αγάπη έχει φτάσει σε τέλειο βαθμό μαζί μας, για να έχουμε
παρρησία κατά την ημέρα τής κρίσης: Επειδή, όπως είναι εκείνος, έτσι είμαστε κι εμείς
μέσα σ' αυτό τον κόσμο. Φόβος δεν υπάρχει μέσα στην αγάπη, αλλά, η τέλεια αγάπη
βγάζει έξω τον φόβο επειδή, ο φόβος έχει κόλαση και εκείνος που φοβάται δεν έχει
φτάσει σε τέλειο βαθμό μέσα στην αγάπη. Εμείς τον αγαπάμε, επειδή αυτός πρώτος μάς
αγάπησε. Αν κάποιος πει, ότι: Αγαπάω τον Θεό, όμως μισεί τον αδελφό του, είναι ψεύτης
επειδή, όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό του, που τον είδε, τον Θεό που δεν τον είδε, πώς
μπορεί να τον αγαπάει; Και απ' αυτόν έχουμε τούτη την εντολή, δηλαδή, εκείνος που
αγαπάει τον Θεό, να αγαπάει και τον αδελφό του. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε

όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ
όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:38-45
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και ο Πέτρος είπε σ' αυτούς: Να μετανοήσετε, και κάθε ένας από σας να
βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε άφεση αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά τού
Αγίου Πνεύματος επειδή, η υπόσχεση είναι προς εσάς και προς τα παιδιά σας, και προς
όλους εκείνους που είναι μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας. Και με
άλλα πολλά λόγια διαμαρτυρόταν και πρότρεπε, λέγοντας: Να σωθείτε από τούτη τη
διεστραμμένη γενεά. Εκείνοι, λοιπόν, αφού με χαρά δέχθηκαν τον λόγο του, βαπτίστηκαν
και προστέθηκαν εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 ψυχές. Και έμεναν σταθερά στη
διδασκαλία των αποστόλων, και στην κοινωνία, και στην κοπή τού άρτου και στις
προσευχές. Και κάθε ψυχή την κατέλαβε φόβος και διαμέσου των αποστόλων γίνονταν
πολλά τέρατα και σημεία. Και όλοι εκείνοι που πίστευαν ήσαν μαζί, και είχαν τα πάντα
κοινά και πουλούσαν τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και τα μοίραζαν σε όλους,
σύμφωνα με ότι κάθε ένας είχε ανάγκη. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται,

αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.

Ψαλμός 66:12,8
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Περάσαμε μέσα από φωτιά και νερό και μας έβγαλες σε αναψυχή. Λαοί,
ευλογείτε τον Θεό μας, και κάντε να ακουστεί η φωνή τής αίνεσής του.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 3:22-36
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Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Ύστερα απ' αυτά, ήρθε ο Ιησούς και οι μαθητές του στη γη τής Ιουδαίας, και
έμενε εκεί μαζί τους και βάπτιζε. Εκεί, όμως, βάπτιζε και ο Ιωάννης στην Αινών, κοντά
στο Σαλείμ, για τον λόγο ότι εκεί υπήρχαν πολλά νερά και έρχονταν και βαπτίζονταν.
Επειδή, ο Ιωάννης δεν είχε ακόμα ριχτεί στη φυλακή. Έγινε, λοιπόν, συζήτηση για τον
καθαρισμό από τους μαθητές τού Ιωάννη με μερικούς Ιουδαίους και ήρθαν στον Ιωάννη,
και του είπαν: Ραββί, εκείνος που ήταν μαζί σου πέρα από τον Ιορδάνη, για τον οποίο εσύ
έδωσες μαρτυρία, δες, αυτός βαπτίζει, και όλοι έρχονται σ' αυτόν. Ο Ιωάννης αποκρίθηκε
και είπε: Δεν μπορεί ο άνθρωπος να παίρνει τίποτε, αν δεν είναι σ' αυτόν δοσμένο από τον
ουρανό. Εσείς οι ίδιοι είστε μάρτυρές μου ότι είπα: Δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλ' ότι
είμαι αποσταλμένος μπροστά από εκείνον. Όποιος έχει τη νύφη είναι ο νυμφίος ο δε φίλος
τού νυμφίου, που στέκεται και τον ακούει, χαίρεται υπερβολικά για τη φωνή τού νυμφίου.
Αυτή, λοιπόν, η δική μου χαρά εκπληρώθηκε. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δε να
ελαττώνομαι. Αυτός που έρχεται από επάνω, είναι υπεράνω όλων αυτός που είναι από τη
γη, από τη γη είναι, και από τη γη μιλάει αυτός που έρχεται από τον ουρανό, είναι
υπεράνω όλων. Και εκείνο που είδε και άκουσε, αυτό δίνει ως μαρτυρία και κανένας δεν
δέχεται τη μαρτυρία του. Όποιος δεχθεί τη μαρτυρία του, επισφράγισε ότι ο Θεός είναι
αληθής. Δεδομένου ότι, εκείνος, που ο Θεός τον απέστειλε, μιλάει τα λόγια τού Θεού
επειδή, ο Θεός δεν του δίνει το Πνεύμα με μέτρο. Ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό, και όλα τα
έδωσε στο χέρι του. Όποιος πιστεύει στον Υιό, έχει αιώνια ζωή.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥΜΠΑΧ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 78:20,23
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Δέστε, χτύπησε την πέτρα, και έτρεξαν νερά, και πλημμύρησαν
χείμαρροι,πρόσταξε τα σύννεφα από πάνω, και άνοιξε τις πόρτες τού ουρανού.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 5:31-46
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Αν εγώ δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου δεν είναι αληθινή.
Άλλος είναι εκείνος που δίνει μαρτυρία για μένα και ξέρω ότι είναι αληθινή η μαρτυρία
που δίνει για μένα. Εσείς στείλατε ανθρώπους στον Ιωάννη και έδωσε μαρτυρία για την
αλήθεια. Εγώ, όμως, από άνθρωπο δεν παίρνω τη μαρτυρία αλλά, τα λέω αυτά, για να
σωθείτε εσείς. Εκείνος ήταν το λυχνάρι, που καιγόταν και έφεγγε κι εσείς θελήσατε να
αγαλλιαστείτε προσωρινά στο φως του. Εγώ, όμως, έχω τη μαρτυρία μεγαλύτερη από
εκείνη τού Ιωάννη επειδή, τα έργα που μου έδωσε ο Πατέρας για να τα τελειώσω, αυτά τα
έργα που εγώ κάνω, δίνουν μαρτυρία για μένα, ότι ο Πατέρας με απέστειλε. Και ο
Πατέρας που με απέστειλε, αυτός έδωσε μαρτυρία για μένα. Ούτε φωνή του ακούσατε
ποτέ ούτε όψη του είδατε. Και δεν έχετε τον λόγο του να μένει μέσα σας επειδή, εσείς δεν
πιστεύετε σε τούτον, που τον απέστειλε εκείνος. Ερευνάτε τις γραφές, επειδή εσείς
νομίζετε ότι μέσα σ' αυτές έχετε αιώνια ζωή και εκείνες είναι που δίνουν μαρτυρία για
μένα. Όμως, δεν θέλετε να έρθετε σε μένα, για να έχετε ζωή. Δόξα από ανθρώπους δεν
παίρνω αλλά, σας γνώρισα, ότι δεν έχετε μέσα σας την αγάπη τού Θεού. Εγώ ήρθα στο
όνομα του Πατέρα μου, και δεν με δέχεστε· αν έρθει άλλος στο δικό του όνομα, εκείνον
θα τον δεχθείτε. Πώς μπορείτε εσείς να πιστέψετε, οι οποίοι παίρνετε δόξα ο ένας από τον
άλλον, και δεν ζητάτε τη δόξα, εκείνη από τον μόνο Θεό; Μη νομίζετε ότι εγώ θα σας
κατηγορήσω απέναντι στον Πατέρα υπάρχει ο κατήγορός σας, ο Μωυσής, στον οποίο
εσείς ελπίσατε. Επειδή, αν πιστεύατε στον Μωυσή, θα πιστεύατε σε μένα δεδομένου ότι,
για μένα εκείνος έγραψε.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 80:7,18
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
103

Επίστρεψέ μας, Θεέ των δυνάμεων, και επίλαμψε το πρόσωπό σου, και θα
λυτρωθούμε. Κι εμείς δεν θα ξεκλίνουμε από σένα ζωοποίησέ μας, και θα επικαλούμαστε
το όνομά σου.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 6:47-58
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Εκείνος που πιστεύει σε μένα, έχει αιώνια ζωή.
Εγώ είμαι ο άρτος τής ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν το μάννα μέσα στην έρημο και
πέθαναν. Αυτός είναι ο άρτος, που κατεβαίνει από τον ουρανό, για να φάει κάποιος απ'
αυτόν και να μη πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζωντανός, που κατέβηκε από τον ουρανό.
Αν κάποιος φάει απ' αυτόν τον άρτο, θα ζήσει στον αιώνα. Και, μάλιστα, ο άρτος τον
οποίο εγώ θα δώσω, είναι η σάρκα μου, που εγώ θα δώσω χάρη τής ζωής τού κόσμου. Οι
Ιουδαίοι μάχονταν, λοιπόν, αναμεταξύ τους, λέγοντας: Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να
φάμε τη σάρκα του; Ο Ιησούς, λοιπόν, είπε σ' αυτούς: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Αν δεν
φάτε τη σάρκα τού Υιού τού ανθρώπου, και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σας
ζωή. Όποιος τρώει τη σάρκα μου, και πίνει το αίμα μου, έχει αιώνια ζωή, και εγώ θα τον
αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Επειδή, η σάρκα μου, αληθινά, είναι τροφή, και το
αίμα μου, αληθινά, είναι πόση. Όποιος τρώει τη σάρκα μου, και πίνει το αίμα μου, μένει
σε ενότητα με μένα και εγώ σε ενότητα μ' αυτόν. Όπως με απέστειλε ο Πατέρας που ζει,
και εγώ ζω για τον Πατέρα, έτσι και όποιος με τρώει, θα ζήσει και εκείνος για μένα.
Αυτός είναι ο άρτος, που κατέβηκε από τον ουρανό όχι όπως οι πατέρες σας έφαγαν το
μάννα, και πέθαναν όποιος τρώει τούτον τον άρτο, θα ζήσει στον αιώνα.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
H ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOY ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:13-36
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους,η ευλογία
του ας είναι μαζί μας αμήν.
Επειδή, λέω σε σας, τα έθνη, (εφόσον μεν εγώ είμαι απόστολος των εθνών,
τη διακονία μου δοξάζω), ίσως παρακινήσω σε ζηλοτυπία αυτούς που είναι σάρκα μου,
και σώσω μερικούς απ' αυτούς. Επειδή, αν η αποβολή τους είναι συμφιλίωση του κόσμου,
τι θα είναι η πρόσληψή τους, παρά ζωή από τους νεκρούς; Και αν η ζύμη είναι άγια, είναι
και το φύραμα και αν η ρίζα είναι άγια, είναι και τα κλαδιά αλλά, αν μερικά από τα
κλαδιά αποκόπηκαν, εσύ μάλιστα, ενώ ήσουν αγριελιά, μπολιάστηκες ανάμεσα σ' αυτά,
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και έγινες ενεργά συμμέτοχη με τη ρίζα και με το πάχος τού ήμερου ελιόδεντρου, μη
καυχάσαι σε βάρος των κλαδιών αν, όμως, καυχάσαι σε βάρος τους, εσύ δεν βαστάζεις τη
ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα. Θα πεις, λοιπόν: Αποκόπηκαν τα κλαδιά, για να μπολιαστώ εγώ.
Καλώς εξαιτίας τής απιστίας αποκόπηκαν, εσύ όμως στέκεσαι εξαιτίας τής πίστης. Μη
υψηλοφρονείς, αλλά να φοβάσαι επειδή, αν ο Θεός δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά,
πρόσεχε μήπως δεν λυπηθεί ούτε εσένα. Δες, λοιπόν, την αγαθότητα και την αυστηρότητα
του Θεού επάνω μεν σ' εκείνους που έπεσαν, την αυστηρότητα επάνω δε σε σένα, την
αγαθότητα, αν επιμείνεις στην αγαθότητα επειδή, διαφορετικά, κι εσύ θα αποκοπείς. Και
εκείνοι, μάλιστα, αν δεν επιμείνουν στην απιστία, θα μπολιαστούν δεδομένου ότι, ο Θεός
είναι δυνατός κι αυτούς, επίσης, να μπολιάσει. Επειδή, αν εσύ αποκόπηκες από τη φυσική
αγριελιά και μπολιάστηκες, παρά φύση, σε ήμερο ελιόδεντρο, πόσο μάλλον αυτοί, τα
φυσικά κλαδιά, θα μπολιαστούν στο ίδιο τους το ελιόδεντρο; Επειδή, δεν θέλω να
αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο τούτο (για να μη υψηλοφρονείτε), ότι στον Ισραήλ έγινε
τύφλωση κατά ένα μέρος, μέχρις ότου μπουν μέσα όλα τα έθνη και έτσι, ολόκληρος ο
Ισραήλ θα σωθεί, όπως είναι γραμμένο: «Από τη Σιών θάρθει ο Λυτρωτής, και θα
αποδιώξει τις ασέβειες από τον Ιακώβ. Κι αυτή είναι από μένα η διαθήκη σ' αυτούς, όταν
αφαιρέσω τις αμαρτίες τους». Σύμφωνα μεν με το ευαγγέλιο είναι εχθροί για σας
σύμφωνα, όμως, με την εκλογή είναι αγαπητοί για τους πατέρες. Επειδή, τα χαρίσματα
και η πρόσκληση του Θεού δεν επιδέχονται μεταμέλεια. Δεδομένου ότι, όπως κι εσείς
απειθήσατε κάποτε στον Θεό, τώρα όμως ελεηθήκατε μέσα στην απείθεια τούτων, έτσι κι
αυτοί, τώρα απείθησαν στο δικό σας έλεος, για να ελεηθούν κι αυτοί. Επειδή, ο Θεός
έκλεισε τους πάντες μέσα στην απείθεια, για να ελεήσει τους πάντες. Ω, βάθος πλούτου
και σοφίας και γνώσης Θεού! Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι κρίσεις του, και ανεξιχνίαστοι
οι δρόμοι του! Επειδή, «ποιος, γνώρισε τον νου τού Κυρίου; Ή, ποιος έγινε σύμβουλός
του;». «Ποιος, πρώτος, έδωσε κάτι σ' αυτόν, για να του γίνει ανταπόδοση;». Επειδή, απ'
αυτόν, και διαμέσου αυτού, και σ' αυτόν είναι τα πάντα σ' αυτόν ανήκει η δόξα στους
αιώνες. Αμήν. Η χάρη του Θεού πατέρα μας ας έρθει σα εμάς πατέρες και

αδέρφια μου αμήν.
H ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOY ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α’ 5:9-21
Η επιστολή του αποστόλου Ιωάννη,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Αν δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία τού Θεού είναι
μεγαλύτερη επειδή, αυτή είναι η μαρτυρία τού Θεού, ο οποίος έδωσε μαρτυρία για τον
Υιό του. Όποιος πιστεύει στον Υιό τού Θεού, έχει μέσα του τη μαρτυρία όποιος δεν
πιστεύει στον Θεό, έκανε τον Θεό ψεύτη, επειδή δεν πίστεψε στη μαρτυρία, την οποία
μαρτυρία ο Θεός έδωσε για τον Υιό του. Και η μαρτυρία είναι τούτη, ότι: Ο Θεός έδωσε
σε μας αιώνια ζωή, κι αυτή η ζωή είναι μέσα στον Υιό του. Εκείνος που έχει τον Υιό, έχει
τη ζωή εκείνος που δεν έχει τον Υιό τού Θεού, τη ζωή δεν έχει. Αυτά τα έγραψα σε σας
που πιστεύετε στο όνομα του Υιού τού Θεού, για να γνωρίζετε ότι έχετε αιώνια ζωή, και
για να πιστεύετε στο όνομα του Υιού τού Θεού. Κι αυτή είναι η παρρησία που έχουμε
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προς αυτόν, ότι: Αν ζητάμε κάτι σύμφωνα με το θέλημά του, μας εισακούει. Και αν
γνωρίζουμε ότι μας εισακούει, ό,τι αν ζητήσουμε, γνωρίζουμε ότι παίρνουμε τα αιτήματα
που ζητήσαμε απ' αυτόν. Αν κάποιος δει τον αδελφό του να αμαρτάνει με αμαρτία όχι
θανάσιμη, θα ζητήσει· και ο Θεός θα του δώσει ζωή, σ' εκείνους που αμαρτάνουν όχι
θανάσιμα. Υπάρχει μία θανάσιμη αμαρτία δεν λέω να παρακαλέσει για εκείνη. Κάθε
αδικία είναι αμαρτία και είναι αμαρτία όχι θανάσιμη. Γνωρίζουμε ότι καθένας που έχει
γεννηθεί από τον Θεό δεν αμαρτάνει αλλ' αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό διαφυλάττει
τον εαυτό του, και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Γνωρίζουμε ότι είμαστε από τον Θεό και
ολόκληρος ο κόσμος είναι στην κυριαρχία τού πονηρού. Ξέρουμε, όμως, ότι ο Υιός τού
Θεού ήρθε, και μας έδωσε νόηση για να γνωρίζουμε τον αληθινό και είμαστε σε ενότητα
με τον αληθινό, με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό αυτός είναι ο αληθινός Θεός, και η
αιώνια ζωή. Παιδάκια, φυλάξτε τον εαυτό σας από τα είδωλα. Μην αγαπάτε τον

κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του
παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 11:2-18
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και όταν ο Πέτρος ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα, φιλονικούσαν μαζί του αυτοί
που ήσαν από την περιτομή λέγοντας, ότι: Μπήκες μέσα σε απερίτμητους ανθρώπους, και
συνέφαγες μαζί τους. Ο δε Πέτρος άρχισε, και εξέθετε σ' αυτούς με τη σειρά τα όσα
συνέβηκαν, λέγοντας: Εγώ ήμουν προσευχόμενος στην πόλη Ιόππη και είδα μέσα σε
έκσταση ένα όραμα, κάποιο σκεύος να κατεβαίνει σαν ένα μεγάλο σεντόνι, που, δεμένο
από τις τέσσερις άκρες του, το κατέβαζαν από τον ουρανό, και ήρθε μέχρις εμένα στο
οποίο, καθώς ατένισα, παρατηρούσα και είδα τα τετράποδα της γης, και τα θηρία, και τα
ερπετά, και τα πουλιά τού ουρανού. Και άκουσα μια φωνή να λέει σε μένα: Πέτρο, αφού
σηκωθείς, σφάξε και φάε. Και είπα: Μη γένοιτο, Κύριε, επειδή κανένα βέβηλο ή
ακάθαρτο δεν μπήκε ποτέ στο στόμα μου. Και η φωνή αποκρίθηκε σε μένα από τον
ουρανό για δεύτερη φορά: Όσα ο Θεός καθάρισε, εσύ μη τα λες βέβηλα. Και τούτο έγινε
τρεις φορές και πάλι ανασύρθηκαν όλα στον ουρανό. Και ξάφνου, την ίδια ώρα, τρεις
άνθρωποι έφτασαν στο σπίτι, όπου έμενα, αποσταλμένοι σε μένα από την Καισάρεια. Και
το Πνεύμα είπε σε μένα να πάω μαζί τους, χωρίς να διστάζω καθόλου ήρθαν, μάλιστα,
μαζί μου κι αυτοί οι έξι αδελφοί, και μπήκαμε μέσα στο σπίτι τού ανθρώπου. Και μας
ανήγγειλε, πώς είδε τον άγγελο στο σπίτι του, ότι στάθηκε και του είπε: Στείλε
ανθρώπους στην Ιόππη, και προσκάλεσε τον Σίμωνα, που επονομάζεται Πέτρος, ο οποίος
θα μιλήσει σε σένα λόγια, διαμέσου των οποίων θα σωθείς εσύ και ολόκληρη η
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οικογένειά σου. Και ενώ άρχισα να μιλάω, το Πνεύμα το Άγιο ήρθε επάνω τους, όπως και
επάνω σε μας αρχικά. Τότε, θυμήθηκα τον λόγο τού Κυρίου ότι, έλεγε: Ο μεν Ιωάννης
βάπτισε με νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιο. Αν, λοιπόν, ο Θεός έδωσε σ'
αυτούς την ίση δωρεά, όπως και σ' εμάς, επειδή πίστεψαν στον Κύριο Ιησού Χριστό, εγώ
ποιος ήμουν ώστε να μπορέσω να εμποδίσω τον Θεό; Όταν δε τα άκουσαν αυτά,
ησύχασαν και δόξαζαν τον Θεό, λέγοντας: Και στα έθνη, λοιπόν, ο Θεός έδωσε τη
μετάνοια για ζωή. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και

σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.

Ψαλμός 36:9,10
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Επειδή, κοντά σου είναι η πηγή τής ζωής στο φως σου θα δούμε φως.
Άπλωσε το έλεός σου προς εκείνους που σε γνωρίζουν, και τη δικαιοσύνη σου προς τους
ευθείς στην καρδιά.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 9:1-38
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος , Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ενώ αναχωρούσε, είδε έναν άνθρωπο τυφλόν εκ γενετής. Και οι μαθητές
του τον ρώτησαν, λέγοντας: Ραββί, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να
γεννηθεί τυφλός; Ο Ιησούς αποκρίθηκε: Ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του αλλά,
για να φανερωθούν τα έργα τού Θεού σ' αυτόν. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα εκείνου
που με απέστειλε, όσο είναι ημέρα έρχεται νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται.
Ενόσω είμαι μέσα στον κόσμο, είμαι το φως τού κόσμου. Αφού είπε αυτά, έφτυσε χάμω,
και από το φτύσιμο έκανε πηλό, και άλειψε τον πηλό επάνω στα μάτια τού τυφλού και
του είπε: Πήγαινε, νίψου στη μικρή λίμνη τού Σιλωάμ, (που μεταφράζεται:
Αποσταλμένος). Πήγε, λοιπόν, και νίφτηκε, και γύρισε βλέποντας. Και οι γείτονες, και
όσοι τον έβλεπαν πρωτύτερα ότι ήταν τυφλός, έλεγαν: Δεν είναι αυτός που καθόταν και
ζητιάνευε; Άλλοι έλεγαν, ότι: Αυτός είναι και άλλοι ότι: Είναι ένας που του μοιάζει
εκείνος έλεγε, ότι: Εγώ είμαι. Του έλεγαν, λοιπόν: Πώς άνοιξαν τα μάτια σου; Εκείνος
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αποκρίθηκε και είπε: Ένας άνθρωπος, που λέγεται Ιησούς, έκανε πηλό, και άλειψε τα
μάτια μου, και μου είπε: Πήγαινε στη μικρή λίμνη τού Σιλωάμ, και νίψου. Και αφού πήγα
και πλύθηκα, ανέκτησα την όρασή μου. Του είπαν, λοιπόν: Πού είναι εκείνος; Λέει: Δεν
ξέρω. Τον φέρνουν στους Φαρισαίους, αυτόν τον άλλοτε τυφλό. Και ήταν σάββατο, όταν
ο Ιησούς έκανε τον πηλό, και άνοιξε τα μάτια του. Τον ρωτούσαν, λοιπόν, ξανά και οι
Φαρισαίοι, πώς είδε το φως του. Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Έβαλε πηλό επάνω στα μάτια
μου, και νίφτηκα και βλέπω. Μερικοί από τους Φαρισαίους, λοιπόν, έλεγαν: Αυτός ο
άνθρωπος δεν είναι από τον Θεό, επειδή δεν τηρεί το σάββατο. Άλλοι έλεγαν: Πώς μπορεί
ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια θαύματα; Και υπήρχε σχίσμα αναμεταξύ τους.
Λένε ξανά στον τυφλό: Εσύ τι λες γι' αυτόν, επειδή άνοιξε τα μάτια σου; Κι εκείνος είπε,
ότι: Είναι προφήτης. Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, δεν πίστεψαν γι' αυτόν ότι ήταν τυφλός και ότι
είδε το φως του, μέχρις ότου φώναξαν τους γονείς εκείνου που είδε το φως του και τους
ρώτησαν, λέγοντας: Είναι αυτός ο γιος σας, που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός; Πώς, λοιπόν,
τώρα βλέπει; Οι γονείς του αποκρίθηκαν σ' αυτούς, και είπαν: Ξέρουμε ότι αυτός είναι ο
γιος μας, και ότι γεννήθηκε τυφλός πώς, όμως, τώρα βλέπει δεν ξέρουμε ή, ποιος άνοιξε
τα μάτια του, εμείς δεν ξέρουμε αυτός έχει ηλικία, ρωτήστε τον ίδιο αυτός θα μιλήσει για
τον εαυτό του. Αυτά είπαν οι γονείς του, επειδή φοβόνταν τούς Ιουδαίους για το ότι οι
Ιουδαίοι είχαν ήδη συμφωνήσει, αν κάποιος τον ομολογήσει ως Χριστό, να γίνει
αποσυνάγωγος. Γι' αυτό, οι γονείς του είπαν, ότι: Έχει ηλικία, ρωτήστε τον ίδιο.
Φώναξαν, λοιπόν, για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν τυφλός, και του είπαν:
Δόξασε τον Θεό· εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός. Εκείνος, λοιπόν,
αποκρίθηκε και είπε: Αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω ένα ξέρω, ότι ήμουν τυφλός, και τώρα
βλέπω. Του είπαν δε ξανά: Τι σου έκανε; Πώς άνοιξε τα μάτια σου; Τους αποκρίθηκε:
Σας είπα ήδη, και δεν ακούσατε γιατί πάλι θέλετε να το ακούτε; Μήπως κι εσείς θέλετε να
γίνετε μαθητές του; Τον χλεύασαν, λοιπόν, και είπαν: Εσύ είσαι μαθητής εκείνου εμείς,
όμως, είμαστε μαθητές τού Μωυσή εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός μίλησε στον Μωυσή τούτον,
όμως, δεν ξέρουμε από πού είναι. Ο άνθρωπος αποκρίθηκε και τους είπε: Κατά τούτο,
μάλιστα, είναι το θαυμαστό, ότι εσείς δεν ξέρετε από πού είναι, και μου άνοιξε τα μάτια.
Και ξέρουμε ότι ο Θεός αμαρτωλούς δεν ακούει· αλλά, αν κάποιος είναι θεοσεβής, και
κάνει το θέλημά του, αυτόν ακούει. Από τον αιώνα δεν έχει ακουστεί, ότι κάποιος έχει
ανοίξει τα μάτια ενός που γεννήθηκε τυφλός. Αν αυτός δεν ήταν από τον Θεό, δεν θα
μπορούσε να κάνει τίποτε. Αποκρίθηκαν και του είπαν: Εσύ γεννήθηκες ολόκληρος μέσα
σε αμαρτίες, και εσύ διδάσκεις εμάς; Και τον έβγαλαν έξω. Ο Ιησούς άκουσε ότι τον
έβγαλαν έξω, και όταν τον βρήκε, του είπε: Εσύ πιστεύεις στον Υιό τού Θεού; Εκείνος
αποκρίθηκε και είπε: Ποιος είναι, Κύριε, για να πιστέψω σ' αυτόν; Και ο Ιησούς είπε σ'
αυτόν: Και τον είδες, κι αυτός που μιλάει μαζί σου, εκείνος είναι. Κι εκείνος είπε: Κύριε,
πιστεύω. Και τον προσκύνησε.
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ΑΜΣΙΡ
ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΜΣΙΡ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 82:8,6
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Σήκω, Θεέ, κρίνε τη γη επειδή, εσύ θα κληρονομήσεις ολοκληρωτικά όλα τα
έθνη. Εγώ είπα: Θεοί είστε εσείς, και όλοι γιοι τού Υψίστου.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 6:15-21
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Ο Ιησούς, λοιπόν, επειδή γνώρισε ότι πρόκειται να έρθουν, και να τον
αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, αναχώρησε πάλι στο βουνό αυτός μόνος. Και
καθώς έγινε βράδυ, οι μαθητές του κατέβηκαν στη θάλασσα και αφού μπήκαν μέσα στο
πλοίο, έρχονταν στην απέναντι πλευρά τής θάλασσας, στην Καπερναούμ. Και είχε ήδη
γίνει σκοτάδι, και ο Ιησούς δεν είχε έρθει σ' αυτούς και η θάλασσα υψωνόταν, επειδή
έπνεε δυνατός άνεμος. Αφού, λοιπόν, κωπηλάτησαν περίπου 25 ή 30 στάδια, βλέπουν τον
Ιησού να περπατάει επάνω στη θάλασσα, και να πλησιάζει στο πλοίο, και φοβήθηκαν.
Και εκείνος τούς λέει: Εγώ είμαι, μη φοβάστε. Ήθελαν, λοιπόν, να τον πάρουν στο πλοίο
κι αμέσως το πλοίο έφτασε στη γη, όπου πήγαιναν.
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ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 119:105,135
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Λύχνος στα πόδια μου είναι ο λόγος σου, και φως στα μονοπάτια μου. Κάνε
να λάμψει το πρόσωπό σου επάνω στον δούλο σου, και με διδάξεις τα διατάγματά σου.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 8:51-59
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Αν κάποιος φυλάξει τον λόγο μου, δεν θα δει
θάνατο στον αιώνα. Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, είπαν σ' αυτόν: Τώρα καταλάβαμε ότι έχεις
δαιμόνιο. Ο Αβραάμ πέθανε και οι προφήτες, κι εσύ λες: Αν κάποιος φυλάξει τον λόγο
μου, δεν θα γευθεί θάνατο στον αιώνα. Μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα
μας τον Αβραάμ, που πέθανε; Και οι προφήτες πέθαναν εσύ για ποιον κάνεις τον εαυτό
σου; Ο Ιησούς αποκρίθηκε και είπε: Αν εγώ δοξάζω τον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι
τίποτε ο Πατέρας μου είναι αυτός που με δοξάζει, τον οποίο εσείς λέτε ότι είναι Θεός σας
και δεν τον γνωρίσατε, εγώ όμως τον γνωρίζω και αν πω ότι δεν τον γνωρίζω, θα είμαι
όμοιος με σας, ψεύτης αλλά, τον γνωρίζω, και τηρώ τον λόγο του. Ο Αβραάμ, ο πατέρας
σας, είχε αγαλλίαση να δει τη δική μου ημέρα και είδε, και χάρηκε. Οι Ιουδαίοι, λοιπόν,
είπαν σ' αυτόν: Ακόμα 50 χρόνια δεν έχεις, και είδες τον Αβραάμ; Ο Ιησούς είπε σ'
αυτούς: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Πριν γίνει ο Αβραάμ εγώ είμαι. Σήκωσαν, λοιπόν,
πέτρες για να ρίξουν εναντίον του ο δε Ιησούς κρύφτηκε, και βγήκε από το ιερό,
περνώντας από ανάμεσά τους και μ' αυτόν τον τρόπο αναχώρησε.
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Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
H ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOY ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 5:11-13 , 6:1-11
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους,η
ευλογία τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Αλλά, τώρα σας έγραψα, να μη συναναστρέφεστε, αν κάποιος, που
ονομάζεται αδελφός, είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή κακολόγος ή μέθυσος
ή άρπαγας με τον άνθρωπο αυτής τής κατηγορίας ούτε να συντρώγετε επειδή, τι με μέλει
να κρίνω και τους έξω; Δεν κρίνετε εσείς τους μέσα; Όσο για τους έξω, θα τους κρίνει ο
Θεός γι' αυτό, βγάλτε τόν κακόν από ανάμεσά σας. Τολμάει κάποιος από σας, όταν έχει
μια διαφορά απέναντι στον άλλον, να κρίνεται μπροστά σε άδικους, και όχι μπροστά σε
αγίους; Δεν ξέρετε ότι οι άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο; Και αν ο κόσμος κρίνεται από σας,
ανάξιοι είστε να κρίνετε ελάχιστα πράγματα; Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε αγγέλους; Πόσο
μάλλον βιοτικά πράγματα; Όταν, λοιπόν, έχετε διαφορές σε βιοτικές υποθέσεις, τους
εξουθενημένους μέσα στην εκκλησία, αυτούς βάζετε ως κριτές. Αυτό το λέω προς
εντροπή σας έτσι, δεν υπάρχει μεταξύ σας ούτε ένας σοφός, που θα μπορέσει να κρίνει
ανάμεσα στον αδελφό του; Αλλά, αδελφός κρίνεται με αδελφόν, και τούτο μπροστά σε
απίστους; Τώρα, λοιπόν, είναι σε σας ολοσχερώς ελάττωση, ότι έχετε κρίσεις μεταξύ σας
γιατί δεν προτιμάτε να αδικείστε; Γιατί δεν προτιμάτε να αποστερείστε; Αλλά, εσείς
αδικείτε και αποστερείτε, και μάλιστα αδελφούς. Ή, δεν ξέρετε ότι οι άδικοι δεν θα
κληρονομήσουν τη βασιλεία τού Θεού; Μη πλανιέστε ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτρες
ούτε μοιχοί ούτε κίναιδοι ούτε αρσενοκοίτες ούτε κλέφτες ούτε πλεονέκτες ούτε μέθυσοι
ούτε κακολόγοι ούτε άρπαγες δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία τού Θεού. Και μερικοί
υπήρξατε τέτοιοι αλλά λουστήκατε, αλλά αγιαστήκατε, αλλά δικαιωθήκατε, στο όνομα
του Κυρίου Ιησού, και με το Πνεύμα τού Θεού μας. Η χάρη του Θεού
Πατέρα

μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Β’ 3:14-18
Η επιστολή του αποστόλου Πέτρου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Γι' αυτό, αγαπητοί, ενώ τα προσμένουμε αυτά, επιμεληθείτε να βρεθείτε
μπροστά του με ειρήνη, χωρίς κηλίδα και χωρίς ψεγάδι. Και θεωρείτε σωτηρία τη
μακροθυμία τού Κυρίου μας όπως σας έγραψε και ο αγαπητός μας αδελφός Παύλος,
σύμφωνα με τη σοφία που του δόθηκε, καθώς και σε όλες τις επιστολές του, μιλώντας γι'
αυτά μέσα σ' αυτές ανάμεσα στα οποία είναι και μερικά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς
και αστήρικτοι στρεβλώνουν, όπως και τις υπόλοιπες γραφές, για τη δική τους απώλεια.
Εσείς, λοιπόν, αγαπητοί, καθώς τα γνωρίζετε αυτά από πριν, φυλάγεστε, για να μη

111

παρασυρθείτε με την πλάνη των ανόμων, και εκπέσετε από τον στηριγμό σας. Αυξάνεστε
δε στη χάρη και στη γνώση τού Κυρίου μας και Σωτήρα, του Ιησού Χριστού. Σ' αυτόν ας
είναι η δόξα και τώρα και στην ημέρα τού αιώνα. Αμήν. Μην αγαπάτε τον κόσμο,

μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται,
ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 9:3-9
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και καθώς πορευόταν, πλησίαζε στη Δαμασκό, και ξαφνικά άστραψε γύρω
του φως από τον ουρανό και πέφτοντας κάτω στη γη, άκουσε μια φωνή να του λέει:
Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις; Και είπε: Ποιος είσαι, Κύριε; Και ο Κύριος είπε:
Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο εσύ καταδιώκεις είναι σκληρό σε σένα να κλοτσάς σε
καρφιά. Εκείνος δε τρέμοντας, και ενώ έγινε έκθαμβος, είπε: Κύριε, τι θέλεις να κάνω;
Και ο Κύριος του είπε: Σήκω, και μπες μέσα στην πόλη, και θα σου λαληθεί τι πρέπει να
κάνεις. Και οι άνδρες, που τον συνόδευαν, στέκονταν άφωνοι, ακούγοντας μεν τη φωνή,
χωρίς όμως να βλέπουν κανέναν. Και ο Σαύλος σηκώθηκε από τη γη και είχε ανοιχτά τα
μάτια του, όμως δεν έβλεπε κανέναν και χειραγωγώντας τον, τον έφεραν μέσα στη
Δαμασκό. Και ήταν τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε ούτε ήπιε. Ο λόγος του

Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία
του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 96:4,6
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι μπροστά του δύναμη και ωραιότητα στο
αγιαστήριο του. Επειδή, ο Κύριος είναι μέγας, και υπερβολικά αξιύμνητος είναι φοβερός,
περισσότερο από όλους τούς θεούς.

112

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 6:22-27
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Την επόμενη ημέρα, το πλήθος που στεκόταν πέρα από τη θάλασσα, όταν
είδε ότι άλλο μικρό πλοίο δεν υπήρχε εκεί, παρά μονάχα ένα, εκείνο στο οποίο είχαν μπει
μέσα οι μαθητές του, και ότι ο Ιησούς δεν είχε μπει μέσα στο μικρό πλοίο μαζί με τους
μαθητές του, αλλά οι μαθητές του αναχώρησαν μόνοι (ήρθαν και άλλα μικρά πλοία από
την Τιβεριάδα, κοντά στον τόπο όπου είχαν φάει το ψωμί, αφού ο Κύριος είχε
ευχαριστήσει) όταν, λοιπόν, το πλήθος είδε ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί ούτε οι μαθητές
του, μπήκαν κι αυτοί μέσα στα πλοία, και ήρθαν στην Καπερναούμ ζητώντας τον Ιησού.
Και όταν τον βρήκαν, πέρα από τη θάλασσα, του είπαν: Ραββί, πότε ήρθες εδώ; Ο Ιησούς
αποκρίθηκε σ' αυτούς και είπε: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, με ζητάτε, όχι επειδή είδατε
θαύματα, αλλά επειδή φάγατε από τα ψωμιά και χορτάσατε. Εργάζεστε όχι για την τροφή
που φθείρεται, αλλά για την τροφή που μένει σε αιώνια ζωή, την οποία ο Υιός τού
ανθρώπου θα σας δώσει επειδή, τούτον σφράγισε ο Πατέρας, ο Θεός.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΜΣΙΡ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 15:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Κύριε , ποιος θα κατοικήσει στη σκηνή σου; Ποιος θα κατοικήσει στο βουνό
σου το άγιο; Εκείνος που περπατάει με ακεραιότητα και πράττει δικαιοσύνη και μιλάει
αλήθεια μέσα στην καρδιά του.
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Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 4:46-53
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και υπήρχε ένας αυλικός τού βασιλιά, που ο γιος του ήταν ασθενής στην
Καπερναούμ. Αυτός, μόλις άκουσε ότι ο Ιησούς ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, πήγε
σ' αυτόν, και τον παρακαλούσε να κατέβει και να γιατρέψει τον γιο του επειδή, επρόκειτο
να πεθάνει. Ο Ιησούς, λοιπόν, του είπε: Αν δεν δείτε σημεία και τέρατα, δεν θα πιστέψετε.
Ο αυλικός τού βασιλιά λέει σ' αυτόν: Κύριε, κατέβα πριν πεθάνει το παιδί μου. Ο Ιησούς
λέει σ' αυτόν: Πήγαινε, ο γιος σου ζει. Και ο άνθρωπος πίστεψε στον λόγο που ο Ιησούς
είπε σ' αυτόν, και αναχωρούσε. Και ενώ αυτός ήδη κατέβαινε, τον συνάντησαν οι δούλοι
του, και του ανήγγειλαν, λέγοντας, ότι: Ο γιος σου ζει. Τους ρώτησε, λοιπόν, την ώρα
κατά την οποία έγινε καλύτερα και του είπαν, ότι: Χθες την έβδομη ώρα τον άφησε ο
πυρετός. Κατάλαβε, λοιπόν, ο πατέρας ότι αυτό έγινε κατά την ώρα εκείνη, κατά την
οποία ο Ιησούς είπε σ' αυτόν, ότι: Ο γιος σου ζει και πίστεψε αυτός και ολόκληρη η
οικογένειά του.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 24:3,4
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ποιός θα ανέβει στο βουνό τού Κυρίου; Και ποιος θα σταθεί στον άγιο τόπο
του; Ο αθώος στα χέρια, και ο καθαρός στην καρδιά.
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Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 3:17-21
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Δεδομένου ότι, ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό του στον κόσμο, για να κρίνει
τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διαμέσου αυτού. Όποιος πιστεύει σ' αυτόν, δεν
κρίνεται όποιος, όμως, δεν πιστεύει, έχει ήδη κριθεί, επειδή δεν πίστεψε στο όνομα του
μονογενή Υιού τού Θεού. Κι αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε στον κόσμο, και οι
άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως για τον λόγο ότι, τα έργα τους
ήσαν πονηρά. Επειδή, όποιος πράττει τα φαύλα, μισεί το φως, και δεν έρχεται στο φως,
για να μη έρθουν σε έλεγχο τα έργα του. Όποιος, όμως, πράττει την αλήθεια, έρχεται στο
φως, για να φανερωθούν τα έργα του, ότι έγιναν σύμφωνα με τον Θεό.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:117
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους,η ευλογία
τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Επειδή, αυτός ο Μελχισεδέκ, βασιλιάς τής Σαλήμ, ιερέας τού Ύψιστου Θεού,
ο οποίος συνάντησε τον Αβραάμ, καθώς επέστρεφε από την καταστροφή των βασιλιάδων,
και τον ευλόγησε στον οποίο ο Αβραάμ έδωσε και δέκατο από όλα τα λάφυρα ο οποίος
πρώτα μεν ερμηνεύεται ως βασιλιάς δικαιοσύνης, έπειτα δε ως βασιλιάς τής Σαλήμ, που
σημαίνει βασιλιάς ειρήνης χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς γενεαλογία μη έχοντας
ούτε αρχή ημερών ούτε τέλος ζωής αλλά, αφομοιωμένος με τον Υιό τού Θεού μένει
ιερέας πάντοτε. Στοχαστείτε, μάλιστα, πόσο μεγάλος ήταν αυτός, στον οποίο ο Αβραάμ, ο
πατριάρχης, του έδωσε και δέκατο από τα λάφυρα. Και όσοι μεν από τους γιους τού Λευί
παίρνουν την ιερατεία, έχουν εντολή να αποδεκατίζουν τον λαό, σύμφωνα με τον νόμο,
δηλαδή, τους αδελφούς τους, παρόλο που βγήκαν από την οσφύ τού Αβραάμ εκείνος,
όμως, του οποίου η γενεαλογία δεν προέρχεται απ' αυτούς, αποδεκάτισε τον Αβραάμ, και
ευλόγησε εκείνον που είχε τις υποσχέσεις. Χωρίς, μάλιστα, καμιά αντιλογία, το μικρότερο
ευλογείται από το μεγαλύτερο. Και εδώ μεν οι θνητοί άνθρωποι παίρνουν δέκατα εκεί,
όμως, παίρνει αυτός που έχει τη μαρτυρία ότι ζει. Και, για να το πω έτσι, διαμέσου τού
Αβραάμ, και ο Λευί, που έπαιρνε δέκατα, αποδεκατίστηκε. Επειδή, ήταν ακόμα στην
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οσφύ τού πατέρα του, όταν τον συνάντησε ο Μελχισεδέκ. Αν, λοιπόν, η τελειότητα
υπήρχε διαμέσου τής Λευιτικής ιεροσύνης, (επειδή, ο λαός πήρε τον νόμο όταν αυτή
υπήρχε), ποια ανάγκη υπήρχε πλέον να σηκωθεί ένας άλλος ιερέας, σύμφωνα με την τάξη
Μελχισεδέκ, και όχι να λέγεται σύμφωνα με την τάξη Ααρών; Για τον λόγο ότι, καθώς
μετατίθεται η ιεροσύνη, από ανάγκη γίνεται και μετάθεση του νόμου. Δεδομένου ότι,
εκείνος για τον οποίο λέγονται αυτά, ήταν μέτοχος άλλης φυλής, από την οποία κανένας
δεν πλησίασε στο θυσιαστήριο. Επειδή, είναι προφανές, ότι ο Κύριός μας ανέτειλε από τη
φυλή τού Ιούδα στην οποία φυλή ο Μωυσής δεν μίλησε τίποτε για ιεροσύνη. Και είναι
ακόμα περισσότερο καταφάνερο, για τον λόγο ότι, σύμφωνα με την ομοιότητα του
Μελχισεδέκ σηκώνεται ένας άλλος ιερέας, ο οποίος δεν έγινε σύμφωνα με νόμο σαρκικής
εντολής, αλλά σύμφωνα με δύναμη ατελεύτητης ζωής. Επειδή, δίνει τη μαρτυρία,
λέγοντας ότι: «Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα σύμφωνα με την τάξη Μελχισεδέκ». Η

χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β’ 1:1-13
Η επιστολή του αποστόλου Ιωάννη,η ευλογία του ας είναι μαζί μας
αμήν.
Πρεσβύτερος, προς την εκλεκτή κυρία και προς τα παιδιά της, τους οποίους
εγώ αγαπώ αληθινά, και όχι μονάχα εγώ, αλλά και εκείνοι που γνώρισαν την αλήθεια
εξαιτίας τής αλήθειας που μένει μέσα μας, και θα είναι μαζί μας στον αιώνα. Είθε να είναι
μαζί σας χάρη, έλεος, ειρήνη από τον Πατέρα Θεό, και από τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον
Υιό τού Πατέρα, με αλήθεια και αγάπη. Χάρηκα πάρα πολύ, που βρήκα μερικά από τα
παιδιά σου να περπατούν στην αλήθεια, όπως πήραμε εντολή από τον Πατέρα. Και, τώρα,
σε παρακαλώ, κυρία, όχι σαν να σου γράφω κάποια καινούργια εντολή, αλλά εκείνη που
είχαμε από την αρχή, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Και τούτη είναι η αγάπη, να
περπατάμε σύμφωνα με τις εντολές του. Τούτη είναι η εντολή, όπως ακούσατε από την
αρχή, ώστε να περπατάτε σ' αυτή. Επειδή, πολλοί πλάνοι μπήκαν μέσα στον κόσμο, αυτοί
που δεν ομολογούν τον Ιησού Χριστό ότι ήρθε με σάρκα αυτός είναι ο πλάνος και ο
αντίχριστος. Προσέχετε στον εαυτό σας, για να μη χάσουμε αυτά που εργαστήκαμε, αλλά
να απολαύσουμε ολόκληρο τον μισθό. Καθένας που παραβαίνει και δεν μένει στη
διδασκαλία τού Χριστού, δεν έχει τον Θεό εκείνος που μένει στη διδασκαλία, αυτός έχει
και τον Πατέρα και τον Υιό. Αν κάποιος έρχεται σε σας και δεν φέρνει αυτή τη
διδασκαλία, μη τον δέχεστε σε σπίτι, και μη του λέτε το «χαίρε» επειδή, εκείνος που λέει
σ' αυτόν το «χαίρε», γίνεται κοινωνός στα πονηρά του έργα. Αν και είχα πολλά να σας
γράψω, δεν θέλησα να το κάνω με χαρτί και μελάνι ελπίζω, όμως, να έρθω σε σας, και να
μιλήσω μαζί σας στόμα με στόμα, ώστε να είναι πλήρης η χαρά μας. Σε χαιρετούν τα
παιδιά τής εκλεκτής αδελφής σου. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του

κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί
το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 18:9-21
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και ο Κύριος, διαμέσου οράματος, τη νύχτα, είπε στον Παύλο: Μη φοβάσαι,
αλλά μίλα και μη σιωπήσεις επειδή, εγώ είμαι μαζί σου, και κανένας δεν θα βάλει χέρι
επάνω σου για να σε κακοποιήσει δεδομένου ότι, έχω πολύ λαό μέσα σ' αυτή την πόλη.
Και εκεί κάθησε έναν χρόνο και έξι μήνες, διδάσκοντας ανάμεσα σ' αυτούς τον λόγο τού
Θεού. Και όταν ανθύπατος της Αχαϊας ήταν ο Γαλλίωνας, οι Ιουδαίοι ξεσηκώθηκαν με
μία γνώμη ενάντια στον Παύλο, και τον έφεραν στο δικαστήριο, λέγοντας, ότι: Αυτός
πείθει τούς ανθρώπους να λατρεύουν τον Θεό αντίθετα προς τον νόμο. Και όταν ο
Παύλος επρόκειτο να ανοίξει το στόμα, ο Γαλλίωνας είπε στους Ιουδαίους: Αν μεν ήταν
κάποιο αδίκημα ή πονηρό ραδιούργημα, ω Ιουδαίοι, εύλογα θα σας ανεχόμουν αν, όμως,
είναι ζήτημα για λέξεις και ονόματα και τον νόμο σας, δείτε τα εσείς οι ίδιοι επειδή,
κριτής γι' αυτά εγώ δεν θέλω να γίνω. Και τους έδιωξε από το δικαστήριο. Και όλοι οι
Έλληνες, αφού έπιασαν τον αρχισυνάγωγο Σωσθένη, τον χτυπούσαν μπροστά στο
δικαστήριο και τον Γαλλίωνα δεν τον ένοιαζε καθόλου γι' αυτά. Και ο Παύλος, αφού
έμεινε ακόμα αρκετές ημέρες εκεί, έπειτα αποχαιρετώντας τούς αδελφούς, εξέπλευσε στη
Συρία και μαζί του η Πρίσκιλλα και ο Ακύλας, αφού ξύρισε το κεφάλι στις Κεχρεές
επειδή, είχε ευχή. Και έφτασε στην Έφεσο, και άφησε εκείνους εκεί, αυτός όμως
μπαίνοντας μέσα στη συναγωγή, ήρθε σε συζήτηση με τους Ιουδαίους. Και ενώ τον
παρακαλούσαν να μείνει περισσότερο καιρό κοντά τους, δεν συγκατένευσε αλλά, τους
αποχαιρέτησε, λέγοντας: Πρέπει οπωσδήποτε να κάνω την ερχόμενη γιορτή στα
Ιεροσόλυμα, θα επιστρέψω όμως πάλι σε σας, του Θεού θέλωντος. Ο λόγος του

Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία
του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 96:7,8,9
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Αποδώστε στον Κύριο, πατριές των λαών, αποδώστε στον Κύριο δόξα και
δύναμη. Αποδώστε στον Κύριο τη δόξα τού ονόματός του πάρτε προσφορές, και μπείτε
μέσα στις αυλές του.Προσκυνήστε τον Κύριο στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό του.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 6:5-14
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Ο Ιησούς, λοιπόν, καθώς ύψωσε τα μάτια του, και βλέποντας ότι ένα μεγάλο
πλήθος έρχεται προς αυτόν, λέει στον Φίλιππο: Από πού θα αγοράσουμε ψωμιά, για να
φάνε αυτοί; (Κι αυτό το έλεγε δοκιμάζοντάς τον επειδή, αυτός ήξερε τι επρόκειτο να
κάνει). Ο Φίλιππος του αποκρίθηκε: Ψωμιά για 200 δηνάρια δεν αρκούν σ' αυτούς, για να
πάρει κάθε ένας κάτι λίγο. Ένας από τους μαθητές του, ο Ανδρέας, ο αδελφός τού
Σίμωνα, λέει σ' αυτόν: Εδώ είναι ένα παιδάκι, που έχει πέντε κρίθινα ψωμιά, και δύο
ψάρια αλλά, αυτά τι είναι σε τόσους πολλούς; Και ο Ιησούς είπε: Κάντε τούς ανθρώπους
να καθήσουν. Υπήρχε δε πολύ χορτάρι σ' αυτό τον τόπο. Και κάθησαν οι άνδρες περίπου
5.000 σε αριθμό. Και ο Ιησούς πήρε τα ψωμιά, και αφού ευχαρίστησε, τα μοίρασε στους
μαθητές, και οι μαθητές στους καθισμένους το ίδιο και από τα ψάρια, όσο ήθελαν. Και
αφού χόρτασαν, λέει στους μαθητές του: Μαζέψτε τα κομμάτια που περίσσεψαν, για να
μη χαθεί τίποτε. Τα μάζεψαν, λοιπόν, και γέμισαν δώδεκα κοφίνια με κομμάτια από τα
πέντε κρίθινα ψωμιά, που περίσσεψαν απ' αυτούς που έφαγαν. Οι άνθρωποι, λοιπόν, όταν
είδαν το θαύμα που έκανε ο Ιησούς, έλεγαν, ότι: Αυτός είναι αληθινά ο προφήτης, που
επρόκειτο να έρθει στον κόσμο.

ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΜΣΙΡ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 17:15,3
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Εγώ, όμως, με δικαιοσύνη θα δω το πρόσωπό σου θα χορτάσω από τη θωριά
σου, όταν εξεγερθώ. Ερεύνησες την καρδιά μου την επισκέφθηκες σε καιρό νύχτας.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 5:39-47
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Ερευνάτε τις γραφές, επειδή εσείς νομίζετε ότι μέσα σ' αυτές έχετε αιώνια
ζωή και εκείνες είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα. Όμως, δεν θέλετε να έρθετε σε μένα,
για να έχετε ζωή. Δόξα από ανθρώπους δεν παίρνω αλλά, σας γνώρισα, ότι δεν έχετε μέσα
σας την αγάπη τού Θεού. Εγώ ήρθα στο όνομα του Πατέρα μου, και δεν με δέχεστε αν
έρθει άλλος στο δικό του όνομα, εκείνον θα τον δεχθείτε. Πώς μπορείτε εσείς να
πιστέψετε, οι οποίοι παίρνετε δόξα ο ένας από τον άλλον, και δεν ζητάτε τη δόξα, εκείνη
από τον μόνο Θεό; Μη νομίζετε ότι εγώ θα σας κατηγορήσω απέναντι στον Πατέρα
υπάρχει ο κατήγορός σας, ο Μωυσής, στον οποίο εσείς ελπίσατε. Επειδή, αν πιστεύατε
στον Μωυσή, θα πιστεύατε σε μένα δεδομένου ότι, για μένα εκείνος έγραψε. Αλλά, αν σε
όσα εκείνος έγραψε δεν πιστεύετε, πώς θα πιστέψετε στα δικά μου λόγια;

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 89:52,49
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ευλογητός ο Κύριος στον αιώνα. Αμήν, και αμήν. Πού είναι, Κύριε, τα
αρχαία ελέη σου, τα οποία ορκίστηκες στον Δαβίδ μέσα στην αλήθεια σου;

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 12:44-50
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
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Και ο Ιησούς έκραξε και είπε: Αυτός που πιστεύει σε μένα, δεν πιστεύει σε
μένα, αλλά σ' αυτόν που με απέστειλε κι αυτός που θωρεί εμένα, θωρεί αυτόν που με
απέστειλε. Εγώ φως ήρθα στον κόσμο, για να μη μείνει μέσα στο σκοτάδι καθένας που
πιστεύει σε μένα. Και αν κάποιος ακούσει τα λόγια μου, και δεν πιστέψει, εγώ δεν τον
κρίνω επειδή, δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Εκείνος
που αθετεί εμένα, και δεν δέχεται τα λόγια μου, έχει αυτόν που τον κρίνει ο λόγος που
μίλησα, εκείνος θα τον κρίνει κατά την έσχατη ημέρα. Επειδή, εγώ δεν μίλησα από τον
εαυτό μου, αλλά ο Πατέρας που με απέστειλε, αυτός μου έδωσε εντολή, τι να πω, και τι
να μιλήσω και ξέρω ότι η εντολή του είναι αιώνια ζωή. Όσα, λοιπόν, εγώ μιλάω, όπως
μου είπε ο Πατέρας, έτσι μιλάω.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΕΒΡΑΙΟΥΣ 3:1-4:1,2
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους,η ευλογία
του ας είναι μαζί μας αμήν.
Γι αυτό, άγιοι αδελφοί, μέτοχοι ουράνιας πρόσκλησης, κατανοήστε τον
απόστολο και αρχιερέα τής ομολογίας μας, τον Ιησού Χριστό που ήταν πιστός σ' αυτόν
που τον κατέστησε, όπως και ο Μωυσής σε ολόκληρο τον οίκο του. Επειδή, αυτός
αξιώθηκε περισσότερης δόξας παρά ο Μωυσής, καθόσον περισσότερη τιμή από τον οίκο
έχει αυτός που τον κατασκεύασε δεδομένου ότι, κάθε οίκος κατασκευάζεται από κάποιον
αυτός, όμως, που κατασκεύασε τα πάντα είναι ο Θεός. Και ο μεν Μωυσής υπήρξε πιστός
σε ολόκληρο τον οίκο του, ως υπηρέτης, προς μαρτυρίαν εκείνων που επρόκειτο να
λεχθούν ο Χριστός, όμως, ως υιός επάνω στον δικό του οίκο του οποίου εμείς είμαστε ο
οίκος, αν κρατήσουμε μέχρι τέλους βέβαιη την παρρησία και το καύχημα της ελπίδας. Γι'
αυτό, το Πνεύμα το Άγιο λέει: «Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του, μη σκληρύνετε τις
καρδιές σας, όπως στην πρόκληση της έντονης πικρίας, κατά την ημέρα τού πειρασμού
μέσα στην έρημο όπου οι πατέρες σας με πείραξαν, με δοκίμασαν, και είδαν τα έργα μου,
40 χρόνια γι' αυτό, δυσαρεστήθηκα στη γενεά εκείνη, και είπα: Πάντοτε πλανιούνται
μέσα στην καρδιά τους κι αυτοί δεν γνώρισαν τους δρόμους μου.Έτσι, μέσα στην οργή
μου, ορκίστηκα: Δεν θα μπουν μέσα στην κατάπαυσή μου». Προσέχετε, αδελφοί, να μη
υπάρχει σε κανέναν από σας πονηρή καρδιά απιστίας, ώστε κάποιος να αποστατήσει από
τον ζωντανό Θεό αλλά, προτρέπετε ο ένας τον άλλον κάθε μία ημέρα ξεχωριστά, ενόσω
ονομάζεται το «σήμερα» για να μη σκληρυνθεί κάποιος από σας από την απάτη τής
αμαρτίας επειδή, μέτοχοι γίναμε του Χριστού, αν μέχρι τέλους κρατήσουμε βέβαιη την
αρχή τής πεποίθησης καθόσον λέγεται: «Σήμερα αν ακούσετε τη φωνή του, μη
σκληρύνετε τις καρδιές σας, όπως στην πρόκληση της έντονης πικρίας». Επειδή, μερικοί,
αφού άκουσαν, προκάλεσαν σ' αυτόν έντονη πικρία όχι, όμως, όλοι που βγήκαν από την
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Αίγυπτο με τον Μωυσή. Σε ποιους, όμως, παροργίστηκε για 40 χρόνια; Όχι σ' αυτούς που
αμάρτησαν, των οποίων τα κόκαλα έπεσαν μέσα στην έρημο; Σε ποιους, μάλιστα,
ορκίστηκε ότι δεν θα μπουν μέσα στην κατάπαυσή του, παρά σ' εκείνους που απείθησαν;
Και βλέπουμε ότι από απιστία δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα. Ας φοβηθούμε, λοιπόν,
μήπως και, ενώ μένει σε μας η υπόσχεση να μπούμε μέσα στην κατάπαυσή του, φανεί
κάποιος από μας ότι τη στερήθηκε. Επειδή, εμείς έχουμε ευαγγελιστεί όπως και εκείνοι
αλλά, εκείνους, ο λόγος που άκουσαν, δεν τους ωφέλησε, δεδομένου ότι, δεν ήταν σ'
αυτούς που άκουσαν ενωμένος με την πίστη. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει

σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΟΥΔΑ 1:14-25
Η επιστολή του αποστόλου Ιούδα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Προφήτευσε, μάλιστα, γι' αυτούς και ο Ενώχ, έβδομος μετά τον Αδάμ,
λέγοντας: «Να! ήρθε ο Κύριος με μυριάδες αγίων του, για να κάνει κρίση ενάντια σε
όλους, και να ελέγξει όλους τούς ασεβείς απ' αυτούς, για όλα τα έργα τής ασέβειάς τους,
που έπραξαν, και για όλα τα σκληρά λόγια, που μίλησαν εναντίον του οι ασεβείς
αμαρτωλοί. Αυτοί είναι γογγυστές, μεμψίμοιροι, που περπατούν σύμφωνα με τις
επιθυμίες τους και το στόμα τους μιλάει υπερήφανα, και κολακεύουν πρόσωπα για χάρη
ωφέλειας. Αλλά, εσείς, αγαπητοί, θυμηθείτε τα λόγια που από πριν έχουν ειπωθεί από
τους αποστόλους τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι, σας έλεγαν πως, «στον έσχατο
καιρό θάρθουν εμπαίκτες, οι οποίοι θα περπατούν σύμφωνα με τις ασεβείς επιθυμίες
τους». Αυτοί είναι εκείνοι που αποχωρίζουν τον εαυτό τους, είναι άνθρωποι ζωώδεις, οι
οποίοι Πνεύμα δεν έχουν. Εσείς, όμως, αγαπητοί, ενώ θα εποικοδομείτε τον εαυτό σας
επάνω στην αγιότατη πίστη σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω, φυλάξτε τον εαυτό
σας στην αγάπη τού Θεού, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε
αιώνια ζωή. Και άλλους μεν ελεείτε, κάνοντας διάκριση άλλους, δε, σώζετε με φόβο,
αρπάζοντάς τους από τη φωτιά, μισώντας και τον μολυσμένο από τη σάρκα χιτώνα. Σ'
αυτόν, όμως, που μπορεί να σας φυλάξει άπταιστους, και να σας στήσει μπροστά στη
δόξα του, χωρίς ψεγάδι, με αγαλλίαση, στον μόνο σοφό Θεό, τον Σωτήρα μας, ας είναι
δόξα και μεγαλοσύνη, κυριαρχία και εξουσία, και τώρα και σε όλους τούς αιώνες. Αμήν.

Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι
επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει
αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 20:7-16
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
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Και κατά την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, ενώ οι μαθητές ήσαν
συγκεντρωμένοι για την κοπή τού άρτου, ο Παύλος συνδιαλεγόταν μαζί τους, καθώς
επρόκειτο την επόμενη ημέρα να αναχωρήσει και παρέτεινε τον λόγο μέχρι τα μεσάνυχτα.
Και υπήρχαν αρκετές λαμπάδες στο ανώγειο, όπου ήσαν συγκεντρωμένοι. Και κάποιος
νεανίας, με το όνομα Εύτυχος, καθισμένος επάνω στο παράθυρο, περιήλθε σε βαθύ ύπνο,
ενώ ο Παύλος συζητούσε εκτεταμένα, και καθώς κυριεύθηκε από τον ύπνο, έπεσε κάτω
από το τρίτο πάτωμα και τον σήκωσαν νεκρόν. Και όταν ο Παύλος κατέβηκε, έπεσε
επάνω του, και καθώς τον αγκάλιασε είπε: Μη ταράζεστε επειδή, η ψυχή του είναι μέσα
του. Και αφού ανέβηκε έκοψε άρτον και γεύτηκε, και μίλησε αρκετά μέχρι την αυγή,
ύστερα αναχώρησε. Το δε παιδί το έφεραν ζωντανό, και παρηγορήθηκαν υπερβολικά. Κι
εμείς, επειδή κατεβήκαμε πρωτύτερα στο πλοίο, αποπλεύσαμε στην Άσσο, δεδομένου ότι
επρόκειτο από εκεί να πάρουμε τον Παύλο επειδή, έτσι είχε διατάξει, καθώς αυτός
επρόκειτο να πάει πεζός. Και όταν μας συνάντησε στην Άσσο, αφού τον πήραμε, ήρθαμε
στη Μυτιλήνη και καθώς αποπλεύσαμε από εκεί, φτάσαμε την επόμενη ημέρα αντικρυνά
τής Χίου και την άλλη ημέρα φτάσαμε στη Σάμο και αφού μείναμε στο Τρωγύλλιο, την
ακόλουθη ημέρα ήρθαμε στη Μίλητο. Επειδή, ο Παύλος έκρινε να παραπλεύσει την
Έφεσο, για να μη του συμβεί να χρονοτριβήσει στην Ασία για τον λόγο ότι, έσπευδε, αν
του ήταν δυνατόν, να βρεθεί την ημέρα τής Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα. Ο λόγος του

Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία
του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 89:1,6
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θα ψάλλω τα ελέη τού Κυρίου στον αιώνα με το στόμα μου θα αναγγέλλω
την αλήθεια σου σε γενεά και γενεά. Επειδή, ποιος μπορεί να εξισωθεί στον ουρανό με
τον Κύριο; Ποιος ανάμεσα στους γιους των δυνατών μπορεί να ομοιωθεί με τον Κύριο;

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 6:27-46
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
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Εργάζεστε όχι για την τροφή που φθείρεται, αλλά για την τροφή που μένει σε
αιώνια ζωή, την οποία ο Υιός τού ανθρώπου θα σας δώσει επειδή, τούτον σφράγισε ο
Πατέρας, ο Θεός. Του είπαν, λοιπόν: Τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα τού
Θεού; Ο Ιησούς αποκρίθηκε και τους είπε: Τούτο είναι το έργο τού Θεού, να πιστέψετε σ'
αυτόν τον οποίον εκείνος απέστειλε. Τότε, του είπαν: Ποιο σημείο, λοιπόν, κάνεις εσύ,
για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα; Τι εργάζεσαι; Οι πατέρες μας έφαγαν το μάννα
μέσα στην έρημο, όπως είναι γραμμένο: «Άρτον από τον ουρανό έδωσε σ' αυτούς να
φάνε». Ο Ιησούς, λοιπόν, είπε προς αυτούς: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Δεν σας έδωσε
τον άρτο από τον ουρανό ο Μωυσής αλλά, ο Πατέρας μου σας δίνει τον άρτο τον αληθινό
από τον ουρανό. Επειδή, ο άρτος τού Θεού είναι αυτός που κατεβαίνει από τον ουρανό,
και δίνει ζωή στον κόσμο. Του είπαν, λοιπόν: Κύριε, δώσε μας πάντοτε τούτον τον άρτο.
Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Εγώ είμαι ο άρτος τής ζωής όποιος έρχεται σε μένα, δεν θα
πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα, δεν θα διψάσει ποτέ. Όμως, σας είπα ότι, και με
είδατε και δεν πιστεύετε. Κάθε τι που μου δίνει ο Πατέρας, θα έρθει σε μένα και εκείνον
που έρχεται σε μένα, δεν θα τον βγάλω έξω επειδή, κατέβηκα από τον ουρανό, όχι για να
κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με απέστειλε. Και το θέλημα του
Πατέρα, που με απέστειλε, είναι τούτο: Κάθε τι που μου έδωσε, να μη απολέσω τίποτε απ'
αυτό, αλλά να το αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Και το θέλημα εκείνου που με
απέστειλε είναι τούτο: Καθένας που βλέπει τον Υιό και πιστεύει σ' αυτόν, να έχει αιώνια
ζωή, και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, γόγγυζαν γι'
αυτόν, επειδή είπε: Εγώ είμαι ο άρτος, που κατέβηκε από τον ουρανό και έλεγαν: Δεν
είναι αυτός ο Ιησούς, ο γιος τού Ιωσήφ, του οποίου εμείς γνωρίζουμε τον πατέρα και τη
μητέρα; Πώς, λοιπόν, αυτός λέει ότι, κατέβηκα από τον ουρανό; Ο Ιησούς αποκρίθηκε,
λοιπόν, και τους είπε: Μη γογγύζετε αναμεταξύ σας. Κανένας δεν μπορεί νάρθει σε μένα,
αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με απέστειλε και εγώ θα τον αναστήσω κατά την
έσχατη ημέρα. Είναι γραμμένο στους προφήτες: «Και όλοι θα είναι διδακτοί τού Θεού».
Καθένας, λοιπόν, που θα ακούσει από τον Πατέρα και θα μάθει, έρχεται σε μένα. Όχι ότι
κάποιος είδε τον Πατέρα, παρά μονάχα εκείνος που είναι από τον Θεό αυτός είδε τον
Πατέρα.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΜΣΙΡ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 92:4,5
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
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προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Επειδή, με εύφρανες, Κύριε, στα δημιουργήματά σου θα αγάλλομαι στα έργα
των χεριών σου. Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε! Υπερβολικά βαθείς είναι οι
συλλογισμοί σου.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 17:1-10
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και στους μαθητές του είπε: Είναι αδύνατον να μη έρθουν τα σκάνδαλα
όμως, αλλοίμονο σ' εκείνον, διαμέσου τού οποίου έρχονται. Τον συμφέρει να κρεμάσει
μια μυλόπετρα γύρω από τον τράχηλό του, και να ριχτεί στη θάλασσα, παρά να
σκανδαλίσει έναν από τούτους τούς μικρούς. Προσέχετε στον εαυτό σας. Αν αμαρτήσει
δε σε σένα ο αδελφός σου, επίπληξέ τον και αν μετανοήσει, συγχώρεσε τον. Και αν επτά
φορές την ημέρα αμαρτήσει σε σένα, και επτά φορές την ημέρα επιστρέψει σε σένα,
λέγοντας: Μετανοώ, θα τον συγχωρήσεις. Και οι απόστολοι είπαν στον Κύριο: Αύξησέ
μας την πίστη. Και ο Κύριος είπε: Εάν είχατε πίστη σαν έναν κόκκο σιναπιού, θα λέγατε
σε τούτη τη συκαμινιά: Ξεριζώσου και φυτέψου στη θάλασσα και θα σας υπάκουε. Και
ποιος από σας έχοντας έναν δούλο που οργώνει ή ποιμαίνει, αμέσως μόλις έρθει από το
χωράφι, θα του πει: Πήγαινε, κάθησε να φας; Και δεν θα του πει: Ετοίμασε τι θα
δειπνήσω, και αφού περιζωστείς, να με υπηρετείς, μέχρις ότου φάω και πιω, και ύστερα
απ' αυτά θα φας και θα πιεις κι εσύ; Μήπως γνωρίζει χάρη σ' εκείνον τον δούλο, επειδή
έκανε όλα όσα διατάχθηκαν σ' αυτόν; Δεν μου φαίνεται. Έτσι κι εσείς, όταν κάνετε όλα
όσα σάς έχουν διαταχθεί, να λέτε: Είμαστε αχρείοι δούλοι επειδή, κάναμε ό,τι
χρωστούσαμε να κάνουμε.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 89:11,1
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Δικοί σου είναι οι ουρανοί, και δική σου είναι η γη την οικουμένη και το
πλήρωμά της, εσύ τα θεμελίωσες. Θα ψάλλω τα ελέη τού Κυρίου στον αιώνα με το στόμα
μου θα αναγγέλλω την αλήθεια σου σε γενεά και γενεά.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 17:11-19
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και όταν αυτός πορευόταν στην Ιερουσαλήμ, περνούσε μέσα από τη
Σαμάρεια, και τη Γαλιλαία. Και ενώ έμπαινε σε κάποια κωμόπολη, τον συνάντησαν δέκα
άνθρωποι λεπροί, οι οποίοι στάθηκαν από μακριά κι αυτοί ύψωσαν φωνή, λέγοντας:
Ιησού, επιστάτη, ελέησε μας. Και όταν τους είδε είπε: Πηγαίνετε και δείξτε τον εαυτό σας
στους ιερείς. Και ενώ πορεύονταν, καθαρίστηκαν. Ένας, όμως, απ' αυτούς, βλέποντας ότι
γιατρεύτηκε, επέστρεψε με δυνατή φωνή δοξάζοντας τον Θεό. Και έπεσε με το πρόσωπο
στα πόδια του, ευχαριστώντας τον κι αυτός ήταν Σαμαρείτης. Και ο Ιησούς,
αποκρινόμενος, είπε: Δεν καθαρίστηκαν οι δέκα; Οι δε εννιά πού είναι; Δεν βρέθηκαν
άλλοι να επιστρέψουν για να δοξάσουν τον Θεό, παρά μονάχα αυτός ο αλλογενής; Και
του είπε: Αφού σηκωθείς, πήγαινε η πίστη σου σε έσωσε.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 1:1-16
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους,η
ευλογία τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Παύλος,προσκαλεσμένος απόστολος του Ιησού Χριστού κατά το θέλημα του
Θεού, και ο αδελφός Σωσθένης, προς την εκκλησία τού Θεού, που είναι στην Κόρινθο,
τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκαλεσμένους αγίους, μαζί με όλους
εκείνους που σε κάθε τόπο επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
που είναι και δικός τους και δικός μας. Χάρη να είναι σε σας και ειρήνη από τον Πατέρα
μας Θεό και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πάντοτε ευχαριστώ τον Θεό μου για σας, για τη
χάρη τού Θεού που σας δόθηκε διαμέσου τού Ιησού Χριστού ότι σ' αυτόν γίνατε πλούσιοι
σε όλα, σε κάθε λόγο και σε κάθε γνώση καθώς η μαρτυρία τού Χριστού στηρίχθηκε
ανάμεσά σας ώστε δεν μένετε πίσω σε κανένα χάρισμα, προσμένοντας την αποκάλυψη
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ο οποίος και θα σας στηρίξει μέχρι τέλους άμεμπτους,
κατά την ημέρα τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πιστός είναι ο Θεός, διαμέσου τού
οποίου προσκληθήκατε στο να είστε κοινωνοί τού Υιού του, του Ιησού Χριστού, του
Κυρίου μας. Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να
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λέτε όλοι το ίδιο, και να μη υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα, αλλά να είστε εντελώς
ενωμένοι, έχοντας το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη. Επειδή, μου έγινε γνωστό από τους
οικείους τής Χλόης για σας, αδελφοί μου, ότι υπάρχουν αναμεταξύ σας φιλονικίες. Και το
λέω αυτό, επειδή κάθε ένας από σας λέει: Εγώ μεν είμαι τού Παύλου, εγώ δε του
Απολλώ, εγώ δε του Κηφά, εγώ δε του Χριστού. Κομματιάστηκε ο Χριστός; Μήπως ο
Παύλος σταυρώθηκε για σας; Ή, στο όνομα του Παύλου βαπτιστήκατε; Ευχαριστώ τον
Θεό, ότι, από σας, δεν βάπτισα κανέναν, παρά μονάχα τον Κρίσπο και τον Γάιο για να μη
πει κάποιος ότι στο δικό μου όνομα τον βάπτισα. Βάπτισα, μάλιστα, και την οικογένεια
του Στεφανά εκτός απ' αυτούς δεν ξέρω αν βάπτισα κάποιον άλλον. Η χάρη του Θεού

Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 1:13-21
Η επιστολή του αποστόλου Ιακώβου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Κανένας, όταν πειράζεται, ας μη λέει ότι: Από τον Θεό πειράζομαι επειδή, ο
Θεός είναι απείραστος κακών, κι αυτός δεν πειράζει κανέναν. Πειράζεται, όμως, κάθε
ένας, από τη δική του επιθυμία, καθώς παρασύρεται και δελεάζεται. Έπειτα, η επιθυμία,
αφού συλλάβει, γεννάει την αμαρτία και η αμαρτία, μόλις εκτελεστεί, γεννάει τον θάνατο.
Μη πλανιέστε, αδελφοί μου αγαπητοί κάθε αγαθή δόση, και κάθε τέλειο δώρημα, είναι
από πάνω, το οποίο κατεβαίνει από τον Πατέρα των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει
αλλοίωση ή σκιά μεταβολής. Από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου τού λόγου
τής αλήθειας, για να είμαστε εμείς κάποια απαρχή των κτισμάτων του. Λοιπόν, αδελφοί
μου αγαπητοί, ας είναι κάθε άνθρωπος γρήγορος στο να ακούει, αργός στο να μιλάει,
αργός σε οργή επειδή, η οργή τού ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη τού Θεού. Γι'
αυτό, αφού απορρίψετε κάθε ρυπαρότητα και περίσσεια κακίας, δεχθείτε με πραότητα τον
λόγο που φυτεύθηκε μέσα σας, αυτόν που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Μην

αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου,γιατί ο κόσμος και οι
επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει
αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 8:5-13
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Ο δε Φίλιππος, αφού κατέβηκε στην πόλη τής Σαμάρειας, τους κήρυττε τον
Χριστό. Και τα πλήθη ως μια ψυχή πρόσεχαν στα λεγόμενα από τον Φίλιππο, ακούγοντας
και βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Επειδή, από πολλούς, που είχαν ακάθαρτα
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πνεύματα, αυτά έβγαιναν φωνάζοντας με δυνατή φωνή και πολλοί παραλυτικοί και χωλοί
θεραπεύθηκαν. Και έγινε μεγάλη χαρά σ' εκείνη την πόλη. Στην πόλη προϋπήρχε κάποιος
άνθρωπος, που ονομαζόταν Σίμωνας, κάνοντας μαγείες, και εκπλήττοντας τον λαό τής
Σαμάρειας, λέγοντας για τον εαυτό του ότι είναι κάποιος μεγάλος στον οποίο όλοι έδιναν
προσοχή, από μικρόν μέχρι μεγάλον, λέγοντας: Αυτός είναι η μεγάλη δύναμη του Θεού.
Του έδιναν, μάλιστα, προσοχή επειδή, για πολύν καιρό, τους είχε καταπλήξει με τις
μαγείες. Όταν, όμως, πίστεψαν στον Φίλιππο, που ευαγγελιζόταν τα αναφερόμενα στη
βασιλεία τού Θεού, και το όνομα του Ιησού Χριστού, βαπτίζονταν και άνδρες και
γυναίκες. Και ο ίδιος ο Σίμωνας, μάλιστα, πίστεψε, και αφού βαπτίστηκε έμενε πάντοτε
μαζί με τον Φίλιππο, και θωρώντας σημεία και μεγάλα θαύματα που γίνονταν έμενε
κατάπληκτος. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και

σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 24:1-2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Του Κυρίου είναι η γη, και το πλήρωμά της η οικουμένη, και όσοι κατοικούν
σ' αυτή. Επειδή, αυτός τη θεμελίωσε επάνω στις θάλασσες, και τη στερέωσε επάνω στα
ποτάμια.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 19:1-10
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και καθώς μπήκε μέσα, διερχόταν την Ιεριχώ. Και ξάφνου, ένας άνθρωπος,
που ονομαζόταν Ζακχαίος, ο οποίος ήταν αρχιτελώνης, κι αυτός ήταν πλούσιος και
ζητούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι και δεν μπορούσε εξαιτίας τού πλήθους, επειδή ήταν
κοντός στο ανάστημα. Και τρέχοντας μπροστά, ανέβηκε επάνω σε μια συκομουριά για να
τον δει επειδή, από εκείνο τον δρόμο επρόκειτο να περάσει. Και όταν ο Ιησούς ήρθε στον
τόπο, καθώς κοίταξε ψηλά, τον είδε, και του είπε: Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα επειδή,
σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Και κατέβηκε γρήγορα, και τον υποδέχθηκε με
χαρά. Και όλοι, βλέποντας αυτό, γόγγυζαν, λέγοντας ότι: Μπήκε για να μείνει μέσα σε
έναν αμαρτωλό άνθρωπο. Και ο Ζακχαίος, αφού σηκώθηκε όρθιος, είπε στον Κύριο: Δες,
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τα μισά από τα υπάρχοντά μου, Κύριε, τα δίνω στους φτωχούς κι αν συκοφάντησα
κάποιον σε κάτι, αποδίδω τετραπλάσια. Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν ότι: Σήμερα έγινε
σωτηρία σ' αυτό το σπίτι, καθόσον κι αυτός είναι γιος τού Αβραάμ. Επειδή, ο Υιός τού
ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο.
•

Προσοχή! Συνήθως η Μεγάλη νηστεία πέφτει το μήνα Μπαραμχάτ και
Μπαρμόντα και το μισό μήνα του Μπασάνς,για αυτό το λόγο δεν
τοποθετήθηκαν Κυριακές σε αυτούς τους μήνες,διότι διαβάζεται το
Καταμάρας της Μεγάλης νηστείας και το Καταμάρας της
Πεντηκοστής.

ΜΠΑΣΑΝΣ
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ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΠΑΣΑΝΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 79:13,9
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Εμείς, όμως, ο λαός σου, και τα πρόβατα της βοσκής σου,και γίνε ελεήμονας
στις αμαρτίες μας, ένεκα του ονόματός σου.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 22:34-40
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Αλλά οι Φαρισαίοι, όταν άκουσαν ότι αποστόμωσε τους Σαδδουκαίους,
συγκεντρώθηκαν μαζί. Και ένας απ' αυτούς, νομικός, τον ρώτησε, πειράζοντάς τον, και
λέγοντας: Δάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη μέσα στον νόμο; Και ο Ιησούς τού είπε:
«Θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου από όλη την καρδιά σου, και από όλη την ψυχή σου,
και από όλη τη διάνοιά σου». Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δεύτερη, όμως, όμοια
μ' αυτή είναι: «Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Σ' αυτές τις δύο εντολές
κρέμονται ολόκληρος ο νόμος και οι προφήτες.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 74:12,2
Σταθείτε με το φόβο Θεούακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Ο Θεός, όμως, είναι από την αρχή Βασιλιάς μου, ο οποίος εργάζεται σωτηρία
στο μέσον τής γης. Θυμήσου τη συναγωγή σου.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 24:1-12
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος,Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, ενώ ακόμα ήταν βαθιά χαράματα,
ήρθαν στο μνήμα, φέρνοντας τα αρώματα που ετοίμασαν και μερικές άλλες γυναίκες
ήσαν μαζί τους. Βρήκαν, όμως, την πέτρα αποκυλισμένη από το μνήμα. Και όταν μπήκαν
μέσα δεν βρήκαν το σώμα τού Κυρίου Ιησού. Και ενώ ήσαν σε απορία για τούτο, ξάφνου,
δύο άνδρες με ιμάτια αστραφτερά στάθηκαν μπροστά τους. Και καθώς εκείνες
φοβήθηκαν, και έσκυψαν το πρόσωπο στη γη, είπαν σ' αυτές: Γιατί ζητάτε τον ζωντανό
ανάμεσα στους νεκρούς; Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε. Θυμηθείτε πώς σας είχε
μιλήσει, ενώ βρισκόταν ακόμα στη Γαλιλαία, λέγοντας, ότι: Ο Υιός τού ανθρώπου πρέπει
να παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών ανθρώπων, και να σταυρωθεί, και την τρίτη ημέρα να
αναστηθεί. Και θυμήθηκαν τα λόγια του. Και αφού επέστρεψαν από το μνήμα,
ανήγγειλαν όλα αυτά στους έντεκα και σε όλους τους υπόλοιπους. Κι αυτές ήσαν η
Μαρία Μαγδαληνή και η Ιωάννα και η Μαρία, η μητέρα τού Ιακώβου, και οι υπόλοιπες
μαζί μ' αυτές, που έλεγαν αυτά στους αποστόλους. Και τα λόγια τους φάνηκαν μπροστά
τους σαν φλυαρία, και δεν τις πίστευαν. Ο Πέτρος, όμως, έτρεξε στο μνήμα, και, καθώς
έσκυψε μέσα, βλέπει τα σάβανα να κείτονται μόνα τους· και αναχώρησε θαυμάζοντας από
μέσα του για το γεγονός.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΕΒΡΑΙΟΣ 11:1-10
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους,η ευλογία
τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Είναι δε η πίστη, πεποίθηση γι' αυτά που ελπίζονται, βεβαίωση για πράγματα
που δεν βλέπονται. Επειδή, μ' αυτή απέκτησαν καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Διαμέσου
τής πίστης νοούμε ότι κτίστηκαν οι αιώνες με τον λόγο τού Θεού, ώστε αυτά που
βλέπονται δεν έγιναν από εκείνα που φαίνονται. Με πίστη ο Άβελ πρόσφερε στον Θεό
καλύτερη θυσία παρά ο Κάιν, διαμέσου τής οποίας δόθηκε μαρτυρία ότι ήταν δίκαιος,
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επειδή ο Θεός έδωσε μαρτυρία για τα δώρα του και μ' αυτή, παρόλο που πέθανε, μιλάει
ακόμα. Με πίστη μετατέθηκε ο Ενώχ, για να μη δει θάνατο, και δεν βρισκόταν, για τον
λόγο ότι, τον μετέθεσε ο Θεός επειδή, πριν από τη μετάθεσή του, δόθηκε μαρτυρία ότι
ευαρέστησε τον Θεό. Χωρίς, μάλιστα, πίστη είναι αδύνατον κάποιος να τον ευαρεστήσει
επειδή, αυτός που προσέρχεται στον Θεό, πρέπει να πιστέψει, ότι είναι, και γίνεται
μισθαποδότης σ' αυτούς που τον εκζητούν. Με πίστη ο Νώε, αφού ειδοποιήθηκε από τον
Θεό για εκείνα που ακόμα δεν βλέπονταν, φοβήθηκε, και κατασκεύασε μια κιβωτό για
σωτηρία τής οικογένειάς του διαμέσου τής οποίας κατέκρινε τον κόσμο, και έγινε
κληρονόμος τής δικαιοσύνης διαμέσου τής πίστης. Με πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε, όταν
τον καλούσε να βγει έξω, στον τόπο που επρόκειτο να πάρει για κληρονομιά, και βγήκε
έξω, μη ξέροντας πού πηγαίνει. Με πίστη παροίκησε στη γη τής υπόσχεσης ως ξένη,
κατοικώντας σε σκηνές, μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, τους συγκληρονόμους τής ίδιας
υπόσχεσης επειδή, περίμενε την πόλη που είχε τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και
δημιουργός είναι ο Θεός. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες

και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α’ 4:15-21 , 5:1-4
Η επιστολή του Ιωάννη,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός τού Θεού, ο Θεός μένει σε
ενότητα μ' αυτόν, κι αυτός μένει σε ενότητα με τον Θεό. Κι εμείς γνωρίσαμε και
πιστέψαμε την αγάπη που έχει για μας ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη και εκείνος που μένει
μέσα στην αγάπη, μένει σε ενότητα με τον Θεό και ο Θεός μένει σε ενότητα μ' αυτόν. Με
τούτο η αγάπη έχει φτάσει σε τέλειο βαθμό μαζί μας, για να έχουμε παρρησία κατά την
ημέρα τής κρίσης: Επειδή, όπως είναι εκείνος, έτσι είμαστε κι εμείς μέσα σ' αυτό τον
κόσμο. Φόβος δεν υπάρχει μέσα στην αγάπη. αλλά, η τέλεια αγάπη βγάζει έξω τον φόβο
επειδή, ο φόβος έχει κόλαση και εκείνος που φοβάται δεν έχει φτάσει σε τέλειο βαθμό
μέσα στην αγάπη. Εμείς τον αγαπάμε, επειδή αυτός πρώτος μάς αγάπησε. Αν κάποιος πει,
ότι: Αγαπάω τον Θεό, όμως μισεί τον αδελφό του, είναι ψεύτης· επειδή, όποιος δεν
αγαπάει τον αδελφό του, που τον είδε, τον Θεό που δεν τον είδε, πώς μπορεί να τον
αγαπάει; Και απ' αυτόν έχουμε τούτη την εντολή, δηλαδή, εκείνος που αγαπάει τον Θεό,
να αγαπάει και τον αδελφό του. Καθένας που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός
γεννήθηκε από τον Θεό και καθένας που αγαπάει αυτόν που τον γέννησε, αγαπάει και
εκείνον που γεννήθηκε απ' αυτόν. Από τούτο γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά τού
Θεού, όταν αγαπάμε τον Θεό και τηρούμε τις εντολές του. Επειδή, αυτή είναι η αγάπη τού
Θεού, στο να τηρούμε τις εντολές του· και οι εντολές του δεν είναι βαριές. Επειδή, κάθε τι
που γεννήθηκε από τον Θεό, νικάει τον κόσμο, και η νίκη που νίκησε τον κόσμο είναι
τούτη: Η πίστη μας. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο

κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του
Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:44-52
Eδάφιο από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου
που είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι
μαζί μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και το ερχόμενο Σάββατο όλη σχεδόν η πόλη συγκεντρώθηκε για να
ακούσουν τον λόγο τού Θεού. Βλέποντας, όμως, οι Ιουδαίοι τα πλήθη γέμισαν από φθόνο
και εναντιώνονταν σ' αυτά που έλεγε ο Παύλος, αντιλέγοντας και κακολογώντας. Ο δε
Παύλος και ο Βαρνάβας μιλώντας με θάρρος, είπαν: Ήταν αναγκαίο πρώτα σε σας να
λαληθεί ο λόγος τού Θεού αλλά, επειδή τον απορρίπτετε, και δεν κρίνετε τον εαυτό σας
άξιο της αιώνιας ζωής, δέστε, στρεφόμαστε στα έθνη δεδομένου ότι, έτσι μας πρόσταξε ο
Κύριος, λέγοντας: «Σε έχω θέσει ως φως των εθνών, για να είσαι προς σωτηρία μέχρι το
τελευταίο άκρο τής γης». Και ακούγοντας οι εθνικοί χαίρονταν και δόξαζαν τον λόγο τού
Κυρίου· και πίστεψαν όσοι είχαν τάξει τον εαυτό τους για την αιώνια ζωή. Και ο λόγος
τού Κυρίου διαδιδόταν διαμέσου ολόκληρης της χώρας. Οι δε Ιουδαίοι παρακίνησαν τις
ευλαβείς και επίσημες γυναίκες, και τους πρώτους τής πόλης, και διέγειραν διωγμό
ενάντια στον Παύλο και τον Βαρνάβα, και τους έβγαλαν έξω από τα όριά τους. Εκείνοι,
όμως, αφού ξετίναξαν μπροστά τους τη σκόνη των ποδιών τους, ήρθαν στο Ικόνιο. Και οι
μαθητές γίνονταν πλήρεις από χαρά και Πνεύμα Άγιο. Ο λόγος του Κυρίου

αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού
εκκλησία αμήν.
Ψαλμός: 68:26,19
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Μέσα σε εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό ευλογείτε τον Κύριο, εκείνοι από την
πηγή τού Ισραήλ. Κύριε, είσαι άξιος ευλογίας καθημερινά.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 10:25-37
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
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αιώνα αμήν.
Και ξάφνου, κάποιος νομικός σηκώθηκε, πειράζοντάς τον, και λέγοντας:
Δάσκαλε, τι θα μπορούσα να πράξω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή; Και εκείνος είπε σ'
αυτόν: Τι είναι γραμμένο μέσα στον νόμο; Πώς διαβάζεις; Κι αυτός απάντησε: «Θα
αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, και με όλη την ψυχή σου, και με
όλη τη δύναμή σου, και με όλη τη διάνοιά σου» και «τον πλησίον σου σαν τον εαυτό
σου». Και του είπε: Σωστά απάντησες αυτό κάνε, και θα ζήσεις. Εκείνος, όμως, θέλοντας
να δικαιώσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού: Και ποιος είναι ο πλησίον μου; Και ο
Ιησούς, απαντώντας, είπε: Ένας άνθρωπος κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ,
και έπεσε ανάμεσα σε ληστές οι οποίοι, αφού τον γύμνωσαν, και τον καταπλήγωσαν,
αναχώρησαν, αφήνοντάς τον μισοπεθαμένο. Και κατά σύμπτωση, ένας ιερέας κατέβαινε
διαμέσου εκείνου τού δρόμου και όταν τον είδε, πέρασε από το άλλο μέρος. Παρόμοια
μάλιστα και ένας Λευίτης, όταν έφτασε στον τόπο, αφού ήρθε και είδε, πέρασε από το
άλλο μέρος. Κάποιος Σαμαρείτης, όμως, που οδοιπορούσε, ήρθε στον τόπο όπου
βρισκόταν, και μόλις τον είδε, τον σπλαχνίστηκε και όταν πλησίασε, έδεσε τις πληγές του,
χύνοντας επάνω τους λάδι και κρασί και αφού τον ανέβασε επάνω στο κτήνος του, τον
έφερε σε ένα πανδοχείο, και τον περιποιήθηκε. Και την επόμενη ημέρα, όταν
αναχωρούσε, βγάζοντας δύο δηνάρια, τα έδωσε στον ξενοδόχο, και του είπε:
Περιποιήσου τον και ό,τι αν δαπανήσεις επιπλέον, εγώ, όταν επανέλθω, θα σου το
αποδώσω. Ποιος, λοιπόν, απ' αυτούς τους τρεις σού φαίνεται ότι έγινε πλησίον εκείνου
που έπεσε στους ληστές; Και εκείνος είπε: Αυτός που έκανε σ' αυτόν έλεος. Του είπε,
λοιπόν, ο Ιησούς: Πήγαινε, και κάνε κι εσύ παρόμοια.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΠΑΣΑΝΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 46:10,11
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ησυχάστε, και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Θεός θα υψωθώ ανάμεσα στα έθνη
θα υψωθώ στη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας προπύργιό μας είναι ο Θεός
τού Ιακώβ.
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Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 22:41-46
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ενώ οι Φαρισαίοι ήσαν συγκεντρωμένοι, ο Ιησούς τούς ρώτησε,
λέγοντας: Ποια γνώμη έχετε για τον Χριστό; Τίνος γιος είναι; Του λένε: Του Δαβίδ. Τους
λέει: Πώς, λοιπόν, ο Δαβίδ, διαμέσου τού Πνεύματος, τον αποκαλεί Κύριο, λέγοντας:
«Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου: Κάθησε από τα δεξιά μου, μέχρις ότου βάλω τους
εχθρούς σου ως υποπόδιο των ποδιών σου»; Αν, λοιπόν, τον αποκαλεί Κύριο, πώς είναι
γιος του; Και κανένας δεν μπορούσε να του απαντήσει έναν λόγο ούτε τόλμησε πλέον
κάποιος να τον ρωτήσει από εκείνη την ημέρα.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 47:6,7
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ψάλτε στον Θεό, ψάλτε ψάλτε στον Βασιλιά μας, ψάλτε. Επειδή, Βασιλιάς
ολόκληρης της γης είναι ο Θεός ψάλτε με σύνεση.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 20:1-18
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
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και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται το
πρωί στο μνήμα, ενώ ακόμα ήταν σκοτάδι, και βλέπει την πέτρα σηκωμένη από το μνήμα.
Τρέχει, λοιπόν, και έρχεται στον Σίμωνα Πέτρο, και στον άλλον μαθητή, τον οποίο
αγαπούσε ο Ιησούς, και τους λέει: Σήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα, και δεν ξέρουμε
πού τον έβαλαν. Βγήκε, λοιπόν, έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, και έρχονταν στο
μνήμα. Έτρεχαν δε και οι δύο μαζί· και ο άλλος μαθητής έτρεξε ταχύτερα μπροστά από
τον Πέτρο, και ήρθε πρώτος στο μνήμα και αφού έσκυψε προς τα μέσα, βλέπει να
κείτονται τα σάβανα καταγής όμως, δεν μπήκε μέσα. Έρχεται, λοιπόν, ο Σίμωνας Πέτρος
ακολουθώντας τον, και μπήκε μέσα στο μνήμα, και κοιτάζει τα σάβανα να κείτονται
καταγής, και το σουδάριο, που ήταν επάνω στο κεφάλι του, να μη κείτεται μαζί με τα
σάβανα, αλλά τυλιγμένο χωριστά σε ένα μέρος. Τότε, λοιπόν, μπήκε μέσα και ο άλλος
μαθητής, που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα, και είδε, και πίστεψε επειδή, δεν
καταλάβαιναν ακόμα τη γραφή, ότι αυτός πρέπει να αναστηθεί από τους νεκρούς. Οι
μαθητές, λοιπόν, αναχώρησαν ξανά στα δικά τους. Η δε Μαρία στεκόταν έξω, κοντά στο
μνήμα, κλαίγοντας· ενώ, λοιπόν, έκλαιγε, έσκυψε στο μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους
λευκοντυμένους, καθισμένους, έναν κοντά στο κεφάλι, και έναν κοντά στα πόδια, εκεί
όπου είχε τοποθετηθεί το σώμα τού Ιησού. Και εκείνοι λένε σ' αυτήν: Γυναίκα, γιατί
κλαις; Λέει σ' αυτούς: Επειδή, σήκωσαν τον Κύριό μου, και δεν ξέρω πού τον έβαλαν.
Και αφού είπε αυτά, στράφηκε προς τα πίσω, και βλέπει τον Ιησού να στέκεται, και δεν
ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Γυναίκα, γιατί κλαις; Ποιον ζητάς;
Εκείνη, νομίζοντας ότι είναι ο κηπουρός, λέει σ' αυτόν: Κύριε, αν εσύ τον σήκωσες, πες
μου, πού τον έβαλες, και εγώ θα τον σηκώσω. Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Μαρία. Εκείνη,
αφού στράφηκε, λέει σ' αυτόν: Ραββουνί! (που, σημαίνει: Δάσκαλε). Ο Ιησούς λέει σ'
αυτήν: Μη με αγγίζεις· επειδή, δεν ανέβηκα ακόμα προς τον Πατέρα μου· αλλά, πήγαινε
στους αδελφούς μου, και πες τους: Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας, και
Θεό μου και Θεό σας. Η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται και αναγγέλλει στους μαθητές ότι
είδε τον Κύριο, και ότι της είπε αυτά.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 14:18-33
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Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους,η ευλογία
τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Ευχαριστώ τον Θεό μου ότι, μιλάω περισσότερες γλώσσες από όλους εσάς
όμως, μέσα στην εκκλησία προτιμώ να μιλήσω πέντε λόγια με τον νου μου, για να
κατηχήσω και άλλους, παρά μύρια λόγια με γλώσσα. Αδελφοί, μη γίνεστε παιδιά στο
μυαλό αλλά, γίνεστε νήπια μεν στην κακία, τέλειοι όμως στο μυαλό. Μέσα στον νόμο
είναι γραμμένο: «Ότι με ετερόγλωσσους, και με ξένα χείλη θα μιλήσω σε τούτο τον λαό
αλλά, ούτε έτσι θα με εισακούσουν», λέει ο Κύριος. Ώστε, οι γλώσσες είναι για σημείο,
όχι προς αυτούς που πιστεύουν, αλλά προς τους απίστους ενώ η προφητεία είναι όχι προς
τους απίστους, αλλά προς αυτούς που πιστεύουν. Αν, λοιπόν, ολόκληρη η εκκλησία
συναθροιστεί στον ίδιο τόπο, και όλοι μιλάνε με γλώσσες, και μπουν μέσα ιδιώτες ή
άπιστοι, δεν θα πουν ότι είστε παράφρονες; Αλλά, αν όλοι προφητεύουν, και μπει μέσα
κάποιος άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται από όλους, ανακρίνεται από όλους και έτσι, τα
κρυφά τής καρδιάς του γίνονται φανερά και έτσι, αφού πέσει με το πρόσωπό του προς τα
κάτω, θα προσκυνήσει τον Θεό, διακηρύττοντας ότι ο Θεός είναι πραγματικά ανάμεσά
σας. Τι πρέπει, λοιπόν, αδελφοί; Όταν συνέρχεστε, κάθε ένας από σας έχει ψαλμό, έχει
διδασκαλία, έχει γλώσσα, έχει αποκάλυψη, έχει ερμηνεία όλα ας γίνονται για οικοδομή αν
κάποιος μιλάει με γλώσσα, ας κάνουν τούτο ανά δύο ή το περισσότερο ανά τρεις, και
διαδοχικά και ένας ας διερμηνεύει αλλά, αν δεν υπάρχει διερμηνευτής, ας σιωπά μέσα
στην εκκλησία και ας μιλάει στον εαυτό του και στον Θεό. Οι προφήτες, όμως, ας μιλάνε
ανά δύο ή τρεις, και οι άλλοι ας διακρίνουν. Και αν έρθει αποκάλυψη σε άλλον, ο οποίος
κάθεται, ο πρώτος ας σιωπά. Επειδή, μπορείτε όλοι να προφητεύετε, ο ένας ύστερα από
τον άλλον, για να μαθαίνουν όλοι, και όλοι να παρηγορούνται. Τα δε πνεύματα των
προφητών υποτάσσονται στους προφήτες επειδή, ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας,
αλλά ειρήνης. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και

αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Γ’ 1-8
Η επιστολή του Ιακώβου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Πρεσβύτερος προς τον Γάιο, τον αγαπητό, τον οποίο εγώ αγαπώ αληθινά.
Αγαπητέ, εύχομαι σε όλα να ευοδώνεσαι και να υγιαίνεις, καθώς ευοδώνεται η ψυχή σου.
Επειδή, χάρηκα υπερβολικά, που έρχονται αδελφοί και δίνουν μαρτυρία για την
πιστότητά σου στην αλήθεια, καθώς εσύ περπατάς μέσα στην αλήθεια. Μεγαλύτερη χαρά
απ' αυτό δεν έχω, από το να ακούω ότι τα δικά μου παιδιά περπατούν μέσα στην αλήθεια.
Αγαπητέ, κάνεις ένα άξιο έργο πιστού, σε ό,τι κάνεις στους αδελφούς και στους ξένους, οι
οποίοι έδωσαν μαρτυρία μπροστά στην εκκλησία για την αγάπη σου τους οποίους θα
κάνεις καλά να τους προπέμψεις με τρόπον αντάξιον του Θεού. Επειδή, για χάρη τού
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ονόματός του βγήκαν προς τα έξω, χωρίς να παίρνουν τίποτε από τους Εθνικούς. Εμείς,
λοιπόν, οφείλουμε να υποδεχόμαστε αυτού τού είδους τούς ανθρώπους, για να γινόμαστε
συνεργοί στην αλήθεια. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου,

γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το
θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 11:2-18
Eδάφιο από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου
που είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι
μαζί μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και όταν ο Πέτρος ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα, φιλονικούσαν μαζί του αυτοί
που ήσαν από την περιτομή, λέγοντας, ότι: Μπήκες μέσα σε απερίτμητους ανθρώπους,
και συνέφαγες μαζί τους. Ο δε Πέτρος άρχισε, και εξέθετε σ' αυτούς με τη σειρά τα όσα
συνέβηκαν, λέγοντας: Εγώ ήμουν προσευχόμενος στην πόλη Ιόππη και είδα μέσα σε
έκσταση ένα όραμα, κάποιο σκεύος να κατεβαίνει σαν ένα μεγάλο σεντόνι, που, δεμένο
από τις τέσσερις άκρες του, το κατέβαζαν από τον ουρανό, και ήρθε μέχρις εμένα στο
οποίο, καθώς ατένισα, παρατηρούσα και είδα τα τετράποδα της γης, και τα θηρία, και τα
ερπετά, και τα πουλιά τού ουρανού. Και άκουσα μια φωνή να λέει σε μένα: Πέτρο, αφού
σηκωθείς, σφάξε και φάε. Και είπα: Μη γένοιτο, Κύριε, επειδή κανένα βέβηλο ή
ακάθαρτο δεν μπήκε ποτέ στο στόμα μου. Και η φωνή αποκρίθηκε σε μένα από τον
ουρανό για δεύτερη φορά: Όσα ο Θεός καθάρισε, εσύ μη τα λες βέβηλα. Και τούτο έγινε
τρεις φορές· και πάλι ανασύρθηκαν όλα στον ουρανό. Και ξάφνου, την ίδια ώρα, τρεις
άνθρωποι έφτασαν στο σπίτι, όπου έμενα, αποσταλμένοι σε μένα από την Καισάρεια. Και
το Πνεύμα είπε σε μένα να πάω μαζί τους, χωρίς να διστάζω καθόλου ήρθαν, μάλιστα,
μαζί μου κι αυτοί οι έξι αδελφοί, και μπήκαμε μέσα στο σπίτι τού ανθρώπου. Και μας
ανήγγειλε, πώς είδε τον άγγελο στο σπίτι του, ότι στάθηκε και του είπε: Στείλε
ανθρώπους στην Ιόππη, και προσκάλεσε τον Σίμωνα, που επονομάζεται Πέτρος,ο οποίος
θα μιλήσει σε σένα λόγια, διαμέσου των οποίων θα σωθείς εσύ και ολόκληρη η
οικογένειά σου. Και ενώ άρχισα να μιλάω, το Πνεύμα το Άγιο ήρθε επάνω τους, όπως και
επάνω σε μας αρχικά. Τότε, θυμήθηκα τον λόγο τού Κυρίου ότι, έλεγε: Ο μεν Ιωάννης
βάπτισε με νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιο. Αν, λοιπόν, ο Θεός έδωσε σ'
αυτούς την ίση δωρεά, όπως και σ' εμάς, επειδή πίστεψαν στον Κύριο Ιησού Χριστό, εγώ
ποιος ήμουν ώστε να μπορέσω να εμποδίσω τον Θεό; Όταν δε τα άκουσαν αυτά,
ησύχασαν και δόξαζαν τον Θεό, λέγοντας: Και στα έθνη, λοιπόν, ο Θεός έδωσε τη
μετάνοια για ζωή. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και

σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 66:4,1,2
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Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ολόκληρη η γη θα σε προσκυνάει, και θα ψαλμωδεί σε σένα θα ψαλμωδούν
το όνομά σου. Αλαλάξτε στον Θεό, ολόκληρη η γη. Ψάλτε τη δόξα τού ονόματός του.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 4:1-13
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ο Ιησούς, πλήρης Αγίου Πνεύματος, επέστρεψε από τον Ιορδάνη και
φερόταν από το Πνεύμα στην έρημο,πειραζόμενος από τον διάβολο 40 ημέρες και δεν
έφαγε τίποτε εκείνες τις ημέρες και αφού αυτές τελείωσαν, ύστερα πείνασε. Και ο
διάβολος είπε σ' αυτόν: Αν είσαι Υιός τού Θεού, πες σε τούτη την πέτρα να γίνει ψωμί.
Και ο Ιησούς απάντησε σ' αυτόν, λέγοντας: Είναι γραμμένο, ότι: «Μονάχα με ψωμί δεν
θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο τού Θεού». Και ο διάβολος, ανεβάζοντάς τον σε
ένα ψηλό βουνό, του έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης μέσα σε μια στιγμή χρόνου
και ο διάβολος είπε σ' αυτόν: Σε σένα θα δώσω ολόκληρη αυτή την εξουσία και τη δόξα
τους επειδή, σε μένα είναι παραδομένη, και τη δίνω σε όποιον θέλω εσύ, λοιπόν, αν
προσκυνήσεις μπροστά μου, όλα θα είναι δικά σου. Και ο Ιησούς, απαντώντας σ' αυτόν,
είπε: Πήγαινε πίσω μου, σατανά επειδή, είναι γραμμένο: «Τον Κύριο τον Θεό σου θα
προσκυνήσεις, κι αυτόν μονάχα θα λατρεύσεις». Και τον έφερε στην Ιερουσαλήμ, και τον
έστησε επάνω στο πτερύγιο του ιερού, και του είπε: Αν είσαι Υιός τού Θεού, ρίξε τον
εαυτό σου από εδώ κάτω επειδή, είναι γραμμένο ότι: «Θα προστάξει για σένα τούς
αγγέλους του για να σε διαφυλάξουν» και ότι: «Θα σε σηκώνουν επάνω στα χέρια τους,
για να μη προσκόψεις το πόδι σου επάνω σε πέτρα». Και ο Ιησούς, απαντώντας, είπε σ'
αυτόν, ότι έχει ειπωθεί: «Δεν θα πειράξεις τον Κύριο τον Θεό σου». Και αφού ο διάβολος
τελείωσε κάθε πειρασμό, απομακρύνθηκε απ' αυτόν μέχρι καιρού.

ΜΠΑΟΝΑ
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ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΠΑΟΥΝΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 9:10
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θα ελπίζουν σε σένα αυτοί που γνωρίζουν το όνομά σου επειδή, δεν
εγκατέλειψες όσους σε ζητούν, Κύριε.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 17:1-13
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ύστερα από έξι ημέρες, ο Ιησούς παίρνει τον Πέτρο, και τον Ιάκωβο, και
τον αδελφό του, τον Ιωάννη, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό, κατ' ιδίαν. Και
μεταμορφώθηκε μπροστά τους και το πρόσωπό του έλαμψε σαν τον ήλιο, και τα ιμάτιά
του έγιναν άσπρα σαν το φως. Και ξάφνου, φάνηκαν σ' αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας να
συνομιλούν μαζί του. Και αποκρινόμενος ο Πέτρος, είπε στον Ιησού: Κύριε, είναι καλό
να είμαστε εδώ αν θέλεις, ας κάνουμε εδώ τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή,
και μία για τον Ηλία. Ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, ξάφνου, μια φωτεινή νεφέλη τούς
επισκίασε και ξάφνου, μια φωνή από τη νεφέλη, που έλεγε: Αυτός είναι ο Υιός μου ο
αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα αυτόν να ακούτε. Και ακούγοντας οι μαθητές
έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη, και φοβήθηκαν υπερβολικά. Και καθώς ο Ιησούς
ήρθε κοντά τους, τους έπιασε, και είπε: Σηκωθείτε, και μη φοβάστε. Και εκείνοι
υψώνοντας τα μάτια τους, δεν είδαν κανέναν, παρά τον Ιησού, μόνον. Κι ενώ κατέβαιναν
από το βουνό, ο Ιησούς παρήγγειλε σ' αυτούς, λέγοντας: Μη πείτε σε κανέναν το όραμα,
μέχρις ότου ο Υιός τού ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς. Και οι μαθητές του τον
ρώτησαν, λέγοντας: Γιατί οι γραμματείς λένε ότι πρέπει πρώτα νάρθει ο Ηλίας; Και
αποκρινόμενος ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Ο Ηλίας έρχεται μεν πρώτα, και θα τα
αποκαταστήσει όλα σας λέω, όμως, ότι ο Ηλίας ήρθε ήδη, και δεν τον γνώρισαν, αλλά
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έπραξαν σ' αυτόν όσα θέλησαν έτσι πρόκειται να πάθει απ' αυτούς και ο Υιός τού
ανθρώπου. Τότε, οι μαθητές κατάλαβαν ότι τους είπε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 67:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο Θεός να μας σπλαχνιστεί, και να μας ευλογήσει! Να επιλάμψει επάνω μας
το πρόσωπό του. Για να γνωριστεί στη γη ο δρόμος σου, σε όλα τα έθνη η σωτηρία σου.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 28:1-20
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και αφού πέρασε το Σάββατο, κατά τα χαράματα της πρώτης ημέρας τής
εβδομάδας, ήρθε η Μαρία η Μαγδαληνή, και η άλλη Μαρία, για να δουν τον τάφο. Και
ξάφνου, έγινε μεγάλος σεισμός επειδή, ένας άγγελος του Κυρίου κατεβαίνοντας από τον
ουρανό, ήρθε και αποκύλισε την πέτρα από τη θύρα, και καθόταν επάνω σ' αυτή. Η δε
όψη του ήταν σαν αστραπή, και το ένδυμά του λευκό σαν χιόνι. Και από τον φόβο του οι
φύλακες ταράχτηκαν, και έγιναν σαν νεκροί. Και αποκρινόμενος ο άγγελος, είπε στις
γυναίκες: Εσείς, μη φοβάστε επειδή, ξέρω, ότι ζητάτε τον Ιησού τον σταυρωμένο δεν
είναι εδώ επειδή, αναστήθηκε, όπως το είχε πει ελάτε, δείτε τον τόπο όπου ήταν
τοποθετημένος ο Κύριος και πηγαίνετε γρήγορα, και πείτε στους μαθητές του ότι,
αναστήθηκε από τους νεκρούς και δέστε, πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία εκεί θα τον
δείτε προσέξτε, σας το είπα. Και αφού βγήκαν γρήγορα από το μνήμα, με φόβο και
μεγάλη χαρά, έτρεξαν να το αναγγείλουν στους μαθητές του. Και ενώ έρχονταν να το
αναγγείλουν στους μαθητές του, ξάφνου, ο Ιησούς τις συνάντησε, λέγοντας: Χαίρετε. Και
εκείνες, αφού πλησίασαν, έπιασαν τα πόδια του, και τον προσκύνησαν. Τότε, ο Ιησούς
λέει σ' αυτές: Μη φοβάστε πηγαίνετε, αναγγείλατε προς τους αδελφούς μου, για να πάνε
στη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν. Και ενώ αυτές αναχωρούσαν, ξάφνου, μερικοί από
τους φύλακες, καθώς ήρθαν στην πόλη, ανήγγειλαν στους αρχιερείς όλα όσα έγιναν. Και
αφού συγκεντρώθηκαν μαζί με τους πρεσβύτερους, και έκαναν συμβούλιο, έδωσαν στους
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στρατιώτες αρκετά αργύρια, λέγοντας: Πείτε ότι: Οι μαθητές του, που ήρθαν μέσα στη
νύχτα, τον έκλεψαν, ενώ εμείς κοιμόμασταν και αν αυτό ακουστεί μπροστά στον
ηγεμόνα, εμείς θα τον πείσουμε, και εσάς θα σας απαλλάξουμε από την ευθύνη. Και
εκείνοι, αφού πήραν τα αργύρια, έκαναν όπως τους δίδαξαν. Και η διάδοση αυτή
απλώθηκε ανάμεσα στους Ιουδαίους μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και οι έντεκα μαθητές
πήγαν στη Γαλιλαία, στο βουνό, όπου τους είχε παραγγείλει ο Ιησούς. Και αφού τον
είδαν, τον προσκύνησαν μερικοί, όμως, δίστασαν. Και καθώς ο Ιησούς τους πλησίασε,
τους μίλησε, λέγοντας: Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη.
Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του
Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα
παρήγγειλα σε σας και δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του
αιώνα. Αμήν.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 15:13-29
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους,η ευλογία
του ας είναι μαζί μας αμήν.
Και ο Θεός τής ελπίδας είθε να σας γεμίσει με κάθε χαρά και ειρήνη καθώς
ασκείτε πίστη, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
Είμαι δε, αδελφοί μου, και εγώ ο ίδιος πεπεισμένος για σας, ότι κι εσείς είστε πλήρεις από
αγαθοσύνη, γεμάτοι από κάθε γνώση, ώστε να μπορείτε και να νουθετείτε ο ένας τον
άλλον. Όμως, σας έγραψα, αδελφοί, με κάπως περισσότερη τόλμη, ως υπενθύμηση σε
σας, για τη χάρη που δόθηκε σε μένα από τον Θεό,στο να είμαι υπηρέτης τού Ιησού
Χριστού προς τα έθνη, ιερουργώντας το ευαγγέλιο του Θεού, ώστε η προσφορά των
εθνών να γίνει ευπρόσδεκτη, αγιασμένη διαμέσου τού Αγίου Πνεύματος. Έχω, λοιπόν,
καύχηση στον Ιησού Χριστό για όσα έχουν σχέση με τον Θεό. Επειδή, δεν θα τολμήσω να
πω κάτι από εκείνα που ο Χριστός δεν έκανε διαμέσου εμού, για υπακοή των εθνών, με
λόγο και έργο,με δύναμη σε σημεία και τέρατα, με δύναμη του Πνεύματος του Θεού
ώστε, από την Ιερουσαλήμ και γύρω, μέχρι την Ιλλυρία, εκπλήρωσα το κήρυγμα του
ευαγγελίου τού Χριστού. Μάλιστα, φιλοτιμήθηκα έτσι να κηρύττω το ευαγγέλιο, όχι όπου
ονομάστηκε ο Χριστός, για να μη οικοδομώ επάνω σε ξένο θεμέλιο αλλά, όπως είναι
γραμμένο: «Εκείνοι προς τους οποίους δεν αναγγέλθηκε γι' αυτόν, θα δουν και εκείνοι
που δεν άκουσαν, θα καταλάβουν». Γι' αυτό και εμποδιζόμουν, πολλές φορές, νάρθω σε
σας. Τώρα, όμως, μη έχοντας πλέον τόπο σε τούτα τα κλίματα, και από πολλά χρόνια
επιποθώντας νάρθω σε σας,όταν πάω στην Ισπανία, θάρθω προς εσάς επειδή, ελπίζω,
περνώντας, να σας δω, και να με προπέμψετε εκεί εσείς, αφού πρώτα κάπως σας
χορτάσω. Τώρα, όμως, πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ, εκπληρώνοντας τη διακονία στους
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αγίους επειδή, η Μακεδονία και η Αχαϊα ευαρεστήθηκαν να κάνουν κάποια βοήθεια
στους φτωχούς ανάμεσα στους αγίους που βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ. Ευαρεστήθηκαν,
πραγματικά, και είναι οφειλέτες τους επειδή, αν τα έθνη έγιναν κοινωνοί τους στα
πνευματικά, χρωστούν να τους υπηρετήσουν και στα υλικά. Αφού, λοιπόν,
πραγματοποιήσω αυτό και επισφραγίσω σ' αυτούς τούτον τον καρπό, θα αναχωρήσω για
την Ισπανία, περνώντας από σας. Και ξέρω ότι, ερχόμενος σε σας, θάρθω με αφθονία τής
ευλογίας τού ευαγγελίου τού Χριστού. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε

εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Α’ 1:1-9
Η επιστολή του αποστόλου Πέτρου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο Πέτρος,απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους παρεπίδημους, τους
διασκορπισμένους στον Πόντο, τη Γαλατία, την Καππαδοκία, την Ασία και τη Βιθυνία,
εκλεκτούς, σύμφωνα με την πρόγνωση του Πατέρα Θεού, με τον αγιασμό τού Πνεύματος,
σε υπακοή και ραντισμό τού αίματος του Ιησού Χριστού είθε χάρη και ειρήνη να
πληθύνει σε σας. Άξιος ευλογίας είναι ο Θεός και Πατέρας τού Κυρίου μας Ιησού
Χριστού, ο οποίος, σύμφωνα με το πολύ του έλεος μας αναγέννησε σε μια ζωντανή
ελπίδα, διαμέσου τής ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς σε μια κληρονομία
άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη, που είναι φυλαγμένη για μας στους ουρανούς οι
οποίοι φρουρούμαστε με τη δύναμη του Θεού διαμέσου τής πίστης, σε σωτηρία έτοιμη να
αποκαλυφθεί κατά τον έσχατο καιρό. Για το οποίο νιώθετε αγαλλίαση, αν και τώρα,
(εφόσον χρειαστεί), λυπηθείτε λίγο μέσα σε διάφορους πειρασμούς, ώστε η δοκιμή τής
πίστης σας, η οποία είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται, δοκιμάζεται όμως
διαμέσου τής φωτιάς, βρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα, όταν ο Ιησούς Χριστός
φανερωθεί τον οποίο, αν και δεν είδατε, αγαπάτε στον οποίο, αν και τώρα δεν τον
βλέπετε, πιστεύοντας όμως, νιώθετε αγαλλίαση με χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη,
απολαμβάνοντας το τέλος τής πίστης σας, τη σωτηρία των ψυχών. Μην αγαπάτε τον

κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του
παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 12:25-52 , 13:1-12
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
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Ο δε Βαρνάβας και ο Σαύλος επέστρεψαν από την Ιερουσαλήμ, αφού
εκπλήρωσαν τη διακονία τους, παίρνοντας μαζί τους και τον Ιωάννη, που αποκλήθηκε
Μάρκος. Και στην Αντιόχεια, μέσα στην υπάρχουσα εκκλησία, υπήρχαν μερικοί
προφήτες και δάσκαλοι, ο Βαρνάβας και ο Συμεών, που αποκαλείτο Νίγερ, και ο Λούκιος
ο Κυρηναίος, και ο Μαναήν, που συναναστράφηκε μαζί με τον τετράρχη Ηρώδη, και ο
Σαύλος. Και ενώ υπηρετούσαν στον Κύριο και νήστευαν, το Πνεύμα το Άγιο είπε:
Ξεχωρίστε σε μένα τον Βαρνάβα και τον Σαύλο για το έργο που τους προσκάλεσα. Τότε,
αφού νήστεψαν και προσευχήθηκαν, και έβαλαν επάνω σ' αυτούς τα χέρια, τους
απέστειλαν. Αυτοί, λοιπόν, αφού στάλθηκαν από το Πνεύμα το Άγιο, κατέβηκαν στη
Σελεύκεια, και από εκεί απέπλευσαν στην Κύπρο. Και όταν ήρθαν στη Σαλαμίνα,
κήρυτταν τον λόγο τού Θεού μέσα στις συναγωγές των Ιουδαίων είχαν δε και τον Ιωάννη
ως υπηρέτη. Και αφού διαπέρασαν το νησί μέχρι την Πάφο βρήκαν κάποιον μάγο, έναν
Ιουδαίο ψευδοπροφήτη, που ονομαζόταν Βαριησούς, ο οποίος ήταν μαζί με τον ανθύπατο
Σέργιο Παύλο, έναν συνετό άνδρα. Αυτός, αφού προσκάλεσε τον Βαρνάβα και τον
Σαύλο, ζήτησε να ακούσει τον λόγο τού Θεού. Όμως, αντιστεκόταν σ' αυτούς ο Ελύμας ο
μάγος (επειδή, έτσι ερμηνεύεται το όνομά του), ζητώντας να αποτρέψει τον ανθύπατο από
την πίστη. Όμως, ο Σαύλος, που αποκλήθηκε και Παύλος, αφού έγινε πλήρης από το
Πνεύμα το Άγιο, και ατενίζοντας σ' αυτόν, είπε: Ω, εσύ, που είσαι γεμάτος από κάθε δόλο
και κάθε ραδιουργία, γιε τού διαβόλου, εχθρέ κάθε δικαιοσύνης, δεν θα παύσεις να
διαστρέφεις τούς ίσιους δρόμους τού Κυρίου; Και τώρα, δες, το χέρι τού Κυρίου είναι
εναντίον σου και θα είσαι τυφλός, χωρίς να βλέπεις τον ήλιο, μέχρι ορισμένον καιρό. Κι
αμέσως, έπεσε επάνω του αμαύρωση και σκοτάδι και γυρίζοντας ολόγυρα ζητούσε
χειραγωγούς. Τότε, βλέποντας ο ανθύπατος το γεγονός, πίστεψε, μένοντας έκπληκτος με
τη διδασκαλία τού Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται,

δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 143:10,8
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Το αγαθό σου πνεύμα ας με οδηγήσει σε δρόμον ευθύ. Κάνε με να ακούσω
το πρωί το έλεός σου επειδή, σε σένα στήριξα το θάρρος μου.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 11:1-13
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
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και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ενώ αυτός προσευχόταν σε κάποιον τόπο, καθώς σταμάτησε, κάποιος
από τους μαθητές του, είπε σ' αυτόν: Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε, όπως και ο
Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του. Και τους είπε: Όταν προσεύχεστε, να λέτε: Πατέρα
μας, που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου, ας έρθει η βασιλεία σου, ας
γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, κι επάνω στη γη. Το καθημερινό μας ψωμί δίνε
σε μας κάθε ημέρα. Και συγχώρεσε σε μας τις αμαρτίες μας επειδή, κι εμείς συγχωρούμε
σε καθέναν που αμαρτάνει σ' εμάς και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσε
μας από τον πονηρό. Και τους είπε: Αν κάποιος από σας έχει έναν φίλο, και πάει σ' αυτόν
τα μεσάνυχτα, και του πει: Φίλε, δάνεισέ μου τρία ψωμιά, επειδή, ήρθε σε μένα ένας
φίλος μου από οδοιπορία, και δεν έχω τι να βάλω μπροστά του και εκείνος, απαντώντας
από μέσα, πει: Μη με ενοχλείς η πόρτα είναι ήδη κλεισμένη, και τα παιδιά είναι μαζί μου
στο κρεβάτι δεν μπορώ να σηκωθώ και να σου δώσω. Σας λέω: Και αν δεν σηκωθεί και
δεν του δώσει, επειδή είναι φίλος του, τουλάχιστον για την αναίδειά του θα σηκωθεί και
θα του δώσει όσα χρειάζεται. Και εγώ σας λέω: Ζητάτε, και θα σας δοθεί ψάχνετε, και θα
βρείτε· κρούετε, και θα σας ανοιχτεί. Επειδή, καθένας που ζητάει, παίρνει και εκείνος που
ψάχνει, βρίσκει και σ' εκείνον που κρούει, θα του ανοιχτει Και αν κάποιος από σας είναι
πατέρας, και ο γιος του ζητήσει ψωμί, μήπως θα του δώσει πέτρα; Και αν ψάρι, μήπως
αντί για ψάρι θα του δώσει φίδι; Ή και αν ζητήσει αυγό, μήπως θα του δώσει σκορπιό;
Αν, λοιπόν, εσείς που είστε πονηροί, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο
μάλλον ο Πατέρας ο ουράνιος θα δώσει Πνεύμα άγιο σ' εκείνους που ζητούν απ' αυτόν;

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΠΑΟΥΝΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 16:7,8
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θα ευλογώ τον Κύριο, που με νουθέτησε ακόμα και σε καιρό νύχτας με
διδάσκουν τα νεφρά μου. Είχα τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου επειδή, είναι στα δεξιά
μου, για να μη σαλευτώ.
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Ευαγγέλιο κατά Λουκά 4:38-41
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και αφού σηκώθηκε από τη συναγωγή, μπήκε μέσα στο σπίτι τού Σίμωνα η
δε πεθερά τού Σίμωνα ήταν κάτω από την επήρεια μεγάλου πυρετού και τον παρακάλεσαν
γι' αυτήν. Και καθώς στάθηκε επάνω της, επιτίμησε τον πυρετό, και την άφησε κι αμέσως,
αφού σηκώθηκε, τους υπηρετούσε. Και ενώ έδυε ο ήλιος, όλοι όσοι είχαν ανθρώπους που
ασθενούσαν από διάφορες αρρώστιες, τους έφεραν σ' αυτόν κι εκείνος, βάζοντας τα χέρια
του επάνω σε κάθε έναν απ' αυτούς ξεχωριστά, τους θεράπευσε. Από πολλούς, μάλιστα,
έβγαιναν και δαιμόνια, κράζοντας και λέγοντας ότι: Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός τού
Θεού. Και καθώς τα επιτιμούσε, δεν τα άφηνε να μιλούν, επειδή τον γνώριζαν ότι είναι ο
Χριστός.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 34:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θα ευλογώ τον Κύριο σε κάθε στιγμή η αίνεσή του θα είναι πάντοτε στο
στόμα μου. Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 16:2-8
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
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Και πολύ πρωί, την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, έρχονται στον τάφο, όταν
ανέτειλε ο ήλιος. Και αναμεταξύ τους έλεγαν: Ποιος θα αποκυλίσει σε μας την πέτρα από
τη θύρα τού μνήματος; Και, καθώς σήκωσαν το βλέμμα τους, παρατηρούν ότι η πέτρα
ήταν ήδη αποκυλισμένη επειδή, ήταν υπερβολικά μεγάλη. Και όταν μπήκαν στο μνήμα,
είδαν έναν νεανία να κάθεται στα δεξιά, ντυμένον με άσπρη στολή και τρόμαξαν. Και
εκείνος λέει σ' αυτές: Μη τρομάζετε τον Ιησού ζητάτε, τον Ναζαρηνό, τον σταυρωμένο
αναστήθηκε, δεν είναι εδώ δέστε, ο τόπος όπου τον είχαν βάλει. Αλλά, πηγαίνετε, πείτε
στους μαθητές του και στον Πέτρο, ότι πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία εκεί θα τον
δείτε, όπως σας είχε πει. Και αφού βγήκαν γρήγορα έξω, έφυγαν από το μνήμα αλλά τις
κατείχε τρόμος και έκσταση και δεν είπαν τίποτε σε κανέναν επειδή, φοβόνταν.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 2:6-16
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους,η
ευλογία τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Μάλιστα, μιλάμε σοφία ανάμεσα στους τελείους σοφία, όμως, όχι τούτου
τού αιώνα, ούτε των αρχόντων τούτου τού αιώνα, που φθείρονται αλλά, μιλάμε σοφία
Θεού, μυστηριώδη, που ήταν κρυμμένη, την οποία ο Θεός προόρισε πριν από τους αιώνες
προς δική μας δόξα την οποία κανένας από τους άρχοντες τούτου τού αιώνα δεν γνώρισε,
επειδή, αν θα γνώριζαν, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξας αλλά, καθώς είναι
γραμμένο: «Εκείνα που μάτι δεν είδε, και αυτί δεν άκουσε, και σε καρδιά ανθρώπου δεν
ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε γι' αυτούς που τον αγαπούν». Σε μας, όμως, ο Θεός
τα αποκάλυψε διαμέσου τού Πνεύματός του δεδομένου ότι, το Πνεύμα ερευνάει τα πάντα,
και τα βάθη τού Θεού. Επειδή, ποιος από τους ανθρώπους γνωρίζει αυτά που είναι μέσα
στον άνθρωπο, παρά μονάχα το πνεύμα τού ανθρώπου που είναι μέσα του; Έτσι, και
εκείνα που είναι μέσα στον Θεό δεν τα γνωρίζει κανένας, παρά μονάχα το Πνεύμα τού
Θεού. Εμείς, όμως, δεν λάβαμε το πνεύμα τού κόσμου, αλλά το Πνεύμα που προέρχεται
από τον Θεό, για να γνωρίσουμε εκείνα που χαρίστηκαν σε μας από τον Θεό. Τα οποία
και μιλάμε, όχι με διδαγμένα λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά διδαγμένα από το Άγιο
Πνεύμα, συγκρίνοντας τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός άνθρωπος, όμως,
δεν δέχεται αυτά που ανήκουν στο Πνεύμα τού Θεού επειδή είναι σ' αυτόν μωρία, και δεν
μπορεί να τα γνωρίσει για τον λόγο ότι, ανακρίνονται με πνευματικό τρόπο. Ενώ μεν ο
πνευματικός άνθρωπος ανακρίνει τα πάντα, αυτός όμως δεν ανακρίνεται από κανέναν.
Επειδή: «Ποιος γνώρισε τον νου τού Κυρίου, ώστε να τον διδάξει;». Εμείς, όμως, έχουμε
νουν Χριστού. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και

αδέρφια μου αμήν.
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Β’ 1:1-8
Η επιστολή του αποστόλου Πέτρου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο Συμεών Πέτρος, δούλος και απόστολος του Ιησού Χριστού, προς όσους
έλαχαν μαζί μας ισότιμη πίστη στη δικαιοσύνη τού Θεού μας και Σωτήρα, του Ιησού
Χριστού. Ας πληθύνει σε σας χάρη και ειρήνη διαμέσου τής επίγνωσης του Θεού, και του
Ιησού τού Κυρίου μας. Καθώς η θεία δύναμή του χάρισε σε μας όλα τα απαραίτητα προς
ζωή και ευσέβεια, διαμέσου τής επίγνωσης εκείνου που μας κάλεσε με τη δόξα του και
την αρετή διαμέσου των οποίων δωρήθηκαν σε μας οι πιο μεγάλες και πολύτιμες
υποσχέσεις, ώστε διαμέσου αυτών να γίνετε κοινωνοί θείας φύσης, έχοντας αποφύγει τη
διαφθορά, που υπάρχει μέσα στον κόσμο, διαμέσου τής επιθυμίας. Και ακριβώς δε γι'
αυτό, αφού καταβάλετε κάθε επιμέλεια, προσθέστε στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή
δε τη γνώση, και στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια δε την υπομονή, και στην
υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια δε τη φιλαδελφία, και στη φιλαδελφία την αγάπη.
Επειδή, αν όλα αυτά υπάρχουν σε σας και περισσεύουν, σας κάνουν όχι αργούς ούτε
άκαρπους στην επίγνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μην αγαπάτε τον κόσμο,

μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται,
ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 14:8-22
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος,η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και στα Λύστρα καθόταν κάποιος άνδρας αδύνατος στα πόδια, που ήταν
χωλός από την κοιλιά τής μητέρας του, ο οποίος ποτέ δεν είχε περπατήσει. Αυτός άκουγε
τον Παύλο να μιλάει ο οποίος, καθώς τον ατένισε, και βλέποντας ότι έχει πίστη για να
σωθεί, είπε με δυνατή φωνή: Σήκω επάνω στα πόδια σου όρθιος. Και πηδούσε και
περπατούσε. Και τα πλήθη, όταν είδαν αυτό που έκανε ο Παύλος, ύψωσαν τη φωνή τους,
λέγοντας στη Λυκαονική γλώσσα: Οι θεοί, που ομοιώθηκαν με ανθρώπους, κατέβηκαν σε
μας. Και ονόμαζαν τον μεν Βαρνάβα, Δία τον δε Παύλο, Ερμή, επειδή αυτός ήταν ο
αρχηγός τού λόγου. Και ο ιερέας τού Δία, που ήταν μπροστά από την πόλη τους, έφερε
ταύρους και στέμματα στις πύλες μαζί με το πλήθος, και ήθελε να προσφέρει θυσία.
Όταν, όμως το άκουσαν οι απόστολοι, ο Βαρνάβας και ο Παύλος, έσχισαν τα ιμάτιά τους,
και πήδησαν στο μέσον τού πλήθους, κράζοντας, και λέγοντας: Άνδρες, γιατί τα κάνετε
αυτά; Κι εμείς άνθρωποι είμαστε, ομοιοπαθείς με σας, κηρύττοντας σε σας, να
επιστρέψετε απ' αυτά τα μάταια στον ζωντανό Θεό, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και
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τη γη και τη θάλασσα, και όλα όσα είναι μέσα σ' αυτά που στις περασμένες γενεές άφησε
όλα τα έθνη να περπατούν στους δρόμους τους παρόλο που δεν άφησε τον εαυτό του
χωρίς μαρτυρία, αγαθοποιώντας, δίνοντάς μας από τον ουρανό βροχές και καρποφόρες
εποχές, γεμίζοντας με τροφή και ευφροσύνη τις καρδιές μας. Και λέγοντας αυτά, μόλις
και εμπόδισαν τα πλήθη, ώστε να μη προσφέρουν σ' αυτούς θυσία. Κι επάνω σ' αυτό,
ήρθαν οι Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Ικόνιο, και αφού έπεισαν τα πλήθη, και
λιθοβόλησαν τον Παύλο, τον έσυραν έξω από την πόλη, νομίζοντας ότι πέθανε. Όταν,
όμως, οι μαθητές τον περικύκλωσαν, αφού σηκώθηκε, μπήκε μέσα στην πόλη και την
επόμενη ημέρα βγήκε έξω στη Δέρβη μαζί με τον Βαρνάβα. Και αφού κήρυξαν το
ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη και έκαναν αρκετούς μαθητές, επέστρεψαν στη Λύστρα και
στο Ικόνιο και στην Αντιόχεια, επιστηρίζοντας τις ψυχές των μαθητών, προτρέποντας να
μένουν με σταθερότητα στην πίστη, και διδάσκοντας ότι διαμέσου πολλών θλίψεων
πρέπει να μπούμε μέσα στη βασιλεία τού Θεού.
Ο λόγος του Κυρίου

αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού
εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 13:5,6
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θα ψάλλω στον Κύριο, επειδή με αντάμειψε. Εγώ, όμως, έλπισα στο έλεός
σου η καρδιά μου θα αγάλλεται στη σωτηρία σου.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 5:17-26
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και σε μια από τις ημέρες εκείνες, ενώ αυτός δίδασκε, κάθονταν Φαρισαίοι
και δάσκαλοι του νόμου, οι οποίοι είχαν έρθει από κάθε κωμόπολη της Γαλιλαίας και της
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Ιουδαίας στην Ιερουσαλήμ και επάνω του ήταν δύναμη του Κυρίου στο να τους γιατρεύει.
Και ξάφνου, μερικοί άνδρες οι οποίοι έφερναν επάνω σε κρεβάτι έναν άνθρωπο, που ήταν
παράλυτος και ζητούσαν να τον φέρουν μέσα, και να τον βάλουν μπροστά του. Και μη
βρίσκοντας από ποια είσοδο να τον φέρουν μέσα, εξαιτίας τού πλήθους, ανέβηκαν επάνω
στη στέγη, και, ανάμεσα από τα κεραμίδια, τον κατέβασαν, μαζί με το μικρό κρεβάτι, στο
μέσον, μπροστά από τον Ιησού. Και όταν είδε την πίστη τους, είπε σ' αυτόν: Άνθρωπε, οι
αμαρτίες σου έχουν σε σένα συγχωρεθεί. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι άρχισαν να
σκέπτονται, λέγοντας: Ποιος είν' αυτός, που μιλάει βλασφημίες; Ποιος μπορεί να
συγχωρεί αμαρτίες, παρά μονάχα ο Θεός; Και ο Ιησούς, καθώς κατάλαβε τις σκέψεις
τους, απάντησε και τους είπε: Τι σκέπτεστε μέσα στις καρδιές σας; Τι είναι ευκολότερο,
να πω: Οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί ή να πω: Σήκω επάνω και περπάτα; Αλλά, για
να γνωρίσετε ότι ο Υιός τού ανθρώπου έχει εξουσία επάνω στη γη να συγχωρεί αμαρτίες
(είπε στον παράλυτο): Σε σένα λέω: Σήκω επάνω, και αφού πάρεις το μικρό σου κρεβάτι,
πήγαινε στο σπίτι σου. Κι αμέσως, καθώς σηκώθηκε μπροστά τους, πήρε το κρεβάτι στο
οποίο ήταν κατάκοιτος, και αναχώρησε στο σπίτι του, δοξάζοντας τον Θεό. Και όλους
τούς κατέλαβε έκσταση, και δόξαζαν τον Θεό και γέμισαν από φόβο, λέγοντας ότι:
Σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα.

ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΠΑΟΥΝΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 6:1,38:15
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Κύριε,μη με ελέγξεις στον θυμό σου ούτε στην οργή σου να με περάσεις από
παιδεία. Επειδή, έλπισα σε σένα, Κύριε εσύ θα με εισακούσεις, Κύριε, ο Θεός μου.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 7:7-12
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
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Ζητάτε, και θα σας δοθεί ψάχνετε, και θα βρείτε κρούετε, και θα σας ανοιχτεί
επειδή, καθένας που ζητάει, παίρνει, κι αυτός που ψάχνει, βρίσκει, και σ' αυτόν που
κρούει, θα ανοιχτεί. Ή ποιος άνθρωπος είναι από σας, που, αν ο γιος του ζητήσει ψωμί,
μήπως θα του δώσει πέτρα; Και αν του ζητήσει ψάρι, μήπως θα του δώσει φίδι; Αν,
λοιπόν, εσείς, που είστε πονηροί, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο
μάλλον ο Πατέρας σας, που είναι στους ουρανούς, θα δώσει αγαθά σ' αυτούς που ζητούν
απ' αυτόν; Λοιπόν, όλα όσα θέλετε να κάνουν σε σας οι άνθρωποι, έτσι κι εσείς να κάνετε
σ' αυτούς επειδή, αυτός είναι ο νόμος και οι προφήτες.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 38:21,22
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε Θεέ μου, μη απομακρυνθείς από μένα. Σπεύσε
σε βοήθειά μου, Κύριε, η σωτηρία μου.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 24:1-12
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, ενώ ακόμα ήταν βαθιά χαράματα,
ήρθαν στο μνήμα, φέρνοντας τα αρώματα που ετοίμασαν και μερικές άλλες γυναίκες
ήσαν μαζί τους. Βρήκαν, όμως, την πέτρα αποκυλισμένη από το μνήμα. Και όταν μπήκαν
μέσα δεν βρήκαν το σώμα τού Κυρίου Ιησού. Και ενώ ήσαν σε απορία για τούτο, ξάφνου,
δύο άνδρες με ιμάτια αστραφτερά στάθηκαν μπροστά τους. Και καθώς εκείνες
φοβήθηκαν, και έσκυψαν το πρόσωπο στη γη, είπαν σ' αυτές: Γιατί ζητάτε τον ζωντανό
ανάμεσα στους νεκρούς; Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε. Θυμηθείτε πώς σας είχε
μιλήσει, ενώ βρισκόταν ακόμα στη Γαλιλαία, λέγοντας, ότι: Ο Υιός τού ανθρώπου πρέπει
να παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών ανθρώπων, και να σταυρωθεί, και την τρίτη ημέρα να
αναστηθεί. Και θυμήθηκαν τα λόγια του. Και αφού επέστρεψαν από το μνήμα,
ανήγγειλαν όλα αυτά στους έντεκα και σε όλους τους υπόλοιπους. Κι αυτές ήσαν η
Μαρία Μαγδαληνή και η Ιωάννα και η Μαρία, η μητέρα τού Ιακώβου, και οι υπόλοιπες
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μαζί μ' αυτές, που έλεγαν αυτά στους αποστόλους. Και τα λόγια τους φάνηκαν μπροστά
τους σαν φλυαρία, και δεν τις πίστευαν. Ο Πέτρος, όμως, έτρεξε στο μνήμα, και, καθώς
έσκυψε μέσα, βλέπει τα σάβανα να κείτονται μόνα τους· και αναχώρησε θαυμάζοντας από
μέσα του για το γεγονός.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 4:1-16
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους,η
ευλογία τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Έτσι ας μας θεωρεί κάθε άνθρωπος, ως υπηρέτες τού Χριστού, και
οικονόμους των μυστηρίων τού Θεού. Και εξάλλου, εκείνο που ζητείται ανάμεσα στους
οικονόμους είναι κάθε ένας να βρεθεί πιστός. Σε μένα, μάλιστα, είναι ελάχιστο να
ανακριθώ από σας ή από ανθρώπινη κρίση αλλά, ούτε τον εαυτό μου δεν ανακρίνω.
Επειδή, η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σε τίποτε όμως, με τούτο δεν είμαι δικαιωμένος
αλλά, αυτός που με ανακρίνει είναι ο Κύριος. Ώστε, μη κρίνετε τίποτε προ καιρού, μέχρις
ότου έρθει ο Κύριος ο οποίος και θα φέρει στο φως τα κρυφά που υπάρχουν στο σκοτάδι,
και θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών και τότε ο έπαινος θα γίνει στον κάθε έναν από
τον Θεό. Κι αυτά, αδελφοί, τα μετέφερα στον εαυτό μου και στον Απολλώ ως
παράδειγμα, για σας για να μάθετε διαμέσου τού παραδείγματός μας να μη φρονείτε
περισσότερο από ό,τι είναι γραμμένο, για να μη υπερηφανεύεστε ο ένας υπέρ τού ενός,
ενάντια στον άλλον. Επειδή, ποιος σε ξεχωρίζει από τον άλλον; Και τι έχεις που δεν το
πήρες; Αν, όμως, πραγματικά το πήρες, γιατί καυχάσαι σαν να μη το πήρες; Τώρα έχετε
χορτάσει, τώρα γίνατε πλούσιοι, βασιλεύσατε χωρίς εμάς και είθε να βασιλεύατε, για να
συμβασιλεύσουμε κι εμείς με σας. Επειδή, νομίζω ότι ο Θεός απέδειξε εμάς τους
αποστόλους τελευταίους, σαν καταδικασμένους σε θάνατο επειδή, γίναμε θέατρο στον
κόσμο, και σε αγγέλους και σε ανθρώπους. Εμείς μωροί για τον Χριστό, εσείς όμως
φρόνιμοι εν Χριστώ εμείς ασθενείς, εσείς όμως ισχυροί εσείς ένδοξοι, εμείς χωρίς τιμή.
Μέχρι τούτη την ώρα και πεινάμε, και διψάμε και είμαστε χωρίς τα απαραίτητα
ενδύματα, και μας χαστουκίζουν, και περιπλανιόμαστε, και κοπιάζουμε εργαζόμενοι με
τα ίδια μας τα χέρια όταν μας χλευάζουν, ευλογούμε όταν μας καταδιώκουν, υποφέρουμε
όταν μας δυσφημούν, παρακαλούμε γίναμε σαν περικαθάρματα του κόσμου, σκύβαλο
όλων μέχρι σήμερα. Αυτά δεν τα γράφω για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά σας
νουθετώ, ως παιδιά μου αγαπητά. Επειδή, αν έχετε μύριους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν
έχετε όμως πολλούς πατέρες δεδομένου ότι, εγώ σας γέννησα εν Χριστώ Ιησού διαμέσου
τού ευαγγελίου. Σας παρακαλώ, λοιπόν, γίνεστε μιμητές μου. Η χάρη του Θεού

Πατέρα μας ας έρθει σα εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Β’ 1:19-21, 2:1-9
Η επιστολή του αποστόλου Πέτρου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, στον οποίο κάνετε καλά να
προσέχετε, σαν σε λυχνάρι που φέγγει μέσα σε σκοτεινόν τόπο, μέχρις ότου έρθει η αυγή
τής ημέρας, και ο φωσφόρος ανατείλει μέσα στις καρδιές σας, ξέροντας πρώτα τούτο, ότι
καμιά προφητεία τής γραφής δεν γίνεται από την προσωπική εξήγηση εκείνου που
προφητεύει. Επειδή, δεν ήρθε ποτέ προφητεία από θέλημα ανθρώπου, αλλά, οδηγούμενοι
από το Άγιο Πνεύμα, μίλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού. Υπήρξαν, όμως, και
ψευδοπροφήτες ανάμεσα στον λαό, όπως και μεταξύ σας θα υπάρξουν ψευδοδάσκαλοι, οι
οποίοι θα εισαγάγουν με πλάγιο τρόπο αιρέσεις απώλειας, καθώς θα αρνούνται και τον
Δεσπότη που τους αγόρασε, φέρνοντας επάνω στον εαυτό τους γρήγορη απώλεια. Και
πολλοί θα ακολουθήσουν στις απώλειές τους, για τους οποίους ο δρόμος τής αλήθειας θα
δυσφημηθεί. Και θα σας εμπορευθούν με πλαστά λόγια, χάρη πλεονεξίας· των οποίων η
καταδίκη, από τον παλιό καιρό, δεν μένει αργή, και η απώλειά τους δεν νυστάζει. Επειδή,
αν ο Θεός δεν λυπήθηκε αγγέλους που αμάρτησαν, αλλά αφού τους έρριξε στον τάρταρο
δεμένους με αλυσίδες σκότους, τους παρέδωσε για να φυλάγονται προς κρίση και αν δεν
λυπήθηκε τον αρχαίο κόσμο, αλλά, φέρνοντας κατακλυσμό επάνω στον κόσμο των
ασεβών, φύλαξε όγδοον τον Νώε, ως κήρυκα δικαιοσύνης και κατέκρινε σε καταστροφή
τις πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρρας, και τις αποτέφρωσε, κάνοντάς τες παράδειγμα
εκείνων που πρόκειται να ασεβούν και ελευθέρωσε τον δίκαιο Λωτ, που καταθλιβόταν
από την ακόλαστη διαγωγή των ανόμων (επειδή, ο δίκαιος, κατοικώντας ανάμεσά τους,
με το βλέμμα και με την ακοή βασάνιζε από ημέρα σε ημέρα τη δίκαιη ψυχή του, εξαιτίας
των άνομων έργων τους) ο Κύριος ξέρει να ελευθερώνει από τον πειρασμό τούς ευσεβείς,
τους δε άδικους να τους διατηρεί για την ημέρα τής κρίσης, ώστε να τιμωρούνται. Μην

αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι
επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει
αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17:1-12
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και αφού πέρασαν διαμέσου τής Αμφίπολης και της Απολλωνίας, ήρθαν στη
Θεσσαλονίκη, όπου ήταν η συναγωγή των Ιουδαίων. Και ο Παύλος, κατά τη συνήθειά
του, μπήκε μέσα προς αυτούς, και τρία σάββατα συζητούσε μαζί τους από τις γραφές,
εξηγώντας και αποδεικνύοντας, ότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει, και να αναστηθεί από
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τους νεκρούς, και ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, που εγώ σας κηρύττω. Και μερικοί
απ' αυτούς πείστηκαν, και ενώθηκαν μαζί με τον Παύλο και τον Σίλα, και από τους
θεοσεβείς Έλληνες ένα μεγάλο πλήθος, και από τις πρώτες γυναίκες όχι λίγες. Όμως,
επειδή οι Ιουδαίοι, που δεν πείθονταν, τους φθόνησαν, και παίρνοντας μαζί τους μερικούς
κακούς ανθρώπους, από τους χυδαίους, και δημιουργώντας οχλαγωγία, προκαλούσαν
θόρυβο στην πόλη και αφού όρμησαν ενάντια στο σπίτι τού Ιάσωνα, τους ζητούσαν για
να τους φέρουν στον δήμο. Επειδή, όμως, δεν τους βρήκαν, έσυραν τον Ιάσωνα και
μερικούς αδελφούς προς τους πολιτάρχες, φωνάζοντας δυνατά, ότι: Εκείνοι που
αναστάτωσαν την οικουμένη, αυτοί ήρθαν και εδώ, τους οποίους υποδέχθηκε ο Ιάσωνας
και όλοι αυτοί πράττουν ενάντια στα προστάγματα του Καίσαρα, λέγοντας, ότι: Υπάρχει
ένας άλλος βασιλιάς, ο Ιησούς. Τάραξαν δε το πλήθος και τους πολιτάρχες καθώς τα
άκουγαν αυτά. Και παίρνοντας εγγύηση από τον Ιάσωνα και τους υπόλοιπους, τους
απέλυσαν. Οι δε αδελφοί, αμέσως μέσα στη νύχτα, έστειλαν και τον Παύλο και τον Σίλα
στη Βέροια οι οποίοι, όταν ήρθαν, πήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων. Αυτοί, όμως, ήσαν
ευγενέστεροι από εκείνους στη Θεσσαλονίκη, επειδή δέχθηκαν τον λόγο με κάθε
προθυμία, εξετάζοντας καθημερινά τις γραφές, αν έτσι έχουν αυτά. Πολλοί μεν, λοιπόν,
απ' αυτούς πίστεψαν, και από τις επίσημες Ελληνίδες γυναίκες, και από τους άνδρες όχι
λίγοι.
Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και

σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 61:5,8
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Επειδή, εσύ, Θεέ, εισάκουσες τις ευχές μου μου έδωσες την κληρονομιά
εκείνων που φοβούνται το όνομά σου. Έτσι θα ψαλμωδώ διαρκώς το όνομά σου, για να
εκπληρώνω καθημερινά τις ευχές μου.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 12:22-37
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Τότε, έφεραν σ' αυτόν έναν δαιμονιζόμενο, τυφλόν και κουφόν και τον
θεράπευσε, ώστε ο κουφός και ο τυφλός και μιλούσε και έβλεπε. Και εκπλήττονταν όλα
τα πλήθη, και έλεγαν: Μήπως αυτός είναι ο γιος τού Δαβίδ; Οι Φαρισαίοι, όμως, όταν το
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άκουσαν, είπαν: Αυτός δεν βγάζει τα δαιμόνια, παρά μονάχα διαμέσου τού Βεελζεβούλ,
του άρχοντα των δαιμονίων. Καθώς, όμως, ο Ιησούς αντιλήφθηκε τους συλλογισμούς
τους, τους είπε: Κάθε βασίλειο, που διαιρέθηκε σε αντιμαχόμενα μέρη, ερημώνεται και
κάθε πόλη ή σπίτι, που διαιρέθηκε σε αντιμαχόμενα μέρη, δεν θα σταθεί. Και αν ο
σατανάς βγάζει τον σατανά, διαιρέθηκε σε αντιμαχόμενα μέρη πώς, λοιπόν, θα σταθεί το
βασίλειό του. Και αν εγώ βγάζω τα δαιμόνια διαμέσου τού Βεελζεβούλ, οι γιοι σας
διαμέσου τίνος τα βγάζουν; Γι' αυτό, αυτοί θα είναι κριτές σας. Αλλά, αν εγώ βγάζω τα
δαιμόνια διαμέσου τού Πνεύματος τού Θεού, έφτασε επομένως σε σας η βασιλεία του
Θεού. Ή, πώς μπορεί κάποιος να μπει μέσα στο σπίτι τού δυνατού, και να αρπάξει τα
σκεύη του, αν πρώτα δεν δέσει τον δυνατόν, και τότε θα διαρπάξει το σπίτι του; Όποιος
δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου· και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει. Γι'
αυτό, σας λέω: Κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους· η
βλασφημία, όμως, ενάντια στο Πνεύμα, δεν θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους. Και όποιος
πει έναν λόγο ενάντια στον Υιό τού ανθρώπου, θα του συγχωρεθεί όποιος, όμως, πει
ενάντια στο Πνεύμα το Άγιο, δεν θα του συγχωρεθεί, ούτε σε τούτον τον αιώνα ούτε στον
μέλλοντα. Ή κάντε το δέντρο καλό, και τον καρπό του καλόν ή κάντε το δέντρο σαπρό,
και τον καρπό του σαπρόν επειδή, από τον καρπό γνωρίζεται το δέντρο. Γεννήματα οχιάς,
πώς μπορείτε να μιλάτε καλά, ενώ είστε πονηροί; Επειδή, από το περίσσευμα της καρδιάς
μιλάει το στόμα. Ο καλός άνθρωπος βγάζει τα καλά από τον καλό θησαυρό τής καρδιάς
και ο πονηρός άνθρωπος βγάζει τα πονηρά από τον πονηρό θησαυρό. Σας λέω δε ότι, για
κάθε αργόν λόγο, που θα μιλούσαν οι άνθρωποι, θα λογοδοτήσουν γι' αυτόν κατά την
ημέρα τής κρίσης. Επειδή, από τα λόγια σου θα δικαιωθείς, και από τα λόγια σου θα
κατακριθείς.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΠΑΟΥΝΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 84:4,8
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Κύριε, Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσε την προσευχή μου δώσε ακρόαση, Θεέ
τού Ιακώβ. Μακάριοι εκείνοι που κατοικούν στον οίκον σου θα σε αινούν πάντοτε.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 5:34-41
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Εγώ, όμως, σας λέω, να μη ορκιστείτε καθόλου ούτε στον ουρανό, επειδή
είναι θρόνος τού Θεού ούτε στη γη, επειδή είναι υποπόδιο των ποδιών του ούτε στα
Ιεροσόλυμα, επειδή είναι πόλη τού μεγάλου βασιλιά ούτε στο κεφάλι σου να ορκιστείς,
επειδή δεν μπορείς να κάνεις μια τρίχα άσπρη ή μαύρη. Αλλά, ο λόγος σας ας είναι: Ναι,
ναι. Όχι, όχι μάλιστα, το περισσότερο απ' αυτά, είναι από τον πονηρό. Ακούσατε ότι
ειπώθηκε: «Μάτι αντί για μάτι, και δόντι αντί για δόντι». Εγώ, όμως, σας λέω, μη
αντισταθείτε στον πονηρό αλλά, όποιος σε ραπίσει στο δεξί σου σαγόνι, στρέψε σ' αυτόν
και το άλλο και σ' αυτόν που θέλει να κριθεί μαζί σου, και να πάρει το επανωφόρι σου,
άφησέ του και το ιμάτιο και αν κάποιος σε αγγαρέψει ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Σ'
αυτόν που ζητάει από σένα, δίνε και σ' αυτόν που θέλει να δανειστεί από σένα, μη τον
αποστραφείς. Ακούσατε ότι ειπώθηκε: «Θα αγαπάς τον πλησίον σου», και θα μισείς τον
εχθρό σου. Εγώ, όμως, σας λέω: Να αγαπάτε τούς εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που
σας καταρώνται, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν, και να προσεύχεστε για
εκείνους που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν για να γίνετε γιοι τού Πατέρα σας που
είναι στους ουρανούς, επειδή αυτός ανατέλλει τον ήλιο του επάνω σε πονηρούς και
αγαθούς, και βρέχει επάνω σε δικαίους και αδίκους. Επειδή, αν αγαπήσετε αυτούς που
σας αγαπούν, ποιον μισθό έχετε; Και οι τελώνες δεν κάνουν το ίδιο; Και αν χαιρετήσετε
μονάχα τους αδελφούς σας, τι περισσότερο κάνετε; Και οι τελώνες δεν κάνουν έτσι; Να
είστε, λοιπόν, εσείς τέλειοι, όπως ο Πατέρας σας, που είναι στους ουρανούς, είναι τέλειος.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 61:5,8
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Επειδή, εσύ, Θεέ, εισάκουσες τις ευχές μου, μου έδωσες την κληρονομιά
εκείνων που φοβούνται το όνομά σου. Έτσι θα ψαλμωδώ διαρκώς το όνομά σου, για να
εκπληρώνω καθημερινά τις ευχές μου.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 20:1-18
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται το
πρωί στο μνήμα, ενώ ακόμα ήταν σκοτάδι, και βλέπει την πέτρα σηκωμένη από το μνήμα.
Τρέχει, λοιπόν, και έρχεται στον Σίμωνα Πέτρο, και στον άλλον μαθητή, τον οποίο
αγαπούσε ο Ιησούς, και τους λέει: Σήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα, και δεν ξέρουμε
πού τον έβαλαν. Βγήκε, λοιπόν, έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, και έρχονταν στο
μνήμα. Έτρεχαν δε και οι δύο μαζί και ο άλλος μαθητής έτρεξε ταχύτερα μπροστά από
τον Πέτρο, και ήρθε πρώτος στο μνήμα και αφού έσκυψε προς τα μέσα, βλέπει να
κείτονται τα σάβανα καταγής όμως, δεν μπήκε μέσα. Έρχεται, λοιπόν, ο Σίμωνας Πέτρος
ακολουθώντας τον, και μπήκε μέσα στο μνήμα, και κοιτάζει τα σάβανα να κείτονται
καταγής, και το σουδάριο, που ήταν επάνω στο κεφάλι του, να μη κείτεται μαζί με τα
σάβανα, αλλά τυλιγμένο χωριστά σε ένα μέρος. Τότε, λοιπόν, μπήκε μέσα και ο άλλος
μαθητής, που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα, και είδε, και πίστεψε επειδή, δεν
καταλάβαιναν ακόμα τη γραφή, ότι αυτός πρέπει να αναστηθεί από τους νεκρούς. Οι
μαθητές, λοιπόν, αναχώρησαν ξανά στα δικά τους. Η δε Μαρία στεκόταν έξω, κοντά στο
μνήμα, κλαίγοντας ενώ, λοιπόν, έκλαιγε, έσκυψε στο μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους
λευκοντυμένους, καθισμένους, έναν κοντά στο κεφάλι, και έναν κοντά στα πόδια, εκεί
όπου είχε τοποθετηθεί το σώμα τού Ιησού. Και εκείνοι λένε σ' αυτήν: Γυναίκα, γιατί
κλαις; Λέει σ' αυτούς: Επειδή, σήκωσαν τον Κύριό μου, και δεν ξέρω πού τον έβαλαν.
Και αφού είπε αυτά, στράφηκε προς τα πίσω, και βλέπει τον Ιησού να στέκεται, και δεν
ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Γυναίκα, γιατί κλαις; Ποιον ζητάς;
Εκείνη, νομίζοντας ότι είναι ο κηπουρός, λέει σ' αυτόν: Κύριε, αν εσύ τον σήκωσες, πες
μου, πού τον έβαλες, και εγώ θα τον σηκώσω. Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Μαρία. Εκείνη,
αφού στράφηκε, λέει σ' αυτόν: Ραββουνί! (που, σημαίνει: Δάσκαλε). Ο Ιησούς λέει σ'
αυτήν: Μη με αγγίζεις επειδή, δεν ανέβηκα ακόμα προς τον Πατέρα μου αλλά, πήγαινε
στους αδελφούς μου, και πες τους: Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας, και
Θεό μου και Θεό σας, Η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται και αναγγέλλει στους μαθητές ότι
είδε τον Κύριο, και ότι της είπε αυτά.
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Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:2-18
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς Κολοσσάεις,η ευλογία
του ας είναι μαζί μας αμήν.
Επιμένετε στην προσευχή, αγρυπνώντας σ' αυτή με ευχαριστία ταυτόχρονα,
προσεύχεστε και για μας, για να μας ανοίξει ο Θεός θύρα τού λόγου, για να μιλήσουμε το
μυστήριο του Χριστού, για το οποίο και είμαι φυλακισμένος για να το φανερώσω, όπως
πρέπει να μιλήσω. Περπατάτε με φρόνηση προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Ο
λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάρη, αρτυμένος με αλάτι, για να ξέρετε πώς πρέπει να
αποκρίνεστε προς κάθε έναν ξεχωριστά. Όλα όσα αφορούν εμένα θα σας τα φανερώσει ο
Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός, και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω που τον
έστειλα σε σας γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, για να μάθει την κατάστασή σας, και να
παρηγορήσει τις καρδιές σας μαζί με τον Ονήσιμο, τον πιστό και αγαπητό αδελφό, που
είναι από σας θα σας φανερώσουν όλα όσα γίνονται εδώ. Σας χαιρετάει ο Αρίσταρχος, ο
συναιχμάλωτός μου, και ο Μάρκος, ο ανεψιός τού Βαρνάβα, (για τον οποίο πήρατε
παραγγελίες αν έρθει σε σας, να τον υποδεχθείτε) και ο Ιησούς, που λέγεται Ιούστος, οι
οποίοι είναι από την περιτομή αυτοί είναι οι μόνοι συνεργοί μου στη βασιλεία τού Θεού,
οι οποίοι έγιναν σε μένα παρηγορία. Σας χαιρετάει ο Επαφράς, ο οποίος είναι από σας, ο
δούλος τού Χριστού, που πάντοτε αγωνίζεται για σας στις προσευχές, για να σταθείτε
τέλειοι και πλήρεις σε κάθε θέλημα του Θεού. Επειδή, δίνω μαρτυρία γι' αυτόν ότι, έχει
πολύ ζήλο για σας, και για όσους είναι στη Λαοδίκεια, και για όσους είναι στην
Ιεράπολη.Σας χαιρετάει και ο γιατρός, ο Λουκάς, ο αγαπητός, και ο Δημάς. Χαιρετήστε
τούς αδελφούς που είναι στη Λαοδίκεια, και τον Νυμφά και την κατ' οίκο του εκκλησία.
Και αφού η επιστολή διαβαστεί ανάμεσά σας, κάντε να διαβαστεί και στην εκκλησία των
Λαοδικέων και εκείνη από τη Λαοδίκεια να τη διαβάσετε κι εσείς. Και πείτε στον
Άρχιππο: Πρόσεχε τη διακονία, που παρέλαβες εν Κυρίω, ώστε να την εκπληρώνεις. Ο
χαιρετισμός γράφτηκε με το δικό μου χέρι, του Παύλου να θυμάστε τα δεσμά μου. Η χάρη
τού Κυρίου είθε να είναι μαζί σας. Αμήν. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε

εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 5:9-20
Η επιστολή του Ιακώβου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Αδελφοί, μη στενάζετε ο ένας ενάντια στον άλλον, για να μη κατακριθείτε
δέστε, ο κριτής στέκεται μπροστά στις θύρες. Πάρτε, αδελφοί μου, παράδειγμα της
κακοπάθειας και της μακροθυμίας τούς προφήτες, οι οποίοι μίλησαν στο όνομα του
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Κυρίου. Δέστε, μακαρίζουμε αυτούς που υπομένουν ακούσατε την υπομονή τού Ιώβ, και
είδατε το τέλος τού Κυρίου, ότι ο Κύριος είναι πολυεύσπλαχνος και οικτίρμονας.
Προπάντων, μάλιστα, αδελφοί μου, μη ορκίζεστε, ούτε στον ουρανό ούτε στη γη ούτε
κάποιον άλλον όρκο αλλά, ο λόγος σας ας είναι το Ναι, ναι, και το Όχι, όχι για να μη
πέσετε υπό κρίση. Κακοπαθεί κάποιος ανάμεσά σας; Ας προσεύχεται· ευθυμεί κάποιος;
Ας ψάλλει. Ασθενεί κάποιος ανάμεσά σας; Ας προσκαλέσει τούς πρεσβύτερους της
εκκλησίας, και ας προσευχηθούν επάνω του, αφού τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του
Κυρίου. Και η προσευχή με πίστη θα σώσει αυτόν που πάσχει, και ο Κύριος θα τον
εγείρει και αμαρτίες αν έπραξε, θα του συγχωρηθούν. Εξομολογείστε ο ένας στον άλλον
τα πταίσματά σας, και προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον για να γιατρευτείτε. Πολύ ισχύει
η δέηση του δικαίου που γίνεται ένθερμα. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας,
και προσευχήθηκε ένθερμα για να μη βρέξει και δεν έβρεξε επάνω στη γη για τρία χρόνια
και έξι μήνες και πάλι προσευχήθηκε, και ο ουρανός έδωσε βροχή, και η γη βλάστησε τον
καρπό της. Αδελφοί, αν κάποιος ανάμεσά σας αποπλανηθεί από την αλήθεια, και κάποιος
άλλος τον φέρει πίσω, ας ξέρει ότι, αυτός που έφερε πίσω έναν αμαρτωλό από την πλάνη
τού δρόμου του, θα σώσει μια ψυχή από τον θάνατο, και θα σκεπάσει πλήθος αμαρτιών.

Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι
επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει
αιώνια αμήν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 18:1-11
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Ύστερα δε απ' αυτά, ο Παύλος, αναχωρώντας από την Αθήνα, ήρθε στην
Κόρινθο και βρίσκοντας κάποιον Ιουδαίο, που λεγόταν Ακύλας, γεννημένον στον Πόντο,
ο οποίος πρόσφατα είχε έρθει από την Ιταλία, και τη γυναίκα του, την Πρίσκιλλα, (επειδή,
ο Κλαύδιος είχε διατάξει να αναχωρήσουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη), ήρθε σ' αυτούς
και δεδομένου ότι ήταν ομότεχνος, έμενε κοντά τους και εργαζόταν επειδή, ήσαν
σκηνοποιοί στην τέχνη. Και ερχόταν σε συζήτηση στη συναγωγή κάθε σάββατο, και
έπειθε τους Ιουδαίους και τους Έλληνες. Όταν δε και ο Σίλας και ο Τιμόθεος κατέβηκαν
από τη Μακεδονία, ο Παύλος συσφιγγόταν στο πνεύμα του, διαμαρτυρόμενος προς τους
Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Και επειδή αυτοί εναντιώνονταν και
κακολογούσαν, αφού ξετίναξε τα ιμάτιά του, τους είπε: Το αίμα σας επάνω στο κεφάλι
σας εγώ είμαι καθαρός· από τώρα και στο εξής θα πάω στα έθνη. Και όταν έφυγε από
εκεί, ήρθε στο σπίτι κάποιου που ονομαζόταν Ιούστος, ο οποίος σεβόταν τον Θεό, του
οποίου το σπίτι συνόρευε με τη συναγωγή. Και ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος πίστεψε στον
Κύριο μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του και πολλοί από τους Κορινθίους,
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ακούγοντας, πίστευαν και βαπτίζονταν. Και ο Κύριος, διαμέσου οράματος, τη νύχτα, είπε
στον Παύλο: Μη φοβάσαι, αλλά μίλα και μη σιωπήσεις επειδή, εγώ είμαι μαζί σου, και
κανένας δεν θα βάλει χέρι επάνω σου για να σε κακοποιήσει δεδομένου ότι, έχω πολύ λαό
μέσα σ' αυτή την πόλη. Και εκεί κάθησε έναν χρόνο και έξι μήνες, διδάσκοντας ανάμεσα
σ' αυτούς τον λόγο τού Θεού. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται,

δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 69:32,33,30
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Εκζητάτε τον Θεό, θα ζήσει. Επειδή, ο Κύριος εισακούει τους πένητες. Θα
αινέσω το όνομα του Θεού με ωδή, και θα τον μεγαλύνω με ύμνους.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 6:27-38
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Αλλά, σε σας που ακούτε, λέω: Να αγαπάτε τούς εχθρούς σας· να
αγαθοποιείτε εκείνους που σας μισούν να ευλογείτε εκείνους, που σας καταρώνται· και να
προσεύχεστε για εκείνους που σας βλάπτουν. Σ' εκείνον που σε χτυπάει επάνω στο ένα
σαγόνι, να πρόσφερέ του και το άλλο, και από εκείνον που αφαιρεί το ιμάτιό σου, μη
εμποδίσεις και τον χιτώνα. Σε καθέναν που ζητάει από σένα, δίνε και από εκείνον που
αφαιρεί τα δικά σου, μη απαιτείς. Και καθώς θέλετε οι άνθρωποι να κάνουν σε σας, κι
εσείς να κάνετε τα ίδια σ' αυτούς. Και αν αγαπάτε εκείνους που σας αγαπούν, ποια χάρη
οφείλεται σε σας; Επειδή, και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. Και αν
αγαθοποιείτε εκείνους που σας αγαθοποιούν, ποια χάρη οφείλεται σε σας; Επειδή, και οι
αμαρτωλοί κάνουν το ίδιο. Και αν δανείζετε σ' εκείνους, από τους οποίους ελπίζετε να
πάρετε ξανά, ποια χάρη οφείλεται σε σας; Επειδή, και οι αμαρτωλοί δανείζουν σε
αμαρτωλούς, για να πάρουν πάλι τα ίσα. Εσείς, όμως, να αγαπάτε τούς εχθρούς σας, και
να αγαθοποιείτε, και να δανείζετε, χωρίς να ελπίζετε σε καμιά απολαβή και ο μισθός σας
θα είναι μεγάλος, και θα είστε γιοι τού Υψίστου επειδή, αυτός είναι αγαθός προς τους
αχάριστους και πονηρούς. Να γίνεστε, λοιπόν, σπλαχνικοί, όπως και ο Πατέρας σας είναι
σπλαχνικός. Και μη κρίνετε, και δεν θα κριθείτε και μη καταδικάζετε, και δεν θα
καταδικαστείτε συγχωρείτε, και θα συγχωρηθείτε. Δίνετε, και θα σας δοθεί καλό μέτρο,
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πιεσμένο, και συγκαθισμένο και υπερξεχειλιζόμενο θα δώσουν στον κόρφο σας επειδή, με
το ίδιο μέτρο με το οποίο μετράτε, θα αντιμετρηθεί σε σας.

ΑΜΠΙΜ
ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΜΠΙΜΠ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 20:6,9
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Τώρα γνώρισα ότι ο Κύριος έσωσε τον χρισμένο του θα τον ακούσει από τον
ουρανό τής αγιότητάς του. Κύριε, σώσε τον βασιλιά και εισάκουσέ μας, την ημέρα που θα
σε επικαλεστούμε.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 9:1-6
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και αφού συγκάλεσε τους δώδεκα μαθητές του, τους έδωσε δύναμη και
εξουσία ενάντια σε όλα τα δαιμόνια, και να θεραπεύουν αρρώστιες. Και τους έστειλε για
να κηρύττουν τη βασιλεία τού Θεού και να γιατρεύουν εκείνους που ασθενούν. Και τους
είπε: Μη κρατάτε τίποτε στον δρόμο, ούτε ράβδους ούτε ταγάρι ούτε ψωμί ούτε ασήμι
ούτε να έχετε από δύο χιτώνες. Και μέσα σε όποιο σπίτι μπείτε, εκεί να μένετε, και από
εκεί να αναχωρείτε. Και όσοι δεν σας δεχθούν, καθώς αναχωρείτε από εκείνη την πόλη,
αποτινάξτε και τη σκόνη από τα πόδια σας, ως μαρτυρία εναντίον τους. Και όταν βγήκαν,
διέρχονταν από κωμόπολη σε κωμόπολη, κηρύττοντας το ευαγγέλιο και θεραπεύοντας
παντού.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 31:23,19
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Αγαπήστε τον Κύριο, όλοι οι όσιοί του ο Κύριος φυλάττει τους πιστούς.
Πόσο μεγάλη είναι η αγαθότητά σου, την οποία φύλαξες σ' εκείνους που σε φοβούνται.
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Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 28:1-20
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και αφού πέρασε το Σάββατο, κατά τα χαράματα της πρώτης ημέρας τής
εβδομάδας, ήρθε η Μαρία η Μαγδαληνή, και η άλλη Μαρία, για να δουν τον τάφο. Και
ξάφνου, έγινε μεγάλος σεισμός επειδή, ένας άγγελος του Κυρίου κατεβαίνοντας από τον
ουρανό, ήρθε και αποκύλισε την πέτρα από τη θύρα, και καθόταν επάνω σ' αυτή. Η δε
όψη του ήταν σαν αστραπή, και το ένδυμά του λευκό σαν χιόνι. Και από τον φόβο του οι
φύλακες ταράχτηκαν, και έγιναν σαν νεκροί. Και αποκρινόμενος ο άγγελος, είπε στις
γυναίκες: Εσείς, μη φοβάστε επειδή, ξέρω, ότι ζητάτε τον Ιησού τον σταυρωμένο δεν
είναι εδώ επειδή, αναστήθηκε, όπως το είχε πει ελάτε, δείτε τον τόπο όπου ήταν
τοποθετημένος ο Κύριος και πηγαίνετε γρήγορα, και πείτε στους μαθητές του ότι,
αναστήθηκε από τους νεκρούς και δέστε, πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία εκεί θα τον
δείτε προσέξτε, σας το είπα. Και αφού βγήκαν γρήγορα από το μνήμα, με φόβο και
μεγάλη χαρά, έτρεξαν να το αναγγείλουν στους μαθητές του. Και ενώ έρχονταν να το
αναγγείλουν στους μαθητές του, ξάφνου, ο Ιησούς τις συνάντησε, λέγοντας: Χαίρετε. Και
εκείνες, αφού πλησίασαν, έπιασαν τα πόδια του, και τον προσκύνησαν. Τότε, ο Ιησούς
λέει σ' αυτές: Μη φοβάστε πηγαίνετε, αναγγείλατε προς τους αδελφούς μου, για να πάνε
στη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν. Και ενώ αυτές αναχωρούσαν, ξάφνου, μερικοί από
τους φύλακες, καθώς ήρθαν στην πόλη, ανήγγειλαν στους αρχιερείς όλα όσα έγιναν. Και
αφού συγκεντρώθηκαν μαζί με τους πρεσβύτερους, και έκαναν συμβούλιο, έδωσαν στους
στρατιώτες αρκετά αργύρια, λέγοντας: Πείτε ότι: Οι μαθητές του, που ήρθαν μέσα στη
νύχτα, τον έκλεψαν, ενώ εμείς κοιμόμασταν και αν αυτό ακουστεί μπροστά στον
ηγεμόνα, εμείς θα τον πείσουμε, και εσάς θα σας απαλλάξουμε από την ευθύνη. Και
εκείνοι, αφού πήραν τα αργύρια, έκαναν όπως τους δίδαξαν. Και η διάδοση αυτή
απλώθηκε ανάμεσα στους Ιουδαίους μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και οι έντεκα μαθητές
πήγαν στη Γαλιλαία, στο βουνό, όπου τους είχε παραγγείλει ο Ιησούς. Και αφού τον
είδαν, τον προσκύνησαν μερικοί, όμως, δίστασαν. Και καθώς ο Ιησούς τους πλησίασε,
τους μίλησε, λέγοντας: Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη.
Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του
Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα
παρήγγειλα σε σας και δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του
αιώνα. Αμήν.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 9:1-27
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους,η
ευλογία τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Δεν είμαι απόστολος; Δεν είμαι ελεύθερος; Δεν είδα τον Ιησού Χριστό τον
Κύριό μας; Δεν είστε εσείς το έργο μου εν Κυρίω; Αν σε άλλους δεν είμαι απόστολος,
αλλά, τουλάχιστον σε σας, είμαι επειδή, η σφραγίδα τής αποστολής μου εν Κυρίω είστε
εσείς. Η απολογία μου σ' εκείνους που με ανακρίνουν είναι αυτή. Μήπως δεν έχουμε
εξουσία να φάμε και να πιούμε; Μήπως δεν έχουμε εξουσία να φέρνουμε μαζί μας μια
αδελφή γυναίκα, όπως και οι υπόλοιποι απόστολοι, και οι αδελφοί τού Κυρίου, και ο
Κηφάς; Ή, εγώ μόνος και ο Βαρνάβας δεν έχουμε εξουσία να μη εργαζόμαστε; Ποιος
εκστρατεύει ποτέ με δικά του έξοδα; Ποιος φυτεύει αμπελώνα, και δεν τρώει από τον
καρπό του; Ή, ποιος ποιμαίνει ποίμνιο, και δεν τρώει από το γάλα τού ποιμνίου; Μήπως
τα λέω αυτά από ανθρώπινη σκοπιά; Ή, δεν τα λέει αυτά και ο νόμος; Επειδή, μέσα στον
νόμο τού Μωυσή είναι γραμμένο: «Δεν θα βάλεις φίμωτρο στο στόμα βοδιού που
αλωνίζει». Μήπως νοιάζεται ο Θεός για τα βόδια; Ή το λέει αυτό, βέβαια, για μας;
Επειδή, για μας γράφτηκε ότι, αυτός που αροτριάζει, πρέπει να αροτριάζει με ελπίδα και
εκείνος που αλωνίζει, πρέπει με ελπίδα να μετέχει στην ελπίδα του. Αν εμείς σπείραμε σε
σας τα πνευματικά, είναι μεγάλο αν εμείς θερίσουμε τα υλικά σας; Αν άλλοι μετέχουν
στην εξουσία αυτή επάνω σας, δεν πρέπει περισσότερο εμείς; Αλλά, δεν
μεταχειριστήκαμε αυτή την εξουσία παρά, υποφέραμε τα πάντα για να μη προξενήσουμε
κάποιο εμπόδιο στο ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν ξέρετε ότι αυτοί που εργάζονται στα
ιερά, τρώνε από το ιερό; Αυτοί που ενασχολούνται στο θυσιαστήριο, παίρνουν μερίδιο
από το θυσιαστήριο; Έτσι διέταξε και ο Κύριος, αυτοί που κηρύττουν το ευαγγέλιο, να
ζουν από το ευαγγέλιο. Όμως, εγώ δεν μεταχειρίστηκα κανένα απ' αυτά, ούτε τα έγραψα
αυτά, για να γίνει σε μένα έτσι επειδή, είναι καλό σε μένα να πεθάνω μάλλον, παρά
κάποιος να ματαιώσει το καύχημά μου. Επειδή, αν κηρύττω το ευαγγέλιο, δεν είναι σε
μένα καύχημα δεδομένου ότι, αυτό μού είναι επιβεβλημένο ως ανάγκη αλλά, αλλοίμονο
είναι σε μένα αν δεν κηρύττω το ευαγγέλιο. Επειδή, αν αυτό το κάνω εκούσια, έχω μισθό
αν, όμως, ακούσια, μου έχουν εμπιστευθεί μια διαχείριση. Ποιος, λοιπόν, είναι ο μισθός
μου; Το να κάνω το ευαγγέλιο του Χριστού αδάπανο καθώς το κηρύττω, ώστε να μη
κάνω κατάχρηση της εξουσίας μου στο ευαγγέλιο. Επειδή, αν και είμαι ελεύθερος από
όλους, δήλωσα τον εαυτό μου σε όλους, για να κερδίσω τούς περισσότερους. Και έγινα
στους Ιουδαίους, σαν Ιουδαίος, για να κερδίσω τούς Ιουδαίους σ' αυτούς που είναι κάτω
από νόμο, σαν να είμαι κάτω από νόμο, για να κερδίσω αυτούς που είναι κάτω από νόμο
σ' αυτούς που είναι χωρίς νόμο, σαν να είμαι χωρίς νόμο, (όχι ότι είμαι χωρίς νόμο στον
Θεό, αλλά με νόμο στον Χριστό), για να κερδίσω αυτούς που είναι χωρίς νόμο έγινα
στους ασθενείς σαν ασθενής, για να κερδήίσω τούς ασθενείς σε όλους έγινα τα πάντα, για
να σώσω με κάθε τρόπο μερικούς. Και το κάνω αυτό για το ευαγγέλιο, για να γίνω
συγκοινωνός του. Δεν ξέρετε ότι, αυτοί που τρέχουν μέσα στο στάδιο, όλοι μεν τρέχουν,
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ένας όμως παίρνει το βραβείο; Έτσι να τρέχετε, ώστε να το πάρετε. Μάλιστα, κάθε
αγωνιζόμενος, εγκρατεύεται σε όλα εκείνοι μεν, για να πάρουν φθαρτό στεφάνι, εμείς
όμως άφθαρτο. Εγώ, λοιπόν, έτσι τρέχω, όχι σαν χωρίς στόχο έτσι πυγμαχώ, όχι σαν να
χτυπάω τον αέρα αλλά, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, μήπως, ενώ κήρυξα σε
άλλους, εγώ γίνω αδόκιμος. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς

πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Α’ 1:1-12
Η επιστολή του αποστόλου Πέτρου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο Πέτρος,απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους παρεπίδημους, τους
διασκορπισμένους στον Πόντο, τη Γαλατία, την Καππαδοκία, την Ασία και τη Βιθυνία,
εκλεκτούς, σύμφωνα με την πρόγνωση του Πατέρα Θεού, με τον αγιασμό τού Πνεύματος,
σε υπακοή και ραντισμό τού αίματος του Ιησού Χριστού είθε χάρη και ειρήνη να
πληθύνει σε σας. Άξιος ευλογίας είναι ο Θεός και Πατέρας τού Κυρίου μας Ιησού
Χριστού, ο οποίος, σύμφωνα με το πολύ του έλεος μας αναγέννησε σε μια ζωντανή
ελπίδα, διαμέσου τής ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, σε μια
κληρονομία άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη, που είναι φυλαγμένη για μας στους
ουρανούς οι οποίοι φρουρούμαστε με τη δύναμη του Θεού διαμέσου τής πίστης, σε
σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί κατά τον έσχατο καιρό. Για το οποίο νιώθετε αγαλλίαση,
αν και τώρα, (εφόσον χρειαστεί), λυπηθείτε λίγο μέσα σε διάφορους πειρασμούς, ώστε η
δοκιμή τής πίστης σας, η οποία είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται,
δοκιμάζεται όμως διαμέσου τής φωτιάς, βρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα, όταν ο
Ιησούς Χριστός φανερωθεί τον οποίο, αν και δεν είδατε, αγαπάτε στον οποίο, αν και τώρα
δεν τον βλέπετε, πιστεύοντας όμως, νιώθετε αγαλλίαση με χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη,
απολαμβάνοντας το τέλος τής πίστης σας, τη σωτηρία των ψυχών για την οποία σωτηρία
αναζήτησαν με επιμέλεια και ερεύνησαν οι προφήτες, που προφήτευσαν για τη χάρη, που
επρόκειτο νάρθει σε σας ερευνώνας, σε ποια περίσταση και σε ποιον καιρό φανέρωνε το
Πνεύμα τού Χριστού που ήταν μέσα τους, όταν από πριν έδινε μαρτυρία για τα παθήματα
του Χριστού, και τις δόξες ύστερα απ' αυτά στους οποίους αποκαλύφθηκε ότι, όχι για τον
εαυτό τους, αλλά για μας υπηρετούσαν αυτά, που σας αναγγέλθηκαν τώρα διαμέσου
εκείνων που σας κήρυξαν το ευαγγέλιο, με το Άγιο Πνεύμα που στάλθηκε από τον
ουρανό, στα οποία οι άγγελοι επιθυμούν, σκύβοντας, να εμβαθύνουν. Μην αγαπάτε τον

κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του
παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 5:12-21
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
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είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος,η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και πολλά σημεία και τέρατα γίνονταν μέσα στον λαό διαμέσου των χεριών
των αποστόλων και ήσαν όλοι ως μια ψυχή μέσα στη στοά τού Σολομώντα. Από δε τους
υπόλοιπους δεν τολμούσε κανένας να προσκολληθεί σ' αυτούς ο λαός, όμως, τους
μεγάλυνε. Και όλο και περισσότερο προσθέτονταν αυτοί που πίστευαν στον Κύριο, πλήθη
και ανδρών και γυναικών, ώστε έφερναν έξω στις πλατείες τούς ασθενείς, και τους
έβαζαν σε κλίνες και κρεβάτια, για να επισκιάσει έστω κάποιον απ' αυτούς η σκιά τού
Πέτρου, καθώς ερχόταν. Συγκεντρωνόταν δε και ένα πλήθος από τις πόλεις γύρω από την
Ιερουσαλήμ, φέρνοντας ασθενείς και εκείνους που ενοχλούνταν από ακάθαρτα πνεύματα
οι οποίοι όλοι θεραπεύονταν. Κι αφού σηκώθηκε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήσαν μαζί
του, οι οποίοι ήσαν η αίρεση των Σαδδουκαίων, γέμισαν από ζηλοτυπία και έβαλαν τα
χέρια τους επάνω στους αποστόλους, και τους έβαλαν σε δημόσια φυλακή. Όμως,
άγγελος του Κυρίου κατά τη νύχτα άνοιξε τις θύρες τής φυλακής, και αφού τους έβγαλε
έξω, είπε: Πηγαίνετε, και καθώς θα σταθείτε, μιλάτε προς τον λαό μέσα στο ιερό όλα τα
λόγια αυτής τής ζωής. Όταν δε το άκουσαν, μπήκαν την αυγή στο ιερό, και δίδασκαν. Και
καθώς ήρθε ο αρχιερέας, και εκείνοι που ήσαν μαζί του, συγκάλεσαν το συνέδριο και
ολόκληρη τη γερουσία των γιων τού Ισραήλ, και έστειλαν στο δεσμωτήριο, για να τους
φέρουν. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και

σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.

Ψαλμός 89:7
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο Θεός είναι υπερβολικά φοβερός στη βουλή των αγίων, και σεβαστός σε
όλους όσους βρίσκονται ολόγυρά του.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 10:1-20
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Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ύστερα απ' αυτά, ο Κύριος διόρισε και άλλους 70, και τους έστειλε ανά
δύο πριν απ' αυτόν σε κάθε πόλη και τόπο, όπου επρόκειτο αυτός να πάει. Τους έλεγε,
λοιπόν: Ο μεν θερισμός είναι πολύς, οι εργάτες όμως λίγοι παρακαλέστε, λοιπόν, τον
Κύριο του θερισμού να βγάλει εργάτες στον θερισμό του. Πηγαίνετε δέστε, εγώ σας
στέλνω σαν αρνιά ανάμεσα σε λύκους. Μη βαστάζετε βαλάντιο ούτε ταγάρι ούτε
υποδήματα και μη χαιρετήσετε στον δρόμο κανέναν. Και μέσα σε όποιο σπίτι μπαίνετε,
πρώτα να λέτε: Ειρήνη σ' αυτό το σπίτι. Και αν μεν υπάρχει εκεί ένας γιος ειρήνης, η
ειρήνη σας θα αναπαυθεί επάνω του ειδάλλως, θα επιστρέψει σε σας. Και σ' αυτό το σπίτι
να μένετε, τρώγοντας και πίνοντας αυτά που σας δίνονται απ' αυτούς· επειδή, ο εργάτης
είναι άξιος του μισθού του μη πηγαίνετε από σπίτι σε σπίτι. Και μέσα σε όποια πόλη
μπαίνετε, και σας δέχονται, να τρώτε αυτά που σας παραθέτουν, και να θεραπεύετε τους
ασθενείς, που είναι μέσα σ' αυτή, και να τους λέτε: Πλησίασε σε σας η βασιλεία τού
Θεού. Μέσα σε όποια πόλη, όμως, μπαίνετε, και δεν σας δέχονται, αφού βγείτε έξω στις
πλατείες της, να πείτε: Και τη σκόνη που κόλλησε σε μας από την πόλη σας την
αποτινάζουμε σε σας όμως, να γνωρίζετε τούτο, ότι πλησίασε σε σας η βασιλεία τού
Θεού. Και σας λέω, ότι κατά την ημέρα εκείνη ελαφρότερη θα είναι η τιμωρία στα
Σόδομα, παρά σ' εκείνη την πόλη. Αλλοίμονο σε σένα, Χοραζίν αλλοίμονο σε σένα,
Βηθσαϊδά επειδή, αν τα θαύματα, που έγιναν ανάμεσά σας, γίνονταν στην Τύρο και στη
Σιδώνα, πριν από πολύ καιρό θα μετανοούσαν, καθισμένες με σάκο και στάχτη. Όμως,
στην Τύρο και στη Σιδώνα ελαφρότερη θα είναι η τιμωρία στην κρίση, παρά σε σας. Και
εσένα, Καπερναούμ, που υψώθηκες μέχρι τον ουρανό, θα σε κατεβάσουν μέχρι τον άδη.
Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα και όποιος αθετεί εσάς, αθετεί εμένα και εκείνος που
αθετεί εμένα, αθετεί αυτόν που με απέστειλε. Και οι 70 επέστρεψαν με χαρά, λέγοντας:
Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας στο όνομά σου. Και τους είπε: Έβλεπα τον
σατανά που έπεσε από τον ουρανό σαν αστραπή. Δέστε, σας δίνω εξουσία στο να πατάτε
επάνω σε φίδια και σκορπιούς, κι επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτε δεν θα
σας βλάψει. Εντούτοις, μη χαίρεστε σ' αυτό, ότι τα πνεύματα υποτάσσονται σε σας αλλά,
να χαίρεστε περισσότερο ότι, τα ονόματά σας γράφτηκαν στους ουρανούς.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΜΠΙΜΠ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 128:1,5
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Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Μακάριος καθένας που φοβάται τον Κύριο, που περπατάει στους δρόμους
του. Ο Κύριος θα σε ευλογήσει από τη Σιών, και θα δεις το καλό τής Ιερουσαλήμ όλες τις
ημέρες τής ζωής σου.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 16:1-18
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Έλεγε μάλιστα και στους μαθητές του: Υπήρχε κάποιος άνθρωπος πλούσιος,
ο οποίος είχε έναν διαχειριστή κι αυτός κατηγορήθηκε σ' αυτόν ότι διασκορπίζει τα
υπάρχοντά του. Και καθώς τον φώναξε, είπε σ' αυτόν: Τι είναι αυτό που ακούω για σένα;
Απόδωσε τον λογαριασμό τής διαχείρισής σου επειδή, δεν θα μπορέσεις πλέον να είσαι
διαχειριστής. Και ο διαχειριστής είπε μέσα του: Τι να κάνω, επειδή ο κύριός μου αφαιρεί
από μένα τη διαχείριση; Να σκάβω, δεν μπορώ, να ζητάω, ντρέπομαι κατάλαβα τι πρέπει
να κάνω, για να με δεχθούν στα σπίτια τους, όταν αποβληθώ από τη διαχείριση. Και αφού
προσκάλεσε έναν-έναν ξεχωριστά τους χρεοφειλέτες τού κυρίου του, είπε στον πρώτο:
Πόσο χρωστάς στον κύριό μου; Και εκείνος είπε: 100 βάτους λάδι. Και του είπε: Πάρε το
έγγραφό σου, και αφού καθήσεις, γράψε γρήγορα 50. Έπειτα, είπε σε έναν άλλον: Κι εσύ,
πόσο χρωστάς; Και εκείνος είπε: 100 κόρους σιτάρι. Και του λέει: Πάρε το έγγραφό σου,
και γράψε 80. Και ο κύριος επαίνεσε τον άδικο οικονόμο, ότι έπραξε φρόνιμα επειδή, οι
γιοι αυτού τού αιώνα είναι φρονιμότεροι στη δική τους γενεά, από τους γιους τού φωτός.
Και εγώ σας λέω: Κάντε για τον εαυτό σας φίλους από τον μαμωνά τής αδικίας, για να
σας δεχθούν στις αιώνιες σκηνές, όταν εκλείψετε. Ο πιστός στο ελάχιστο, και στο πολύ
είναι πιστός και ο άδικος στο ελάχιστο, και στο πολύ είναι άδικος. Αν, λοιπόν, στον άδικο
μαμωνά δεν φανήκατε πιστοί, ποιος θα σας εμπιστευθεί τον αληθινό πλούτο; Και αν στο
ξένο δεν φανήκατε πιστοί, ποιος θα σας δώσει το δικό σας; Κανένας δούλος δεν μπορεί να
δουλεύει δύο κυρίους επειδή, ή τον έναν θα μισήσει, και τον άλλον θα αγαπήσει ή στον
έναν θα προσκολληθεί, και τον άλλον θα καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε τον
Θεό και τον μαμωνά. Και όλα αυτά τα άκουγαν και οι Φαρισαίοι, που ήσαν φιλάργυροι
και τον περιγελούσαν. Και τους είπε: Εσείς είστε που δικαιώνετε τον εαυτό σας μπροστά
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στους ανθρώπους ο Θεός, όμως, γνωρίζει τις καρδιές σας επειδή, εκείνο που είναι υψηλό
ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι βδέλυγμα μπροστά στον Θεό. Ο νόμος και οι προφήτες
υπήρχαν μέχρι τον Ιωάννη από τότε η βασιλεία τού Θεού εξαγγέλλεται ως χαρμόσυνο
άγγελμα, και κάθε ένας βιάζεται να μπει μέσα σ' αυτή. Και είναι ευκολότερο ο ουρανός
και η γη να παρέλθουν, παρά μία κεραία τού νόμου να πέσει. Καθένας που χωρίζεται από
τη γυναίκα του και νυμφεύεται άλλη, μοιχεύει και καθένας, που νυμφεύεται γυναίκα
χωρισμένη από άνδρα, μοιχεύε.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 41:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Μακάριος εκείνος που επιβλέπει στον φτωχό σε ημέρα θλίψης θα τον
ελευθερώσει ο Κύριος. Ο Κύριος θα τον φυλάξει, και θα διατηρήσει τη ζωή του μακάριος
θα είναι επάνω στη γη.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 16:2-8
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και πολύ πρωί, την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, έρχονται στον τάφο, όταν
ανέτειλε ο ήλιος. Και αναμεταξύ τους έλεγαν: Ποιος θα αποκυλίσει σε μας την πέτρα από
τη θύρα τού μνήματος; Και, καθώς σήκωσαν το βλέμμα τους, παρατηρούν ότι η πέτρα
ήταν ήδη αποκυλισμένη επειδή, ήταν υπερβολικά μεγάλη. Και όταν μπήκαν στο μνήμα,
είδαν έναν νεανία να κάθεται στα δεξιά, ντυμένο με άσπρη στολή και τρόμαξαν. Και
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εκείνος λέει σ' αυτές: Μη τρομάζετε τον Ιησού ζητάτε, τον Ναζαρηνό, τον σταυρωμένο
αναστήθηκε, δεν είναι εδώ δέστε, ο τόπος όπου τον είχαν βάλει. Αλλά, πηγαίνετε, πείτε
στους μαθητές του, και στον Πέτρο, ότι πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία εκεί θα τον
δείτε, όπως σας είχε πει. Και αφού βγήκαν γρήγορα έξω, έφυγαν από το μνήμα αλλά τις
κατείχε τρόμος και έκσταση και δεν είπαν τίποτε σε κανέναν επειδή, φοβόνταν.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΕΣ 1:1-24
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Γαλάτες,η ευλογία
τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο Παύλος , απόστολος όχι από ανθρώπους ούτε διαμέσου ανθρώπου, αλλά
διαμέσου τού Ιησού Χριστού, και του Θεού Πατέρα, που τον ανέστησε από τους νεκρούς,
και όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου, προς τις εκκλησίες τής Γαλατίας χάρη να είναι σε
σας και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα, και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που έδωσε τον
εαυτό του εξαιτίας των αμαρτιών μας, για να μας ελευθερώσει από τον παρόντα πονηρό
αιώνα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα μας στον οποίο ας είναι η δόξα
στους αιώνες των αιώνων. Θαυμάζω ότι τόσο γρήγορα μεταφέρεστε από εκείνον, που σας
κάλεσε με τη χάρη τού Ιησού Χριστού, σε άλλο ευαγγέλιο το οποίο δεν είναι άλλο αλλά,
υπάρχουν μερικοί που σας ταράζουν, και θέλουν να μετατρέψουν το ευαγγέλιο του
Χριστού. Αλλά, και αν εμείς ή άγγελος από τον ουρανό κηρύττει σε σας ένα άλλο
ευαγγέλιο, παρά εκείνο που σας κηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Όπως είχαμε πει πρωτύτερα,
λέω και τώρα ξανά: Αν κάποιος κηρύττει σε σας ένα άλλο ευαγγέλιο, παρά εκείνο που
παραλάβατε, ας είναι ανάθεμα. Επειδή, τώρα ανθρώπους πείθω ή τον Θεό; Ή ζητάω να
αρέσω σε ανθρώπους; Επειδή, αν ακόμα άρεσα σε ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος τού
Χριστού. Αλλά, αδελφοί, σας κάνω γνωστό ότι το ευαγγέλιο που κηρύχθηκε από μένα δεν
είναι ανθρώπινο επειδή, ούτε εγώ το παρέλαβα από άνθρωπο ούτε το διδάχθηκα, αλλά
διαμέσου αποκάλυψης του Ιησού Χριστού. Επειδή, ακούσατε την άλλοτε διαγωγή μου
στον Ιουδαϊσμό, ότι καταδίωκα την εκκλησία τού Θεού με υπερβολικό τρόπο, και την
κακοποιούσα και πρόκοβα στον Ιουδαϊσμό περισσότερο από πολλούς συνομηλίκους στο
γένος μου, καθώς ήμουν περισσότερο ζηλωτής στις πατρικές μου παραδόσεις. Και όταν ο
Θεός ευδόκησε, αυτός που με ξεχώρισε από την κοιλιά τής μητέρας μου, και με κάλεσε
διαμέσου τής χάρης του, για να αποκαλύψει τον Υιό του μέσα σε μένα, για να τον
κηρύττω ανάμεσα στα έθνη, αμέσως δεν συμβουλεύθηκα σάρκα και αίμα ούτε ανέβηκα
στα Ιεροσόλυμα προς τους αποστόλους, που ήσαν πριν από μένα, αλλά έφυγα στην
Αραβία, και επέστρεψα ξανά στη Δαμασκό. Έπειτα, ύστερα από τρία χρόνια, ανέβηκα
στα Ιεροσόλυμα, για να γνωρίσω τον Πέτρο προσωπικά και έμεινα κοντά του 15 ημέρες
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άλλον, όμως, από τους αποστόλους δεν είδα, παρά τον Ιάκωβο, τον αδελφό τού Κυρίου.
Και όσα σας γράφω, δέστε, μπροστά στον Θεό ομολογώ, ότι δεν ψεύδομαι. Έπειτα, ήρθα
στους τόπους τής Συρίας και της Κιλικίας και προσωπικά ήμουν άγνωστος στις εκκλησίες
τού Χριστού στην Ιουδαία άκουγαν δε μονάχα, ότι: Αυτός που άλλοτε μας καταδίωκε,
τώρα κηρύττει την πίστη, που κάποτε καταπολεμούσε. Και δόξαζαν τον Θεό εξαιτίας μου.

Η χάρη του Θεού πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΟΥΔΑ 1:14-25
Η επιστολή του αποστόλου Ιούδα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Προφήτευσε, μάλιστα, γι' αυτούς και ο Ενώχ, έβδομος μετά τον Αδάμ,
λέγοντας: «Να! ήρθε ο Κύριος με μυριάδες αγίων του, για να κάνει κρίση ενάντια σε
όλους, και να ελέγξει όλους τούς ασεβείς απ' αυτούς, για όλα τα έργα τής ασέβειάς τους,
που έπραξαν, και για όλα τα σκληρά λόγια, που μίλησαν εναντίον του οι ασεβείς
αμαρτωλοί. Αυτοί είναι γογγυστές, μεμψίμοιροι, που περπατούν σύμφωνα με τις
επιθυμίες τους και το στόμα τους μιλάει υπερήφανα, και κολακεύουν πρόσωπα για χάρη
ωφέλειας. Αλλά, εσείς, αγαπητοί, θυμηθείτε τα λόγια που από πριν έχουν ειπωθεί από
τους αποστόλους τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι, σας έλεγαν πως, «στον έσχατο
καιρό θάρθουν εμπαίκτες, οι οποίοι θα περπατούν σύμφωνα με τις ασεβείς επιθυμίες
τους». Αυτοί είναι εκείνοι που αποχωρίζουν τον εαυτό τους, είναι άνθρωποι ζωώδεις, οι
οποίοι Πνεύμα δεν έχουν. Εσείς, όμως, αγαπητοί, ενώ θα εποικοδομείτε τον εαυτό σας
επάνω στην αγιότατη πίστη σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω, φυλάξτε τον εαυτό
σας στην αγάπη τού Θεού, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε
αιώνια ζωή. Και άλλους μεν ελεείτε, κάνοντας διάκριση άλλους, δε, σώζετε με φόβο,
αρπάζοντάς τους από τη φωτιά, μισώντας και τον μολυσμένο από τη σάρκα χιτώνα. Σ'
αυτόν, όμως, που μπορεί να σας φυλάξει άπταιστους, και να σας στήσει μπροστά στη
δόξα του, χωρίς ψεγάδι, με αγαλλίαση, στον μόνο σοφό Θεό, τον Σωτήρα μας, ας είναι
δόξα και μεγαλοσύνη, κυριαρχία και εξουσία, και τώρα και σε όλους τούς αιώνες. Αμήν.

Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι
επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει
αιώνια αμήν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 5:19-23
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
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μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Όμως, άγγελος του Κυρίου κατά τη νύχτα άνοιξε τις θύρες τής φυλακής, και
αφού τους έβγαλε έξω, είπε: Πηγαίνετε, και καθώς θα σταθείτε, μιλάτε προς τον λαό μέσα
στο ιερό όλα τα λόγια αυτής τής ζωής. Όταν δε το άκουσαν, μπήκαν την αυγή στο ιερό,
και δίδασκαν. Και καθώς ήρθε ο αρχιερέας, και εκείνοι που ήσαν μαζί του, συγκάλεσαν
το συνέδριο και ολόκληρη τη γερουσία των γιων τού Ισραήλ, και έστειλαν στο
δεσμωτήριο, για να τους φέρουν. Όταν δε οι υπηρέτες ήρθαν, δεν τους βρήκαν στη
φυλακή και αφού επέστρεψαν, ανήγγειλαν, λέγοντας ότι: Το μεν δεσμωτήριο το βρήκαμε
κλεισμένο με κάθε ασφάλεια, και τους φύλακες να στέκονται έξω, μπροστά από τις θύρες
ανοίγοντας, όμως, δεν βρήκαμε μέσα κανέναν. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται,

αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 119:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Μακάριοι οι άμωμοι στον δρόμο τους αυτοί που περπατούν στον νόμο τού
Κυρίου. Μακάριοι όσοι φυλάττουν τα μαρτύριά του, αυτοί που τον εκζητούν με όλη την
καρδιά.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 18:1-9
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Κατά την ώρα εκείνη ήρθαν οι μαθητές στον Ιησού, λέγοντας: Ποιος είναι,
άραγε, μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών; Και ο Ιησούς, προσκαλώντας ένα
παιδάκι, το έστησε στο μέσον τους, και είπε: Σας διαβεβαιώνω, αν δεν επιστρέψετε, και
γίνετε σαν τα παιδάκια, δεν θα μπείτε μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Όποιος, λοιπόν,
ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδάκι, αυτός είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία
των ουρανών και όποιος δεχθεί ένα τέτοιο παιδάκι στο όνομά μου, δέχεται εμένα. Όποιος,
όμως, σκανδαλίσει ένα απ' αυτά τα μικρά, που πιστεύουν σε μένα, τον συμφέρει να
κρεμάσει στο λαιμό του μια μυλόπετρα, και να καταποντιστεί στο πέλαγος της θάλασσας.
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Αλλοίμονο στον κόσμο για τα σκάνδαλα επειδή, τα σκάνδαλα είναι ανάγκη να έρθουν
όμως, αλλοίμονο στον άνθρωπο εκείνον, διαμέσου του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. Και
αν το χέρι σου ή το πόδι σου σε σκανδαλίζει, κόψτα , και πέταξέ τα από πάνω σου είναι
καλύτερο σε σένα να μπεις μέσα στη ζωή χωλός ή κουλός, παρά έχοντας δύο χέρια ή δύο
πόδια να ριχτείς στην αιώνια φωτιά. Και αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλτο, και
πέταξέ το από πάνω σου είναι καλύτερο σε σένα να μπεις μέσα στη ζωή μονόφθαλμος,
παρά έχοντας δύο μάτια να ριχτείς στη γέεννα της φωτιάς.

ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΜΠΙΜΠ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 52:9,8
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θα ελπίζω στο όνομά σου, επειδή είναι αγαθό μπροστά στους οσίους σου.
Εγώ θα ελπίζω στο έλεος του Θεού στον αιώνα του αιώνα.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 14:7-15
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Είπε μάλιστα μια παραβολή στους καλεσμένους, επειδή παρατηρούσε με
ποιον τρόπο διάλεγαν τις πρωτοκαθεδρίες, λέγοντάς τους: Όταν προσκληθείς από κάποιον
σε γάμους, μη καθήσεις στην πρώτη θέση, μήπως και υπάρχει κάποιος καλεσμένος απ'
αυτόν πιο επίσημος από σένα,και καθώς έρθει εκείνος, που κάλεσε εσένα κι αυτόν, σου
πει: Δώσε τη θέση σ' αυτόν· και τότε αρχίσεις με ντροπή να παίρνεις την τελευταία θέση.
Αλλά, όταν προσκληθείς, πήγαινε και κάθησε στην τελευταία θέση, για να σου πει, όταν
έρθει εκείνος που σε κάλεσε: Φίλε, ανέβα πιο ψηλά. Τότε, θα έχεις δόξα μπροστά στους
συγκαθήμενους μαζί σου. Επειδή, όποιος υψώνει τον εαυτό του, θα ταπεινωθεί και όποιος
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ταπεινώνει τον εαυτό του, θα υψωθεί. Έλεγε μάλιστα σ' εκείνον που τον προσκάλεσε:
Όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, μη προσκαλείς τούς φίλους σου ούτε τους αδελφούς σου
ούτε τους συγγενείς σου ούτε και πλούσιους γείτονες μήπως σε αντικαλέσουν κι αυτοί και
γίνει σε σένα ανταπόδοση. Αλλά, όταν κάνεις υποδοχή, να προσκαλείς φτωχούς,
σακάτηδες, χωλούς, τυφλούς. Και θα είσαι μακάριος επειδή, δεν έχουν να σου
ανταποδώσουν δεδομένου ότι, η ανταπόδοση θα γίνει σε σένα κατά την ανάσταση των
δικαίων. Και ακούγοντας αυτά ένας από τους συγκαθήμενους, του είπε: Μακάριος όποιος
φάει ψωμί στη βασιλεία τού Θεού.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 135:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Αινείτε το όνομα του Κυρίου αινείτε, δούλοι τού Κυρίου, εσείς που στέκεστε
στον οίκο τού Κυρίου, στις αυλές τού οίκου του Θεού μας.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 24:1-12
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, ενώ ακόμα ήταν βαθιά χαράματα,
ήρθαν στο μνήμα, φέρνοντας τα αρώματα που ετοίμασαν και μερικές άλλες γυναίκες
ήσαν μαζί τους. Βρήκαν, όμως, την πέτρα αποκυλισμένη από το μνήμα. Και όταν μπήκαν
μέσα δεν βρήκαν το σώμα τού Κυρίου Ιησού. Και ενώ ήσαν σε απορία για τούτο, ξάφνου,
δύο άνδρες με ιμάτια αστραφτερά στάθηκαν μπροστά τους. Και καθώς εκείνες
φοβήθηκαν, και έσκυψαν το πρόσωπο στη γη, είπαν σ' αυτές: Γιατί ζητάτε τον ζωντανό
ανάμεσα στους νεκρούς; Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε. Θυμηθείτε πώς σας είχε
μιλήσει, ενώ βρισκόταν ακόμα στη Γαλιλαία, λέγοντας, ότι: Ο Υιός τού ανθρώπου πρέπει
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να παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών ανθρώπων, και να σταυρωθεί, και την τρίτη ημέρα να
αναστηθεί. Και θυμήθηκαν τα λόγια του. Και αφού επέστρεψαν από το μνήμα,
ανήγγειλαν όλα αυτά στους έντεκα και σε όλους τους υπόλοιπους. Κι αυτές ήσαν η
Μαρία Μαγδαληνή και η Ιωάννα και η Μαρία, η μητέρα τού Ιακώβου, και οι υπόλοιπες
μαζί μ' αυτές, που έλεγαν αυτά στους αποστόλους. Και τα λόγια τους φάνηκαν μπροστά
τους σαν φλυαρία, και δεν τις πίστευαν. Ο Πέτρος, όμως, έτρεξε στο μνήμα, και, καθώς
έσκυψε μέσα, βλέπει τα σάβανα να κείτονται μόνα τους και αναχώρησε θαυμάζοντας από
μέσα του για το γεγονός.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΙΜΟΘΕΟ Α’ 6:3-16
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο,η ευλογία τους
ας είναι μαζί μας αμήν.
Αν κάποιος διδάσκει διαφορετικές διδασκαλίες, και δεν ακολουθεί τα
υγιαίνοντα λόγια τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και τη διδασκαλία, αυτή σύμφωνα με
την ευσέβεια, είναι τυφλωμένος από υπερηφάνεια, και δεν ξέρει τίποτε, αλλά νοσεί για
συζητήσεις και λογομαχίες από τις οποίες προέρχεται φθόνος, φιλονικία, βλασφημίες,
πονηρές υπόνοιες, μάταιες συζητήσεις ανθρώπων με διεφθαρμένον τον νου, και οι οποίοι
έχουν αποστερηθεί την αλήθεια, νομίζουν δε την ευσέβεια ότι είναι μέσον για πλουτισμό.
Από τέτοιου είδους ανθρώπους να απομακρύνεσαι. Μεγάλος δε πλουτισμός είναι η
ευσέβεια, με αυτάρκεια. Επειδή, δεν φέραμε τίποτε μέσα στον κόσμο είναι φανερό ότι
ούτε και μπορούμε να μεταφέρουμε έξω απ' αυτόν κάτι μαζί μας. Έχοντας, μάλιστα,
διατροφές και σκεπάσματα, ας αρκούμαστε σ' αυτά. Όσοι, βέβαια, θέλουν να πλουτίζουν,
πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα, και σε πολλές ανόητες και βλαβερές επιθυμίες, που
βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Επειδή, ρίζα όλων των κακών είναι η
φιλαργυρία την οποία μερικοί, καθώς την ορέχθηκαν, αποπλανήθηκαν από την πίστη και
πέρασαν τον εαυτό τους μέσα από πολλές οδύνες. Εσύ, όμως, ω άνθρωπε του Θεού, αυτά
απόφευγέ τα και επιδίωκε δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα.
Αγωνίζου τον καλό αγώνα τής πίστης, κράτα την αιώνια ζωή, στην οποία και
προσκλήθηκες, και ομολόγησες την καλή μαρτυρία, μπροστά σε πολλούς μάρτυρες.
Παραγγέλλω σε σένα μπροστά στον Θεό, ο οποίος ζωοποιεί τα πάντα, και στον Ιησού
Χριστό, που έδωσε μαρτυρία τής καλής ομολογίας μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο, φύλαξε
την εντολή αμόλυντη, άμεμπτη, μέχρι την επιφάνεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την
οποία θα δείξει σε καθορισμένους καιρούς ο μακάριος και μόνος Δεσπότης, ο Βασιλιάς
αυτών που βασιλεύουν και ο Κύριος αυτών που κυριεύουν, ο οποίος αυτός μόνος έχει την
αθανασία, που κατοικεί σε απρόσιτο φως, τον οποίο κανένας από τους ανθρώπους δεν
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είδε ούτε μπορεί να δει στον οποίο ας είναι τιμή και αιώνια κυριαρχική εξουσία. Αμήν. Η

χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 3:1-12
Η επιστολή του αποστόλου Ιακώβου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Μη γίνεστε πολλοί δάσκαλοι, αδελφοί μου, ξέροντας ότι μεγαλύτερη
κατάκριση θα πάρουμε επειδή, σε πολλά φταίμε όλοι μας. Αν κάποιος δεν φταίει σε λόγο,
αυτός είναι τέλειος άνδρας, είναι δυνατός να χαλιναγωγήσει και ολόκληρο το σώμα.
Δέστε, στα στόματα των αλόγων βάζουμε τα χαλινάρια, για να πείθονται σε μας, και
μεταφέρουμε ολόκληρο το σώμα τους. Δέστε, και τα πλοία, που είναι τόσο μεγάλα,
ωθούμενα από σφοδρούς ανέμους, μεταφέρονται από ένα ελάχιστο πηδάλιο, όπου αν
θέλει η επιθυμία εκείνου που το κυβερνά. Έτσι και η γλώσσα, είναι μικρό μέλος, όμως,
κομπάζει για μεγάλα πράγματα. Δέστε, λίγη φωτιά πόσο μεγάλη ύλη ανάβει και η γλώσσα
είναι φωτιά, ο κόσμος τής αδικίας. Έτσι, ανάμεσα στα μέλη μας, η γλώσσα είναι που
μολύνει ολόκληρο το σώμα, και η οποία φλογίζει τον τροχό τού βίου, και φλογίζεται από
τη γέννα. Επειδή, κάθε είδος θηρίων και πουλιών, ερπετών και θαλάσσιων όντων,
δαμάζεται, και δαμάστηκε από την ανθρώπινη φύση η γλώσσα, όμως, κανένας από τους
ανθρώπους δεν μπορεί να δαμάσει είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη από θανατηφόρο
φάρμακο. Διαμέσου αυτής ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα, και διαμέσου αυτής
καταριόμαστε τους ανθρώπους, που πλάστηκαν καθ' ομοίωση του Θεού. Από το ίδιο
στόμα βγαίνει ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, έτσι να γίνονται αυτά.
Μήπως η πηγή από την ίδια τρύπα αναβλύζει το γλυκό και το πικρό; Μήπως είναι
δυνατόν, αδελφοί μου, η συκιά να κάνει ελιές ή η άμπελος σύκα; Έτσι, καμιά πηγή δεν
είναι δυνατόν να κάνει νερό αλμυρό και γλυκό. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα

είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος
εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 18:12-23
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και όταν ανθύπατος της Αχαϊας ήταν ο Γαλλίωνας, οι Ιουδαίοι ξεσηκώθηκαν
με μία γνώμη ενάντια στον Παύλο, και τον έφεραν στο δικαστήριο, λέγοντας, ότι: Αυτός
πείθει τούς ανθρώπους να λατρεύουν τον Θεό αντίθετα προς τον νόμο. Και όταν ο
Παύλος επρόκειτο να ανοίξει το στόμα, ο Γαλλίωνας είπε στους Ιουδαίους: Αν μεν ήταν
κάποιο αδίκημα ή πονηρό ραδιούργημα, ω Ιουδαίοι, εύλογα θα σας ανεχόμουν αν, όμως,
είναι ζήτημα για λέξεις και ονόματα και τον νόμο σας, δείτε τα εσείς οι ίδιοι επειδή,
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κριτής γι' αυτά εγώ δεν θέλω να γίνω. Και τους έδιωξε από το δικαστήριο. Και όλοι οι
Έλληνες, αφού έπιασαν τον αρχισυνάγωγο Σωσθένη, τον χτυπούσαν μπροστά στο
δικαστήριο και τον Γαλλίωνα δεν τον ένοιαζε καθόλου γι' αυτά. Και ο Παύλος, αφού
έμεινε ακόμα αρκετές ημέρες εκεί, έπειτα αποχαιρετώντας τούς αδελφούς, εξέπλευσε στη
Συρία και μαζί του η Πρίσκιλλα και ο Ακύλας, αφού ξύρισε το κεφάλι στις Κεχρεές
επειδή, είχε ευχή. Και έφτασε στην Έφεσο, και άφησε εκείνους εκεί, αυτός όμως
μπαίνοντας μέσα στη συναγωγή, ήρθε σε συζήτηση με τους Ιουδαίους. Και ενώ τον
παρακαλούσαν να μείνει περισσότερο καιρό κοντά τους, δεν συγκατένευσε αλλά, τους
αποχαιρέτησε, λέγοντας: Πρέπει οπωσδήποτε να κάνω την ερχόμενη γιορτή στα
Ιεροσόλυμα, θα επιστρέψω όμως πάλι σε σας, του Θεού θέλοντος. Και απέπλευσε από
την Έφεσο. Και όταν αποβιβάστηκε στην Καισάρεια, ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ και αφού
χαιρέτησε την εκκλησία, κατέβηκε στην Αντιόχεια. Και αφού διέμεινε λίγο καιρό, βγήκε
έξω, και διερχόταν διαδοχικά τη γη τής Γαλατίας και τη Φρυγία, επιστηρίζοντας όλους
τούς μαθητές. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και

σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.

Ψαλμός 145:17,18
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Δίκαιος ο Κύριος σε όλους τους δρόμους του, και αγαθός σε όλα τα έργα
του. Ο Κύριος είναι κοντά σε όλους εκείνους που τον επικαλούνται σε όλους εκείνους
που τον επικαλούνται αληθινά.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 9:10-17
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος,Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και όταν οι απόστολοι επέστρεψαν, του διηγήθηκαν όσα έπραξαν και αφού
τούς πήρε μαζί του, αποσύρθηκε κατ' ιδίαν σε έναν ερημικό τόπο κάποιας πόλης, που
ονομαζόταν Βηθσαϊδά. Και όταν τα πλήθη το κατάλαβαν, τον ακολούθησαν και καθώς
τους δέχθηκε, τους μιλούσε για τη βασιλεία τού Θεού, και εκείνους που είχαν ανάγκη από
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θεραπεία, τους γιάτρευε. Και η ημέρα άρχισε να τελειώνει και καθώς τον πλησίασαν οι
δώδεκα τού είπαν: Απόλυσε το πλήθος, για να πάνε στις γύρω κωμοπόλεις και τα
χωράφια, και να βρουν καταλύματα, και να βρουν τροφές επειδή, εδώ είμαστε σε ερημικό
τόπο. Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Δώστε τους εσείς να φάνε. Και εκείνοι είπαν: Εμείς δεν
έχουμε περισσότερα από πέντε ψωμιά και δύο ψάρια, εκτός αν πάμε εμείς και
αγοράσουμε τροφές για ολόκληρο τούτο τον λαό. Επειδή, ήσαν περίπου 5.000 άνδρες.
Και είπε στους μαθητές του: Βάλτε τους να καθήσουν κατά ομάδες ανά 50. Και έκαναν
έτσι, και έβαλαν όλους να καθήσουν. Και παίρνοντας τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια,
κοίταξε ψηλά στον ουρανό, και τα ευλόγησε, και τα έκοψε σε κομμάτια, και έδινε στους
μαθητές να τα βάζουν μπροστά στο πλήθος. Και έφαγαν, και χόρτασαν όλοι και σήκωσαν
εκείνο που περίσσεψε από τα κομμάτια, δώδεκα κοφίνια.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΜΠΙΜΠ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 59:9,10,17
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Εσύ, Θεέ, είσαι το προπύργιό μου. Ο Θεός τού ελέους μου θα με προφτάσει
ο Θεός θα με κάνει να δω την εκδίκηση επάνω σ' αυτούς που με παραφυλάττουν. Ω,
δύναμή μου, θα σε ψαλμωδώ επειδή είσαι ο Θεός μου.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 7:1-10
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και αφού τελείωσε όλα τα λόγια του στις ακοές τού λαού, μπήκε μέσα στην
Καπερναούμ. Ο δε δούλος κάποιου εκατόνταρχου, που ήταν σ' αυτόν πολύτιμος,
βρισκόμεννος σε κακή κατάσταση επρόκειτο να πεθάνει. Και ακούγοντας για τον Ιησού,
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έστειλε σ' αυτόν μερικούς πρεσβύτερους των Ιουδαίων, παρακαλώντας τον να έρθει να
διασώσει τον δούλο του. Και εκείνοι που ήρθαν στον Ιησού, τον παρακαλούσαν επίμονα,
λέγοντας ότι: Είναι άξιος εκείνος στον οποίο θα το κάνεις αυτό επειδή, αγαπάει το έθνος
μας, και τη συναγωγή αυτός μας την έκτισε. Και ο Ιησούς πορευόταν μαζί τους. Και ενώ
απείχε ήδη όχι μακριά από το σπίτι, ο εκατόνταρχος έστειλε μερικούς φίλους, λέγοντας
του: Κύριε, να μη ενοχλείσαι επειδή, δεν είμαι άξιος να μπεις μέσα, κάτω από τη στέγη
μου γι' αυτό, ούτε τον εαυτό μου δεν έκρινα άξιο να έρθω σε σένα αλλά, πες έναν λόγο,
και ο δούλος μου θα γιατρευτεί. Επειδή, κι εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος σε εξουσία,
έχοντας υπό τις διαταγές μου στρατιώτες και λέω σε τούτον: Πήγαινε, και πηγαίνει και
στον άλλον: Έλα, και έρχεται και στον δούλο μου: Κάνε τούτο, και το κάνει. Και
ακούγοντας αυτά ο Ιησούς, τον θαύμασε, και καθώς στράφηκε στο πλήθος που τον
ακολουθούσε, είπε: Σας λέω: Ούτε μέσα στον Ισραήλ δεν βρήκα μια τόσο μεγάλη πίστη.
Και καθώς οι απεσταλμένοι γύρισαν στο σπίτι, βρήκαν τον ασθενή δούλο να υγιαίνει.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 86:12,13
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από τοκατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θα σε αινώ στον αιώνα και θα δοξάζω το όνομά σου επειδή, το έλεός σου
επάνω μου είναι μεγάλο και ελευθέρωσες την ψυχή μου.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 20:1-18
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται το
πρωί στο μνήμα, ενώ ακόμα ήταν σκοτάδι, και βλέπει την πέτρα σηκωμένη από το μνήμα.
Τρέχει, λοιπόν, και έρχεται στον Σίμωνα Πέτρο, και στον άλλον μαθητή, τον οποίο
αγαπούσε ο Ιησούς, και τους λέει: Σήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα, και δεν ξέρουμε
πού τον έβαλαν. Βγήκε, λοιπόν, έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, και έρχονταν στο
μνήμα. Έτρεχαν δε και οι δύο μαζί και ο άλλος μαθητής έτρεξε ταχύτερα μπροστά από
τον Πέτρο, και ήρθε πρώτος στο μνήμα και αφού έσκυψε προς τα μέσα, βλέπει να
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κείτονται τα σάβανα καταγής όμως, δεν μπήκε μέσα. Έρχεται, λοιπόν, ο Σίμωνας Πέτρος
ακολουθώντας τον, και μπήκε μέσα στο μνήμα, και κοιτάζει τα σάβανα να κείτονται
καταγής, και το σουδάριο, που ήταν επάνω στο κεφάλι του, να μη κείτεται μαζί με τα
σάβανα, αλλά τυλιγμένο χωριστά σε ένα μέρος. Τότε, λοιπόν, μπήκε μέσα και ο άλλος
μαθητής, που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα, και είδε, και πίστεψε επειδή, δεν
καταλάβαιναν ακόμα τη γραφή, ότι αυτός πρέπει να αναστηθεί από τους νεκρούς. Οι
μαθητές, λοιπόν, αναχώρησαν ξανά στα δικά τους. Η δε Μαρία στεκόταν έξω, κοντά στο
μνήμα, κλαίγοντας ενώ, λοιπόν, έκλαιγε, έσκυψε στο μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους
λευκοντυμένους, καθισμένους, έναν κοντά στο κεφάλι, και έναν κοντά στα πόδια, εκεί
όπου είχε τοποθετηθεί το σώμα τού Ιησού. Και εκείνοι λένε σ' αυτήν: Γυναίκα, γιατί
κλαις; Λέει σ' αυτούς: Επειδή, σήκωσαν τον Κύριό μου, και δεν ξέρω πού τον έβαλαν.
Και αφού είπε αυτά, στράφηκε προς τα πίσω, και βλέπει τον Ιησού να στέκεται, και δεν
ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Γυναίκα, γιατί κλαις; Ποιον ζητάς;
Εκείνη, νομίζοντας ότι είναι ο κηπουρός, λέει σ' αυτόν: Κύριε, αν εσύ τον σήκωσες, πες
μου, πού τον έβαλες, και εγώ θα τον σηκώσω. Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Μαρία. Εκείνη,
αφού στράφηκε, λέει σ' αυτόν: Ραββουνί! (που, σημαίνει: Δάσκαλε). Ο Ιησούς λέει σ'
αυτήν: Μη με αγγίζεις επειδή, δεν ανέβηκα ακόμα προς τον Πατέρα μου αλλά, πήγαινε
στους αδελφούς μου, και πες τους: Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας, και
Θεό μου και Θεό σας. Η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται και αναγγέλλει στους μαθητές ότι
είδε τον Κύριο, και ότι της είπε αυτά.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΣΙΟΥΣ 1:27-30 , 2:1-11
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους ,η ευλογία
του ας είναι μαζί μας αμήν.
Μονάχα, πολιτεύεστε επάξια προς το ευαγγέλιο του Χριστού, για να ακούσω,
είτε όταν έρθω και σας δω είτε ενώ είμαι απών, την κατάστασή σας, ότι στέκεστε σε ένα
πνεύμα, αγωνιζόμενοι μαζί, με μια ψυχή, για την πίστη του ευαγγελίου και χωρίς να
φοβάστε σε τίποτε από τους ενάντιους που σ' αυτούς μεν είναι ένδειξη απώλειας, σε σας
όμως σωτηρίας, κι αυτό από τον Θεό επειδή, σε σας χαρίστηκε το υπέρ τού Χριστού όχι
μονάχα να πιστεύετε σ' αυτόν, αλλά και να πάσχετε υπέρ αυτού έχοντας τον ίδιον αγώνα,
τον οποίο είδατε σε μένα, και τώρα ακούτε ότι υπάρχει σε μένα. Αν, λοιπόν, υπάρχει
κάποια παρηγορία εν Χριστώ ή κάποια παραίνεση αγάπης ή κάποια κοινωνία τού
Πνεύματος ή κάποια σπλάχνα και οικτιρμοί, κάντε πλήρη τη χαρά μου, να φρονείτε το
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ίδιο, έχοντας την ίδια αγάπη, να είστε ομόψυχοι, και ομόφρονες μη κάνοντας τίποτε από
αντιζηλία ή κενοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη, θεωρώντας ο ένας τον άλλον ότι
υπερέχει από τον εαυτό του. Κάθε ένας μη αποβλέπετε στα δικά του, αλλά κάθε ένας ας
αποβλέπει και σ' εκείνα που είναι των άλλων. Να είναι, μάλιστα, σε σας το ίδιο φρόνημα,
που ήταν και στον Ιησού Χριστό ο οποίος ενώ υπήρχε σε μορφή Θεού, δεν νόμισε αρπαγή
το να είναι ίσα με τον Θεό αλλά, κένωσε τον εαυτό του, παίρνοντας μορφή δούλου, αφού
έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και, καθώς βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος,
ταπείνωσε τον εαυτό του, γινόμενος υπάκουος μέχρι θανάτου, θανάτου μάλιστα σταυρού.
Γι' αυτό, και ο Θεός τον υπερύψωσε, και του χάρισε όνομα, που είναι το όνομα πάνω από
κάθε άλλο ώστε στο όνομα του Ιησού να λυγίσει κάθε γόνατο επουρανίων και επιγείων
και καταχθονίων και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, σε
δόξα τού Πατέρα Θεού. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες

και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Α’ 1:25-2:10
Η επιστολή του αποστόλου Πέτρου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο λόγος, όμως, του Κυρίου μένει στον αιώνα». Κι αυτός είναι ο λόγος, που
ευαγγελίστηκε σε σας. Αφού, λοιπόν, απορρίψετε κάθε κακία και κάθε δόλο, και
υποκρίσεις, και φθόνους, και όλες τις καταλαλιές, επιποθήστε, ως νεογέννητα βρέφη, το
λογικό άδολο γάλα, για να αυξηθείτε διαμέσου αυτού επειδή γευθήκατε «ότι ο Κύριος
είναι αγαθός». Στον οποίο καθώς προσέρχεστε, σαν σε μια ζωντανή πέτρα,
αποδοκιμασμένη μεν από τους ανθρώπους, στον Θεό όμως εκλεκτή, πολύτιμη, κι εσείς,
σαν ζωντανές πέτρες, οικοδομείστε ως πνευματικός οίκος, άγιο ιεράτευμα, για να
προσφέρετε πνευματικές θυσίες, ευπρόσδεκτες στον Θεό διαμέσου τού Ιησού Χριστού.
Γι' αυτό και περιέχεται μέσα στη γραφή: «Δέστε, βάζω στη Σιών μια ακρογωνιαία πέτρα,
εκλεκτή, πολύτιμη και εκείνος που πιστεύει σ' αυτή δεν θα ντροπιαστεί». Η τιμή, λοιπόν,
είναι σε σας που πιστεύετε ενώ σ' αυτούς που απειθούν, «η πέτρα που αποδοκίμασαν
εκείνοι που οικοδομούν, αυτή έγινε ακρογωνιαία πέτρα», και «πέτρα προσκόμματος, και
πέτρα σκανδάλου» οι οποίοι προσκόπτουν στον λόγο, καθώς είναι απειθείς στο οποίο και
τοποθετήθηκαν. Εσείς, όμως, είστε «γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο»,
λαός τον οποίο ο Θεός απέκτησε, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ο οποίος σας
κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως οι οποίοι άλλοτε δεν ήσασταν λαός, τώρα
όμως είστε λαός τού Θεού οι οποίοι άλλοτε δεν είχατε ελεηθεί, τώρα όμως ελεηθήκατε».

Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι
επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει
αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 19:11-22
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
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είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και ο Θεός, διαμέσου τού Παύλου, έκανε μεγάλα θαύματα ώστε και επάνω
στους ασθενείς φέρνονταν από το σώμα του μαντήλια ή περιζώματα, και έφευγαν απ'
αυτούς οι ασθένειες, και τα πονηρά πνεύματα έβγαιναν απ' αυτούς. Και μερικοί από τους
περιερχόμενους εξορκιστές των Ιουδαίων επιχείρησαν να προφέρουν το όνομα του
Κυρίου Ιησού επάνω σ' αυτούς που είχαν τα πονηρά πνεύματα, λέγοντας: Σας ορκίζουμε
στον Ιησού, που ο Παύλος κηρύττει. Και εκείνοι που το έκαναν αυτό ήσαν επτά γιοι
κάποιου Ιουδαίου αρχιερέα, που ονομαζόταν Σκευάς. Και το πονηρό πνεύμα, απαντώντας
είπε: Τον Ιησού τον γνωρίζω, και τον Παύλο τον ξέρω εσείς, όμως, ποιοι είστε; Και
πηδώντας επάνω τους ο άνθρωπος, στον οποίο ήταν το πονηρό πνεύμα, και αφού τους
κατανίκησε, υπερίσχυσε εναντίον τους, ώστε γυμνοί και τραυματισμένοι έφυγαν από το
σπίτι εκείνο. Κι αυτό έγινε γνωστό σε όλους, και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες,
αυτούς που κατοικούσαν στην Έφεσο· και έπεσε φόβος επάνω σε όλους, και το όνομα του
Κυρίου Ιησού Χριστού μεγαλυνόταν. Και έρχονταν πολλοί απ' αυτούς που πίστεψαν
ομολογώντας δημόσια και φανερώνοντας τις πράξεις τους. Πολλοί, μάλιστα, και από
εκείνους που έκαναν μαγείες, φέρνοντας τα βιβλία τους, τα κατέκαιγαν μπροστά σε όλους
και απαριθμώντας την αξία τους, βρήκαν ότι ήταν ίση με 50.000 ασημένια νομίσματα.
Έτσι ισχυρά αύξανε και δυνάμωνε ο λόγος τού Κυρίου. Και καθώς εκπληρώθηκαν αυτά,
ο Παύλος έβαλε ως σκοπό στο πνεύμα του, αφού περάσει τη Μακεδονία και την Αχαϊα,
να πάει στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας ότι: Αφού πάω εκεί, πρέπει να δω και τη Ρώμη. Και
αφού έστειλε στη Μακεδονία δύο από εκείνους που τον υπηρετούσαν, τον Τιμόθεο και
τον Έραστο, αυτός έμεινε για λίγο χρόνο στην Ασία. Ο λόγος του Κυρίου

αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού
εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 40:5,16
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Πολλά έκανες εσύ, Κύριε, Θεέ μου, τα θαυμαστά σου έργα μάλιστα, τις
σκέψεις σου για μας, δεν είναι δυνατόν κάποιος να σου τις εκθέσει. Όλοι εκείνοι που
αγαπούν τη σωτηρία σου, ας λένε διαρκώς: Ας μεγαλυνθεί ο Κύριος.
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Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 11:1-45
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Ήταν δε κάποιος ασθενής, ο Λάζαρος, από τη Βηθανία, από την κωμόπολη
της Μαρίας και της Μάρθας τής αδελφής της. (Και η Μαρία ήταν εκείνη που άλειψε τον
Κύριο με μύρο και σκούπισε τα πόδια του με τις τρίχες της, της οποίας ο αδελφός της, ο
Λάζαρος, ασθενούσε).Έστειλαν, λοιπόν, σ' αυτόν οι αδελφές του, λέγοντας: Κύριε, δες,
εκείνος που αγαπάς, είναι ασθενής. Και όταν ο Ιησούς το άκουσε, είπε: Αυτή η ασθένεια
δεν είναι προς θάνατο, αλλά υπέρ τής δόξας τού Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός τού Θεού
διαμέσου αυτής. Ο Ιησούς, μάλιστα, αγαπούσε τη Μάρθα και την αδελφή της, και τον
Λάζαρο. Καθώς, λοιπόν, άκουσε ότι ασθενεί, τότε έμεινε δύο ημέρες ακόμα στον τόπο
όπου ήταν. Έπειτα, μετά απ' αυτό, λέει στους μαθητές του: Ας πάμε ξανά στην Ιουδαία.
Οι μαθητές λένε σ' αυτόν: Ραββί, τώρα οι Ιουδαίοι ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν, και
πηγαίνεις εκεί ξανά; Ο Ιησούς αποκρίθηκε: Δεν είναι δώδεκα οι ώρες τής ημέρας; Αν
κάποιος περπατάει κατά την ημέρα, δεν σκοντάφτει, επειδή βλέπει το φως τούτου τού
κόσμου αν, όμως, κάποιος περπατάει κατά τη νύχτα, σκοντάφτει, επειδή το φως δεν είναι
μέσα του. Αυτά είπε, και ύστερα απ' αυτό, τους λέει: Ο Λάζαρος, ο φίλος μας, κοιμήθηκε
αλλά, πηγαίνω για να τον ξυπνήσω. Του είπαν, λοιπόν, οι μαθητές του: Κύριε, αν
κοιμήθηκε, θα σωθεί. Ο Ιησούς, όμως, είχε πει για τον θάνατό του εκείνοι, όμως, νόμισαν
ότι λέει για την κοίμηση του ύπνου. Τότε, λοιπόν, ο Ιησούς είπε σ' αυτούς ανοιχτά: Ο
Λάζαρος πέθανε. Και χαίρομαι για σας, για να πιστέψετε, επειδή δεν ήμουν εκεί αλλά, ας
πάμε σ' αυτόν. Και ο Θωμάς, που λέγεται Δίδυμος, είπε προς τους συμμαθητές: Ας πάμε
κι εμείς για να πεθάνουμε μαζί του. Όταν, λοιπόν, ο Ιησούς ήρθε, τον βρήκε να έχει
κιόλας τέσσερις ημέρες μέσα στο μνήμα. Και η Βηθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα,
απέχοντας περίπου 15 στάδια. Και πολλοί από τους Ιουδαίους είχαν έρθει προς τη Μάρθα
και τη Μαρία, για να τις παρηγορήσουν για τον αδελφό τους. Η Μάρθα, λοιπόν, καθώς
άκουσε ότι έρχεται ο Ιησούς, τον προϋπάντησε ενώ η Μαρία καθόταν στο σπίτι. Η
Μάρθα, λοιπόν, είπε στον Ιησού Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου
όμως, και τώρα ξέρω ότι, όσα ζητήσεις από τον Θεό, ο Θεός θα σου τα δώσει. Ο Ιησούς
λέει σ' αυτήν: Ο αδελφός σου θα αναστηθεί. Η Μάρθα λέει σ' αυτόν: Ξέρω ότι θα
αναστηθεί κατά την ανάσταση στην έσχατη ημέρα. Ο Ιησούς είπε σ' αυτήν: Εγώ είμαι η
ανάσταση και η ζωή αυτός που πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει. Και καθένας
που ζει και πιστεύει σε μένα, δεν πρόκειται να πεθάνει στον αιώνα. Το πιστεύεις αυτό;
Του λέει: Ναι, Κύριε, εγώ πίστεψα ότι, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός τού Θεού, αυτός που
έρχεται στον κόσμο. Και όταν τα είπε αυτά, πήγε και φώναξε κρυφά την αδελφή της, τη
Μαρία, και είπε: Ήρθε ο δάσκαλος, και σε φωνάζει. Εκείνη, καθώς το άκουσε, σηκώνεται
γρήγορα και έρχεται σ' αυτόν. (Ο Ιησούς δεν είχε έρθει ακόμα στην κωμόπολη, αλλά ήταν
στον τόπο όπου τον προϋπάντησε η Μάρθα). Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, που ήσαν μαζί της μέσα
στο σπίτι, και την παρηγορούσαν, βλέποντας τη Μαρία ότι σηκώθηκε γρήγορα και βγήκε
έξω, την ακολούθησαν, λέγοντας, ότι: Πηγαίνει στο μνήμα, για να κλάψει εκεί. Η Μαρία,
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λοιπόν, καθώς ήρθε όπου ήταν ο Ιησούς, όταν τον είδε, έπεσε στα πόδια του, λέγοντας σ'
αυτόν: Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου. Και ο Ιησούς, καθώς την είδε
να κλαίει, και τους Ιουδαίους, που είχαν έρθει μαζί της, να κλαίνε, στέναξε μέσα στο
πνεύμα(···) του, και ταράχτηκε, και είπε: Πού τον βάλατε; Του λένε: Κύριε, έλα και δες.
Δάκρυσε ο Ιησούς. Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, έλεγαν: Δες πόσο τον αγαπούσε. Μερικοί,
μάλιστα, απ' αυτούς είπαν: Δεν μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια τού τυφλού, να
κάνει ώστε κι αυτός να μη πεθάνει; Ο Ιησούς, λοιπόν, στενάζοντας πάλι μέσα του, έρχεται
στο μνήμα. Υπήρχε δε ένα σπήλαιο, και επάνω του ήταν τοποθετημένη μια πέτρα. Ο
Ιησούς λέει: Σηκώστε την πέτρα. Η αδελφή τού νεκρού, η Μάρθα, λέει σ' αυτόν: Κύριε,
μυρίζει ήδη επειδή, είναι τεσσάρων ημερών. Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Δεν σου είπα ότι, αν
πιστέψεις, θα δεις τη δόξα τού Θεού; Σήκωσαν, λοιπόν, την πέτρα, όπου ήταν
τοποθετημένος ο νεκρός. Και ο Ιησούς, αφού ύψωσε τα μάτια επάνω, είπε: Πατέρα, σε
ευχαριστώ, ότι με άκουσες. Και εγώ γνώριζα ότι πάντοτε με ακούς αλλά, για το πλήθος,
που στέκεται ολόγυρα, το είπα, για να πιστέψουν ότι εσύ με απέστειλες. Και όταν τα είπε
αυτά, κραύγασε με δυνατή φωνή: Λάζαρε, έλα έξω. Και ο πεθαμένος βγήκε έξω, δεμένος
τα πόδια και τα χέρια με τα σάβανα και το πρόσωπό του ήταν ολόγυρα δεμένο με
σουδάρι. Ο Ιησούς λέει σ' αυτούς: Λύστε τον, και αφήστε τον να περπατήσει. Πολλοί,
λοιπόν, από τους Ιουδαίους, που είχαν έρθει στη Μαρία, και είδαν όσα είχε κάνει ο
Ιησούς, πίστεψαν σ' αυτόν.

ΜΕΣΡΑ
ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΙΣΡΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 33:22,18
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Κύριε, ας πραγματοποιηθεί το έλεός σου επάνω μας, καθώς ελπίσαμε σε
σένα. Δες, το μάτι τού Κυρίου βρίσκεται επάνω σ' εκείνους που τον φοβούνται επάνω σ'
εκείνους που ελπίζουν στο έλεός του.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 6:45-56
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Κι αμέσως ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν μέσα στο πλοίο, και να
προηγηθούν στην αντίπερα όχθη κοντά στη Βηθσαϊδά, μέχρις ότου αυτός απολύσει το
πλήθος. Και όταν τους απέλυσε, πήγε στο βουνό να προσευχηθεί. Και όταν έγινε βράδυ,
το πλοίο βρισκόταν στο μέσον τής θάλασσας, κι αυτός ήταν μόνος επάνω στη γη. Και
τους είδε να βασανίζονται στο να κωπηλατούν επειδή, ο άνεμος ήταν ενάντια σ' αυτούς·
και κατά την τέταρτη φυλακή τής νύχτας έρχεται προς αυτούς, περπατώντας επάνω στη
θάλασσα και ήθελε να τους προσπεράσει. Και εκείνοι, όταν τον είδαν να περπατάει επάνω
στη θάλασσα, νόμισαν ότι είναι φάντασμα, και έβγαλαν δυνατές κραυγές. Επειδή, όλοι
τον είδαν και ταράχτηκαν. Κι αμέσως μίλησε μαζί τους, και τους λέει: Έχετε θάρρος εγώ
είμαι, μη φοβάστε. Και ανέβηκε προς αυτούς στο πλοίο και σταμάτησε ο άνεμος. Και
εκπλήττονταν μέσα τους σε αρκετά μεγάλο βαθμό, και θαύμαζαν. Επειδή, από τα ψωμιά
δεν κατάλαβαν, για τον λόγο ότι η καρδιά τους ήταν πωρωμένη. Και διαπέρασαν και
ήρθαν στη γη Γεννησαρέτ, και αγκυροβόλησαν. Και καθώς βγήκαν από το πλοίο, αμέσως
μόλις τον αναγνώρισαν,έτρεξαν σε όλα τα περίχωρα εκείνα, και άρχισαν να κουβαλούν
τούς αρρώστους επάνω στα κρεβάτια, όπου άκουγαν ότι είναι εκεί. Και όπου έμπαινε
μέσα στις κωμοπόλεις ή τις πόλεις ή τα χωράφια, έβαζαν όσους ασθενούσαν στις αγορές,
και τον παρακαλούσαν να αγγίξουν έστω το κράσπεδο του ιματίου του και όσοι το
άγγιζαν, θεραπεύονταν.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 33:20,21
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
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προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Η ψυχή μας προσμένει τον Κύριο αυτός είναι βοηθός μας, και ασπίδα μας.
Επειδή, σ' αυτόν θα ευφρανθεί η καρδιά μας, μια και στο όνομά του το άγιο ελπίσαμε.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 38:1-20
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και αφού πέρασε το Σάββατο, κατά τα χαράματα της πρώτης ημέρας της
εβδομάδας, ήρθε η Μαρία η Μαγδαληνή, και η άλλη Μαρία, για να δουν τον τάφο. Και
ξάφνου, έγινε μεγάλος σεισμός επειδή, ένας άγγελος του Κυρίου κατεβαίνοντας από τον
ουρανό, ήρθε και αποκύλισε την πέτρα από τη θύρα, και καθόταν επάνω σ' αυτή. Η δε
όψη του ήταν σαν αστραπή, και το ένδυμά του λευκό σαν χιόνι. Και από τον φόβο του οι
φύλακες ταράχτηκαν, και έγιναν σαν νεκροί. Και αποκρινόμενος ο άγγελος, είπε στις
γυναίκες: Εσείς, μη φοβάστε επειδή, ξέρω, ότι ζητάτε τον Ιησού τον σταυρωμένο δεν
είναι εδώ επειδή, αναστήθηκε, όπως το είχε πει ελάτε, δείτε τον τόπο όπου ήταν
τοποθετημένος ο Κύριος και πηγαίνετε γρήγορα, και πείτε στους μαθητές του ότι,
αναστήθηκε από τους νεκρούς και δέστε, πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία εκεί θα τον
δείτε προσέξτε, σας το είπα. Και αφού βγήκαν γρήγορα από το μνήμα, με φόβο και
μεγάλη χαρά, έτρεξαν να το αναγγείλουν στους μαθητές του. Και ενώ έρχονταν να το
αναγγείλουν στους μαθητές του, ξάφνου, ο Ιησούς τις συνάντησε, λέγοντας: Χαίρετε. Και
εκείνες, αφού πλησίασαν, έπιασαν τα πόδια του, και τον προσκύνησαν. Τότε, ο Ιησούς
λέει σ' αυτές: Μη φοβάστε πηγαίνετε, αναγγείλατε προς τους αδελφούς μου, για να πάνε
στη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν. Και ενώ αυτές αναχωρούσαν, ξάφνου, μερικοί από
τους φύλακες, καθώς ήρθαν στην πόλη, ανήγγειλαν στους αρχιερείς όλα όσα έγιναν. Και
αφού συγκεντρώθηκαν μαζί με τους πρεσβύτερους, και έκαναν συμβούλιο, έδωσαν στους
στρατιώτες αρκετά αργύρια, λέγοντας: Πείτε ότι: Οι μαθητές του, που ήρθαν μέσα στη
νύχτα, τον έκλεψαν, ενώ εμείς κοιμόμασταν και αν αυτό ακουστεί μπροστά στον
ηγεμόνα, εμείς θα τον πείσουμε, και εσάς θα σας απαλλάξουμε από την ευθύνη. Και
εκείνοι, αφού πήραν τα αργύρια, έκαναν όπως τους δίδαξαν. Και η διάδοση αυτή
απλώθηκε ανάμεσα στους Ιουδαίους μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και οι έντεκα μαθητές
πήγαν στη Γαλιλαία, στο βουνό, όπου τους είχε παραγγείλει ο Ιησούς. Και αφού τον
είδαν, τον προσκύνησαν μερικοί, όμως, δίστασαν. Και καθώς ο Ιησούς τους πλησίασε,
τους μίλησε, λέγοντας: Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη.
Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντας τους στο όνομα του
Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας τους να τηρούν όλα όσα
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παρήγγειλα σε σας και δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του
αιώνα. Αμήν.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 9:1-27
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους,η ευλογία
τους ας είναι μαζί μας αμήν
Δεν είμαι απόστολος; Δεν είμαι ελεύθερος; Δεν είδα τον Ιησού Χριστό τον
Κύριό μας; Δεν είστε εσείς το έργο μου εν Κυρίω; Αν σε άλλους δεν είμαι απόστολος,
αλλά, τουλάχιστον σε σας, είμαι επειδή, η σφραγίδα τής αποστολής μου εν Κυρίω είστε
εσείς. Η απολογία μου σ' εκείνους που με ανακρίνουν είναι αυτή. Μήπως δεν έχουμε
εξουσία να φάμε και να πιούμε; Μήπως δεν έχουμε εξουσία να φέρνουμε μαζί μας μια
αδελφή γυναίκα, όπως και οι υπόλοιποι απόστολοι, και οι αδελφοί τού Κυρίου, και ο
Κηφάς; Ή, εγώ μόνος και ο Βαρνάβας δεν έχουμε εξουσία να μη εργαζόμαστε; Ποιος
εκστρατεύει ποτέ με δικά του έξοδα; Ποιος φυτεύει αμπελώνα, και δεν τρώει από τον
καρπό του; Ή, ποιος ποιμαίνει ποίμνιο, και δεν τρώει από το γάλα τού ποιμνίου; Μήπως
τα λέω αυτά από ανθρώπινη σκοπιά; Ή, δεν τα λέει αυτά και ο νόμος; Επειδή, μέσα στον
νόμο τού Μωυσή είναι γραμμένο: «Δεν θα βάλεις φίμωτρο στο στόμα βοδιού που
αλωνίζει». Μήπως νοιάζεται ο Θεός για τα βόδια; Ή το λέει αυτό, βέβαια, για μας;
Επειδή, για μας γράφτηκε ότι, αυτός που αροτριάζει, πρέπει να αροτριάζει με ελπίδα και
εκείνος που αλωνίζει, πρέπει με ελπίδα να μετέχει στην ελπίδα του. Αν εμείς σπείραμε σε
σας τα πνευματικά, είναι μεγάλο αν εμείς θερίσουμε τα υλικά σας; Αν άλλοι μετέχουν
στην εξουσία αυτή επάνω σας, δεν πρέπει περισσότερο εμείς; Αλλά, δεν
μεταχειριστήκαμε αυτή την εξουσία παρά, υποφέραμε τα πάντα για να μη προξενήσουμε
κάποιο εμπόδιο στο ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν ξέρετε ότι αυτοί που εργάζονται στα
ιερά, τρώνε από το ιερό; Αυτοί που ενασχολούνται στο θυσιαστήριο, παίρνουν μερίδιο
από το θυσιαστήριο; Έτσι διέταξε και ο Κύριος, αυτοί που κηρύττουν το ευαγγέλιο, να
ζουν από το ευαγγέλιο. Όμως, εγώ δεν μεταχειρίστηκα κανένα απ' αυτά, ούτε τα έγραψα
αυτά, για να γίνει σε μένα έτσι επειδή, είναι καλό σε μένα να πεθάνω μάλλον, παρά
κάποιος να ματαιώσει το καύχημά μου. Επειδή, αν κηρύττω το ευαγγέλιο, δεν είναι σε
μένα καύχημα δεδομένου ότι, αυτό μού είναι επιβεβλημένο ως ανάγκη αλλά, αλλοίμονο
είναι σε μένα αν δεν κηρύττω το ευαγγέλιο. Επειδή, αν αυτό το κάνω εκούσια, έχω μισθό·
αν, όμως, ακούσια, μου έχουν εμπιστευθεί μια διαχείριση. Ποιος, λοιπόν, είναι ο μισθός
μου; Το να κάνω το ευαγγέλιο του Χριστού αδάπανο καθώς το κηρύττω, ώστε να μη
κάνω κατάχρηση της εξουσίας μου στο ευαγγέλιο. Επειδή, αν και είμαι ελεύθερος από
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όλους, δούλωσα τον εαυτό μου σε όλους, για να κερδήσω τούς περισσότερους. Και έγινα
στους Ιουδαίους, σαν Ιουδαίος, για να κερδήσω τούς Ιουδαίους σ' αυτούς που είναι κάτω
από νόμο, σαν να είμαι κάτω από νόμο, για να κερδήσω αυτούς που είναι κάτω από νόμο
σ' αυτούς που είναι χωρίς νόμο, σαν να είμαι χωρίς νόμο, (όχι ότι είμαι χωρίς νόμο στον
Θεό, αλλά με νόμο στον Χριστό), για να κερδήσω αυτούς που είναι χωρίς νόμο έγινα
στους ασθενείς σαν ασθενής, για να κερδήσω τούς ασθενείς σε όλους έγινα τα πάντα, για
να σώσω με κάθε τρόπο μερικούς. Και το κάνω αυτό για το ευαγγέλιο, για να γίνω
συγκοινωνός του. Δεν ξέρετε ότι, αυτοί που τρέχουν μέσα στο στάδιο, όλοι μεν τρέχουν,
ένας όμως παίρνει το βραβείο; Έτσι να τρέχετε, ώστε να το πάρετε. Μάλιστα, κάθε
αγωνιζόμενος, εγκρατεύεται σε όλα εκείνοι μεν, για να πάρουν φθαρτό στεφάνι, εμείς
όμως άφθαρτο. Εγώ, λοιπόν, έτσι τρέχω, όχι σαν χωρίς στόχο έτσι πυγμαχώ, όχι σαν να
χτυπάω τον αέρα αλλά, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, μήπως, ενώ κήρυξα σε
άλλους, εγώ γίνω αδόκιμος. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς

πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Α’ 3:8-15
Η επιστολή του αποστόλου Πέτρου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Και, τέλος, γίνεστε όλοι ομόφρονες, με συμπάθεια, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, φιλόφρονες
μη αποδίδοντας κακό αντί για κακού ή λοιδορία αντί λοιδορίας αλλά, το αντίθετο, αποδίδοντας ευλογίες
μια που ξέρετε ότι σε τούτο προσκληθήκατε, για να κληρονομήσετε ευλογία «επειδή, όποιος θέλει να
αγαπάει τη ζωή, και να δει αγαθές ημέρες, ας σταματήσει τη γλώσσα του από κακό, και τα χείλη του από
το να μιλούν δόλο. Ας ξεκλίνει από κακό, και ας πράξει αγαθό ας ζητήσει ειρήνη, και ας την
ακολουθήσει. Επειδή, τα μάτια τού Κυρίου είναι επάνω στους δικαίους, και τα αυτιά του στη δέησή τους
το πρόσωπο, όμως, του Κυρίου είναι ενάντια σ' αυτούς που πράττουν τα κακά». Και ποιος θα σας
κακοποιήσει, αν γίνετε μιμητές τού αγαθού; Αλλά, αν και πάσχετε για τη δικαιοσύνη, είστε μακάριοι,
«και τον φόβο τους μη φοβηθείτε ούτε να ταραχθείτε», αλλά «αγιάστε τον Κύριο τον Θεό» μέσα στις
καρδιές σας και να είστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία με πραότητα και φόβο, προς καθέναν που ζητάει
από σας λόγο για την ελπίδα που είναι μέσα σας. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι

του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος
εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 19:23-41
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
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Και κατά τον καιρό εκείνο έγινε όχι λίγη αναταραχή γι' αυτόν τον δρόμο
επειδή, κάποιος αργυροποιός, με το όνομα Δημήτριος, που κατασκεύαζε ασημένιους
ναούς τής Άρτεμης, προξενούσε στους τεχνίτες όχι λίγο κέρδος τους οποίους, αφού τους
συγκέντρωσε, και εκείνους που εργάζονταν τα παρόμοια, είπε: Άνδρες, ξέρετε ότι απ'
αυτή την εργασία προέρχεται η ευπορία μας και βλέπετε κι ακούτε, ότι αυτός ο Παύλος
έπεισε και μετέβαλε πολύν λαό, όχι μονάχα τής Εφέσου, αλλά σχεδόν ολόκληρης της
Ασίας, λέγοντας ότι δεν είναι θεοί αυτοί που κατασκευάζονται με τα χέρια. Και όχι
μονάχα η τέχνη μας κινδυνεύει να εξουθενωθεί, αλλά και το ιερό τής μεγάλης θεάς
Άρτεμης να θεωρηθεί ως τίποτε, και πρόκειται μάλιστα να καταστραφεί η μεγαλειότητά
της, που τη σέβεται ολόκληρη η Ασία και η οικουμένη. Όταν δε τα άκουσαν αυτά, και
γέμισαν από θυμό, έκραζαν λέγοντας: Μεγάλη η Άρτεμη των Εφεσίων. Και ολόκληρη η
πόλη γέμισε από αναταραχή και όρμησαν με μια γνώμη στο θέατρο, αφού άρπαξαν μαζί
τον Γάιο και τον Αρίσταρχο, τους Μακεδόνες, συνοδοιπόρους τού Παύλου. Και ενώ ο
Παύλος ήθελε να μπει μέσα στον δήμο, οι μαθητές δεν τον άφηναν. Μερικοί, μάλιστα,
από τους Ασιάρχες, που ήσαν φίλοι του, έστειλαν σ' αυτόν, και τον παρακαλούσαν να μη
εκθέσει τον εαυτό του στο θέατρο. Άλλοι μεν, λοιπόν, έκραζαν κάτι άλλο και άλλοι άλλο
επειδή, η σύναξη ήταν συγκεχυμένη, και οι περισσότεροι δεν ήξεραν για ποιον λόγο
συγκεντρώθηκαν. Από δε το πλήθος έβαλαν μπροστά τον Αλέξανδρο για να μιλήσει,
επειδή τον πρόβαλαν οι Ιουδαίοι και ο Αλέξανδρος, αφού έσεισε το χέρι, ήθελε να
απολογηθεί στον δήμο. Όταν, όμως, γνώρισαν ότι είναι Ιουδαίος, έγινε μια φωνή, από
όλους εκείνους που έκραζαν, μέχρι δύο ώρες: Μεγάλη η Άρτεμη των Εφεσίων. Ο δε
Γραμματέας, όταν καθησύχασε το πλήθος, λέει: Άνδρες Εφέσιοι, και ποιος άνθρωπος
είναι που δεν γνωρίζει ότι η πόλη των Εφεσίων είναι λάτρισσα της μεγάλης θεάς
Άρτεμης, και του Διοπετούς αγάλματος; Επειδή, λοιπόν, αυτά είναι αναντίρρητα, εσείς
πρέπει να ησυχάζετε, και να μη κάνετε τίποτε το απερίσκεπτο. Δεδομένου ότι, φέρατε
αυτούς τούς άνδρες, που ούτε ιερόσυλοι είναι ούτε τη θεά σας κακολογούν. Αν μεν,
λοιπόν, ο Δημήτριος και οι συντεχνίτες του έχουν μια διαφορά με κάποιον, υπάρχουν
ημέρες δικάσιμες, και υπάρχουν ανθύπατοι ας καταγγείλουν ο ένας τον άλλον. Αν, όμως,
ζητάτε κάτι για άλλα πράγματα, κατά τη νόμιμη συνέλευση θα επιλυθεί. Επειδή, για τη
σημερινή αναταραχή, κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε ως στασιαστές, χωρίς να υπάρχει
καμιά αιτία, με την οποία θα μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε τούτο τον θόρυβο. Και
όταν τα είπε αυτά, απέλυσε τη συνέλευση. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται,

αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν
Ψαλμός 80:14,15
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Επίστρεψε, παρακαλούμε, Θεέ των δυνάμεων επίβλεψε από τον ουρανό, και
δες, και κάνε επίσκεψη σ' αυτή την άμπελο, και το φυτό, που η δεξιά σου φύτεψε.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 20:9-19
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και άρχισε να λέει στον λαό τούτη την παραβολή: Κάποιος άνθρωπος
φύτεψε έναν αμπελώνα, και τον μίσθωσε σε γεωργούς, και αποδήμησε για πολύν καιρό.
Και κατά τον καιρό των καρπών έστειλε στους γεωργούς έναν δούλο, για να του δώσουν
από τον καρπό τού αμπελώνα οι γεωργοί, όμως, αφού τον έδειραν τον εξαπέστειλαν
αδειανόν. Έστειλε και πάλι έναν άλλον δούλο πλην, αυτοί, αφού έδειραν και εκείνον και
τον ατίμασαν, τον εξαπέστειλαν αδειανόν. Και έστειλε ξανά έναν τρίτον εκείνοι, όμως,
αφού πλήγωσαν κι αυτόν, τον έδιωξαν. Και ο κύριος του αμπελώνα είπε: Τι να κάνω; Ας
στείλω τον αγαπητό μου γιο ίσως, αφού τον δουν οι γεωργοί, θα ντραπούν. Όμως, όταν οι
γεωργοί τον είδαν, συλλογίζονταν μέσα τους, λέγοντας: Αυτός είναι ο κληρονόμος ελάτε,
ας τον φονεύσουμε, για να γίνει δική μας η κληρονομιά. Και αφού τον έβγαλαν έξω από
τον αμπελώνα, τον φόνευσαν. Τι θα τους κάνει, λοιπόν, ο κύριος του αμπελώνα; Θάρθει
και θα εξοντώσει αυτούς τούς γεωργούς, και θα δώσει τον αμπελώνα σε άλλους. Και όταν
το άκουσαν, είπαν: Μη γένοιτο! Και εκείνος, αφού τους κοίταξε καλά, είπε σ' αυτούς: Τι,
λοιπόν, είναι τούτο το γραμμένο: «Η πέτρα, που αποδοκίμασαν αυτοί που οικοδομούν,
αυτή έγινε ακρογωνιαία πέτρα; Καθένας που θα πέσει επάνω σ' αυτή την πέτρα, θα
συντριφτεί επάνω δε σε όποιον πέσει, θα τον κατασυντρίψει. Και οι αρχιερείς και οι
γραμματείς ζήτησαν να βάλουν τα χέρια επάνω του κατά την ίδια εκείνη ώρα όμως,
φοβήθηκαν τον λαό επειδή, κατάλαβαν ότι προς αυτούς είπε τούτη την παραβολή.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΙΣΡΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 119:145,146
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Έκραξα με όλη μου την καρδιά άκουσέ με, Κύριε, και θα φυλάξω τα
διατάγματά σου. Έκραξα σε σένα σώσε με, και θα τηρήσω τα μαρτύριά σου.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 18:9-17
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν
Είπε δε και σε μερικούς, που είχαν το θάρρος στον εαυτό τους ότι είναι
δίκαιοι, και καταφρονούσαν τούς υπόλοιπους, τούτη την παραβολή: Δύο άνθρωποι
ανέβηκαν στο ιερό για να προσευχηθούν ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο
Φαρισαίος, καθώς στάθηκε, προσευχόταν από μέσα του τα εξής: Σε ευχαριστώ, Θεέ, ότι
δεν είμαι όπως και οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και όπως αυτός ο
τελώνης. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, αποδεκατίζω όλα όσα έχω. Και ο τελώνης,
που στεκόταν από μακριά δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να υψώσει στον ουρανό, αλλά
χτυπούσε στο στήθος του, λέγοντας: Θεέ μου, σκέπασε με έλεος εμένα τον αμαρτωλό.
Σας λέω: Αυτός κατέβηκε στο σπίτι του δικαιωμένος, παρά εκείνος επειδή, όποιος υψώνει
τον εαυτό του, θα ταπεινωθεί και εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του, θα υψωθεί.
Έφερναν, μάλιστα, σ' αυτόν και τα βρέφη, για να τα αγγίζει βλέποντας, όμως, αυτό οι
μαθητές του, τους επέπληξαν. Ο Ιησούς, όμως, αφού τα προσκάλεσε, είπε: Αφήστε τα
παιδιά να‘ρχονται σε μένα, και μη τα εμποδίζετε επειδή, η βασιλεία τού Θεού είναι για
τέτοιους. Σας διαβεβαιώνω: Όποιος δεν δεχθεί τη βασιλεία τού Θεού σαν παιδί, δεν θα
μπει μέσα σ' αυτή.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 89:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Θα ψάλλω τα ελέη τού Κυρίου στον αιώνα με το στόμα μου θα αναγγέλλω
την αλήθεια σου σε γενεά και γενεά. Επειδή, είπα: Το έλεός σου θα θεμελιωθεί στον
αιώνα στους ουρανούς θα θεμελιώσεις την αλήθεια σου.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 16:2-8
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και πολύ πρωί, την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, έρχονται στον τάφο, όταν
ανέτειλε ο ήλιος. Και αναμεταξύ τους έλεγαν: Ποιος θα αποκυλίσει σε μας την πέτρα από
τη θύρα τού μνήματος; Και, καθώς σήκωσαν το βλέμμα τους, παρατηρούν ότι η πέτρα
ήταν ήδη αποκυλισμένη επειδή, ήταν υπερβολικά μεγάλη. Και όταν μπήκαν στο μνήμα,
είδαν έναν νεανία να κάθεται στα δεξιά, ντυμένον με άσπρη στολή και τρόμαξαν. Και
εκείνος λέει σ' αυτές: Μη τρομάζετε τον Ιησού ζητάτε, τον Ναζαρηνό, τον σταυρωμένο
αναστήθηκε, δεν είναι εδώ δέστε, ο τόπος όπου τον είχαν βάλει. Αλλά, πηγαίνετε, πείτε
στους μαθητές του, και στον Πέτρο, ότι πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία εκεί θα τον
δείτε, όπως σας είχε πει. Και αφού βγήκαν γρήγορα έξω, έφυγαν από το μνήμα αλλά τις
κατείχε τρόμος και έκσταση και δεν είπαν τίποτε σε κανέναν επειδή, φοβόνταν.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 6:1-23
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους,η ευλογία τους
ας είναι μαζί μας αμήν.
Τα παιδιά, υπακούτε στους γονείς σας εν Κυρίω επειδή, αυτό είναι δίκαιο.
«Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα», αυτή είναι η πρώτη εντολή με υπόσχεση «για να
γίνει σε σένα καλό, και να είσαι μακροχρόνιος επάνω στη γη». Και οι πατέρες, μη
παροργίζετε τα παιδιά σας, αλλά να τα ανατρέφετε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Οι
δούλοι, υπακούτε στους κατά σάρκα κυρίους σας με φόβο και τρόμο, με απλότητα της
καρδιάς σας, σαν στον Χριστό όχι με οφθαλμοδουλεία, ως ανθρωπάρεσκοι, αλλ' ως
δούλοι Χριστού εκπληρώνοντας το θέλημα του Θεού από ψυχής, δουλεύοντας με καλή
διάθεση σαν να το κάνετε στον Κύριο, και όχι σε ανθρώπους ξέροντας ότι κάθε ένας ό,τι
καλό κάνει, αυτό θα πάρει από τον Κύριο, είτε δούλος είτε ελεύθερος. Και οι κύριοι, τα
ίδια να κάνετε σ' αυτούς, αφήνοντας την απειλή ξέροντας ότι κι εσείς οι ίδιοι έχετε
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Κύριον στους ουρανούς, και σ' αυτόν δεν υπάρχει προσωποληψία. Τέλος, αδελφοί μου,
ενδυναμώνεστε στον Κύριο, και στην κυριαρχική εξουσία τής δύναμής του ντυθείτε την
πανοπλία τού Θεού, για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στις μεθοδείες τού διαβόλου
επειδή, η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια
στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες του σκότους τούτου τού αιώνα, ενάντια στα
πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια. Γι' αυτό, πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία τού
Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα, και αφού
καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Σταθείτε, λοιπόν, περιζωσμένοι την οσφύ σας με
αλήθεια, και ντυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνη, και έχοντας φορεμένα τα υποδήματα
στα πόδια με την ετοιμασία τού ευαγγελίου τής ειρήνης πάνω δε απ' όλα, πάρτε στα χέρια
σας την ασπίδα τής πίστης, με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα πυρωμένα βέλη
τού πονηρού και πάρτε τήν περικεφαλαία τής σωτηρίας, και τη μάχαιρα του Πνεύματος,
που είναι ο λόγος τού Θεού προσευχόμενοι σε κάθε καιρό, με κάθε προσευχή και δέηση
εν Πνεύματι, και αγρυπνώντας σ' αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για
όλους τούς αγίους. Και για μένα, για να μου δοθεί λόγος να ανοίξω το στόμα μου με
παρρησία, ώστε να κάνω γνωστό το μυστήριο του ευαγγελίου, χάρη τού οποίου είμαι
πρέσβης, φορώντας αλυσίδα, για να μιλήσω γι' αυτό με θάρρος, όπως πρέπει να μιλήσω.
Αλλά, για να ξέρετε κι εσείς τα δικά μου, τι κάνω, θα σας φανερώσει τα πάντα ο Τυχικός,
ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος στον Κύριο τον οποίο έστειλα σε σας, ακριβώς
γι' αυτό, για να μάθετε τα όσα σχετίζονται με μας, και να παρηγορήσει τις καρδιές σας.
Ειρήνη στους αδελφούς και αγάπη, μαζί με πίστη στον Θεό Πατέρα και στον Κύριο Ιησού
Χριστό. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια

μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α’ 2:7-17
Η επιστολή του αποστόλου Ιωάννη,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Αδελφοί, δεν σας γράφω καινούργια εντολή, αλλά παλιά εντολή, που είχατε
από την αρχή η παλιά εντολή είναι ο λόγος που ακούσατε εξαρχής. Πάλι καινούργια
εντολή γράφω σε σας, αυτό που είναι αληθινό σ' αυτόν και σε σας επειδή, το σκοτάδι
παρέρχεται, και το αληθινό φως ήδη φέγγει. Εκείνος που λέει ότι είναι μέσα στο φως,
αλλά μισεί τον αδελφό του, είναι μέχρι τώρα μέσα στο σκοτάδι. Εκείνος που αγαπάει τον
αδελφό του μένει μέσα στο φως, και σκάνδαλο σ' αυτόν δεν υπάρχει. Εκείνος, όμως, που
μισεί τον αδελφό του είναι μέσα στο σκοτάδι και περπατάει μέσα στο σκοτάδι, και δεν
ξέρει πού πηγαίνει, επειδή το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Γράφω σε σας,
παιδάκια, επειδή συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σας, για χάρη τού ονόματός του. Γράφω σε
σας, πατέρες, επειδή γνωρίσατε εκείνον που υπήρχε εξαρχής. Γράφω σε σας, νεαροί,
επειδή νικήσατε τον πονηρό γράφω σε σας, παιδάκια, επειδή γνωρίσατε τον πατέρα.
Έγραψα σε σας, πατέρες, επειδή γνωρίσατε εκείνον που υπήρχε εξαρχής έγραψα σε σας,
νεαροί, επειδή είστε δυνατοί και ο λόγος τού Θεού μένει μέσα σας και νικήσατε τον
πονηρό. Μη αγαπάτε τον κόσμο, ούτε αυτά που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος
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αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη τού Πατέρα δεν υπάρχει μέσα σ' αυτόν επειδή, κάθε τι που
υπάρχει στον κόσμο: Η επιθυμία τής σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονεία
τού βίου, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Και ο κόσμος παρέρχεται
και η επιθυμία του εκείνος, όμως, που πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα.

Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι
επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει
αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 20:1-12
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι απότην χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και όταν έπαυσε ο θόρυβος, ο Παύλος, αφού προσκάλεσε τους μαθητές, και
τους ασπάστηκε, βγήκε έξω για να πάει στη Μακεδονία. Και αφού διαπέρασε εκείνα τα
μέρη, και και τους προέτρψεε με πολλά λόγια, ήρθε στην Ελλάδα. Και αφού έμεινε τρεις
μήνες, επειδή έγινε εναντίον του συνωμοσία από τους Ιουδαίους, ενώ επρόκειτο να
αποπλεύσει προς τη Συρία, αποφασίστηκε να επιστρέψει διαμέσου της Μακεδονίας. Μαζί
του, μάλιστα, ακολουθούσε μέχρι την Ασία και ο Βεροιαίος ο Σώπατρος και από τους
Θεσσαλονικείς ο Αρίσταρχος και ο Σεκούνδος, και ο Γάιος, αυτός από τη Δέρβη, και ο
Τιμόθεος από την Ασία δε, ο Τυχικός και ο Τρόφιμος. Αυτοί, επειδή ήρθαν πρωτύτερα,
μας περίμεναν στην Τρωάδα. Εμείς, όμως, αποπλεύσαμε από τους Φιλίππους, ύστερα από
τις ημέρες των αζύμων, και σε πέντε ημέρες ήρθαμε σ' αυτούς στην Τρωάδα, όπου
διαμείναμε επτά ημέρες. Και κατά την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, ενώ οι μαθητές ήσαν
συγκεντρωμένοι για την κοπή τού άρτου, ο Παύλος συνδιαλεγόταν μαζί τους, καθώς
επρόκειτο την επόμενη ημέρα να αναχωρήσει και παρέτεινε τον λόγο μέχρι τα μεσάνυχτα.
Και υπήρχαν αρκετές λαμπάδες στο ανώγειο, όπου ήσαν συγκεντρωμένοι. Και κάποιος
νεανίας, με το όνομα Εύτυχος, καθισμένος επάνω στο παράθυρο, περιήλθε σε βαθύ ύπνο,
ενώ ο Παύλος συζητούσε εκτεταμένα, και καθώς κυριεύθηκε από τον ύπνο, έπεσε κάτω
από το τρίτο πάτωμα και τον σήκωσαν νεκρό. Και όταν ο Παύλος κατέβηκε, έπεσε επάνω
του, και καθώς τον αγκάλιασε είπε: Μη ταράζεστε επειδή, η ψυχή του είναι μέσα του. Και
αφού ανέβηκε έκοψε άρτον και γεύτηκε, και μίλησε αρκετά μέχρι την αυγή, ύστερα
αναχώρησε. Το δε παιδί το έφεραν ζωντανό, και παρηγορήθηκαν υπερβολικά. Ο λόγος

του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην
αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 89:5,15
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Και οι ουρανοί θα υμνούν τα θαυμάσιά σου, Κύριε και η αλήθεια σου θα
εξυμνείται στη σύναξη των αγίων. Μακάριος ο λαός που γνωρίζει αλαλαγμό θα
περπατούν, Κύριε, στο φως τού προσώπου σου.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 5:27-39
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ύστερα απ' αυτά, βγήκε έξω και είδε κάποιον τελώνη, που λεγόταν
Λευίς, να κάθεται στο τελωνείο, και του είπε: Ακολούθα με. Και εκείνος, αφήνοντας τα
πάντα, σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Και ο Λευίς τού έκανε στο σπίτι του μεγάλη
υποδοχή και υπήρχε ένα μεγάλο πλήθος από τελώνες και άλλους, που κάθονταν μαζί τους
στο τραπέζι. Και οι γραμματείς τους και οι Φαρισαίοι γόγγυζαν στους μαθητές του,
λέγοντας: Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς; Και ο Ιησούς,
απαντώντας σ' αυτούς, είπε: Δεν έχουν ανάγκη γιατρού αυτοί που υγιαίνουν, αλλά αυτοί
που πάσχουν. Δεν ήρθα για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Και
εκείνοι είπαν σ' αυτόν: Γιατί οι μαθητές τού Ιωάννη νηστεύουν συχνά, και κάνουν
δεήσεις, το ίδιο και εκείνοι των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου τρώνε και πίνουν; Και
εκείνος είπε σ' αυτούς: Μήπως μπορείτε να κάνετε τους γιους τού νυμφώνα να
νηστεύουν, ενόσω είναι μαζί τους ο νυμφίος; Θάρθουν, όμως, ημέρες, όταν αρπαχτεί απ'
αυτούς ο νυμφίος τότε, θα νηστέψουν, κατά τις ημέρες εκείνες. Τους έλεγε, μάλιστα, και
μια παραβολή: Ότι κανένας δεν βάζει μπάλωμα από καινούργιο ιμάτιο επάνω σε παλιό
ιμάτιο ειδεμή, σχίζει και το καινούργιο, και το μπάλωμα, αυτό από το καινούργιο, δεν
συμφωνεί με το παλιό. Και κανένας δεν βάζει νέο κρασί σε παλιά ασκιά ειδεμή, το νέο
κρασί θα σχίσει τα ασκιά, κι αυτό θα χυθεί, και τα ασκιά θα φθαρούν. Αλλά, το νέο κρασί
πρέπει να μπαίνει μέσα σε καινούργια ασκιά και τότε και τα δύο διατηρούνται. Και
κανένας, αφού πιει το παλιό, θέλει αμέσως νέο επειδή, λέει: Το παλιό κρασί είναι
καλύτερο.

ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΙΣΡΑ
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 5:7,11
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Εγώ, όμως, με το πλήθος τού ελέους σου θα μπω μέσα στον οίκο σου θα
προσκυνήσω προς τον ναό τής αγιότητάς σου με φόβο προς εσένα. Ας ευφραίνονται,
όμως, όλοι εκείνοι που ελπίζουν σε σένα ας χαίρονται παντοτινά.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 11:27-36
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ενώ αυτός έλεγε αυτά, κάποια γυναίκα από το πλήθος υψώνοντας τη
φωνή της, είπε σ' αυτόν: Μακάρια η κοιλιά που σε βάσταξε, και οι μαστοί που θήλασες.
Κι αυτός είπε: Μακάριοι είναι μάλλον αυτοί που ακούν τον λόγο τού Θεού και τον
φυλάττουν. Και ενώ τα πλήθη συγκεντρώνονταν, άρχισε να λέει: Αυτή η γενεά είναι
πονηρή σημείο ζητάει και σημείο δεν θα της δοθεί, εκτός από το σημείο τού προφήτη
Ιωνά. Επειδή, καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινευίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός τού
ανθρώπου σ' αυτή τη γενεά. Η βασίλισσα του νότου θα σηκωθεί στην κρίση μαζί με τους
ανθρώπους αυτής τής γενεάς, και θα τους κατακρίνει επειδή, ήρθε από τα πέρατα της γης
για να ακούσει τη σοφία τού Σολομώντα και δέστε, εδώ είναι κάτι περισσότερο από τον
Σολομώντα. Οι άνδρες τής Νινευή θα αναστηθούν στην κρίση μαζί με τούτη τη γενεά, και
θα την κατακρίνουν επειδή, μετανόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά και δέστε, εδώ είναι κάτι
περισσότερο από τον Ιωνά. Και κανένας, αφού ανάψει ένα λυχνάρι, δεν το βάζει σε έναν
κρυφό τόπο ούτε κάτω από το μόδι, αλλά επάνω στον λυχνοστάτη, για να βλέπουν το φως
αυτοί που μπαίνουν μέσα. Το λυχνάρι τού σώματος είναι το μάτι όταν, λοιπόν, το μάτι
σου είναι καθαρό, και το σώμα ολόκληρο είναι φωτεινό όταν, όμως, είναι πονηρό, και το
σώμα σου είναι σκοτεινό. Πρόσεχε, λοιπόν, μη τυχόν το φως, που είναι μέσα σου, είναι
σκοτάδι. Αν, λοιπόν, ολόκληρο το σώμα σου είναι φωτεινό, μη έχοντας κάποιο σκοτεινό
μέρος, θα είναι ολόκληρο φωτεινό, όπως όταν το λυχνάρι με τη λάμψη του σε φωτίζει.
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ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 15:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Κύριε, ποιος θα κατοικήσει στη σκηνή σου; Ποιος θα κατοικήσει στο βουνό
σου το άγιο; Εκείνος που περπατάει με ακεραιότητα και πράττει δικαιοσύνη και μιλάει
αλήθεια μέσα στην καρδιά του.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 24:1-12
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, ενώ ακόμα ήταν βαθιά χαράματα,
ήρθαν στο μνήμα, φέρνοντας τα αρώματα που ετοίμασαν και μερικές άλλες γυναίκες
ήσαν μαζί τους. Βρήκαν, όμως, την πέτρα αποκυλισμένη από το μνήμα. Και όταν μπήκαν
μέσα δεν βρήκαν το σώμα τού Κυρίου Ιησού. Και ενώ ήσαν σε απορία για τούτο, ξάφνου,
δύο άνδρες με ιμάτια αστραφτερά στάθηκαν μπροστά τους. Και καθώς εκείνες
φοβήθηκαν, και έσκυψαν το πρόσωπο στη γη, είπαν σ' αυτές: Γιατί ζητάτε τον ζωντανό
ανάμεσα στους νεκρούς; Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε. Θυμηθείτε πώς σας είχε
μιλήσει, ενώ βρισκόταν ακόμα στη Γαλιλαία, λέγοντας, ότι: Ο Υιός τού ανθρώπου πρέπει
να παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών ανθρώπων, και να σταυρωθεί, και την τρίτη ημέρα να
αναστηθεί. Και θυμήθηκαν τα λόγια του. Και αφού επέστρεψαν από το μνήμα,
ανήγγειλαν όλα αυτά στους έντεκα και σε όλους τους υπόλοιπους. Κι αυτές ήσαν η
Μαρία Μαγδαληνή και η Ιωάννα και η Μαρία, η μητέρα τού Ιακώβου, και οι υπόλοιπες
μαζί μ' αυτές, που έλεγαν αυτά στους αποστόλους. Και τα λόγια τους φάνηκαν μπροστά
τους σαν φλυαρία, και δεν τις πίστευαν. Ο Πέτρος, όμως, έτρεξε στο μνήμα, και, καθώς
έσκυψε μέσα, βλέπει τα σάβανα να κείτονται μόνα τους και αναχώρησε θαυμάζοντας από
μέσα του για το γεγονός.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:17-20
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους,η ευλογία
τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Σας παρακαλώ, μάλιστα, αδελφοί, προσέχετε αυτούς που κάνουν τις
διχοστασίες και τα σκάνδαλα ενάντια στη διδασκαλία που μάθατε, και απομακρύνεστε απ'
αυτούς επειδή, αυτού τού είδους οι άνθρωποι δεν υπηρετούν ως δούλοι τον Κύριό μας
Ιησού Χριστό, αλλά τη δική τους κοιλιά και με λόγια καλά και κολακευτικά εξαπατούν
τις καρδιές των ακάκων. Επειδή, η υπακοή σας ακούστηκε σε όλους. Όσο, λοιπόν, για
σας, χαίρομαι θέλω μάλιστα να είστε σοφοί μεν στο αγαθό, και απλοί στο κακό. Και ο
Θεός τής ειρήνης θα συντρίψει γρήγορα τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Η χάρη τού
Κυρίου μας Ιησού Χριστού ας είναι μαζί σας. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας

έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Α’ 2:18-25 , 3:1-7
Η επιστολή του αποστόλου Πέτρου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Οι δούλοι, υποτάσσεστε με κάθε φόβο στους κυρίους σας, όχι μονάχα στους
αγαθούς και επιεικείς, αλλά και στους διεστραμμένους επειδή, αυτό είναι χάρη, το να
υποφέρει κάποιος λύπες εξαιτίας τής συνείδησης στον Θεό, πάσχοντας άδικα. Επειδή,
ποια δόξα υπάρχει, αν αμαρτάνοντας και δεχόμενοι χτυπήματα υπομένετε; Αν, όμως,
αγαθοποιώντας και πάσχοντας υπομένετε, αυτό είναι χάρη μπροστά στον Θεό. Δεδομένου
ότι, σε τούτο προσκληθήκατε, επειδή και ο Χριστός έπαθε για χάρη σας, αφήνοντας
παράδειγμα σε σας, για να ακολουθήσετε τα ίχνη του ο οποίος «δεν έκανε αμαρτία ούτε
βρέθηκε δόλος στο στόμα του». Ο οποίος, καθώς τον λοιδορούσαν, δεν ανταπέδιδε
λοιδορίες, πάσχοντας δεν απειλούσε, αλλά παρέδινε τον εαυτό του σ' αυτόν που κρίνει
δίκαια ο οποίος τις αμαρτίες μας βάσταξε ο ίδιος στο σώμα του επάνω στο ξύλο, για να
ζήσουμε στη δικαιοσύνη, αφού πεθάναμε ως προς τις αμαρτίες «με την πληγή τού οποίου
γιατρευτήκατε». Επειδή, ήσασταν «ως πρόβατα που περιπλανιόνταν» αλλά, τώρα,
επιστραφήκατε στον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών σας. Παρόμοια, οι γυναίκες,
υποτάσσεστε στους άνδρες σας, ώστε, και αν κάποιοι απειθούν στον λόγο, να κερδηθούν
χωρίς τον λόγο, διαμέσου τής διαγωγής των γυναικών,αφού δουν την καθαρή, με
σεβασμό διαγωγή σας. Των οποίων ο στολισμός ας είναι όχι ο εξωτερικός, αυτός με το
πλέξιμο των τριχών και της περίθεσης των χρυσών αντικειμένων ή της ένδυσης των
ιματίων,αλλά ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς, κοσμημένος με την αφθαρσία τού πράου
και ησύχιου πνεύματος, το οποίο μπροστά στον Θεό είναι πολύτιμο. Επειδή, έτσι και
άλλοτε οι άγιες γυναίκες, αυτές που έλπιζαν στον Θεό, στόλιζαν τον εαυτό τους, καθώς
υποτάσσονταν στους άνδρες τους.Όπως η Σάρρα υπάκουσε στον Αβραάμ, αποκαλώντας
αυτόν κύριο· από την οποία εσείς γίνατε παιδιά, οι οποίες αγαθοποιούσαν και δεν
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φοβόνταν κανέναν εκφοβισμό.Οι άνδρες, παρόμοια, συνοικείτε με τις γυναίκες σας με
φρόνηση, αποδίδοντας τιμή στο γυναικείο γένος ως σε ασθενέστερο σκεύος, και ως σε
συγκληρονόμους τής χάρης τής ζωής, για να μη εμποδίζονται οι προσευχές σας. Μην

αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι
επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει
αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 21:8-14
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και την επόμενη ημέρα, ο Παύλος και εκείνοι που ήσαν γύρω του,
αναχωρώντας ήρθαμε στην Καισάρεια και μπαίνοντας στο σπίτι τού Ευαγγελιστή
Φιλίππου, που ήταν ένας από τους επτά, μείναμε κοντά του. Αυτός, μάλιστα, είχε
τέσσερις θυγατέρες παρθένες, που προφήτευαν. Και ενώ μέναμε εκεί πολλές ημέρες,
κατέβηκε από την Ιουδαία κάποιος προφήτης με το όνομα Άγαβος και όταν ήρθε σε μας,
πήρε τη ζώνη τού Παύλου, και αφού έδεσε τα δικά του χέρια και τα πόδια, είπε: Αυτά λέει
το Πνεύμα το Άγιο: Τον άνδρα, του οποίου είναι αυτή η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν οι
Ιουδαίοι στην Ιερουσαλήμ, και θα τον παραδώσουν στα χέρια τών εθνών. Και καθώς τα
ακούσαμε αυτά, τον παρακαλούσαμε κι εμείς και οι ντόπιοι να μη ανέβει στην
Ιερουσαλήμ. Ο Παύλος, όμως, αποκρίθηκε: Τι κάνετε κλαίοντας και καταθλίβοντας την
καρδιά μου; Επειδή, εγώ όχι μονάχα να δεθώ, αλλά και να πεθάνω στην Ιερουσαλήμ είμαι
έτοιμος για χάρη τού ονόματος του Κυρίου Ιησού. Και επειδή δεν πειθόταν, ησυχάσαμε,
λέγοντας: Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται,

αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 28:2,7,6
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Άκουσε τη φωνή των δεήσεών μου. Ο Κύριος είναι δύναμή μου, και ασπίδα
μου Ευλογητός ο Κύριος, επειδή άκουσε τη φωνή των δεήσεών μου.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 3:22-35
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Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και οι γραμματείς, που κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα, έλεγαν ότι: Έχει τον
Βεελζεβούλ, και ότι διαμέσου τού άρχοντα των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια. Και αφού
τους προσκάλεσε, τους έλεγε με παραβολές: Πώς είναι δυνατόν ο σατανάς να βγάζει τον
σατανά; Και αν μια βασιλεία διαιρεθεί σε αντιμαχόμενα μέρη, η βασιλεία εκείνη δεν
μπορεί να σταθεί και αν ένα σπίτι διαιρεθεί σε αντιμαχόμενα μέρη, το σπίτι εκείνο δεν
μπορεί να σταθεί. Και αν ο σατανάς ξεσηκώθηκε ενάντια στον εαυτό του, και διαιρέθηκε,
δεν μπορεί να σταθεί, αλλά θα έχει ένα τέλος. Κανένας δεν μπορεί να αρπάξει τα σκεύη
τού δυνατού, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι του, αν πρώτα δεν δέσει τον δυνατό και τότε θα
αρπάξει το σπίτι του. Σας διαβεβαιώνω ότι, όλα τα αμαρτήματα θα συγχωρηθούν στους
γιους των ανθρώπων, και οι βλασφημίες όσες βλασφημήσουν όποιος, όμως, βλασφημήσει
στο Πνεύμα το Άγιο, δεν έχει συγχώρηση στον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιώνιας
καταδίκης επειδή, έλεγαν: Έχει ακάθαρτο πνεύμα. Έρχονται, λοιπόν, οι αδελφοί και η
μητέρα του, και αφού στάθηκαν έξω, έστειλαν σ' αυτόν κάποιους και τον φώναζαν και
ένα πλήθος καθόταν ολόγυρά του και του είπαν: Δες, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου
έξω σε ζητούν. Και τους απάντησε, λέγοντας: Ποια είναι η μητέρα μου ή οι αδελφοί μου;
Και κοιτάζοντας ολόγυρα στους καθισμένους γύρω του, λέει: Δέστε! η μητέρα μου και οι
αδελφοί μου επειδή, όποιος κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου, και
αδελφή μου, και μητέρα μου.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΙΣΡΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 119:169,176
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ας πλησιάσει η κραυγή μου μπροστά σου, Κύριε συνέτισέ με σύμφωνα με
τον λόγο σου. Περιπλανήθηκα σαν χαμένο πρόβατο ζήτησε τον δούλο σου επειδή, δεν
λησμόνησα τα προστάγματά σου.
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Ευαγγέλιο κατά Λουκά 17:20-37
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους, πότε έρχεται η βασιλεία τού Θεού,
τους απάντησε, και είπε: Δεν έρχεται η βασιλεία τού Θεού έτσι, ώστε να παρατηρείται
ούτε θα πουν: Να! εδώ είναι, ή: Να! εκεί επειδή, προσέξτε, η βασιλεία τού Θεού είναι
ανάμεσά σας. Και στους μαθητές του είπε: Θάρθουν ημέρες, όταν θα επιθυμήσετε να
δείτε μία από τις ημέρες τού Υιού τού ανθρώπου και δεν θα δείτε. Και θα σας πουν: Να!
εδώ είναι, ή: Να! εκεί μη πάτε ούτε να ακολουθήσετε. Επειδή, όπως η αστραπή, που
αστράφτει από το ένα μέρος κάτω από τον ουρανό, λάμπει προς το άλλο μέρος κάτω από
τον ουρανό, έτσι θα είναι και ο Υιός τού ανθρώπου κατά τη δική του ημέρα. Πρώτα,
όμως, πρέπει αυτός να πάθει πολλά, και να καταφρονηθεί από τούτη τη γενεά. Και όπως
έγινε κατά τις ημέρες τού Νώε, έτσι θα είναι και κατά τις ημέρες τού Υιού τού ανθρώπου
έτρωγαν, έπιναν, νύμφευαν, νυμφεύονταν, μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο Νώε μπήκε
μέσα στην κιβωτό και ήρθε ο κατακλυσμός και τους εξολόθρευσε όλους. Παρόμοια, και
όπως έγινε κατά τις ημέρες τού Λωτ έτρωγαν, έπιναν, αγόραζαν, πουλούσαν, φύτευαν,
οικοδομούσαν και κατά την ημέρα που ο Λωτ βγήκε έξω από τα Σόδομα, έβρεξε φωτιά
και θειάφι από τον ουρανό, και τους εξολόθρευσε όλους κατά τον ίδιο τρόπο θα είναι
κατά την ημέρα που θα φανερωθεί ο Υιός τού ανθρώπου. Κατά την ημέρα εκείνη, όποιος
βρεθεί επάνω στην σταράτσα, και τα σκεύη του είναι μέσα στο σπίτι, ας μη κατέβει για να
τα πάρει και όποιος είναι στο χωράφι, το ίδιο, ας μη επιστρέψει προς τα πίσω. Να
θυμάστε τη γυναίκα τού Λωτ. Όποιος ζητήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει και
όποιος τη χάσει, θα τη διαφυλάξει. Σας λέω: Κατά τη νύχτα εκείνη θα υπάρχουν δύο
επάνω σ' ένα κρεβάτι ο ένας παραλαμβάνεται, και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα
αλέθουν μαζί η μία παραλαμβάνεται, και η άλλη αφήνεται. Δύο θα βρίσκονται στο
χωράφι ο ένας παραλαμβάνεται, και ο άλλος αφήνεται. Και αποκρινόμενοι του λένε:
Κύριε, πού; Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Όπου είναι το σώμα, εκεί θα συγκεντρωθούν οι
αετοί.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 90:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Κύριε, εσύ έγινες σε μας καταφυγή από γενεά σε γενεά. Πριν γεννηθούν τα
όρη, και πλάσεις τη γη και την οικουμένη, και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα, εσύ είσαι ο
Θεός.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 20:1-18
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται το
πρωί στο μνήμα, ενώ ακόμα ήταν σκοτάδι, και βλέπει την πέτρα σηκωμένη από το μνήμα.
Τρέχει, λοιπόν, και έρχεται στον Σίμωνα Πέτρο, και στον άλλον μαθητή, τον οποίο
αγαπούσε ο Ιησούς, και τους λέει: Σήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα, και δεν ξέρουμε
πού τον έβαλαν. Βγήκε, λοιπόν, έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, και έρχονταν στο
μνήμα. Έτρεχαν δε και οι δύο μαζί και ο άλλος μαθητής έτρεξε ταχύτερα μπροστά από
τον Πέτρο, και ήρθε πρώτος στο μνήμα και αφού έσκυψε προς τα μέσα, βλέπει να
κείτονται τα σάβανα καταγής· όμως, δεν μπήκε μέσα. Έρχεται, λοιπόν, ο Σίμωνας Πέτρος
ακολουθώντας τον, και μπήκε μέσα στο μνήμα, και κοιτάζει τα σάβανα να κείτονται
καταγής, και το σουδάριο, που ήταν επάνω στο κεφάλι του, να μη κείτεται μαζί με τα
σάβανα, αλλά τυλιγμένο χωριστά σε ένα μέρος. Τότε, λοιπόν, μπήκε μέσα και ο άλλος
μαθητής, που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα, και είδε, και πίστεψε επειδή, δεν
καταλάβαιναν ακόμα τη γραφή, ότι αυτός πρέπει να αναστηθεί από τους νεκρούς. Οι
μαθητές, λοιπόν, αναχώρησαν ξανά στα δικά τους. Η δε Μαρία στεκόταν έξω, κοντά στο
μνήμα, κλαίγοντας ενώ, λοιπόν, έκλαιγε, έσκυψε στο μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους
λευκοντυμένους, καθισμένους, έναν κοντά στο κεφάλι, και έναν κοντά στα πόδια, εκεί
όπου είχε τοποθετηθεί το σώμα τού Ιησού. Και εκείνοι λένε σ' αυτήν: Γυναίκα, γιατί
κλαις; Λέει σ' αυτούς: Επειδή, σήκωσαν τον Κύριό μου, και δεν ξέρω πού τον έβαλαν.
Και αφού είπε αυτά, στράφηκε προς τα πίσω, και βλέπει τον Ιησού να στέκεται, και δεν
ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Γυναίκα, γιατί κλαις; Ποιον ζητάς;
Εκείνη, νομίζοντας ότι είναι ο κηπουρός, λέει σ' αυτόν: Κύριε, αν εσύ τον σήκωσες, πες
μου, πού τον έβαλες, και εγώ θα τον σηκώσω. Ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: Μαρία. Εκείνη,
αφού στράφηκε, λέει σ' αυτόν: Ραββουνί! (που, σημαίνει: Δάσκαλε). Ο Ιησούς λέει σ'
αυτήν: Μη με αγγίζεις επειδή, δεν ανέβηκα ακόμα προς τον Πατέρα μου αλλά, πήγαινε
στους αδελφούς μου, και πες τους: Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας, και
Θεό μου και Θεό σας. Η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται και αναγγέλλει στους μαθητές ότι
είδε τον Κύριο, και ότι της είπε αυτά.
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Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 2:13-3:13
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς ,η
ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Γι' αυτό κι εμείς ευχαριστούμε αδιάκοπα τον Θεό ότι, όταν παραλάβατε τον
λόγο τού Θεού, που ακούσατε από μας, τον δεχθήκατε όχι ως λόγον ανθρώπων, αλλά,
(όπως, αληθινά, είναι), ως λόγον Θεού, ο οποίος και ενεργείται ανάμεσα σε σας που
πιστεύετε. Επειδή, εσείς, αδελφοί, γίνατε μιμητές των εκκλησιών τού Θεού, που είναι
στην Ιουδαία, εν Χριστώ Ιησού, δεδομένου ότι, κι εσείς πάθατε τα ίδια από τους δικούς
σας ομοεθνείς, όπως κι αυτοί από τους Ιουδαίους οι οποίοι και τον Κύριο Ιησού
θανάτωσαν και τους δικούς τους προφήτες, κι εμάς έθεσαν υπό διωγμό, και στον Θεό δεν
αρέσουν, και σε όλους τούς ανθρώπους είναι ενάντιοι οι οποίοι μάς εμποδίζουν να
μιλήσουμε προς τα έθνη για να σωθούν, για να αναπληρώσουν τις δικές τους αμαρτίες
πάντοτε έφτασε, όμως, επάνω τους η οργή σε τέλειο βαθμό. Εμείς , όμως, αδελφοί, αφού
μείναμε για λίγο καιρό ορφανοί από σας, όσον αφορά την προσωπική μας παρουσία, όχι
με την καρδιά, φροντίσαμε περισσσότερο με πολλή επιθυμία να δούμε το πρόσωπό σας.
Γι' αυτό, θελήσαμε νάρθουμε σε σας (εγώ, μάλιστα, ο Παύλος) και μια και δυο φορές,
αλλά μας εμπόδισε ο σατανάς. Επειδή, ποια είναι η ελπίδα μας ή η χαρά ή το στεφάνι τής
καύχησης, αν όχι κι εσείς μπροστά στον Κύριό μας Ιησού Χριστό κατά την παρουσία του;
Δεδομένου ότι, εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά. Γι' αυτό, μη υποφέροντας πλέον,
κρίναμε εύλογο να απομείνουμε μόνοι στην Αθήνα, και στείλαμε τον Τιμόθεο, τον
αδελφό μας, και διάκονο του Θεού, και συνεργάτη μας στο ευαγγέλιο του Χριστού, για να
σας στηρίξει, και να σας παρηγορήσει σε σχέση με την πίστη σας για να μη κλονίζεται
κανείς μέσα σ' αυτές τις θλίψεις δεδομένου ότι, εσείς ξέρετε ότι σ' αυτό είμαστε ταγμένοι.
Επειδή, όταν ήμασταν κοντά σας, σας τα προλέγαμε, ότι πρόκειται να υποφέρουμε
θλίψεις, καθώς και έγινε, και ξέρετε. Γι' αυτό και εγώ, μη υποφέροντας πλέον, έστειλα για
να μάθω την πίστη σας, μήπως σας πείραξε αυτός που πειράζει, και ο κόπος μας αποβεί
εις μάτην. Τώρα, όμως, όταν ο Τιμόθεος ήρθε από σας σε μας, και μας έφερε καλές
αγγελίες για την πίστη σας και την αγάπη σας, και ότι πάντοτε έχετε αγαθή ενθύμηση για
μας, επιποθώντας να μας δείτε, όπως κι εμείς εσάς γι' αυτό, παρηγορηθήκαμε, αδελφοί,
για σας μέσα σε όλη τη θλίψη και τη στενοχώρια μας, εξαιτίας τής πίστης σας δεδομένου
ότι, τώρα ζούμε, αν εσείς μένετε σταθεροί στον Κύριο. Επειδή, ποια ευχαριστία μπορούμε
να ανταποδώσουμε στον Θεό για σας, για όλη τη χαρά που χαιρόμαστε για σας μπροστά
στον Θεό μας, καθώς νύχτα και ημέρα δεόμαστε, σε υπερβολικό βαθμό, να δούμε το
πρόσωπό σας, και να αναπληρώσουμε τις ελλείψεις τής πίστης σας; Αυτός, μάλιστα, ο
Θεός και Πατέρας μας, και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, είθε να κατευθύνει τον δρόμο
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μας προς εσάς. Κι εσάς, ο Κύριος να αυξήσει και να περισσεύσει στην αγάπη, του ενός
προς τον άλλον και προς όλους, καθώς κι εμείς προς εσάς για να στηρίξει τις καρδιές σας
άμεμπτες στην αγιοσύνη, μπροστά στον Θεό και Πατέρα μας, στην παρουσία τού Κυρίου
μας Ιησού Χριστού, μαζί με όλους τους αγίους του. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας

έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 4:7-5:5
Η επιστολή του αποστόλου Ιακώβου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Υποταχθείτε, λοιπόν, στον Θεό αντισταθείτε στον διάβολο, και θα φύγει από
σας. Πλησιάσετε στον Θεό, και θα πλησιάσει σε σας. Καθαρίστε τα χέρια σας,
αμαρτωλοί, και αγνίστε τις καρδιές, δίγνωμοι. Κακοπαθήστε και πενθήστε και κλάψτε το
γέλιο σας ας μεταστραφεί σε πένθος, και η χαρά σε κατήφεια. Ταπεινωθείτε μπροστά
στον Κύριο και θα σας υψώσει. Αδελφοί, μη καταλαλείτε ο ένας τον άλλον όποιος
καταλαλεί αδελφό, και κρίνει τον αδελφό του, καταλαλεί τον νόμο, και κρίνει τον νόμο
και αν κρίνεις τον νόμο, δεν είσαι εκτελεστής τού νόμου, αλλά κριτής. Ένας είναι ο
νομοθέτης, που μπορεί να σώσει και να απολέσει εσύ ποιος είσαι που κρίνεις τον άλλον;
Ελάτε, τώρα, εσείς που λέτε: Σήμερα ή αύριο θα πάμε σ' αυτή την πόλη, και θα κάνουμε
εκεί έναν χρόνο, και θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε οι οποίοι δεν ξέρετε το τι θα
συμβεί αύριο επειδή, ποια είναι η ζωή σας; Είναι, πραγματικά, ατμός που φαίνεται για
λίγο, και έπειτα εξαφανίζεται αντί να λέτε: Αν ο Κύριος θελήσει, και ζήσουμε, θα
κάνουμε τούτο ή εκείνο. Τώρα, όμως, καυχάστε στις αλαζονείες σας κάθε τέτοια καύχηση
είναι κακή. Σ' αυτόν, λοιπόν, που ξέρει να κάνει το καλό, και δεν το κάνει, σ' αυτόν είναι
αμαρτία. Ελάτε , τώρα, οι πλούσιοι, κλάψτε ολολύζοντας για τις επερχόμενες ταλαιπωρίες
σας. Ο πλούτος σας σάπισε, και τα ιμάτιά σας έγιναν σκωληκόβρωτα. Το χρυσάφι σας και
το ασήμι σας σκούριασε, και η σκουριά τους θα είναι ως μαρτυρία εναντίον σας, και θα
φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά θησαυρίσατε για τις έσχατες ημέρες. Δέστε, ο μισθός των
εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας, τον οποίο στερήθηκαν από σας, κράζει και οι
κραυγές αυτών που θέρισαν μπήκαν μέσα στα αυτιά τού Κυρίου, του Σαβαώθ. Ζήσατε
μέσα σε απολαύσεις επάνω στη γη, και σπαταλήσατε θρέψατε τις καρδιές σας σαν σε
ημέρα σφαγής.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 11:19-30
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος,η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Εκείνοι μεν, λοιπόν, που διασκορπίστηκαν από τον διωγμό ο οποίος έγινε
εξαιτίας τού Στεφάνου, πέρασαν μέχρι τη Φοινίκη και την Κύπρο και την Αντιόχεια,
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χωρίς να κηρύττουν σε κανέναν τον λόγο τού Θεού, παρά μονάχα στους Ιουδαίους. Ήσαν,
όμως, μερικοί απ' αυτούς, άνδρες Κύπριοι και Κυρηναίοι, που όταν μπήκαν μέσα στην
Αντιόχεια, μιλούσαν στους Ελληνιστές, ευαγγελιζόμενοι σ' αυτούς τον Κύριο Ιησού. Και
το χέρι τού Κυρίου ήταν μαζί τους κι ένα μεγάλο πλήθος, αφού πίστεψαν, επέστρεψαν
στον Κύριο. Ακούστηκε, όμως, ο λόγος γι' αυτούς στα αυτιά τής Εκκλησίας, που ήταν
στην Ιερουσαλήμ και έστειλαν τον Βαρνάβα για να περάσει μέχρι την Αντιόχεια. Ο
οποίος, όταν ήρθε, και είδε τη χάρη τού Θεού, χάρηκε, και παρακινούσε όλους να
παραμένουν με σταθερότητα καρδιάς στον Κύριο επειδή, ήταν άνδρας αγαθός και πλήρης
από Πνεύμα Άγιο και πίστη. Και ένα μεγάλο πλήθος προστέθηκε στον Κύριο. Τότε, ο
Βαρνάβας βγήκε έξω προς την Ταρσό για να αναζητήσει τον Σαύλο, και όταν τον βρήκε,
τον έφερε στην Αντιόχεια. Και καθώς συνήλθαν στην εκκλησία έναν ολόκληρο χρόνο,
δίδαξαν ένα μεγάλο πλήθος, και πρώτα στην Αντιόχεια οι μαθητές ονομάστηκαν
Χριστιανοί. Και κατά τις ημέρες εκείνες προφήτες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα στην
Αντιόχεια. Και καθώς σηκώθηκε ένας απ' αυτούς, με το όνομα Άγαβος, φανέρωσε
διαμέσου τού Πνεύματος ότι επρόκειτο να γίνει μεγάλη πείνα σε ολόκληρη την οικουμένη
η οποία και έγινε επί εποχής τού Καίσαρα Κλαυδίου. Γι' αυτό, οι μαθητές αποφάσισαν
κάθε ένας απ' αυτούς, κατά τη δική του κατάσταση, να στείλουν βοήθεια στους αδελφούς
που κατοικούσαν στην Ιουδαία πράγμα που έκαναν, στέλνοντάς την προς τους
πρεσβύτερους, διαμέσου τού Βαρνάβα και του Σαύλου. Ο λόγος του Κυρίου

αναπτύσσεται,αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού
εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 89:11-13
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Δικοί σου είναι οι ουρανοί, και δική σου είναι η γη την οικουμένη και το
πλήρωμά της, εσύ τα θεμελίωσες. Τον βορρά και τον νότo εσύ τους έκτισες. Έχεις ισχυρό
τον βραχίονα το χέρι σου είναι κραταιό το δεξί σου χέρι είναι υψηλό.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 13:3-37
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
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Και ενώ καθόταν στο βουνό των Ελαιών, απέναντι από το ιερό, τον
ρωτούσαν κατ' ιδίαν ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας: Πες μας, πότε
θα γίνουν αυτά, και τι θα είναι το σημείο, όταν όλα αυτά πρόκειται να συντελεστούν; Και
ο Ιησούς απαντώντας σ' αυτούς, άρχισε να λέει: Προσέχετε μήπως κάποιος σάς πλανήσει.
Επειδή, θα έρθουν πολλοί στο όνομά μου, λέγοντας ότι: Εγώ είμαι και θα πλανήσουν
πολλούς. Και όταν ακούσετε πολέμους και φήμες για πολέμους, μη ταράζεστε επειδή,
αυτά πρέπει να γίνουν όμως, δεν είναι ακόμα το τέλος. Επειδή, θα σηκωθεί έθνος ενάντια
σε άλλο έθνος, βασίλειο ενάντια σε άλλο βασίλειο και θα γίνουν σεισμοί κατά τόπους, και
θα γίνουν πείνες και ταραχές. Αυτά είναι αρχές ωδίνων. Εσείς, όμως, να προσέχετε στον
εαυτό σας επειδή, θα σας παραδώσουν σε συνέδρια, και θα σας δείρουν σε συναγωγές,
και θα σταθείτε μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για μαρτυρία σ'
αυτούς. Και πρώτα, πρέπει να κηρυχθεί το ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Και όταν σας
φέρουν, για να σας παραδώσουν, μη προμεριμνάτε τι θα μιλήσετε ούτε να προμελετάτε
αλλά, ότι σας δοθεί κατά την ώρα εκείνη, αυτό να μιλάτε επειδή, δεν είστε εσείς που
μιλάτε, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Μάλιστα, θα παραδώσει αδελφός τον αδελφό σε
θάνατο, και πατέρας το παιδί και θα επαναστατούν τα παιδιά ενάντια στους γονείς, και θα
τους θανατώσουν. Και θα είστε μισούμενοι απ' όλους εξαιτίας τού ονόματός μου και
εκείνος που θα έχει υπομείνει μέχρι τέλους, θα σωθεί. Και όταν δείτε το βδέλυγμα της
ερήμωσης, αυτό που ειπώθηκε από τον προφήτη Δανιήλ, να στέκεται όπου δεν πρέπει
(αυτός που διαβάζει, ας καταλαβαίνει), τότε, εκείνοι που είναι στην Ιουδαία, ας φεύγουν
στα βουνά και εκείνος που είναι επάνω στην ταράτσα, ας μη κατέβει στο σπίτι ούτε να
μπει μέσα για να πάρει κάτι από το σπίτι του και όποιος είναι στο χωράφι, ας μη γυρίσει
προς τα πίσω για να πάρει το ιμάτιό του. Αλλοίμονο, μάλιστα, σ' αυτές που είναι σε
εγκυμοσύνη, και σ' αυτές που θηλάζουν κατά τις ημέρες εκείνες. Και προσεύχεστε η φυγή
σας να μη γίνει μέσα σε χειμώνα. Επειδή, εκείνες οι ημέρες θα είναι τέτοια θλίψη, που δεν
έχει γίνει από την αρχή τής κτίσης, την οποία ο Θεός έκτισε, μέχρι αυτή την ώρα, ούτε
πρόκειται να γίνει. Και αν ο Κύριος δεν συντόμευε τις ημέρες εκείνες, δεν θα σωζόταν
καμιά σάρκα αλλά, χάρη των εκλεκτών, τους οποίους έκλεξε, συντόμευσε τις ημέρες. Και
τότε, αν κάποιος σας πει: Να! εδώ είναι ο Χριστός, ή: Να! εκεί, να μη πιστέψετε. Επειδή,
θα σηκωθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες· και θα δείξουν σημεία και τέρατα, για να
εξαπατούν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Εσείς, όμως, να προσέχετε δέστε, σας τα έχω
προείπει όλα. Αλλά, κατά τις ημέρες εκείνες, μετά τη θλίψη εκείνη, ο ήλιος θα
σκοτεινιάσει, και το φεγγάρι δεν θα δώσει το φως του, και τα αστέρια τού ουρανού θα
πέφτουν, και οι δυνάμεις, που είναι στους ουρανούς, θα σαλευθούν. Και τότε θα δουν τον
Υιό τού ανθρώπου να έρχεται μέσα σε σύννεφα, με πολλή δύναμη και δόξα. Και τότε θα
στείλει τούς αγγέλους του, και θα συνάξει τούς εκλεκτούς του από τους 4 ανέμους, από το
ένα άκρο τής γης μέχρι το άλλο άκρο τού ουρανού. Και από τη συκιά μάθετε την
παραβολή όταν το κλαδί της γίνει ήδη απαλό, και βγάζει τα φύλλα, ξέρετε ότι το θέρος
είναι κοντά. Έτσι κι εσείς, όταν δείτε να γίνονται αυτά, ξέρετε ότι είναι κοντά, στις θύρες.
Σας διαβεβαιώνω ότι, δεν θα παρέλθει αυτή η γενεά, μέχρις ότου γίνουν όλα αυτά. Ο
ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου, όμως, δεν πρόκειται να παρέλθουν. Όσο
για την ημέρα εκείνη και την ώρα δεν γνωρίζει κανένας ούτε οι άγγελοι, που είναι στον
ουρανό, ούτε ο Υιός, παρά μονάχα ο Πατέρας. Προσέχετε, αγρυπνείτε, και προσεύχεστε
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για τον λόγο ότι, δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός. Επειδή, αυτό θα είναι σαν έναν άνθρωπο
που βρίσκεται σε άλλη χώρα, ο οποίος άφησε το σπίτι του, και έδωσε στους δούλους του
την εξουσία, και σε κάθε έναν το έργο του, και στον θυρωρό πρόσταξε να αγρυπνεί.
Αγρυπνείτε, λοιπόν (επειδή, δεν ξέρετε πότε έρχεται ο κύριος του σπιτιού: Το δειλινό ή τα
μεσάνυχτα ή όταν λαλεί ο πετεινός ή το πρωί) μήπως και, όταν έρθει ξαφνικά, σας βρει να
κοιμάστε. Και όσα λέω προς εσάς, τα λέω προς όλους: Αγρυπνείτε.
•

Η Κυριακή που διαβάζεται στις ημέρες του μήνα Νέση.

Νεσή
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 41:13,12
Σταθείτε με το φόβο Θεούακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός τού Ισραήλ, από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα.
Εμένα, όμως, εσύ με στήριξες στην ακεραιότητά μου, και με στερέωσες μπροστά σου
στον αιώνα.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 21:12-33
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
206

Πριν από όλα αυτά, θα βάλουν επάνω σας τα χέρια τους, και θα σας θέσουν
υπό διωγμό, παραδίνοντάς σας σε συναγωγές και φυλακές, καθώς θα σας φέρνουν
μπροστά σε βασιλιάδες και ηγεμόνες, ένεκα του ονόματός μου. Και τούτο θα αποβεί σε
σας για μαρτυρία. Βάλτε, λοιπόν, στις καρδιές σας, να μη προμελετάτε τι να απολογηθείτε
επειδή, εγώ θα σας δώσω στόμα και σοφία, στην οποία δεν θα μπορέσουν να
αντιλογήσουν ούτε να αντισταθούν όλοι οι εναντίοι σας. Θα παραδοθείτε, μάλιστα, και
από γονείς και αδελφούς και συγγενείς και φίλους και θα θανατώσουν μερικούς από σας
και θα είστε μισούμενοι από όλους εξαιτίας τού ονόματός μου πλην, μια τρίχα από το
κεφάλι σας δεν θα χαθεί. Με την υπομονή σας, αποκτήστε τις ψυχές σας. Και όταν δείτε
την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη από στρατόπεδα, τότε γνωρίστε ότι πλησίασε η ερήμωσή
της. Τότε, αυτοί που είναι στην Ιουδαία, ας φεύγουν στα βουνά· και εκείνοι που είναι
μέσα σ' αυτή, ας αναχωρούν έξω και εκείνοι που είναι στα χωράφια, ας μη μπαίνουν μέσα
σ' αυτή. Επειδή, αυτές είναι ημέρες εκδίκησης, για να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα.
Και αλλοίμονο σ' εκείνες που εγκυμονούν και σ' εκείνες που θηλάζουν κατά τις ημέρες
εκείνες επειδή, θα είναι μεγάλη στενοχώρια επάνω στη γη, και οργή ενάντια σε τούτο τον
λαό. Και θα πέσουν με στόμα μάχαιρας, και θα φερθούν αιχμάλωτοι, σε όλα τα έθνη και η
Ιερουσαλήμ θα είναι πατούμενη από τα έθνη, μέχρις ότου εκπληρωθούν οι καιροί των
εθνών. Και θα υπάρχουν σημεία στον ήλιο και στο φεγγάρι και στα αστέρια· κι επάνω στη
γη στενοχώρια των εθνών με απορία, και θα ηχεί η θάλασσα και τα κύματα οι άνθρωποι
θα λιποψυχούν από τον φόβο και την προσδοκία των δεινών που επέρχονται στην
οικουμένη· επειδή, οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Και τότε θα δουν τον Υιό τού
ανθρώπου να έρχεται μέσα σε σύννεφο και με δύναμη και πολλή δόξα. Κι όταν αυτά
αρχίσουν να γίνονται, ανασηκωθείτε και σηκώστε ψηλά τα κεφάλια σας· επειδή,
πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Και τους είπε μια παραβολή: Δείτε τη συκιά και όλα τα
δέντρα όταν ήδη ανοίξουν, βλέποντας γνωρίζετε από μόνοι σας ότι το καλοκαίρι είναι ήδη
κοντά. Έτσι κι εσείς, όταν δείτε τούτα να γίνονται, να ξέρετε ότι η βασιλεία τού Θεού
είναι κοντά. Σας διαβεβαιώνω ότι, δεν θα παρέλθει αυτή η γενεά μέχρις ότου όλα αυτά
γίνουν. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 102:12,24
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Εσύ, όμως, Κύριε, παραμένεις αιώνια, και η ενθύμησή σου από γενεά σε
γενεά. Εγώ είπα: Θεέ μου, μη με αρπάξεις στα μισά μου χρόνια τα χρόνια σου είναι σε
γενεές γενεών.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 13:32-37
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Όσο για την ημέρα εκείνη και την ώρα δεν γνωρίζει κανένας ούτε οι άγγελοι,
που είναι στον ουρανό, ούτε ο Υιός, παρά μονάχα ο Πατέρας. Προσέχετε, αγρυπνείτε, και
προσεύχεστε για τον λόγο ότι, δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός. Επειδή, αυτό θα είναι σαν
έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε άλλη χώρα, ο οποίος άφησε το σπίτι του, και έδωσε
στους δούλους του την εξουσία, και σε κάθε έναν το έργο του, και στον θυρωρό πρόσταξε
να αγρυπνεί. Αγρυπνείτε, λοιπόν (επειδή, δεν ξέρετε πότε έρχεται ο κύριος του σπιτιού:
Το δειλινό ή τα μεσάνυχτα ή όταν λαλεί ο πετεινός ή το πρωί)· μήπως και, όταν έρθει
ξαφνικά, σας βρει να κοιμάστε. Και όσα λέω προς εσάς, τα λέω προς όλους: Αγρυπνείτε.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ 1:12-19
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο,η ευλογία τους ας
είναι μαζί μας αμήν.
Σας παρακαλούμε, μάλιστα, αδελφοί, για την παρουσία τού Κυρίου μας
Ιησού Χριστού, και την επισύναξή μας σ' αυτόν, μη σαλευτείτε γρήγορα από το φρόνημά
σας ούτε να αναστατώνεστε, ούτε με πνεύμα ούτε με λόγο ούτε με επιστολή, σαν δήθεν
να γράφεται από μας, ότι τάχα πλησίασε η ημέρα τού Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσει
κάποιος με κανέναν τρόπο· επειδή, δεν θάρθει εκείνη η ημέρα, αν πρώτα δεν έρθει η
αποστασία, και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος τής απώλειας, αυτός που
θα αντιτάσσεται και θα υπερυψώνει τον εαυτό του ενάντια σε κάθε έναν που λέγεται θεός
ή σέβασμα, ώστε να καθήσει στον ναό τού Θεού ως Θεός, αποδεικνύοντας τον εαυτό του
ότι είναι Θεός. Δεν θυμάστε ότι, ενώ ήμουν ακόμα μαζί σας, σας τα έλεγα αυτά; Και τώρα
γνωρίζετε εκείνο που τον εμποδίζει, ώστε να αποκαλυφθεί στον δικό του καιρό. Επειδή,
το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μονάχα μέχρις ότου βγει από τη μέση αυτός που
τώρα εμποδίζει και, τότε, ο άνομος θα αποκαλυφθεί, τον οποίο ο Κύριος θα τον απολέσει
με το πνεύμα τού στόματός του, και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας
208

του ο οποίος θάρθει με ενέργεια του σατανά με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα
ψεύδους, και με κάθε απάτη τής αδικίας, ανάμεσα σ' αυτούς που χάνονται επειδή, δεν
δέχθηκαν την αγάπη τής αλήθειας για να σωθούν. Και γι' αυτό, ο Θεός θα στείλει επάνω
τους ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστέψουν στο ψέμα για να κατακριθούν όλοι αυτοί που
δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά οι οποίοι βρήκαν ευχαρίστηση στην αδικία. Εμείς,
όμως, οφείλουμε πάντοτε να ευχαριστούμε τον Θεό για σας, αδελφοί αγαπημένοι από τον
Κύριο, ότι ο Θεός σάς έκλεξε εξαρχής προς σωτηρίαν διαμέσου τού αγιασμού τού
Πνεύματος, και της πίστης τής αλήθειας στον οποίο σας κάλεσε διαμέσου τού ευαγγελίου
μας, προς απόλαυση της δόξας τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αδελφοί, μένετε
σταθεροί, και κρατάτε τις παραδόσεις, που διδαχθήκατε, είτε με λόγο είτε με επιστολή
μας. Και ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατέρας μας, που μας
αγάπησε και έδωσε αιώνια παρηγορία και ελπίδα αγαθή διαμέσου τής χάρης του,είθε να
παρηγορήσει τις καρδιές σας, και να σας στηρίξει σε κάθε λόγο και έργο αγαθό. Η χάρη

του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Β’ 3:1-18
Η επιστολή του αποστόλου Πέτρου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας
αμήν.
Αυτή είναι ήδη η δεύτερη επιστολή που σας γράφω, αγαπητοί, με τις οποίες
διεγείρω με υπόμνηση την ειλικρινή σας διάνοια για να θυμηθείτε τα λόγια, που
προηγούμενα μιλήθηκαν από τους άγιους προφήτες, και την παραγγελία τη δική μας, των
αποστόλων τού Κυρίου και Σωτήραγνωρίζοντας πρώτα τούτο, ότι στις έσχατες ημέρες
θάρθουν εμπαίκτες, που θα περπατούν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες καιλέγοντας:
Πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας του; Δεδομένου ότι, από την ημέρα που οι πατέρες
κοιμήθηκαν, όλα παραμένουν έτσι από την αρχή τής κτίσης. Επειδή, θεληματικά το
αγνοούν αυτό ότι, από παλιά, με τον λόγο τού Θεού έγιναν οι ουρανοί, και η γη
συγκροτήθηκε από νερό και διαμέσου νερού διαμέσου των οποίων ο τότε κόσμος
απολέστηκε, καθώς καακλύστηκε από το νερό οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη, είναι
αποταμιευμένοι διαμέσου τού ίδιου λόγου, καθώς φυλάγονται για τη φωτιά κατά την
ημέρα τής κρίσης και της απώλειας των ασεβών ανθρώπων. Όμως, αυτό το ένα ας μη σας
διαφεύγει, αγαπητοί, ότι στον Κύριο μία ημέρα είναι σαν 1.000 χρόνια, και 1.000 χρόνια
σαν μία ημέρα. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσή του, όπως μερικοί το θεωρούν αυτό
βραδύτητα αλλά μακροθυμεί σε μας, μη θέλοντας μερικοί να απολεστούν, αλλά όλοι
νάρθουν σε μετάνοια. Θάρθει, όμως, η ημέρα τού Κυρίου, σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα·
κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με ορμητικόν συριστό ήχο, και τα στοιχεία,
καθώς θα καίγονται, θα διαλυθούν, και η γη, και τα έργα που βρίσκονται σ' αυτή, θα
κατακαούν. Επειδή, λοιπόν, όλα αυτά διαλύονται, ποιοι πρέπει να είστε εσείς σε άγια
διαγωγή και ευσέβεια,προσμένοντας και σπεύδοντας στην παρουσία τής ημέρας τού
Θεού, κατά την οποία οι ουρανοί, καθώς θα φλέγονται, θα διαλυθούν, και τα στοιχεία,
ενώ θα καίγονται, θα χωνευτούν. Όμως, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, καινούργιους
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ουρανούς και καινούργια γη προσμένουμε, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Γι' αυτό,
αγαπητοί, ενώ τα προσμένουμε αυτά, επιμεληθείτε να βρεθείτε μπροστά του με ειρήνη,
χωρίς κηλίδα και χωρίς ψεγάδι. Και θεωρείτε σωτηρία τη μακροθυμία τού Κυρίου μας
όπως σας έγραψε και ο αγαπητός μας αδελφός Παύλος, σύμφωνα με τη σοφία που του
δόθηκε, καθώς και σε όλες τις επιστολές του, μιλώντας γι' αυτά μέσα σ' αυτές ανάμεσα
στα οποία είναι και μερικά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουν,
όπως και τις υπόλοιπες γραφές, για τη δική τους απώλεια. Εσείς, λοιπόν, αγαπητοί, καθώς
τα γνωρίζετε αυτά από πριν, φυλάγεστε, για να μη παρασυρθείτε με την πλάνη των
ανόμων, και εκπέσετε από τον στηριγμό σας. Αυξάνεστε δε στη χάρη και στη γνώση τού
Κυρίου μας και Σωτήρα, του Ιησού Χριστού. Σ' αυτόν ας είναι η δόξα και τώρα και στην
ημέρα τού αιώνα. Αμήν. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου,

γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το
θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:14-21
Eδάφιο από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου
που είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι
μαζί μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και ο Πέτρος, αφού στάθηκε όρθιος μαζί με τους έντεκα, ύψωσε τη φωνή
του, και μίλησε σ' αυτούς: Άνδρες Ιουδαίοι και όλοι όσοι κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, ας
είναι σε σας γνωστό τούτο, κι ακούστε τα λόγια μου. Επειδή, αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι,
όπως εσείς νομίζετε· επειδή, είναι η τρίτη ώρα τής ημέρας αλλά, τούτο είναι εκείνο που
ειπώθηκε από τον προφήτη Ιωήλ: «Και κατά τις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός, θα ξεχύσω
από το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα και θα προφητεύσουν οι γιοι σας και οι
θυγατέρες σας, και οι νέοι σας θα δουν οράσεις, και οι πρεσβύτεροί σας θα δουν όνειρα κι
ακόμα, επάνω στους δούλους μου κι επάνω στις δούλες μου κατά τις ημέρες εκείνες θα
ξεχύνω από το πνεύμα μου, και θα προφητεύσουν και θα δείξω τέρατα επάνω στον
ουρανό, και σημεία κάτω στη γη, αίμα και φωτιά και αναθυμίαση καπνού και ο ήλιος θα
μετατραπεί σε σκοτάδι, και το φεγγάρι σε αίμα, πριν έρθει η ημέρα τού Κυρίου η μεγάλη
και επιφανής. Και καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί». Ο

λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται
στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 102:24-26
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Tα χρόνια σου είναι σε γενεές γενεών. Αρχικά, Κύριε, εσύ θεμελίωσες τη γη,
και οι ουρανοί είναι έργα των χεριών σου. Αυτοί θα απολεστούν, εσύ όμως παραμένεις.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 24:3-35
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ενώ καθόταν επάνω στο βουνό των ελαιών, ήρθαν κοντά του, κατ' ιδίαν,
οι μαθητές, λέγοντας: Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά; Και ποιο θα είναι το σημείο τής
παρουσίας σου, και της συντέλειας του αιώνα; Και απαντώντας ο Ιησούς, τους είπε:
Βλέπετε μήπως κάποιος σάς πλανήσει επειδή, θάρθουν πολλοί στο όνομά μου, λέγοντας:
Εγώ είμαι ο Χριστός και θα πλανήσουν πολλούς. Και θα ακούσετε πολέμους και φήμες
πολέμων προσέχετε, μη ταραχτείτε επειδή, όλα αυτά πρέπει να γίνουν αλλά, δεν είναι
ακόμα το τέλος. Επειδή, θα εγερθεί έθνος ενάντια σε έθνος, και βασιλεία ενάντια σε
βασιλεία και θα γίνουν πείνες και μεταδοτικές αρρώστιες, και σεισμοί κατά τόπους. Όλα
αυτά είναι αρχή ωδίνων. Τότε, θα σας παραδώσουν σε θλίψη, και θα σας θανατώσουν και
θα είστε μισούμενοι από όλα τα έθνη εξαιτίας τού ονόματός μου. Και τότε, πολλοί θα
σκανδαλιστούν και θα παραδώσουν ο ένας τον άλλον, και θα μισήσουν ο ένας τον άλλον.
Και θα σηκωθούν πολλοί ψευδοπροφήτες, και θα πλανήσουν πολλούς. Και επειδή η
ανομία θα πληθύνει, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Εκείνος, όμως, που θα έχει
υπομείνει μέχρι τέλους, θα σωθεί. Και τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε
ολόκληρη την οικουμένη, για μαρτυρία σε όλα τα έθνη και, τότε, θάρθει το τέλος. Όταν,
λοιπόν, δείτε το βδέλυγμα της ερήμωσης, για το οποίο μίλησε ο προφήτης Δανιήλ, να
στέκεται στον άγιο τόπο, (εκείνος που διαβάζει, ας καταλαβαίνει). Τότε, αυτοί που
βρίσκονται στην Ιουδαία ας φεύγουν προς τα βουνά όποιος βρεθεί επάνω στην ταράτσα,
ας μη κατέβει να πάρει κάτι από το σπίτι του και όποιος βρεθεί στο χωράφι, ας μη γυρίσει
πίσω στο σπίτι για να πάρει τα ιμάτιά του. Και αλλοίμονο στις εγκυμονούσες και σ' αυτές
που θηλάζουν κατά τις ημέρες εκείνες. Και προσεύχεστε, η φυγή σας να μη γίνει μέσα σε
χειμώνα ούτε σε Σάββατο. Επειδή, τότε θα υπάρχει μεγάλη θλίψη, που δεν έγινε από την
αρχή τού κόσμου μέχρι σήμερα, ούτε θα ξαναγίνει. Και αν δεν συντομεύονταν οι ημέρες
εκείνες, δεν θα σωζόταν καμιά σάρκα εξαιτίας, όμως, των εκλεκτών, θα συντομευτούν
εκείνες οι ημέρες. Τότε, αν κάποιος σας πει: Να! εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, να μη
πιστέψετε. Επειδή, θα σηκωθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες, και θα δείξουν
μεγάλα σημεία και τέρατα, ώστε να πλανήσουν, αν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς.
Δέστε, σας τα προείπα. Αν, λοιπόν, σας πουν: Να! είναι στην έρημο, μη βγείτε: Να! στα
εσωτερικά δωμάτια, μη πιστέψετε. Επειδή, όπως η αστραπή βγαίνει από την ανατολή, και
φαίνεται μέχρι τη δύση, έτσι θα είναι και η παρουσία τού Υιού τού ανθρώπου. Επειδή,
όπου είναι το πτώμα, εκεί θα μαζευτούν οι αετοί. Κι αμέσως, ύστερα από τη θλίψη
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εκείνων των ημερών, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει, και το φεγγάρι δεν θα δώσει το φως του,
και τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό, και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν.
Και, τότε, θα φανεί το σημείο τού Υιού τού ανθρώπου στον ουρανό· και, τότε, θα
θρηνήσουν όλες οι φυλές τής γης, και θα δουν τον Υιό τού ανθρώπου να έρχεται επάνω
στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και πολλή δόξα. Και θα αποστείλει τούς αγγέλους
του με δυνατή φωνή σάλπιγγας και θα συγκεντρώσει τούς εκλεκτούς του από τους
τέσσερις ανέμους, από τις άκρες των ουρανών μέχρι τις άλλες άκρες τους. Και από τη
συκιά μάθετε την παραβολή όταν το κλαδί της γίνει ήδη απαλό, και βγάζει φύλλα,
γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Έτσι κι εσείς, όταν δείτε όλα αυτά, να ξέρετε ότι είναι
κοντά, επί θύραις. Σας διαβεβαιώνω, δεν θα παρέλθει αυτή η γενεά, μέχρις ότου γίνουν
όλα αυτά. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Διαβάζονται αυτά τα αναγνώσματα όταν υπάρχει Πέμπτη Κυριακή σε
οποιοδήποτε μήνα,εκτός από τις γιορτές όπου έχουν τις δικές της τελετές.

ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 93:3,4
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ύψωσαν οι ποταμοί, Κύριε, ύψωσαν οι ποταμοί τη φωνή τους οι ποταμοί
ύψωσαν τα κύματά τους περισσότερο από τα δυνατά κύματα της θάλασσας.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 14:15-21
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και όταν έγινε βράδυ, ήρθαν σ' αυτόν οι μαθητές του, λέγοντας: Ο τόπος
είναι έρημος, και η ώρα έχει ήδη περάσει απόλυσε τα πλήθη, για να πάνε στις κωμοπόλεις
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και να αγοράσουν τροφές για τον εαυτό τους. Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Δεν έχουν
ανάγκη να πάνε δώστε τους εσείς να φάνε. Και εκείνοι λένε σ' αυτόν: Δεν έχουμε εδώ,
παρά πέντε ψωμιά και δύο ψάρια. Και εκείνος είπε: Φέρτε τα εδώ σε μένα. Και αφού
πρόσταξε τα πλήθη να καθήσουν επάνω στα χόρτα, και πήρε τα πέντε ψωμιά και τα δύο
ψάρια, σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό τα ευλόγησε και αφού τα έκοψε, έδωσε τα
ψωμιά στους μαθητές, και οι μαθητές στα πλήθη. Και έφαγαν όλοι, και χόρτασαν και
σήκωσαν το περίσσευμα από τα κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα. Κι αυτοί που έτρωγαν
ήσαν μέχρι πέντε χιλιάδες άνδρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 97:11-12
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Φως σπέρνεται για τον δίκαιο, και ευφροσύνη για τους ευθείς στην καρδιά.
Ευφραίνεστε, δίκαιοι, στον Κύριο, και υμνείτε στην ανάμνηση της αγιοσύνης του.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 6:35-44
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και επειδή είχε ήδη περάσει πολλή ώρα, πλησιάζοντάς τον οι μαθητές του,
λένε, ότι: Ο τόπος είναι ερημικός, και έχει περάσει ήδη πολλή ώρα απόλυσέ τους, για να
πάνε στα γύρω χωράφια και τις κωμοπόλεις, και να αγοράσουν για τον εαυτό τους ψωμιά
επειδή, δεν έχουν τι να φάνε. Και εκείνος, απαντώντας σ' αυτούς, είπε: Δώστε τους εσείς
να φάνε. Και του λένε: Να πάμε να αγοράσουμε ψωμιά για 200 δηνάρια, και να τους
δώσουμε να φάνε; Και εκείνος λέει σ' αυτούς: Πόσα ψωμιά έχετε; Πηγαίνετε και δείτε.
Και αφού είδαν, λένε: Πέντε, και δύο ψάρια. Και τους πρόσταξε όλους να καθήσουν
επάνω στο χλωρό χορτάρι συντροφιές-συντροφιές. Και κάθησαν κατά ομάδες, ανά 100
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και ανά 50. Και παίρνοντας τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια, αφού κοίταξε στον ουρανό,
ευλόγησε και έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια, και έδινε στους μαθητές του, για να βάλουν
μπροστά τους και μοίρασαν σε όλους τα δύο ψάρια. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Και
σήκωσαν από τα κομμάτια δώδεκα κοφίνια γεμάτα, και από τα ψάρια. Και εκείνοι που
έφαγαν τα ψωμιά ήσαν πέντε χιλιάδες άνδρες.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 14:18-25
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους,η
ευλογία τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Ευχαριστώ τον Θεό μου ότι, μιλάω περισσότερες γλώσσες από όλους εσάς
όμως, μέσα στην εκκλησία προτιμώ να μιλήσω πέντε λόγια με τον νου μου, για να
κατηχήσω και άλλους, παρά μύρια λόγια με γλώσσα. Αδελφοί, μη γίνεστε παιδιά στο
μυαλό αλλά, γίνεστε νήπια μεν στην κακία, τέλειοι όμως στο μυαλό. Μέσα στον νόμο
είναι γραμμένο: «Ότι με ετερόγλωσσους, και με ξένα χείλη θα μιλήσω σε τούτο τον λαο
αλλά, ούτε έτσι θα με εισακούσουν», λέει ο Κύριος. Ώστε, οι γλώσσες είναι για σημείο,
όχι προς αυτούς που πιστεύουν, αλλά προς τους απίστους ενώ η προφητεία είναι όχι προς
τους απίστους, αλλά προς αυτούς που πιστεύουν. Αν, λοιπόν, ολόκληρη η εκκλησία
συναθροιστεί στον ίδιο τόπο, και όλοι μιλάνε με γλώσσες, και μπουν μέσα ιδιώτες ή
άπιστοι, δεν θα πουν ότι είστε παράφρονες; Αλλά, αν όλοι προφητεύουν, και μπει μέσα
κάποιος άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται από όλους, ανακρίνεται από όλους και έτσι, τα
κρυφά τής καρδιάς του γίνονται φανερά και έτσι, αφού πέσει με το πρόσωπό του προς τα
κάτω, θα προσκυνήσει τον Θεό, διακηρύττοντας ότι ο Θεός είναι πραγματικά ανάμεσά
σας. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου

αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 5:1-8
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Η επιστολή του αποστόλου Ιακώβου,η ευλογία του ας είναι μαζί
μας αμήν
Ελάτε, τώρα, οι πλούσιοι, κλάψτε ολολύζοντας για τις επερχόμενες
ταλαιπωρίες σας. Ο πλούτος σας σάπισε, και τα ιμάτιά σας έγιναν σκωληκόβρωτα. Το
χρυσάφι σας και το ασήμι σας σκούριασε, και η σκουριά τους θα είναι ως μαρτυρία
εναντίον σας, και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά θησαυρίσατε για τις έσχατες ημέρες.
Δέστε, ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας, τον οποίο στερήθηκαν από
σας, κράζει και οι κραυγές αυτών που θέρισαν μπήκαν μέσα στα αυτιά τού Κυρίου, του
Σαβαώθ. Ζήσατε μέσα σε απολαύσεις επάνω στη γη, και σπαταλήσατε θρέψατε τις
καρδιές σας σαν σε ημέρα σφαγής καταδικάσατε, φονεύσατε τον δίκαιο δεν σας
αντιστέκεται. Μακροθυμήστε, λοιπόν, αδελφοί, μέχρι την παρουσία τού Κυρίου. Δέστε, ο
γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό τής γης, και μακροθυμεί γι' αυτόν, μέχρις ότου
λάβει βροχή πρώιμη και όψιμη. Μακροθυμήστε κι εσείς, στηρίξτε τις καρδιές σας επειδή,
η παρουσία τού Κυρίου πλησίασε. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του

κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί
το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 24:1-9
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι απο την χάρη του Αγίου Πνεύματος,η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Ύστερα από πέντε ημέρες ,κατέβηκε ο αρχιερέας Ανανίας μαζί με τους
πρεσβύτερους, και μαζί με κάποιον ρήτορα Τέρτυλλο, οι οποίοι εμφανίστηκαν στον
ηγεμόνα εναντίον τού Παύλου. Καθώς δε προσκλήθηκε αυτός, άρχισε ο Τέρτυλλος να
κατηγορεί, λέγοντας: Επειδή, απολαμβάνουμε με σένα πολλή ησυχία, και στο έθνος τούτο
γίνονται λαμπρά πράγματα με την πρόνοιά σου σε όλα και παντού, ευγνωμονούμε,
εξοχότατε φιλικα , με κάθε ευχαριστία. Αλλά, για να μη σε απασχολώ περισσότερο,
παρακαλώ να μας ακούσεις σύντομα με την επιείκειά σου. Επειδή, βρήκαμε τούτο τον
άνθρωπο ότι είναι φθοροποιός, και διεγείρει στάσεις ανάμεσα σε όλους τούς Ιουδαίους
ανά την οικουμένη, και είναι πρωτοστάτης τής αίρεσης των Ναζωραίων, ο οποίος
δοκίμασε να βεβηλώσει και τον ναό τον οποίο και συλλάβαμε, και σύμφωνα με τον δικό
μας νόμο θελήσαμε να τον κρίνουμε. Όμως, σαν ήρθε ο χιλίαρχος Λυσίας, τον απέσπασε
με πολλή βία από τα χέρια μας, προστάζοντας τους κατηγόρους του να έρθουν μπροστά
σου από τον οποίο θα μπορέσεις, αφού ο ίδιος τον εξετάσεις, να μάθεις για όλα τούτα, για
τα οποία εμείς τον κατηγορούμε. Συμφώνησαν, μάλιστα, και οι Ιουδαίοι, λέγοντας, ότι
αυτά έτσι έχουν. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και

σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
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Ψαλμός 143:6-7
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Απλώνω τα χέρια μου σε σένα η ψυχή μου σε διψάει σαν άνυδρη γη Κύριε,
γρήγορα εισάκουσέ με το πνεύμα μου εκλείπει μη κρύψεις το πρόσωπό σου από μένα, και
μοιάσω με εκείνους που κατεβαίνουν στον λάκκο.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 9:12-17
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και η ημέρα άρχισε να τελειώνει και καθώς τον πλησίασαν οι δώδεκα τού
είπαν: Απόλυσε το πλήθος, για να πάνε στις γύρω κωμοπόλεις και τα χωράφια, και να
βρουν καταλύματα, και να βρουν τροφές επειδή, εδώ είμαστε σε ερημικό τόπο. Και
εκείνος είπε σ' αυτούς: Δώστε τους εσείς να φάνε. Και εκείνοι είπαν: Εμείς δεν έχουμε
περισσότερα από πέντε ψωμιά και δύο ψάρια, εκτός αν πάμε εμείς και αγοράσουμε
τροφές για ολόκληρο τούτο τον λαό. Επειδή, ήσαν περίπου 5.000 άνδρες. Και είπε στους
μαθητές του: Βάλτε τους να καθήσουν κατά ομάδες ανά 50. Και έκαναν έτσι, και έβαλαν
όλους να καθήσουν. Και παίρνοντας τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια, κοίταξε ψηλά
στον ουρανό, και τα ευλόγησε, και τα έκοψε σε κομμάτια, και έδινε στους μαθητές να τα
βάζουν μπροστά στο πλήθος. Και έφαγαν, και χόρτασαν όλοι και σήκωσαν εκείνο που
περίσσεψε από τα κομμάτια, δώδεκα κοφίνια.
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάζονται αυτά τα αναγνώσματα κάθε 29 του Kόπτικου
Μήνα,εκτός από τους Μήνες Τούμπα,Αμσίρ,τη Μεγάλη νηστεία και την Πεντηκοστή.
Επίσης,η γιορτή του Ευαγγελισμού δεν γιορτάζεται από την τελευταία Παρασκευή της
Μεγάλης νηστείας έως τη Δεύτερη ημέρα της Ανάστασης.
Στην αρχή της άνοιξης γιορτάζουμε το πιο χαρμόσυνο μήνυμα για τον κόσμο
και την Χριστιανοσύνη,που έφθασε στη Θεοτόκο από τον αρχάγγελο Γαβριήλ. Στάλθηκε
ο αρχάγγελος από το Θεό για να πει στην Παρθένο Μαρία το «Χαίρε». Η Παναγία ήταν
δέκα τεσσάρων χρόνων. Είχε βγει από το ναό του Σολομώντα,όπου την είχαν αφιερώσει
οι γονείς της. Όταν ο άγγελος έφθασε στο σπίτι της Μαρίας,την χαιρέτησε και της έδωσε
το μήνυμα ότι αυτή είναι η εκληκτή του Θεού για να γεννήσει το γιο του.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 144:5,7
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
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προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Κύριε, κλίνε τούς ουρανούς σου και κατέβα άγγιξε τα βουνά και θα
καπνίσουν. Στείλε το χέρι σου από ψηλά λύτρωσέ με και ελευθέρωσέ με.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 7:36-50
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός τον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ένας από τους Φαρισαίους τον παρακαλούσε να φάει μαζί του και
μπαίνοντας μέσα στο σπίτι τού Φαρισαίου, κάθησε στο τραπέζι. Και ξάφνου, μια γυναίκα
στην πόλη, που ήταν αμαρτωλή, μαθαίνοντας ότι κάθεται στο τραπέζι στο σπίτι τού
Φαρισαίου, έφερε ένα αλάβαστρο με μύρο και αφού στάθηκε πίσω, κοντά στα πόδια του,
κλαίγοντας, άρχισε να βρέχει τα πόδια του με τα δάκρυα, και τα σκούπιζε με τις τρίχες
τού κεφαλιού της, και καταφιλούσε τα πόδια του, και τα άλειφε με το μύρο. Βλέποντας δε
ο Φαρισαίος, αυτός που τον είχε καλέσει, είπε μέσα του, λέγοντας: Αυτός, αν ήταν
προφήτης, θα γνώριζε ποια και τι λογής είναι η γυναίκα που τον αγγίζει, επειδή είναι
αμαρτωλή. Και ο Ιησούς, αποκρινόμενος, είπε σ' αυτόν: Σίμωνα, έχω να σου πω κάτι. Και
εκείνος λέει: Δάσκαλε, πες. Κάποιος δανειστής είχε δύο χρεοφειλέτες· ο ένας χρωστούσε
500 δηνάρια, ενώ ο άλλος 50. Και επειδή δεν είχαν να τα επιστρέψουν, τα χάρισε και
στους δύο. Ποιος, λοιπόν, απ' αυτούς, πες μου, θα τον αγαπήσει περισσότερο; Και ο
Σίμωνας, απαντώντας, είπε: Νομίζω ότι εκείνος στον οποίο χάρισε το περισσότερο. Και
εκείνος είπε σ' αυτόν: Σωστά έκρινες. Και αφού στράφηκε στη γυναίκα, είπε στον
Σίμωνα: Βλέπεις αυτή εδώ τη γυναίκα; Μπήκα μέσα στο σπίτι σου, νερό για τα πόδια μου
δεν έδωσες αυτή, όμως, με τα δάκρυά της έβρεξε τα πόδια μου, και με τις τρίχες τού
κεφαλιού της τα σκούπισε. Φίλημα δεν μου έδωσες αυτή, όμως, από τη στιγμή που μπήκα
μέσα, δεν σταμάτησε να καταφιλάει τα πόδια μου. Με λάδι δεν άλειψες το κεφάλι μου·
αυτή, όμως, άλειψε τα πόδια μου με μύρο. Γι' αυτό, σου λέω, συγχωρημένες είναι οι
πολλές αμαρτίες της επειδή, αγάπησε πολύ σε όποιον, όμως, λίγο συγχωρείται, λίγο
αγαπάει. Και της είπε: Οι αμαρτίες σου είναι συγχωρημένες. Και οι συγκαθήμενοι στο
τραπέζι άρχισαν να λένε μέσα τους: Ποιος είναι αυτός που συγχωρεί και αμαρτίες; Και
στη γυναίκα είπε: Η πίστη σου σε έσωσε πήγαινε σε ειρήνη.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 72:5,6
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θα κατέβει σαν βροχή επάνω στο θερισμένο λιβάδι σαν ρανίδες που
σταλάζουν επάνω στη γη. Στις ημέρες του ο δίκαιος θα ανθίζει και θα υπάρχει αφθονία
ειρήνης.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 11:20-28
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Αλλά, αν διαμέσου τού δαχτύλου τού Θεού βγάζω τα δαιμόνια, άρα έφτασε
σε σας η βασιλεία τού Θεού. Όταν ο ισχυρός, καλά οπλισμένος, φυλάττει τη δική του
αυλή, τα υπάρχοντά του βρίσκονται σε ειρήνη όταν, όμως, ο ισχυρότερός του, ερχόμενος
εναντίον του, τον νικήσει, αφαιρεί την πανοπλία του, στην οποία είχε το θάρρος του, και
διαμοιράζει τα λάφυρά του όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου και όποιος δεν
μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει. Όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, διέρχεται
μέσα από άνυδρους τόπους και ζητάει ανάπαυση· και μη βρίσκοντας, λέει: Ας γυρίσω στο
σπίτι μου, απ' όπου βγήκα. Και όταν έρθει, το βρίσκει σκουπισμένο και στολισμένο. Τότε,
πηγαίνει και παίρνει άλλα επτά πνεύματα, πονηρότερα από τον εαυτό του, και αφού
μπουν μέσα, κατοικούν εκεί και γίνονται τα τελευταία εκείνου τού ανθρώπου χειρότερα
από τα πρώτα. Και ενώ αυτός έλεγε αυτά, κάποια γυναίκα από το πλήθος υψώνοντας τη
φωνή της, είπε σ' αυτόν: Μακάρια η κοιλιά που σε βάσταξε, και οι μαστοί που θήλασες.
Κι αυτός είπε: Μακάριοι είναι μάλλον αυτοί που ακούν τον λόγο τού Θεού και τον
φυλάττουν.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:1-31
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους,η ευλογία
τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Ποια είναι, λοιπόν, η υπεροχή τού Ιουδαίου; Ή, ποια είναι η ωφέλεια της
περιτομής; Πολλή, με κάθε τρόπο. Πρώτα μεν, για τον λόγο ότι στους Ιουδαίους
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εμπιστεύθηκαν τα λόγια τού Θεού. Επειδή, αν μερικοί δεν πίστεψαν, τι με τούτο; Μήπως
η απιστία τους θα καταργήσει την πίστη τού Θεού; Μη γένοιτο αλλά, ας είναι ο Θεός
αληθής, και κάθε άνθρωπος ψεύτης καθώς είναι γραμμένο: «Για να δικαιωθείς στα λόγια
σου, και να νικήσεις όταν κρίνεσαι». Και αν η αδικία μας δείχνει τη δικαιοσύνη τού Θεού,
τι θα πούμε; Μήπως είναι άδικος ο Θεός, που επιφέρει την οργή; (ως άνθρωπος μιλάω).
Μη γένοιτο επειδή, πώς θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο; Αν, βέβαια, η αλήθεια τού Θεού
περίσσευσε για τη δόξα του διαμέσου του δικού μου ψέματος, γιατί εγώ κρίνομαι πλέον
ως αμαρτωλός; Και, (καθώς δυσφημούμαστε, και καθώς μερικοί κηρύττουν ότι λέμε
εμείς): Γιατί να μη κάνουμε τα κακά για νάρθουν τα αγαθά; Η κατάκριση των οποίων
είναι δίκαιη. Τι, λοιπόν; Υπερέχουμε από τους εθνικούς; Όχι, βέβαια επειδή, δείξαμε
προηγουμένως ότι και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες, όλοι, είναι κάτω από την αμαρτία.
Όπως είναι γραμμένο, ότι: «Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας δεν υπάρχει κάποιος που να
έχει σύνεση δεν υπάρχει κάποιος που να εκζητάει τον Θεό. Όλοι παρεξέκλιναν, μαζί
εξαχρειώθηκαν δεν υπάρχει αυτός που πράττει το αγαθό δεν υπάρχει ούτε ένας». «Τάφος
ανοιγμένος είναι το λαρύγγι τους με τις γλώσσες τους μιλούσαν δόλια»· «δηλητήριο από
οχιές υπάρχει κάτω από τα χείλη τους». Των οποίων «το στόμα είναι γεμάτο από κατάρα
και πικρία». «Τα πόδια τους είναι γρήγορα στο να χύσουν αίμα». «Ερήμωση και
ταλαιπωρία είναι στους δρόμους τους και δρόμον ειρήνης δεν γνώρισαν». «Δεν υπάρχει ο
φόβος Θεού μπροστά στα μάτια τους». Και ξέρουμε ότι όσα λέει ο νόμος, μιλάει προς
εκείνους που είναι κάτω από τον νόμο ώστε να φράξει κάθε στόμα, και ολόκληρος ο
κόσμος να γίνει υπόδικος στον Θεό. Επειδή, από έργα τού νόμου δεν θα δικαιωθεί
μπροστά του καμιά σάρκα για τον λόγο ότι, διαμέσου τού νόμου δίνεται σαφής γνώση τής
αμαρτίας. Τώρα, όμως, χωρίς τον νόμο, φανερώθηκε η δικαιοσύνη τού Θεού, έχοντας τη
μαρτυρία τού νόμου και των προφητών δικαιοσύνη, όμως, του Θεού, διαμέσου τής πίστης
στον Ιησού Χριστό, προς όλους κι επάνω σε όλους εκείνους που πιστεύουν επειδή, δεν
υπάρχει διαφορά δεδομένου ότι, όλοι αμάρτησαν, και στερούνται τη δόξα τού Θεού
ανακηρύσσονται, όμως, δίκαιοι, δωρεάν, με τη χάρη του, διαμέσου τής απολύτρωσης που
έγινε με τον Ιησού Χριστό τον οποίο ο Θεός προκαθόρισε ως μέσον εξιλέωσης διαμέσου
τής πίστης, με βάση το αίμα του, προς φανέρωση της δικαιοσύνης του, για την άφεση των
αμαρτημάτων, που έγιναν στο παρελθόν, μέσα στη μακροθυμία τού Θεού προς φανέρωση
της δικαιοσύνης του στον παρόντα καιρό, για να είναι αυτός δίκαιος, και να ανακηρύσσει
δίκαιον εκείνον που πιστεύει στον Ιησού. Πού είναι, λοιπόν, η καύχηση; Κλείστηκε έξω.
Με ποιον νόμο; Των έργων; Όχι αλλά με τον νόμο τής πίστης. Συμπεραίνουμε, λοιπόν,
ότι ο άνθρωπος ανακηρύσσεται δίκαιος διαμέσου τής πίστης, χωρίς τα έργα τού νόμου. Ή
μήπως μόνον των Ιουδαίων είναι ο Θεός; Όχι δε και των Εθνικών; Ναι, και των Εθνικών
επειδή, ένας είναι ο Θεός, που θα δώσει τη δικαίωση στην περιτομή που προέρχεται από
πίστη, και στην ακροβυστία διαμέσου τής πίστης. Καταργούμε, λοιπόν, τον νόμο
διαμέσου τής πίστης; Μη γένοιτο αλλά, ορθώνουμε τον νόμο. Ο λόγος του Κυρίου

αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού
εκκλησία αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α’ 1:1-2:6
220

Η επιστολή του αποστόλου Ιωάννη,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Εκείνο που ήταν από την αρχή, εκείνο που ακούσαμε, εκείνο που είδαμε με
τα μάτια μας, εκείνο που τη θέα του κοιτάξαμε και τα χέρια μας ψηλάφησαν, για τον
Λόγο τής ζωής, (και η ζωή φανερώθηκε, και είδαμε και δίνουμε μαρτυρία και
εξαγγέλλουμε σε σας την αιώνια ζωή, που ήταν προς τον Πατέρα και φανερώθηκε σε μας)
εκείνο που είδαμε και ακούσαμε, εξαγγέλλουμε και σε σας, για να έχετε κι εσείς κοινωνία
μαζί μας και η δική μας, μάλιστα, κοινωνία είναι μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιό
του, τον Ιησού Χριστό. Κι αυτά τα γράφουμε σε σας, ώστε η χαρά σας να είναι πλήρης.
Και αυτή είναι η υπόσχεση, την οποία ακούσαμε απ' αυτόν και την αναγγέλλουμε σε σας,
ότι: Ο Θεός είναι φως και σ' αυτόν δεν υπάρχει κανένα σκοτάδι. Αν πούμε ότι έχουμε
κοινωνία μαζί του και περπατάμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και δεν πράττουμε την
αλήθεια. Αν, όμως, περπατάμε μέσα στο φως, όπως αυτός είναι μέσα στο φως, έχουμε
κοινωνία ο ένας με τον άλλον, και το αίμα τού Ιησού Χριστού, του Υιού του, μας
καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, εξαπατούμε τον εαυτό
μας και η αλήθεια δεν υπάρχει μέσα μας. Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι
πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε μας τις αμαρτίες, και να μας καθαρίσει από
κάθε αδικία. Αν πούμε ότι δεν αμαρτήσαμε, κάνουμε αυτόν ψεύτη και ο λόγος του δεν
υπάρχει μέσα μας. Παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω, για να μη αμαρτήσετε· αν, όμως,
κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό τον Δίκαιο.
Κι αυτός είναι μέσον εξιλασμού για τις αμαρτίες μας και όχι μονάχα για τις δικές μας,
αλλά και για τις αμαρτίες όλου τού κόσμου. Και με τούτο γνωρίζουμε ότι τον γνωρίσαμε,
αν τηρούμε τις εντολές του. Εκείνος που λέει ότι: Τον γνώρισα, και δεν τηρεί τις εντολές
του, είναι ψεύτης, και μέσα σ' αυτόν η αλήθεια δεν υπάρχει όποιος, όμως, τηρεί τον λόγο
του, η αγάπη τού Θεού μέσα σ' αυτόν έφτασε πραγματικά σε τέλειο βαθμό. Με τούτο
γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε συνδεδεμένοι μ' αυτόν. Όποιος λέει ότι μένει σ' αυτόν,
οφείλει, όπως εκείνος περπάτησε, έτσι κι αυτός να περπατάει. Μην αγαπάτε τον

κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του
παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 7:23-34
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και ενώ τελείωνε τον 40ό χρόνο τής ηλικίας του, ήρθε στην καρδιά του να
επισκεφθεί τούς αδελφούς του, τους γιους Ισραήλ. Και όταν είδε κάποιον να αδικείται,
τον υπερασπίστηκε, και έκανε εκδίκηση για χάρη τού καταθλιβόμενου, χτυπώντας τον
Αιγύπτιο. Νόμιζε δε ότι οι αδελφοί του θα καταλάβαιναν ότι ο Θεός διαμέσου αυτού δίνει
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σ' αυτούς σωτηρία εκείνοι, όμως, δεν κατάλαβαν. Και την ακόλουθη ημέρα φάνηκε σ'
αυτούς, ενώ μάχονταν, και τους παρακίνησε σε ειρήνη, λέγοντας: Άνθρωποι, εσείς είστε
αδελφοί γιατί αδικείτε ο ένας τον άλλον; Και εκείνος που αδικούσε τον πλησίον του, τον
έσπρωξε, λέγοντας: Ποιος σε έβαλε άρχοντα ή δικαστή επάνω μας; Μήπως εσύ θέλεις να
με φονεύσεις με τον τρόπο που χθες φόνευσες τον Αιγύπτιο; Τότε, ο Μωυσής έφυγε
εξαιτίας αυτού τού λόγου, και έγινε πάροικος στη γη Μαδιάμ, όπου γέννησε δύο γιους.
Και αφού συμπληρώθηκαν 40 χρόνια, άγγελος του Κυρίου φάνηκε σ' αυτόν στην έρημο
του βουνού Σινά, μέσα σε φλόγα μιας βάτου που καιγόταν. Και ο Μωυσής όταν το είδε,
θαύμασε για το όραμα και ενώ πλησίαζε για να παρατηρήσει, ήρθε η φωνή τού Κυρίου σ'
αυτόν: «Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός τού Αβραάμ, ο Θεός τού Ισαάκ, και ο
Θεός τού Ιακώβ». Και, τότε, ο Μωυσής, καθώς έγινε έντρομος, δεν τολμούσε να
παρατηρήσει. Και ο Κύριος είπε σ' αυτόν: «Λύσε το υπόδημα των ποδιών σου· επειδή, ο
τόπος επάνω στον οποίο στέκεσαι, είναι άγια γη». «Είδα, είδα την ταλαιπωρία τού λαού
μου, που είναι στην Αίγυπτο, και άκουσα τον στεναγμό τους, και κατέβηκα για να τους
ελευθερώσω· και τώρα, έλα, θα σε στείλω στην Αίγυπτο». Η χάρη του Θεού πατέρα

μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Ψαλμός 44:10-11
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί
Άκουσε, θυγατέρα, και δες, και στρέψε το αυτί σου και λησμόνησε τον λαό
σου, και το σπίτι τού πατέρα σου και ο βασιλιάς θα επιθυμήσει το κάλλος σου επειδή,
αυτός είναι ο Κύριός σου.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 1:26-38
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός τον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και κατά τον έκτο μήνα, ο άγγελος Γαβριήλ στάλθηκε από τον Θεό στην
πόλη τής Γαλιλαίας, που λέγεται Ναζαρέτ,σε μια παρθένα κόρη, αρραβωνιασμένη με
άνδρα που λεγόταν Ιωσήφ, από τον οίκο τού Δαβίδ και το όνομα της παρθένας ήταν
Μαριάμ. Και ο άγγελος, όταν μπήκε μέσα προς αυτήν, είπε: Χαίρε, χαριτωμένη ο Κύριος
μαζί σου ευλογημένη είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες. Και εκείνη, βλέποντας, ταράχτηκε
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εξαιτίας τού λόγου του και σκεφτόταν ποιος τάχα να είναι αυτός ο χαιρετισμός. Και ο
άγγελος της είπε: Μη φοβάσαι, Μαριάμ επειδή, βρήκες χάρη στον Θεό. Και πρόσεξε, θα
μείνεις έγγυος, και θα γεννήσεις έναν γιο και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιησού.Αυτός
θα είναι μεγάλος, και θα ονομαστεί Υιός τού Υψίστου και ο Κύριος ο Θεός θα του δώσει
τον θρόνο τού Δαβίδ τού πατέρα του και θα βασιλεύσει επάνω στον οίκο τού Ιακώβ στους
αιώνες, και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Και η Μαριάμ είπε στον άγγελο: Πώς θα
είναι αυτό, επειδή δεν γνωρίζω άνδρα; Και ο άγγελος, απαντώντας, της είπε: Πνεύμα Άγιο
θάρθει επάνω σου, και δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει γι' αυτό και εκείνο που θα
γεννηθεί από σένα θα είναι άγιο, θα ονομαστεί Υιός Θεού. Και πρόσεξε, η Ελισάβετ η
συγγενής σου, κι αυτή συνέλαβε έναν γιο στα γηρατειά της κι αυτός είναι ο έκτος μήνας,
σ' αυτήν που αποκαλείται στείρα. Επειδή, κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο στον Θεό.
Και η Μαριάμ είπε: Να! η δούλη τού Κυρίου ας γίνει σε μένα σύμφωνα με τον λόγο σου.
Και ο άγγελος αναχώρησε απ' αυτή.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 50:2,23
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τη Σιών, που είναι η εντέλεια της ωραιότητας, έλαμψε ο Θεός και σ'
εκείνον που βάζει τον δρόμο του σε ευθύτητα, θα δείξω τη σωτηρία τού Θεού.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 1:1-17
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός τον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
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Βιβλίο της γενεαλογίας τού Ιησού Χριστού, γιου τού Δαβίδ, γιου τού
Αβραάμ. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ
γέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς του και ο Ιούδας γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά
από τη Θάμαρ και ο Φαρές γέννησε τον Εσρώμ και ο Εσρώμ γέννησε τον Αράμ και ο
Αράμ γέννησε τον Αμιναδάβ και ο Αμιναδάβ γέννησε τον Ναασσών και ο Ναασσών
γέννησε τον Σαλμών και ο Σαλμών γέννησε τον Βοόζ από τη Ραχάβ και ο Βοόζ γέννησε
τον Ωβήδ από τη Ρουθ και ο Ωβήδ γέννησε τον Ιεσσαί και ο Ιεσσαί γέννησε τον Δαβίδ,
τον βασιλιά. Και ο βασιλιάς Δαβίδ γέννησε τον Σολομώντα από τη γυναίκα τού Ουρία και
ο Σολομώντας γέννησε τον Ροβοάμ και ο Ροβοάμ γέννησε τον Αβιά και ο Αβιά γέννησε
τον Ασά και ο Ασά γέννησε τον Ιωσαφάτ και ο Ιωσαφάτ γέννησε τον Ιωράμ και ο Ιωράμ
γέννησε τον Οζία και ο Οζίας γέννησε τον Ιωάθαμ και ο Ιωάθαμ γέννησε τον Άχαζ και ο
Άχαζ γέννησε τον Εζεκία και ο Εζεκίας γέννησε τον Μανασσή και ο Μανασσής γέννησε
τον Αμών και ο Αμών γέννησε τον Ιωσία και ο Ιωσίας γέννησε τον Ιεχονία και τους
αδελφούς του, κατά τη μετοικεσία τής Βαβυλώνας. Και μετά τη μετοικεσία τής
Βαβυλώνας, ο Ιεχονίας γέννησε τον Σαλαθιήλ και ο Σαλαθιήλ γέννησε τον Ζοροβάβελ
και ο Ζοροβάβελ γέννησε τον Αβιούδ και ο Αβιούδ γέννησε τον Ελιακείμ και ο Ελιακείμ
γέννησε τον Αζώρ και ο Αζώρ γέννησε τον Σαδώκ και ο Σαδώκ γέννησε τον Αχείμ και ο
Αχείμ γέννησε τον Ελιούδ και ο Ελιούδ γέννησε τον Ελεάζαρ και ο Ελεάζαρ γέννησε τον
Ματθάν και ο Ματθάν γέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ γέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα τής
Μαρίας, από την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς, που λέγεται Χριστός. Όλες, λοιπόν, οι γενεές
από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ είναι 14 γενεές και από τον Δαβίδ μέχρι τη μετοικεσία
τής Βαβυλώνας είναι 14 γενεές και από τη μετοικεσία τής Βαβυλώνας μέχρι τον Χριστό
είναι 14 γενεές.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 76:1,2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Γνωστός είναι στην Ιουδαία ο Θεός στον Ισραήλ, το όνομά του είναι μεγάλο.
Και η σκηνή του είναι στη Σαλήμ, και το κατοικητήριό του στη Σιών.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 1:18-25
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
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και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και η γέννηση του Ιησού Χριστού ήταν ως εξής: Αφού η μητέρα του Μαρία
αρραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, πριν βρεθούν μαζί, βρέθηκε έγκυος, από το Άγιο Πνεύμα.
Και ο άνδρας της, ο Ιωσήφ, επειδή ήταν δίκαιος, και μη θέλοντας να την εκθέσει δημόσια,
θέλησε να τη διώξει κρυφά. Και ενώ αυτός τα συλλογίστηκε αυτά, ξάφνου, ένας άγγελος
του Κυρίου, παρουσιάστηκε σ' αυτόν σε όνειρο, λέγοντας: Ιωσήφ, γιε τού Δαβίδ, μη
φοβηθείς να παραλάβεις τη Μαριάμ, τη γυναίκα σου επειδή, αυτό που γεννήθηκε μέσα
της είναι από το Άγιο Πνεύμα και θα γεννήσει έναν γιο, και θα αποκαλέσεις το όνομά του
Ιησού επειδή, αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους. Και όλο αυτό έγινε για
να εκπληρωθεί εκείνο που ειπώθηκε από τον Κύριο διαμέσου τού προφήτη, που έλεγε:
«Δέστε, η παρθένος θα συλλάβει, και θα γεννήσει έναν γιο, και θα αποκαλέσουν το όνομά
του Εμμανουήλ », που ερμηνευόμενο σημαίνει: Μαζί μας είναι ο Θεός. Και όταν ο Ιωσήφ
σηκώθηκε από τον ύπνο, έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου και πήρε τη
γυναίκα του. Και δεν τη γνώριζε, μέχρις ότου γέννησε τον πρωτότοκο γιο της και
αποκάλεσε το όνομά του Ιησού.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΓΑΛΑΤΕΣ 3:15-4:18
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Γαλάτες,η ευλογία
τους ας είναι μαζί μας αμήν.
Αδελφοί, μιλάω από ανθρώπινη σκοπιά όμως, και μια επικυρωμένη διαθήκη
ενός ανθρώπου κανένας δεν αθετεί ή προσθέτει σ' αυτή. Οι υποσχέσεις, όμως, ειπώθηκαν
στον Αβραάμ και στο σπέρμα του δεν λέει: Και προς τα σπέρματα, σαν να πρόκειται για
πολλά, αλλά ως για ένα: «Και προς το σπέρμα σου», που είναι ο Χριστός. Λέω, μάλιστα,
τούτο, ότι μια διαθήκη επικυρωμένη από πριν στον Χριστό από τον Θεό, δεν την
ακυρώνει ο νόμος, που έγινε ύστερα από 430 χρόνια, ώστε να καταργήσει την υπόσχεση.
Επειδή, αν η κληρονομιά είναι διαμέσου τού νόμου, δεν είναι πλέον διαμέσου τής
υπόσχεσης αλλά, ο Θεός τη χάρισε στον Αβραάμ με υπόσχεση. Γιατί, λοιπόν, δόθηκε ο
νόμος; Προστέθηκε εξαιτίας των παραβάσεων, μέχρις ότου έρθει το σπέρμα, προς το
οποίο είχε γίνει η υπόσχεση, που διατάχθηκε από αγγέλους διαμέσου ενός μεσίτη. Και ο
μεσίτης δεν είναι για έναν ο Θεός, όμως, είναι ένας. Ο νόμος, λοιπόν, είναι ενάντιος στις
υποσχέσεις τού Θεού; Μη γένοιτο! Επειδή, αν δινόταν ένας νόμος, που να μπορούσε να
φέρει ζωή, η δικαιοσύνη θα ήταν πραγματικά από τον νόμο η γραφή, όμως, συνέκλεισε τα
πάντα κάτω από την αμαρτία, για να δοθεί η υπόσχεση διαμέσου τής πίστης τού Ιησού
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Χριστού σ' αυτούς που πιστεύουν. Πριν, όμως, έρθει η πίστη, φρουρούμασταν κάτω από
τον νόμο, περικλεισμένοι στην πίστη που επρόκειτο να αποκαλυφθεί. Ώστε, ο νόμος έγινε
παιδαγωγός μας στον Χριστό, για να ανακηρυχθούμε δίκαιοι διαμέσου τής πίστης τώρα,
όμως, που ήρθε η πίστη, δεν είμαστε πλέον κάτω από παιδαγωγό. Επειδή, όλοι είστε γιοι
τού Θεού διαμέσου τής πίστης στον Ιησού Χριστό. Δεδομένου ότι, όσοι βαπτιστήκατε
στον Χριστό, ντυθήκατε τον Χριστό. Δεν υπάρχει πλέον Ιουδαίος ούτε Έλληνας δεν
υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό επειδή, όλοι εσείς είστε
ένας στον Ιησού Χριστό. Και αν είστε τού Χριστού, άρα είστε σπέρμα τού Αβραάμ, και
σύμφωνα με την υπόσχεση κληρονόμοι. Λέω δε ότι, για όσον χρόνο ο κληρονόμος είναι
νήπιος, δεν διαφέρει από τον δούλο, αν και είναι κύριος όλων αλλά, είναι κάτω από
επιτρόπους και οικονόμους, μέχρι την προθεσμία που έβαλε ο πατέρας του. Έτσι κι εμείς,
όταν ήμασταν νήπιοι, ήμασταν δουλωμένοι κάτω από τα στοιχεία τού κόσμου όταν, όμως,
ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιό του, ο οποίος γεννήθηκε από
γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο για να εξαγοράσει αυτούς που ήσαν κάτω από τον
νόμο, ώστε να λάβουμε την υιοθεσία. Και επειδή είστε γιοι, ο Θεός έστειλε το Πνεύμα
τού Υιού του στις καρδιές σας, το οποίο κράζει: Αββά, Πατέρα. Ώστε, δεν είσαι πλέον
δούλος, αλλά γιος αν, όμως, είσαι γιος, είσαι και κληρονόμος τού Θεού διαμέσου τού
Χριστού. Αλλά, τότε μεν, μη γνωρίζοντας τον Θεό, υπηρετήσατε ως δούλοι στους θεούς
που από τη φύση τους δεν είναι θεοί τώρα, όμως, αφού γνωρίσατε τον Θεό, μάλλον δε,
γνωριστήκατε από τον Θεό, πώς επιστρέφετε πάλι στα ασθενικά και φτωχά στοιχεία, τα
οποία θέλετε ξανά να υπηρετείτε ως δούλοι, όπως και πρωτύτερα; Ημέρες παρατηρείτε,
και μήνες και καιρούς και χρόνους. Φοβάμαι για σας, μήπως μάταια κοπίασα σε σας.
Γίνεστε όπως εγώ, επειδή και εγώ είμαι όπως εσείς, αδελφοί, σας παρακαλώ δεν με
αδικήσατε καθόλου. Ξέρετε, μάλιστα, ότι πρωτύτερα σας κήρυξα το ευαγγέλιο με
ασθένεια της σάρκας. Και δεν εξουθενήσατε ούτε απορρίψατε τον πειρασμό μου, που είχα
στη σάρκα, αλλά με δεχθήκατε σαν άγγελο του Θεού, σαν τον Ιησού Χριστό. Ποιος είναι,
λοιπόν, ο μακαρισμός σας; Επειδή, δίνω τη μαρτυρία σε σας ότι θα βγάζατε, ει δυνατόν,
τα μάτια σας και θα μου τα δίνατε. Έγινα, λοιπόν, εχθρός σας, επειδή σας λέω την
αλήθεια; Δείχνουν σε σας ζήλο, όχι όμως καλόν αλλά, θέλουν να σας αποκλείσουν, για να
έχετε εσείς ζήλο προς αυτούς. Είναι, βέβαια, καλό να είστε ζηλωτές προς το καλό
πάντοτε, και όχι μονάχα όταν βρίσκομαι ανάμεσά σας. Η χάρη του Θεού πατέρα μας

ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α’ 4:1-14
Η επιστολή του αποστόλου Ιωάννη,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Αγαπητοί, μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν
είναι από τον Θεό επειδή, πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο. Από τούτο
γνωρίζεται το Πνεύμα τού Θεού κάθε πνεύμα που ομολογεί τον Ιησού Χριστό ότι έχει
έρθει με σάρκα προέρχεται από τον Θεό και κάθε πνεύμα που δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς
Χριστός ήρθε με σάρκα, δεν προέρχεται από τον Θεό κι αυτό είναι το πνεύμα τού
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αντιχρίστου, που ακούσατε ότι έρχεται, και τώρα βρίσκεται κιόλας μέσα στον κόσμο.
Εσείς, παιδάκια, είστε από τον Θεό και τους έχετε νικήσει επειδή, μεγαλύτερος είναι
αυτός που είναι μέσα σε σας, παρά αυτός που είναι μέσα στον κόσμο. Αυτοί είναι από τον
κόσμο γι' αυτό μιλούν από τον κόσμο, και ο κόσμος τούς ακούει. Εμείς είμαστε από τον
Θεό εκείνος που γνωρίζει τον Θεό, ακούει εμάς, όποιος δεν είναι από τον Θεό, δεν ακούει
εμάς. Από τούτο γνωρίζουμε το πνεύμα τής αλήθειας και το πνεύμα τής πλάνης.
Αγαπητοί, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, επειδή η αγάπη προέρχεται από τον Θεό και
καθένας που αγαπάει έχει γεννηθεί από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό. Εκείνος που δεν
αγαπάει, δεν γνώρισε τον Θεό επειδή, ο Θεός είναι αγάπη. Με τούτο φανερώθηκε η
αγάπη τού Θεού σε μας, επειδή ο Θεός τον Υιό του τον μονογενή απέστειλε στον κόσμο
για να ζήσουμε διαμέσου αυτού. Σε τούτο βρίσκεται η αγάπη, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε
τον Θεό, αλλ' ότι αυτός μας αγάπησε και απέστειλε τον Υιό του ως μέσον εξιλασμού για
τις αμαρτίες μας. Αγαπητοί, επειδή με τέτοιον τρόπο μάς αγάπησε ο Θεός, οφείλουμε κι
εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό. Αν, όμως, αγαπάμε ο
ένας τον άλλον, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του είναι μέσα μας ολοκληρωμένη.
Από τούτο γνωρίζουμε ότι μένουμε σε ενότητα μ' αυτόν κι αυτός σε ενότητα με μας,
επειδή από το Πνεύμα του έδωσε σε μας. Κι εμείς είδαμε και δίνουμε μαρτυρία ότι ο
Πατέρας απέστειλε τον Υιό Σωτήρα τού κόσμου. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα

είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος
εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:13-25
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Όταν δε ο Παύλος και εκείνοι που ήσαν γύρω του, απέπλευσαν από την
Πάφο, ήρθαν στην Πέργη τής Παμφυλίας και ο Ιωάννης, καθότι αποχωρίστηκε απ'
αυτούς, επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Κι αυτοί, αφού πέρασαν από την Πέργη, έφτασαν
στην Αντιόχεια της Πισιδίας, και μπαίνοντας μέσα στη συναγωγή κατά την ημέρα τού
σαββάτου, κάθησαν. Και μετά την ανάγνωση του νόμου και των προφητών, έστειλαν σ'
αυτούς οι αρχισυνάγωγοι, λέγοντας: Άνδρες αδελφοί, αν έχετε κάποιον λόγο προτροπής
προς τον λαό, μιλήστε. Και καθώς ο Παύλος σηκώθηκε και έσεισε το χέρι του, είπε:
Άνδρες Ισραηλίτες, και εκείνοι που φοβάστε τον Θεό, ακούστε. Ο Θεός τούτου τού λαού
Ισραήλ διάλεξε τους Πατέρες μας, και ύψωσε τον λαό που παροικούσε στην Αίγυπτο, και
με υψωμένον βραχίονα τους έβγαλε απ' αυτή. Και για σχεδόν 40 χρόνια υπέφερε τους
τρόπους τους μέσα στην έρημο και αφού κατέστρεψε επτά έθνη μέσα στη γη Χαναάν,
τους διαμοίρασε τη γη τους με κλήρο. Και ύστερα απ' αυτά, για περίπου 450 χρόνια, τους
έδωσε κριτές μέχρι τον προφήτη Σαμουήλ. Και έπειτα ζήτησαν βασιλιά, και ο Θεός
έδωσε σ' αυτούς τον Σαούλ, τον γιο τού Κις, έναν άνδρα από τη φυλή Βενιαμίν, για 40
χρόνια. Και όταν ο Θεός τον καθαίρεσε, σήκωσε σ' αυτούς βασιλιά τον Δαβίδ, για τον
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οποίο και είπε, δίνοντας τη μαρτυρία: «Βρήκα τον Δαβίδ, τον γιο τού Ιεσσαί, άνδρα
σύμφωνα με την καρδιά μου, που θα κάνει όλα τα θελήματά μου». Από το σπέρμα του, ο
Θεός, σύμφωνα με την επαγγελία, σήκωσε στον Ισραήλ σωτήρα, τον Ιησού. Αφού ο
Ιωάννης, πριν από την έλευσή του, κήρυξε από πριν βάπτισμα μετάνοιας σε ολόκληρο τον
λαό Ισραήλ και ενώ ο Ιωάννης τελείωνε τον δρόμο του, έλεγε: Για ποιον με στοχάζεστε
ότι είμαι; Δεν είμαι εγώ αλλά, δέστε, ύστερα από μένα έρχεται εκείνος, του οποίου δεν
είμαι άξιος να λύσω το υπόδημα των ποδιών του. Ο λόγος του Κυρίου

αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού
εκκλησία αμήν.

Ψαλμός 110:3
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο λαός σου θα είναι πρόθυμος την ημέρα τής δύναμής σου, μέσα στο
μεγαλοπρεπές αγιαστήριό του οι νέοι σου θα είναι σε σένα σαν τη δρόσο, που βγαίνει από
τη μήτρα τής αυγής.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 2:1-20
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Αυτή η απογραφή ήταν η πρώτη που έγινε, όταν στη Συρία ηγεμόνευε ο
Κυρήνιος. Και όλοι έρχονταν για να απογράφονται κάθε ένας στη δική του πόλη.
Ανέβηκε δε από τη Γαλιλαία και ο Ιωσήφ, από την πόλη Ναζαρέτ, στην Ιουδαία, στην
πόλη τού Δαβίδ, που αποκαλείται Βηθλεέμ, (επειδή, αυτός ήταν από την οικογένεια και
την πατριά τού Δαβίδ), για να απογραφεί μαζί με τη Μαριάμ, που ήταν αρραβωνιασμένη
μ' αυτόν για γυναίκα, η οποία ήταν έγγυος. Και ενώ βρίσκονταν εκεί, συμπληρώθηκαν οι
ημέρες για να γεννήσει και γέννησε τον γιο της τον πρωτότοκο, και τον σπαργάνωσε, και
τον έβαλε να πλαγιάσει μέσα στη φάτνη επειδή, δεν υπήρχε γι' αυτούς τόπος μέσα στο
κατάλυμα. Και κοντά στην ίδια περιοχή υπήρχαν ποιμένες, που διανυχτέρευαν στα
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χωράφια, και φύλαγαν βάρδιες τής νύχτας στο κοπάδι τους. Και τότε, ένας άγγελος του
Κυρίου φάνηκε σ' αυτούς ξαφνικά, και δόξα τού Κυρίου έλαμψε ολόγυρά τους, και
φοβήθηκαν με μεγάλον φόβο. Και ο άγγελος είπε σ' αυτούς: Μη φοβάστε επειδή, δέστε,
σας φέρνω ένα χαρμόσυνο μήνυμα μεγάλης χαράς, που θα είναι σε ολόκληρο τον λαό
επειδή, σήμερα, στην πόλη τού Δαβίδ, γεννήθηκε σε σας σωτήρας, που είναι ο Χριστός, ο
Κύριος. Κι αυτό θα είναι σε σας το σημάδι: Θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο, να
κείτεται μέσα στη φάτνη. Και ξαφνικά, μαζί με τον άγγελο, φάνηκε ένα πλήθος ουράνιας
στρατιάς, που υμνούσαν τον Θεό, και έλεγαν: Δόξα στον Θεό εν υψίστοις, και επάνω στη
γη ειρήνη, σε ανθρώπους ευδοκίας. Και καθώς οι άγγελοι αναχώρησαν απ' αυτούς στον
ουρανό, οι άνθρωποι, οι ποιμένες, είπαν αναμεταξύ τους: Ας πάμε, λοιπόν, στη Βηθλεέμ,
και ας δούμε αυτόν τον λόγο, αυτό που συνέβηκε, το οποίο ο Κύριος μας φανέρωσε. Και
ήρθαν με βιασύνη, και βρήκαν, και τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ, και το βρέφος να κείτεται
μέσα στη φάτνη. Και καθώς το είδαν, διακήρυξαν τον λόγο, που ειπώθηκε σ' αυτούς για
τούτο το παιδί. Και όλοι εκείνοι που άκουσαν για όσα οι ποιμένες μίλησαν σ' αυτούς,
θαύμασαν. Η Μαριάμ, όμως, διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια, σκεφτόμενη γι' αυτά μέσα
στην καρδιά της. Και οι ποιμένες γύρισαν πίσω, δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεό, για
όλα όσα άκουσαν και είδαν, όπως ειπώθηκαν σ' αυτούς.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 71:10
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Οι βασιλιάδες τής Θαρσείς και των νησιών θα προσφέρουν προσφορές οι
βασιλιάδες τής Αραβίας και της Σεβά θα προσφέρουν δώρα.
.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 3:23-38
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
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Κι αυτός ο Ιησούς άρχιζε να είναι περίπου 30 χρόνων, ο οποίος ήταν καθώς
νομιζόταν γιος τού Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάτ, του Λευί, του Μελχί, του Ιαννά, του
Ιωσήφ, του Ματταθία, του Αμώς, του Ναούμ, του Εσλί, του Ναγγαί, του Μαάθ, του
Ματταθία, του Σεμεϊ, του Ιωσήφ, του Ιούδα, του Ιωαννά, του Ρησά, του Ζοροβάβελ, του
Σαλαθιήλ, του Νηρί, του Μελχί, του Αδδί, του Κωσάμ, του Ελμωδάμ, του Ηρ, του Ιωσή,
του Ελιέζερ, του Ιωρείμ, του Ματθάτ, του Λευί, του Συμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του
Ιωνάν, του Ελιακείμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματταθά, του Ναθάν, του Δαβίδ, του
Ιεσσαί, του Ωβήδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασσών, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του
Εσρώμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του
Ναχώρ, του Σαρούχ, του Ραγαύ, του Φαλέκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του
Αρφαξάδ, του Σημ, του Νώε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενώχ, του Ιαρέδ, του
Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενώς, του Σηθ, του Αδάμ, του Θεού.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 71:15
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Και θα ζει, και θα του δοθεί από το χρυσάφι τής Αραβίας, και πάντοτε θα
γίνεται προσευχή υπέρ αυτού όλη την ημέρα θα τον ευλογούν.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 1:14-17
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ο Λόγος έγινε σάρκα, και κατοίκησε ανάμεσά μας, (και είδαμε τη δόξα
του, δόξαν ως μονογενή από τον Πατέρα), γεμάτος χάρη και αλήθεια. Ο Ιωάννης δίνει
μαρτυρία γι' αυτόν, και φώναξε, λέγοντας: Αυτός ήταν για τον οποίο είπα: Εκείνος που
έρχεται πίσω από μένα είναι ανώτερός μου, επειδή ήταν πριν από μένα. Και όλοι εμείς
λάβαμε από το πλήρωμά του, και χάρη επάνω σε χάρη. Επειδή, και ο νόμος δόθηκε
διαμέσου τού Μωυσή η χάρη, όμως, και η αλήθεια έγινε διαμέσου τού Ιησού Χριστού.
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Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1:1-2:4
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους ,η ευλογία
του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο Θεός,τον παλιό καιρό, αφού, πολλές φορές και με πολλούς τρόπους,
μίλησε στους πατέρες μας διαμέσου των προφητών, σ' αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε
μας διαμέσου τού Υιού, τον οποίο έθεσε κληρονόμο των πάντων, διαμέσου τού οποίου
έκανε και τους αιώνες αυτός, που είναι το απαύγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας τής
υπόστασής του, και βαστάζει τα πάντα με τον λόγο τής δύναμής του, αφού διαμέσου τού
εαυτού του έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, κάθησε στα δεξιά τής μεγαλοσύνης στα
υψηλά τόσο πολύ ανώτερος έγινε από τους αγγέλους, όσο εξοχότερο απ' αυτούς
κληρονόμησε όνομα. Επειδή, σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ: «Εσύ είσαι Υιός μου,
εγώ σήμερα σε γέννησα;». Και πάλι: «Εγώ θα είμαι σ' αυτόν Πατέρας, κι αυτός θα είναι
σε μένα Υιός;». Και όταν πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκο στην οικουμένη, λέει: «Και ας
προσκυνήσουν σ' αυτόν όλοι οι άγγελοι του Θεού». Και για μεν τους αγγέλους λέει:
«Αυτός που κάνει τους αγγέλους του πνεύματα, και τους λειτουργούς του φλόγα φωτιάς».
Για τον Υιό, όμως, λέει: «Ο θρόνος σου, ω Θεέ, είναι στον αιώνα τού αιώνα σκήπτρο
ευθύτητας είναι το σκήπτρο τής βασιλείας σου. Αγάπησες δικαιοσύνη, και μίσησες
ανομία γι' αυτό, ο Θεός, ο Θεός σου, σε έχρισε με λάδι αγαλλίασης περισσότερο από τους
μετόχους σου». Κι: «Εσύ, Κύριε, καταρχάς, θεμελίωσες τη γη, και οι ουρανοί είναι έργα
των χεριών σου. Αυτοί θα απολεστούν, εσύ όμως παραμένεις και όλοι θα παλιώσουν σαν
ιμάτιο, και θα τους τυλίξεις σαν περικάλυμμα, και θα αλλαχτούν· εσύ, όμως, είσαι ο ίδιος,
και τα χρόνια σου δεν θα εκλείψουν». Μάλιστα, προς ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ:
«Κάθησε από τα δεξιά μου, μέχρις ότου βάλω τους εχθρούς σου ως υποπόδιο των ποδιών
σου;». Δεν είναι όλοι λειτουργικά πνεύματα, που αποστέλλονται προς υπηρεσία, για
εκείνους που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία; Γι' αυτό, εμείς πρέπει να
προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε, για να μη ξεπέσουμε ποτέ. Επειδή, αν ο
λόγος που μιλήθηκε διαμέσου αγγέλων έγινε βέβαιος, και κάθε παράβαση και παρακοή
έλαβε δίκαιη ανταπόδοση, πώς εμείς θα ξεφύγουμε, αν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη
σωτηρία; Η οποία, αφού άρχισε να διακηρύσσεται διαμέσου τού Κυρίου, βεβαιώθηκε σε
μας από εκείνους που άκουσαν και ο Θεός έδινε επιπρόσθετη μαρτυρία με σημεία και
τέρατα, και με διάφορα θαύματα, και με διανομές τού Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τη
θέλησή του. Η χάρη του Θεού Πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και

αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Β’ 1:12-17
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Η επιστολή του αποστόλου Πέτρου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Γι' αυτό, δεν θα αμελήσω να σας υπενθυμίζω γι' αυτά πάντοτε, παρόλο που
είστε γνώστες και είστε στηριγμένοι στην παρούσα αλήθεια. Θεωρώ, όμως, δίκαιο,
εφόσον είμαι σε τούτο το σκήνωμα, να σας διεγείρω διαμέσου τής υπόμνησης επειδή
ξέρω ότι, σε λίγο θα αποθέσω το σκήνωμά μου, όπως και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός
φανέρωσε σε μένα. Όμως, θα επιμεληθώ, ώστε εσείς, και μετά την αναχώρησή μου, να
μπορείτε πάντοτε να τα θυμάστε αυτά. Επειδή, σας γνωστοποιήσαμε τη δύναμη και
παρουσία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι δεν ακολουθήσαμε σοφιστικούς μύθους,
αλλά ότι γίναμε αυτόπτες μάρτυρες της μεγαλειότητας εκείνου. Επειδή, πήρε από τον
Πατέρα Θεό τιμή και δόξα, όταν ήρθε σ' αυτόν από τη μεγαλόπρεπη δόξα μια τέτοια
φωνή: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο εγώ ευαρεστήθηκα». Μην

αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι
επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει
αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:26-33
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Άνδρες αδελφοί, γιοι τού γένους τού Αβραάμ, και εκείνοι ανάμεσά σας που
φοβούνται τον Θεό, σε σας στάλθηκε ο λόγος αυτής τής σωτηρίας. Επειδή, αυτοί που
κατοικούν στην Ιερουσαλήμ, και οι άρχοντές τους, αφού δεν γνώρισαν αυτόν μήτε τα
λόγια των προφητών, που διαβάζονται κάθε Σάββατο, τα εκπλήρωσαν, όταν τον
κατέκριναν και ενώ δεν βρήκαν καμιά αιτία θανάτου, ζήτησαν από τον Πιλάτο να
θανατωθεί. Και όταν τελείωσαν όλα τα γραμμένα γι' αυτόν, αφού τον κατέβασαν από το
ξύλο, τον έβαλαν σε μνήμα. Ο Θεός, όμως, τον ανέστησε από τους νεκρούς ο οποίος, για
πολλές ημέρες, φάνηκε σ' αυτούς, που είχαν ανέβει μαζί του από τη Γαλιλαία στην
Ιερουσαλήμ, οι οποίοι είναι μάρτυρές του προς τον λαό. Κι εμείς ευαγγελιζόμαστε σε σας
την υπόσχεση που έγινε στους Πατέρες, ότι ο Θεός την εκπλήρωσε αυτή σε μας, τα παιδιά
τους, ανασταίνοντας τον Ιησού. Καθώς είναι γραμμένο και στον δεύτερο Ψαλμό: «Υιός
μου είσαι εσύ εγώ σήμερα σε γέννησα». Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται,

αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 2:7,8
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν
Ο Κύριος είπε σε μένα: Υιός μου είσαι εσύ εγώ σήμερα σε γέννησα ζήτησε
από μένα, και θα σου δώσω κληρονομιά σου τα έθνη, και ιδιοκτησία σου τα πέρατα της
γης.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 2:1-12
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και όταν ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ τής Ιουδαίας, κατά τις ημέρες τού
βασιλιά Ηρώδη, ξάφνου, ήρθαν στα Ιεροσόλυμα μερικοί μάγοι από ανατολάς, λέγοντας:
Πού είναι αυτός που γεννήθηκε, ο βασιλιάς των Ιουδαίων; Επειδή, είδαμε το αστέρι του
στην ανατολή, και ήρθαμε για να τον προσκυνήσουμε. Και καθώς ο βασιλιάς Ηρώδης το
άκουσε, ταράχτηκε, και μαζί του ολόκληρη η Ιερουσαλήμ, και αφού συγκέντρωσε όλους
τούς αρχιερείς και τους γραμματείς τού λαού, ρωτούσε να μάθει απ' αυτούς, πού γεννιέται
ο Χριστός. Και εκείνοι τού είπαν: Στη Βηθλεέμ τής Ιουδαίας επειδή, έτσι είναι γραμμένο
διαμέσου τού προφήτη: «Και εσύ Βηθλεέμ, γη τού Ιούδα, δεν είσαι καθόλου ελάχιστη
ανάμεσα στους ηγεμόνες τού Ιούδα επειδή, από σένα θα βγει ένας ηγέτης, που θα
ποιμάνει τον λαό μου τον Ισραήλ». Τότε, ο Ηρώδης, αφού κάλεσε κρυφά τούς μάγους,
εξακρίβωσε απ' αυτούς τον καιρό που φάνηκε το αστέρι και καθώς τους έστειλε στη
Βηθλεέμ, είπε: Αφού πάτε, εξετάστε ακριβώς για το παιδί και όταν το βρείτε, αναγγείλετε
το και σε μένα, για να έρθω και εγώ να το προσκυνήσω. Και εκείνοι, αφού άκουσαν τον
βασιλιά, αναχώρησαν, και ξάφνου, το αστέρι, που είχαν δει στην ανατολή, προπορευόταν
απ' αυτούς, μέχρις ότου, φτάνοντας, στάθηκε επάνω εκεί όπου ήταν το παιδί. Και καθώς
είδαν το αστέρι, χάρηκαν με χαρά υπερβολικά μεγάλη. Και όταν ήρθαν στο σπίτι, είδαν το
παιδί μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και πέφτοντας κάτω το προσκύνησαν, και
ανοίγοντας τους θησαυρούς τους, του πρόσφεραν δώρα, χρυσάφι και λιβάνι και σμύρνα.
Και επειδή τους αποκαλύφθηκε από τον Θεό σε όνειρο να μη επιστρέψουν στον Ηρώδη,
αναχώρησαν στη χώρα τους από άλλον δρόμο.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 71:1
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θεέ, δώσε την κρίση σου στον βασιλιά, και τη δικαιοσύνη σου στον γιο τού
βασιλιά για να κρίνει τον λαό σου με δικαιοσύνη, και τους φτωχούς σου με κρίση.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 12:15-23
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστόςστον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
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Αλλά, ο Ιησούς, όταν το αντιλήφθηκε, αναχώρησε από εκεί και τον
ακολούθησαν πολλά πλήθη, και τους θεράπευσε όλους. Και τους παρήγγειλε αυστηρά να
μη τον φανερώσουν για να εκπληρωθεί αυτό που ειπώθηκε από τον προφήτη Ησαϊα,
λέγοντας: «Δέστε! ο δούλος μου, που έκλεξα, ο αγαπητός μου, στον οποίο ευαρεστήθηκε
η ψυχή μου θα βάλω επάνω του το Πνεύμα μου, και θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη δεν θα
αντιλογήσει ούτε θα κραυγάσει ούτε θα ακούσει κάποιος τη φωνή του στις πλατείες
συντριμμένο καλάμι δεν θα το σπάσει, και λινάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει, μέχρις
ότου εκφέρει την κρίση σε νίκη και στο όνομά του θα ελπίσουν τα έθνη». Τότε, έφεραν σ'
αυτόν έναν δαιμονιζόμενο, τυφλόν και κουφόν και τον θεράπευσε, ώστε ο κουφός και ο
τυφλός και μιλούσε και έβλεπε. Και εκπλήττονταν όλα τα πλήθη, και έλεγαν: Μήπως
αυτός είναι ο γιος τού Δαβίδ;

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 72:11,19
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Και θα τον προσκυνήσουν όλοι οι βασιλιάδες όλα τα έθνη αυτόν θα
δουλέψουν και ευλογημένο το ένδοξό του όνομα στον αιώνα και ολόκληρη η γη ας
γεμίσει από τη δόξα του. Αμήν, και αμήν.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 22:41-46
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και ενώ οι Φαρισαίοι ήσαν συγκεντρωμένοι, ο Ιησούς τούς ρώτησε,
λέγοντας: Ποια γνώμη έχετε για τον Χριστό; Τίνος γιος είναι; Του λένε: Του Δαβίδ. Τους
λέει: Πώς, λοιπόν, ο Δαβίδ, διαμέσου τού Πνεύματος, τον αποκαλεί Κύριο, λέγοντας:
«Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου: Κάθησε από τα δεξιά μου, μέχρις ότου βάλω τους
εχθρούς σου ως υποπόδιο των ποδιών σου»; Αν, λοιπόν, τον αποκαλεί Κύριο, πώς είναι
γιος του; Και κανένας δεν μπορούσε να του απαντήσει έναν λόγο ούτε τόλμησε πλέον
κάποιος να τον ρωτήσει από εκείνη την ημέρα.
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Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΓΑΛΑΤΕΣ 4:19-31 , 5:1
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Γαλάτες,η ευλογία
του ας είναι μαζί μας αμήν.
Παιδάκια μου, για τους οποίους είμαι ξανά σε ωδίνες, μέχρις ότου μορφωθεί
μέσα σας ο Χριστός μάλιστα, ήθελα να παραβρίσκομαι ανάμεσά σας τώρα, και να
αλλάξω τη φωνή μου επειδή, απορώ για σας. Πείτε μου, εσείς που θέλετε να είστε κάτω
από τον νόμο, τον νόμο δεν τον ακούτε; Επειδή, είναι γραμμένο ότι, ο Αβραάμ γέννησε
δύο γιους έναν από τη δούλη, και έναν από την ελεύθερη αλλά, ο μεν γιος τής δούλης
γεννήθηκε κατά σάρκα ενώ ο γιος τής ελεύθερης, διαμέσου τής υπόσχεσης. Τα οποία
είναι με αλληγορική σημασία επειδή, αυτές είναι οι δύο διαθήκες η μία μεν από το βουνό
Σινά, αυτή που γεννάει για δουλεία, η οποία είναι η Άγαρ. (Επειδή, το Άγαρ είναι το
βουνό Σινά στην Αραβία, και ταυτίζεται με τη σημερινή Ιερουσαλήμ είναι, μάλιστα, για
δουλεία μαζί με τα παιδιά της). Ενώ η άνω Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη, η οποία είναι
μητέρα όλων μας. Επειδή, είναι γραμμένο: «Να ευφρανθείς εσύ στείρα, που δεν γεννάς,
βγάλε μια φωνή και φώναξε δυνατά εσύ που δεν έχεις ωδίνες επειδή, τα παιδιά τής
ερήμου είναι περισσότερα, παρά τα παιδιά εκείνης που έχει τον άνδρα». Κι εμείς,
αδελφοί, όπως και ο Ισαάκ, είμαστε παιδιά τής υπόσχεσης. Αλλά, όπως τότε αυτός που
γεννήθηκε κατά σάρκα καταδίωκε αυτόν που γεννήθηκε κατά πνεύμα, έτσι και τώρα.
Αλλά, τι λέει η γραφή; «Βγάλε έξω τη δούλη και τον γιο της επειδή, ο γιος τής δούλης δεν
θα κληρονομήσει μαζί με τον γιο τής ελεύθερης». Λοιπόν, αδελφοί, δεν είμαστε παιδιά
τής δούλης, αλλά τής ελεύθερης. Στην ελευθερία, λοιπόν, με την οποία μας ελευθέρωσε ο
Χριστός, να μένετε σταθεροί, και μη υποβληθείτε ξανά σε ζυγό δουλείας. Η χάρη του

Θεού Πατέρα μας ας έρθει σα εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α’ 4:15-21 , 5:1-4
Η επιστολή του αποστόλου Ιωάννη,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός τού Θεού, ο Θεός μένει σε
ενότητα μ' αυτόν, κι αυτός μένει σε ενότητα με τον Θεό. Κι εμείς γνωρίσαμε και
πιστέψαμε την αγάπη που έχει για μας ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη και εκείνος που μένει
μέσα στην αγάπη, μένει σε ενότητα με τον Θεό και ο Θεός μένει σε ενότητα μ' αυτόν. Με
τούτο η αγάπη έχει φτάσει σε τέλειο βαθμό μαζί μας, για να έχουμε παρρησία κατά την
ημέρα τής κρίσης: Επειδή, όπως είναι εκείνος, έτσι είμαστε κι εμείς μέσα σ' αυτό τον
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κόσμο. Φόβος δεν υπάρχει μέσα στην αγάπη, αλλά, η τέλεια αγάπη βγάζει έξω τον φόβο
επειδή, ο φόβος έχει κόλαση και εκείνος που φοβάται δεν έχει φτάσει σε τέλειο βαθμό
μέσα στην αγάπη. Εμείς τον αγαπάμε, επειδή αυτός πρώτος μάς αγάπησε. Αν κάποιος πει,
ότι: Αγαπάω τον Θεό, όμως μισεί τον αδελφό του, είναι ψεύτης επειδή, όποιος δεν
αγαπάει τον αδελφό του, που τον είδε, τον Θεό που δεν τον είδε, πώς μπορεί να τον
αγαπάει; Και απ' αυτόν έχουμε τούτη την εντολή, δηλαδή, εκείνος που αγαπάει τον Θεό,
να αγαπάει και τον αδελφό του. Καθένας που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός
γεννήθηκε από τον Θεό και καθένας που αγαπάει αυτόν που τον γέννησε, αγαπάει και
εκείνον που γεννήθηκε απ' αυτόν. Από τούτο γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά τού
Θεού, όταν αγαπάμε τον Θεό και τηρούμε τις εντολές του. Επειδή, αυτή είναι η αγάπη τού
Θεού, στο να τηρούμε τις εντολές του και οι εντολές του δεν είναι βαριές. Επειδή, κάθε τι
που γεννήθηκε από τον Θεό, νικάει τον κόσμο, και η νίκη που νίκησε τον κόσμο είναι
τούτη: Η πίστη μας. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί

ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του
Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 13:36-43
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Επειδή, ο μεν Δαβίδ, αφού υπηρέτησε τη βουλή τού Θεού μέσα στη γενεά
του, κοιμήθηκε, και προστέθηκε στους πατέρες του, και είδε φθορά. Εκείνος, όμως, τον
οποίο ο Θεός ανέστησε, δεν είδε φθορά. Ας είναι, λοιπόν, γνωστό σε σας, άνδρες αδελφοί,
ότι διαμέσου αυτού κηρύττεται προς εσάς άφεση αμαρτιών και από όλα, από όσα δεν
μπορέσατε διαμέσου τού νόμου τού Μωυσή να δικαιωθείτε, διαμέσου τούτου, καθένας
που πιστεύει, ανακηρύσσεται δίκαιος. Προσέχετε, λοιπόν, να μη συμβεί σε σας αυτό που
ειπώθηκε από τους προφήτες: «Δέστε, καταφρονητές, και θαυμάστε, κι αφανιστείτε
επειδή, εγώ εργάζομαι ένα έργο στις ημέρες σας, έργο που δεν θα πιστέψετε, αν κάποιος
το διηγηθεί σε σας». Κι ενώ έβγαιναν από τη συναγωγή των Ιουδαίων, τα έθνη
παρακαλούσαν να κηρυχθούν σ' αυτούς αυτά τα λόγια το επόμενο σάββατο. Και όταν η
συναγωγή διαλύθηκε, πολλοί από τους Ιουδαίους και τους ευσεβείς προσήλυτους
ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα οι οποίοι μιλώντας σ' αυτούς, τους έπειθαν να
μένουν με σταθερότητα στη χάρη τού Θεού. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται,

αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 72:19,17
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Και ευλογημένο το ένδοξό του όνομα στον αιώνα. Το όνομά του θα διαμένει
παντοτινά το όνομά του θα διαρκεί ενόσω διαμένει ο ήλιος και οι άνθρωποι θα
ευλογούνται σ' αυτόν όλα τα έθνη θα τον μακαρίζουν.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 1:1-13
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό, και Θεός ήταν ο
Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς τον Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού και χωρίς
αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. Μέσα σ' αυτόν ήταν ζωή, και η ζωή ήταν το
φως των ανθρώπων. Και το φως μέσα στο σκοτάδι φέγγει, και το σκοτάδι δεν το
κατέλαβε. Υπήρξε ένας άνθρωπος αποσταλμένος από τον Θεό, που ονομαζόταν Ιωάννης.
Αυτός ήρθε προς μαρτυρία, για να δώσει μαρτυρία σχετικά με το φως, για να πιστέψουν
όλοι διαμέσου αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά για να δώσει μαρτυρία σχετικά με
το φως. Ήταν το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον
κόσμο. Ήταν μέσα στον κόσμο, και ο κόσμος έγινε διαμέσου αυτού και ο κόσμος δεν τον
γνώρισε. Στα δικά του ήρθε, και οι δικοί του δεν τον δέχθηκαν. Όσοι, όμως, τον
δέχθηκαν, σ' αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά τού Θεού, σ' αυτούς που πιστεύουν
στο όνομά του οι οποίοι, όχι από αίματα ούτε από θέλημα σάρκας ούτε από θέλημα
άνδρα, αλλά από τον Θεό γεννήθηκαν.

239

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΦΩΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πέφτει τη δέκατη ημέρα του μήνα Τούμπα.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 42:2,11
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Διψάει η ψυχή μου τον Θεό, τον Θεό τον ζωντανό πότε θάρθω, και πότε θα
φανώ μπροστά στον Θεό; Αυτός είναι η σωτηρία τού προσώπου μου, και ο Θεός μου.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 4:12-22
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
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Και ο Ιησούς, όταν άκουσε ότι ο Ιωάννης παραδόθηκε, αναχώρησε στη
Γαλιλαία. Και αφήνοντας τη Ναζαρέτ, ήρθε και κατοίκησε στην παραθαλάσσια
Καπερναούμ, στα όρια Ζαβουλών και Νεφθαλείμ για να εκπληρωθεί αυτό που ειπώθηκε
από τον προφήτη Ησαϊα, λέγοντας: «Γη τού Ζαβουλών και γη τού Νεφθαλείμ, κοντά στον
δρόμο τής θάλασσας, πέρα από τον Ιορδάνη, η Γαλιλαία των εθνών ο λαός, που κάθεται
σε σκοτάδι είδε μεγάλο φως, και σ' εκείνους που κάθονται σε τόπο και σκιά θανάτου, φως
ανέτειλε σ' αυτούς». Από τότε ο Ιησούς άρχισε να κηρύττει και να λέει: Μετανοείτε
επειδή, πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Και ο Ιησούς περπατώντας κοντά στη
θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα, που λέγεται Πέτρος, και τον
Ανδρέα τον αδελφό του, να ρίχνουν δίχτυ στη θάλασσα επειδή, ήσαν ψαράδες. Και τους
λέει: Ελάτε πίσω μου, και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Και εκείνοι, αφήνοντας
αμέσως τα δίχτυα, τον ακολούθησαν. Και αφού προχώρησε από εκεί, είδε άλλους δύο
αδελφούς, τον Ιάκωβο, τον γιο τού Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη τον αδελφό του, μαζί με
τον Ζεβεδαίο τον πατέρα τους, να επισκευάζουν τα δίχτυα τους, στο πλοίο, και τους
κάλεσε. Και εκείνοι, αφήνοντας αμέσως το πλοίο και τον πατέρα τους, τον ακολούθησαν.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 42:7,8
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Άβυσσος προσκαλεί άβυσσο στον ήχο των καταρρακτών σου όλα τα κύματά
σου και οι τρικυμίες σου πέρασαν επάνω μου. Το τραγούδι του θα είναι μαζί μου, η
προσευχή μου προς τον Θεό τής ζωής μου.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 3:22-29
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Ύστερα απ' αυτά, ήρθε ο Ιησούς και οι μαθητές του στη γη τής Ιουδαίας, και
έμενε εκεί μαζί τους και βάπτιζε. Εκεί, όμως, βάπτιζε και ο Ιωάννης στην Αινών, κοντά
στο Σαλείμ, για τον λόγο ότι εκεί υπήρχαν πολλά νερά και έρχονταν και βαπτίζονταν.
Επειδή, ο Ιωάννης δεν είχε ακόμα ριχτεί στη φυλακή. Έγινε, λοιπόν, συζήτηση για τον
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καθαρισμό από τους μαθητές τού Ιωάννη με μερικούς Ιουδαίους και ήρθαν στον Ιωάννη,
και του είπαν: Ραββί, εκείνος που ήταν μαζί σου πέρα από τον Ιορδάνη, για τον οποίο εσύ
έδωσες μαρτυρία, δες, αυτός βαπτίζει, και όλοι έρχονται σ' αυτόν. Ο Ιωάννης αποκρίθηκε
και είπε: Δεν μπορεί ο άνθρωπος να παίρνει τίποτε, αν δεν είναι σ' αυτόν δοσμένο από τον
ουρανό. Εσείς οι ίδιοι είστε μάρτυρές μου ότι είπα: Δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλ' ότι
είμαι αποσταλμένος μπροστά από εκείνον. Όποιος έχει τη νύφη είναι ο νυμφίος ο δε φίλος
τού νυμφίου, που στέκεται και τον ακούει, χαίρεται υπερβολικά για τη φωνή τού νυμφίου.
Αυτή, λοιπόν, η δική μου χαρά εκπληρώθηκε.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 1:1-17
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους ,η
ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Παύλος, προσκαλεσμένος απόστολος του Ιησού Χριστού κατά το θέλημα
του Θεού, και ο αδελφός Σωσθένης, προς την εκκλησία τού Θεού, που είναι στην
Κόρινθο, τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκαλεσμένους αγίους, μαζί με
όλους εκείνους που σε κάθε τόπο επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου
μας, που είναι και δικός τους και δικός μας. Χάρη να είναι σε σας και ειρήνη από τον
Πατέρα μας Θεό και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πάντοτε ευχαριστώ τον Θεό μου για σας,
για τη χάρη τού Θεού που σας δόθηκε διαμέσου τού Ιησού Χριστού ότι σ' αυτόν γίνατε
πλούσιοι σε όλα, σε κάθε λόγο και σε κάθε γνώση καθώς η μαρτυρία τού Χριστού
στηρίχθηκε ανάμεσά σας ώστε δεν μένετε πίσω σε κανένα χάρισμα, προσμένοντας την
αποκάλυψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ο οποίος και θα σας στηρίξει μέχρι τέλους
άμεμπτους, κατά την ημέρα τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πιστός είναι ο Θεός,
διαμέσου τού οποίου προσκληθήκατε στο να είστε κοινωνοί τού Υιού του, του Ιησού
Χριστού, του Κυρίου μας. Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού
Χριστού, να λέτε όλοι το ίδιο, και να μη υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα, αλλά να είστε
εντελώς ενωμένοι, έχοντας το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη. Επειδή, μου έγινε γνωστό
από τους οικείους τής Χλόης για σας, αδελφοί μου, ότι υπάρχουν αναμεταξύ σας
φιλονικίες. Και το λέω αυτό, επειδή κάθε ένας από σας λέει: Εγώ μεν είμαι τού Παύλου,
εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κηφά, εγώ δε του Χριστού. Κομματιάστηκε ο Χριστός;
Μήπως ο Παύλος σταυρώθηκε για σας; Ή, στο όνομα του Παύλου βαπτιστήκατε;
Ευχαριστώ τον Θεό, ότι, από σας, δεν βάπτισα κανέναν, παρά μονάχα τον Κρίσπο και τον
Γάιο για να μη πει κάποιος ότι στο δικό μου όνομα τον βάπτισα. Βάπτισα, μάλιστα, και
την οικογένεια του Στεφανά εκτός απ' αυτούς δεν ξέρω αν βάπτισα κάποιον άλλον.
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Επειδή, ο Χριστός δεν με απέστειλε για να βαπτίζω, αλλά για να κηρύττω. Η χάρη του

Θεού Πατέρα μας ας έρθει σα εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Β’ 1:12-19
Η επιστολή του αποστόλου Πέτρου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Γι' αυτό, δεν θα αμελήσω να σας υπενθυμίζω γι' αυτά πάντοτε, παρόλο που
είστε γνώστες και είστε στηριγμένοι στην παρούσα αλήθεια. Θεωρώ, όμως, δίκαιο,
εφόσον είμαι σε τούτο το σκήνωμα, να σας διεγείρω διαμέσου τής υπόμνησης επειδή
ξέρω ότι, σε λίγο θα αποθέσω το σκήνωμά μου, όπως και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός
φανέρωσε σε μένα. Όμως, θα επιμεληθώ, ώστε εσείς, και μετά την αναχώρησή μου, να
μπορείτε πάντοτε να τα θυμάστε αυτά. Επειδή, σας γνωστοποιήσαμε τη δύναμη και
παρουσία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι δεν ακολουθήσαμε σοφιστικούς μύθους,
αλλά ότι γίναμε αυτόπτες μάρτυρες της μεγαλειότητας εκείνου. Επειδή, πήρε από τον
Πατέρα Θεό τιμή και δόξα, όταν ήρθε σ' αυτόν από τη μεγαλόπρεπη δόξα μια τέτοια
φωνή: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο εγώ ευαρεστήθηκα». Κι αυτή τη
φωνή την ακούσαμε εμείς, καθώς ήρθε από τον ουρανό, όταν ήμασταν μαζί του στο άγιο
βουνό. Και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, στον οποίο κάνετε καλά να
προσέχετε, σαν σε λυχνάρι που φέγγει μέσα σε σκοτεινόν τόπο, μέχρις ότου έρθει η αυγή
τής ημέρας, και ο φωσφόρος ανατείλει μέσα στις καρδιές σας. Μην αγαπάτε τον

κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του
παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 16:25-34
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι απο την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και κατά τα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας καθώς προσεύχονταν
υμνούσαν τον Θεό και τους άκουγαν με προσοχή οι φυλακισμένοι. Και ξαφνικά έγινε
μεγάλος σεισμός, ώστε σαλεύτηκαν τα θεμέλια του δεσμωτηρίου κι αμέσως άνοιξαν όλες
οι θύρες, και λύθηκαν απ' όλους τα δεσμά. Και όταν ο δεσμοφύλακας ξύπνησε, και είδε
ανοιγμένες τις θύρες τής φυλακής, έσυρε μια μάχαιρα, και επρόκειτο να αυτοθανατωθεί,
νομίζοντας ότι οι δέσμιοι είχαν φύγει. Όμως, ο Παύλος έκραξε με δυνατή φωνή,
λέγοντας: Μη πράξεις τίποτε κακό στον εαυτό σου επειδή, όλοι είμαστε εδώ. Και αφού
ζήτησε φώτα, πήδησε μέσα, και κατατρομαγμένος, έπεσε μπροστά στον Παύλο και στον
Σίλα και αφού τους έβγαλε έξω, είπε: Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ; Και εκείνοι
είπαν: Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό, και θα σωθείς, εσύ και η οικογένειά σου. Και
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του μίλησαν τον λόγο τού Κυρίου, και σε όλους, αυτούς που ήσαν μέσα στο σπίτι του.
Και παίρνοντάς τους κατά την ώρα εκείνη τής νύχτας, έλουσε τις πληγές τους και
βαπτίστηκε αμέσως αυτός και όλοι εκείνοι που ήσαν μαζί του και όταν τούς ανέβασε στο
σπίτι του, τους παρέθεσε τραπέζι, και ευφράνθηκε με ολόκληρη την οικογένειά του,
καθώς πίστεψε στον Θεό. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται,

δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.

Ψαλμός 45:2
Στfαθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Εσύ είσαι ωραιότερος από τους γιους των ανθρώπων χάρη ξεχύθηκε στα
χείλη σου γι' αυτό, σε ευλόγησε ο Θεός στον αιώνα.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 3:1-18
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και κατά το δέκατο πέμπτο χρόνο τής ηγεμονίας τού Καίσαρα Τιβέριου,
όταν ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε στην Ιουδαία, και στη Γαλιλαία τετράρχης ήταν ο
Ηρώδης, ενώ ο αδελφός του ο Φίλιππος ήταν τετράρχης τής Ιτουραίας και της χώρας τής
Τραχωνίτιδας, και ο Λυσανίας ήταν τετράρχης τής Αβιληνής, με αρχιερείς τον Άννα και
τον Καϊάφα, έγινε λόγος τού Θεού στον Ιωάννη, τον γιο τού Ζαχαρία, μέσα στην έρημο.
Και ήρθε σε ολόκληρη την περίχωρο του Ιορδάνη, κηρύττοντας βάπτισμα μετάνοιας σε
άφεση αμαρτιών όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο των λόγων τού προφήτη Ησαϊα, που
λέει: «Φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην έρημο. Ετοιμάστε τον δρόμο τού
Κυρίου, κάντε ίσια τα μονοπάτια του. Κάθε φαράγγι θα γεμίσει, και κάθε βουνό και
λόφος θα ταπεινωθεί, και τα στρεβλά θα γίνουν ίσια, και οι τραχείς δρόμοι θα γίνουν
ομαλοί. Και κάθε σάρκα θα δει το σωτήριο του Θεού». Και έλεγε στα πλήθη, που
έβγαιναν έξω για να βαπτιστούν απ' αυτόν: Γεννήματα από οχιές, ποιος σας έδειξε να
φύγετε από τη μέλλουσα οργή; Κάντε, λοιπόν, καρπούς άξιους της μετάνοιας, και μη
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αρχίσετε να λέτε αναμεταξύ σας: Έχουμε πατέρα τον Αβραάμ επειδή, σας λέω ότι ο Θεός
μπορεί απ' αυτές τις πέτρες να σηκώσει παιδιά στον Αβραάμ. Μάλιστα, η αξίνα κείτεται
ήδη κοντά στη ρίζα των δέντρων κάθε δέντρο, λοιπόν, που δεν κάνει καλόν καρπό,
κόβεται σύρριζα και ρίχνεται στη φωτιά. Και οι όχλοι τον ρωτούσαν, λέγοντας: Τι θα
κάνουμε, λοιπόν; Και απαντώντας, τους λέει: Αυτός που έχει δύο χιτώνες, να δώσει τον
έναν σ' εκείνον που δεν έχει κι αυτός που έχει τροφές, ας κάνει το ίδιο. Ήρθαν, μάλιστα,
και οι τελώνες για να βαπτιστούν, και του είπαν: Δάσκαλε, τι να κάνουμε; Και εκείνος
τούς είπε: Μη εισπράττετε τίποτε περισσότερο, παρά αυτό που σας είναι διαταγμένο. Τον
ρωτούσαν ακόμα και οι στρατιωτικοί, λέγοντας: Κι εμείς τι θα κάνουμε; Και τους είπε:
Μη εκβιάσετε κανέναν, ούτε να συκοφαντήσετε και αρκείστε στις αποδοχές σας. Και ενώ
ο λαός πρόσμενε, και όλοι σκέφτονταν στις καρδιές τους για τον Ιωάννη, μήπως αυτός
είναι ο Χριστός, ο Ιωάννης απάντησε σε όλους, λέγοντας: Εγώ μεν σας βαπτίζω με νερό
έρχεται, όμως, ο ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από τα
υποδήματά του αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά του οποίου το φτυάρι
είναι στο χέρι του, και θα καθαρίσει το αλώνι του πέρα για πέρα, και το σιτάρι θα το
συγκεντρώσει στην αποθήκη του, ενώ το άχυρο θα το κατακάψει με ακατάσβεστη φωτιά.
Και με άλλα πολλά, προτρέποντας, έφερνε τα χαρμόσυνα νέα στον λαό.
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ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πέφτει την ενδέκατη ημέρα από το μήνα Τούμπα.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 42:6,11
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Θεέ μου, η ψυχή μου είναι μέσα μου περίλυπη γι' αυτό, θα σε θυμάμαι από
τη γη τού Ιορδάνη. Έλπισε στον Θεό επειδή, ακόμα θα τον υμνώ αυτός είναι η σωτηρία
τού προσώπου μου, και ο Θεός μου.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 3:1-12
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και κατά τις ημέρες εκείνες έρχεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύττοντας
στην έρημο της Ιουδαίας, και λέγοντας: Μετανοείτε επειδή, πλησίασε η βασιλεία των
ουρανών. Επειδή, αυτός είναι εκείνος που ειπώθηκε από τον προφήτη Ησαϊα, λέγοντας:
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«Φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην έρημο: Ετοιμάστε τον δρόμο τού Κυρίου·
κάντε ίσια τα μονοπάτια του». Αυτός, μάλιστα, ο Ιωάννης είχε το ένδυμά του από τρίχες
καμήλας, και δερμάτινη ζώνη γύρω από τη μέση του και η τροφή του ήταν ακρίδες και
μέλι άγριο. Τότε, έβγαινε έξω προς αυτόν η Ιερουσαλήμ, και ολόκληρη η Ιουδαία, και
όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη και βαπτίζονταν απ' αυτόν στον Ιορδάνη, εξομολογούμενοι
τις αμαρτίες τους. Και βλέποντας πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους
να έρχονται στο βάπτισμά του, τους είπε: Γεννήματα από οχιές, ποιος σας έδειξε να
φύγετε από τη μέλλουσα οργή; Κάντε, λοιπόν, καρπούς άξιους της μετάνοιας και μη
φανταστείτε να λέτε στον εαυτό σας: Έχουμε πατέρα τον Αβραάμ επειδή, σας λέω ότι, ο
Θεός μπορεί από τούτες τις πέτρες να σηκώσει παιδιά στον Αβραάμ. Μάλιστα, και η
αξίνα κείτεται ήδη στη ρίζα των δέντρων κάθε δέντρο, λοιπόν, που δεν κάνει καλό καρπό,
κόβεται, και ρίχνεται στη φωτιά. Εγώ μεν σας βαπτίζω με νερό προς μετάνοια εκείνος,
όμως, που έρχεται πίσω από μένα είναι ισχυρότερος από μένα, του οποίου δεν είμαι άξιος
να κρατήσω τα υποδήματα αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Ο οποίος
κρατάει το φτυάρι στο χέρι του, και θα καθαρίσει το αλώνι του, και θα συνάξει το σιτάρι
του στην αποθήκη το άχυρο, όμως, θα το κατακάψει με ακατάσβεστη φωτιά.

ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 29:3,4
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Μάρκο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του προφήτη και
του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Η φωνή τού Κυρίου είναι επάνω στα νερά ο Θεός τής δόξας βροντάει ο
Κύριος είναι επάνω σε πολλά νερά. Η φωνή τού Κυρίου είναι δυνατή η φωνή τού Κυρίου
είναι μεγαλοπρεπής.

Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 1:1-11
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Η αρχή τού ευαγγελίου τού Ιησού Χριστού, του Υιού τού Θεού καθώς είναι
γραμμένο στους προφήτες: «Δες, εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από την
προσωπική σου παρουσία, που θα ετοιμάσει τον δρόμο σου μπροστά σου». «Φωνή
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κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην έρημο: Ετοιμάστε τον δρόμο τού Κυρίου, κάντε
ίσια τα μονοπάτια του». Ο Ιωάννης εμφανίστηκε βαπτίζοντας στην έρημο, και
κηρύττοντας βάπτισμα μετάνοιας προς άφεση αμαρτιών. Και έβγαιναν προς αυτόν
ολόκληρη η παριοχή τής Ιουδαίας, και οι Ιεροσολυμίτες, και όλοι βαπτίζονταν απ' αυτόν
μέσα στον ποταμό Ιορδάνη, αφού ομολογούσαν έκφωνα τις αμαρτίες τους. Και ο Ιωάννης
ήταν ντυμένος με τρίχες από καμήλα, και είχε ζώνη δερμάτινη γύρω από τη μέση του,
τρώγοντας δε ακρίδες και μέλι από άγριες μέλισσες. Και κήρυττε, λέγοντας: Πίσω από
μένα έρχεται ο ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος, σκύβοντας, να λύσω το
λουρί από τα υποδήματά του εγώ μεν σας βάπτισα με νερό αυτός, όμως, θα σας βαπτίσει
με Πνεύμα Άγιο. Και κατά τις ημέρες εκείνες ήρθε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ τής
Γαλιλαίας, και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη μέσα στον Ιορδάνη. Κι αμέσως, καθώς
ανέβαινε από το νερό, είδε τούς ουρανούς να σχίζονται, και το Πνεύμα να κατεβαίνει
επάνω του σαν περιστέρι. Και φωνή ακούστηκε από τους ουρανούς: Εσύ είσαι ο Υιός μου
ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟ 2:11-3:1-7
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς Τίτο,η ευλογία του ας
είναι μαζί μας αμήν.
Επειδή, φανερώθηκε η σωτήρια χάρη τού Θεού προς όλους τούς ανθρώπους,
η οποία μάς διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, και να
ζήσουμε με σωφροσύνη και με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα,
προσμένοντας τη μακάρια ελπίδα, και την επιφάνεια της δόξας τού μεγάλου Θεού και
Σωτήρα μας Ιησού Χριστού ο οποίος έδωσε τον εαυτό του για χάρη μας, για να μας
λυτρώσει από κάθε ανομία, και να μας καθαρίσει για τον εαυτό του λαόν εκλεκτό,
ζηλωτήν καλών έργων. Αυτά να λες, και να προτρέπεις, και να ελέγχεις με κάθε εξουσία
ας μη σε περιφρονεί κανένας. Υπενθύμιζε σ' αυτούς να υποτάσσονται στις αρχές και στις
εξουσίες, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι σε κάθε αγαθό έργο, να μη βλασφημούν
κανέναν, να είναι άμαχοι, συμβιβαστικοί, να δείχνουν κάθε πραότητα σε όλους τούς
ανθρώπους. Επειδή, ήμασταν κάποτε κι εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανώμενοι, καθώς
ήμασταν δούλοι σε διάφορες επιθυμίες και ηδονές, ζώντας μέσα σε κακία και φθόνο,
μισητοί και μισώντας ο ένας τον άλλον. Όταν, όμως, φανερώθηκε η αγαθότητα και η
φιλανθρωπία τού Σωτήρα μας Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης, που εμείς πράξαμε, αλλά
σύμφωνα με το έλεός του μας έσωσε, διαμέσου λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαίνισης
του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ξέχυσε επάνω μας πλούσια, διαμέσου τού Ιησού Χριστού
τού Σωτήρα μας ώστε, αφού δικαιωθήκαμε διαμέσου τής χάρης εκείνου, να γίνουμε
κληρονόμοι σύμφωνα με την ελπίδα τής αιώνιας ζωής. Η χάρη του Θεού πατέρα μας

ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α’ 5:5-21
Η επιστολή του αποστόλου Ιωάννη,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Και ποιος είναι εκείνος που νικάει τον κόσμο, παρά αυτός που πιστεύει ότι ο
Ιησούς είναι ο Υιός τού Θεού; Αυτός είναι που ήρθε διαμέσου νερού και αίματος, ο
Ιησούς Χριστός όχι μονάχα διαμέσου του νερού, αλλά διαμέσου του νερού και του
αίματος και το Πνεύμα είναι που δίνει τη μαρτυρία, για τον λόγο ότι το Πνεύμα είναι η
αλήθεια. Επειδή, τρεις είναι αυτοί που δίνουν μαρτυρία στον ουρανό: Ο Πατέρας, ο
Λόγος, και το Άγιο Πνεύμα και οι τρεις αυτοί είναι ένα. Και τρεις είναι αυτοί που δίνουν
μαρτυρία στη γη: Το Πνεύμα και το νερό και το αίμα, και οι τρεις αυτοί αναφέρονται στο
ένα. Αν δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία τού Θεού είναι μεγαλύτερη
επειδή, αυτή είναι η μαρτυρία τού Θεού, ο οποίος έδωσε μαρτυρία για τον Υιό του.
Όποιος πιστεύει στον Υιό τού Θεού, έχει μέσα του τη μαρτυρία όποιος δεν πιστεύει στον
Θεό, έκανε τον Θεό ψεύτη, επειδή δεν πίστεψε στη μαρτυρία, την οποία μαρτυρία ο Θεός
έδωσε για τον Υιό του. Και η μαρτυρία είναι τούτη, ότι: Ο Θεός έδωσε σε μας αιώνια
ζωή, κι αυτή η ζωή είναι μέσα στον Υιό του. Εκείνος που έχει τον Υιό, έχει τη ζωή
εκείνος που δεν έχει τον Υιό τού Θεού, τη ζωή δεν έχει. Αυτά τα έγραψα σε σας που
πιστεύετε στο όνομα του Υιού τού Θεού, για να γνωρίζετε ότι έχετε αιώνια ζωή, και για
να πιστεύετε στο όνομα του Υιού τού Θεού. Κι αυτή είναι η παρρησία που έχουμε προς
αυτόν, ότι: Αν ζητάμε κάτι σύμφωνα με το θέλημά του, μας εισακούει. Και αν
γνωρίζουμε ότι μας εισακούει, ό,τι αν ζητήσουμε, γνωρίζουμε ότι παίρνουμε τα αιτήματα
που ζητήσαμε απ' αυτόν. Αν κάποιος δει τον αδελφό του να αμαρτάνει με αμαρτία όχι
θανάσιμη, θα ζητήσει και ο Θεός θα του δώσει ζωή, σ' εκείνους που αμαρτάνουν όχι
θανάσιμα. Υπάρχει μία θανάσιμη αμαρτία δεν λέω να παρακαλέσει για εκείνη. Κάθε
αδικία είναι αμαρτία και είναι αμαρτία όχι θανάσιμη. Γνωρίζουμε ότι καθένας που έχει
γεννηθεί από τον Θεό δεν αμαρτάνει αλλ' αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό διαφυλάττει
τον εαυτό του, και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Γνωρίζουμε ότι είμαστε από τον Θεό και
ολόκληρος ο κόσμος είναι στην κυριαρχία τού πονηρού. Ξέρουμε, όμως, ότι ο Υιός τού
Θεού ήρθε, και μας έδωσε νόηση για να γνωρίζουμε τον αληθινό και είμαστε σε ενότητα
με τον αληθινό, με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό αυτός είναι ο αληθινός Θεός, και η
αιώνια ζωή. Παιδάκια, φυλάξτε τον εαυτό σας από τα είδωλα. Αμήν. Μην αγαπάτε τον

κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος και οι επιθυμίες του
παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 18:24-19:1-6
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ευλογία τους ας είναι μαζί
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μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και κάποιος Ιουδαίος, με το όνομα Απολλώς, καταγόμενος από την
Αλεξάνδρεια, άνδρας λόγιος, έφτασε στην Έφεσο, ο οποίος ήταν δυνατός στις γραφές.
Αυτός ήταν κατηχημένος στον δρόμο τού Κυρίου, και παλλόμενος από ζέση στο πνεύμα
του, μιλούσε και δίδασκε με ακρίβεια αυτά που είχαν σχέση με τον Κύριο, γνωρίζοντας
μονάχα το βάπτισμα του Ιωάννη. Κι αυτός άρχισε να μιλάει με παρρησία μέσα στη
συναγωγή όταν δε τον άκουσαν ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα, τον πήραν, και του εξέθεσαν
με μεγαλύτερη ακρίβεια τον δρόμο τού Θεού. Και επειδή ήθελε να περάσει στην Αχαϊα,
οι αδελφοί έγραψαν προς τους μαθητές, προτρέποντας να τον δεχθούν ο οποίος, όταν
ήρθε, ωφέλησε πολύ εκείνους που με τη χάρη είχαν πιστέψει. Επειδή, έλεγχε δημόσια
τους Ιουδαίους με έντονο τρόπο, αποδεικνύοντας διαμέσου των γραφών ότι ο Ιησούς
είναι ο Χριστός. Και ενώ ο Απολλώς ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος, αφού πέρασε στα
ανωτερικά μέρη, ήρθε στην Έφεσο και βρίσκοντας μερικούς μαθητές, είπε σ' αυτούς:
Λάβατε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε; Και εκείνοι είπαν σ' αυτόν: Μα, ούτε αν υπάρχει
Πνεύμα Άγιο ακούσαμε. Και τους είπε: Σε τι βαπτιστήκατε, λοιπόν; Και εκείνοι είπαν:
Στο βάπτισμα του Ιωάννη. Και ο Παύλος είπε: Ο Ιωάννης μεν βάπτισε βάπτισμα
μετάνοιας, λέγοντας στον λαό να πιστέψουν σ' εκείνον που θα ερχόταν ύστερα απ' αυτόν,
δηλαδή, στον Ιησού Χριστό. Και όταν το άκουσαν, βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου
Ιησού. Και αφού ο Παύλος έβαλε επάνω τους τα χέρια, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επάνω σ'
αυτούς, και μιλούσαν γλώσσες και προφήτευαν.
Ο λόγος του Κυρίου

αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και σταθεροποιείται στην αγία του Θεού
εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 118:26,28
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου σας ευλογήσαμε από τον
οίκο τού Κυρίου. Εσύ είσαι ο Θεός μου, και θα σε δοξολογώ ο Θεός μου, θα σε υψώνω.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 1:18-34
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
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αιώνα αμήν.
Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό ο Μονογενής Υιός, που είναι στην αγκαλιά
τού Πατέρα, εκείνος τον φανέρωσε. Κι αυτή είναι η μαρτυρία τού Ιωάννη, όταν οι
Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα έστειλαν ιερείς και Λευίτες, για να τον ρωτήσουν: Εσύ ποιος
είσαι; Και ομολόγησε και δεν αρνήθηκε· και ομολόγησε ότι: Δεν είμαι εγώ ο Χριστός.
Και τον ρώτησαν: Τι, λοιπόν; Είσαι εσύ ο Ηλίας; Και λέει: Δεν είμαι. Είσαι εσύ ο
προφήτης; Και απάντησε: Όχι. Του είπαν, λοιπόν: Ποιος είσαι; Για να δώσουμε απάντηση
σ' αυτούς που μας έστειλαν τι λες για τον εαυτό σου; Αποκρίθηκε: Εγώ είμαι «φωνή
κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην έρημο. Κάντε ίσιο τον δρόμο τού Κυρίου», όπως
είπε ο προφήτης Ησαϊας. Και οι αποσταλμένοι ήσαν από τους Φαρισαίους και τον
ρώτησαν, και του είπαν: Γιατί, λοιπόν, βαπτίζεις, αν εσύ δεν είσαι ο Χριστός ούτε ο Ηλίας
ούτε ο προφήτης; Ο Ιωάννης απάντησε σ' αυτούς, λέγοντας: Εγώ βαπτίζω με νερό
ανάμεσά σας, όμως, στέκεται εκείνος, που εσείς δεν γνωρίζετε αυτός είναι εκείνος που
έρχεται πίσω από μένα, ο οποίος είναι ανώτερός μου του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να
λύσω το λουρί από το υπόδημά του. Αυτά έγιναν στη Βηθαβαρά, πέρα από τον Ιορδάνη,
όπου βάπτιζε ο Ιωάννης. Κατά την επόμενη ημέρα, ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να
έρχεται προς αυτόν, και λέει: Δέστε, ο Αμνός τού Θεού, που σηκώνει την αμαρτία τού
κόσμου. Αυτός είναι για τον οποίο εγώ είπα: Πίσω από μένα έρχεται ένας άνδρας, που
είναι ανώτερός μου, επειδή ήταν πριν από μένα. Και εγώ δεν τον γνώριζα αλλά, για να
φανερωθεί στον Ισραήλ, γι' αυτό ήρθα εγώ βαπτίζοντας μέσα στο νερό. Και ο Ιωάννης
έδωσε μαρτυρία, λέγοντας ότι: Είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει από τον ουρανό σαν
περιστέρι, και έμεινε επάνω του. Και εγώ δεν τον γνώριζα· αλλά, εκείνος που με έστειλε
να βαπτίζω με νερό, εκείνος μου είπε: Σε όποιον δεις το Πνεύμα να κατεβαίνει και να
μένει επάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Και εγώ είδα και έδωσα
μαρτυρία, ότι αυτός είναι ο Υιός τού Θεού.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ψαλμός 42:1,6
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Λουκά ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Όπως το ελάφι επιποθεί τα ρυάκια των νερών, έτσι η ψυχή μου σε επιποθεί,
Θεέ. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι μέσα μου περίλυπη γι' αυτό, θα σε θυμάμαι από τη γη τού
Ιορδάνη.

Ευαγγέλιο κατά Λουκά 3:21-22
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Και αφού βαπτίστηκε ολόκληρος ο λαός, βαπτίστηκε και ο Ιησούς, και
καθώς προσευχόταν, άνοιξε ο ουρανός, και κατέβηκε επάνω του το Άγιο Πνεύμα, σε
σωματική μορφή, σαν περιστέρι και έγινε φωνή από τον ουρανό, που έλεγε: Εσύ είσαι ο
Υιός μου ο αγαπητός, σε σένα ευαρεστήθηκα.
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ΟΡΘΡΟΣ
Ψαλμός 34:11,5
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ματθαίο ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ελάτε, παιδιά, ακούστε με θα σας διδάξω τον φόβο τού Κυρίου. Απέβλεψαν
σ' αυτόν, και φωτίστηκαν, και τα πρόσωπά τους δεν ντροπιάστηκαν.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο 3:13-17
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Τότε, ο Ιησούς έρχεται από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη, για
να βαπτιστεί απ' αυτόν. Και ο Ιωάννης τον εμπόδιζε, λέγοντας: Εγώ έχω ανάγκη να
βαπτιστώ από σένα, κι εσύ έρχεσαι σε μένα; Απαντώντας, όμως, ο Ιησούς τού είπε:
Άφησε, τώρα επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Τότε,
τον αφήνει. Και αφού ο Ιησούς βαπτίστηκε, ανέβηκε αμέσως από το νερό και ξάφνου,
ανοίχτηκαν σ' αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα τού Θεού να κατεβαίνει σαν
περιστέρι, και να έρχεται επάνω του. Και ξάφνου, μια φωνή από τους ουρανούς, που
έλεγε: Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 1:1-14
Η επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους,η ευλογία
του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ο Παύλος , απόστολος του Ιησού Χριστού, με το θέλημα του Θεού, προς
τους αγίους που είναι στην Έφεσο, και πιστούς στον Ιησού Χριστό είθε να είναι σε σας
χάρη και ειρήνη από τον Θεό τον Πατέρα μας, και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άξιος
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ευλογίας είναι ο Θεός και Πατέρας τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτός που μας
ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια διαμέσου τού Χριστού καθώς μάς
έκλεξε διαμέσου αυτού πριν από τη δημιουργία τού κόσμου, για να είμαστε άγιοι και
χωρίς ψεγάδι μπροστά του με αγάπη αφού μας προόρισε σε υιοθεσία διαμέσου τού Ιησού
Χριστού στον εαυτό του, σύμφωνα με την ευδοκία τού θελήματός του, σε έπαινον της
δόξας τής χάρης του, με την οποία μάς χαρίτωσε με τον αγαπημένο του με τον οποίο
έχουμε την απολύτρωση διαμέσου τού αίματός του, την άφεση των αμαρτημάτων,
σύμφωνα με τον πλούτο τής χάρης του από την οποία έκανε να περισσεύσει σε μας με
κάθε σοφία και φρόνηση, καθώς γνωστοποίησε σε μας το μυστήριο του θελήματός του,
σύμφωνα με την ευδοκία του, που από πριν έθεσε μέσα στον εαυτό του, σε οικονομία τού
πληρώματος των καιρών, να ανακεφαλαιώσει τα πάντα στον Χριστό, κι αυτά που είναι
μέσα στους ουρανούς κι αυτά που είναι επάνω στη γη σ' αυτόν, στον οποίο και πήραμε
κληρονομιά, καθώς προοριστήκαμε σύμφωνα με την πρόθεση εκείνου, που ενεργεί τα
πάντα, σύμφωνα με τη βουλή τού θελήματός του για να είμαστε σε έπαινο της δόξας του,
εμείς που προελπίσαμε στον Χριστό στον οποίο κι εσείς ελπίσατε, όταν ακούσατε τον
λόγο τής αλήθειας, το ευαγγέλιο της σωτηρίας σας στον οποίο και, καθώς πιστέψατε,
σφραγιστήκατε με το Άγιο Πνεύμα τής υπόσχεσης που είναι ο αρραβώνας τής
κληρονομιάς μας, μέχρι την απολύτρωση του λαού του που αποκτήθηκε, σε έπαινο της
δόξας του. Η χάρη του Θεού πατέρα μας ας έρθει σε εμάς πατέρες και αδέρφια

μου αμήν.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Α’ 3:15-22
Η επιστολή του αποστόλου Πέτρου,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Να είστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία με πραότητα και φόβο, προς καθέναν
που ζητάει από σας λόγο για την ελπίδα που είναι μέσα σας έχοντας αγαθή συνείδηση,
ώστε, ενώ σας καταλαλούν ως κακοποιούς, να καταντροπιαστούν αυτοί που συκοφαντούν
την καλή σας εν Χριστώ διαγωγή. Καλύτερα, δηλαδή, να πάσχετε αγαθοποιώντας, αν έτσι
είναι το θέλημα του Θεού, παρά κακοποιώντας. Επειδή, και ο Χριστός έπαθε μια φορά για
πάντα για τις αμαρτίες, ο δίκαιος για χάρη των αδίκων, για να μας φέρει στον Θεό, ο
οποίος, ενώ μεν θανατώθηκε κατά τη σάρκα, ζωοποιήθηκε όμως διαμέσου τού Πνεύματος
με το οποίο, αφού πορεύτηκε, κήρυξε και προς τα πνεύματα που ήσαν στη φυλακή, τα
οποία κάποτε απείθησαν, όταν η μακροθυμία τού Θεού, στις ημέρες τού Νώε, τους
πρόσμενε, καθώς κατασκευαζόταν η κιβωτός, στην οποία διασώθηκαν από το νερό λίγες
(δηλαδή, οκτώ) ψυχές αντίτυπο του οποίου σώζει σήμερα κι εμάς το βάπτισμα, (όχι η
αποβολή τής ακαθαρσίας τής σάρκας, αλλά η μαρτυρία τής αγαθής συνείδησης προς τον
Θεό), διαμέσου τής ανάστασης του Ιησού Χριστού. Ο οποίος είναι στα δεξιά τού Θεού,
καθώς πορεύτηκε στον ουρανό, και στον οποίο υποτάχθηκαν άγγελοι και εξουσίες και
δυνάμεις. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος
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και οι επιθυμίες του παρέρχονται, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα
ζήσει αιώνια αμήν.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 8:26-39
Από τις πράξεις των αποστόλων των μαθητών του Κυρίου που
είναι γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος,η ευλογία τους ας είναι μαζί
μας πατέρες και αδέρφια μου αμήν.
Και ένας άγγελος του Κυρίου μίλησε στον Φίλιππο, λέγοντας: Σήκω, και
πήγαινε κατά το μεσημβρινό μέρος, στον δρόμο που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ στη
Γάζα (αυτός είναι έρημος). Και αφού σηκώθηκε, πήγε. Και ξάφνου, ένας άνθρωπος
Αιθίοπας, ευνούχος, άρχοντας της Κανδάκης, της βασίλισσας των Αιθιόπων, που ήταν
επιτηρητής σε όλους τούς θησαυρούς της αυτός είχε έρθει για να προσκυνήσει στην
Ιερουσαλήμ. Και επέστρεφε, και καθισμένος επάνω στην άμαξά του, διάβαζε τον
προφήτη Ησαϊα. Και το Πνεύμα είπε στον Φίλιππο: Πλησίασε, και προσκολλήσου σ' αυτή
την άμαξα. Και ο Φίλιππος έτρεξε κοντά, και τον άκουσε να διαβάζει τον προφήτη Ησαϊα,
και είπε: Άραγε, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις; Και εκείνος είπε: Και πώς θα
μπορούσα, αν κάποιος δεν με οδηγήσει; Και παρακάλεσε τον Φίλιππο να ανέβει και να
καθήσει μαζί του. Και το χωρίο τής γραφής, που διάβαζε, ήταν τούτο: «Φέρθηκε σαν
πρόβατο σε σφαγή, και σαν αρνί άφωνο μπροστά σ' αυτόν που το κουρεύει, έτσι δεν
ανοίγει το στόμα του. Μέσα στην ταπείνωσή του η κρίση του αφαιρέθηκε και τη γενεά
του ποιος θα τη διηγηθεί; Επειδή, η ζωή του σηκώνεται από τη γη». Και ο ευνούχος,
αποκρινόμενος στον Φίλιππο, είπε: Σε παρακαλώ, για ποιον το λέει αυτό ο προφήτης; Για
τον εαυτό του ή για κάποιον άλλον; Και ο Φίλιππος, ανοίγοντας το στόμα του, και
αρχίζοντας από τούτη τη γραφή ευαγγελίστηκε σ' αυτόν τον Ιησού. Και καθώς
εξακολουθούσαν τον δρόμο, ήρθαν σε κάποιον τόπο με νερό και ο ευνούχος λέει: Δες,
νερό τι με εμποδίζει να βαπτιστώ; Και ο Φίλιππος είπε: Αν πιστεύεις με όλη σου την
καρδιά, μπορείς. Και αποκρινόμενος είπε: Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός τού
Θεού. Και πρόσταξε να σταθεί η άμαξα και κατέβηκαν και οι δύο στο νερό, ο Φίλιππος
και ο ευνούχος και τον βάπτισε. Και όταν ανέβηκαν από το νερό, το Πνεύμα τού Κυρίου
άρπαξε τον Φίλιππο, και ο ευνούχος δεν τον είδε πλέον, αλλά πορευόταν τον δρόμο του
χαίροντας. Ο λόγος του Κυρίου αναπτύσσεται, αυξάνεται, δοξάζεται και

σταθεροποιείται στην αγία του Θεού εκκλησία αμήν.
Ψαλμός 104:1-2
Σταθείτε με το φόβο Θεού ακούστε το άγιο ευαγγέλιο από το κατά
Ιωάννη ευαγγέλιο το ανάγνωσμα,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
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Από τους ψαλμούς και τους ύμνους του πατέρα μας Δαβίδ του
προφήτη και του αγνού βασιλιά,η ευλογία του ας είναι μαζί μας αμήν.
Ευλόγησε ψυχή μου, τον Κύριο. Κύριε, Θεέ μου, μεγαλύνθηκες υπερβολικά
τιμή και μεγαλοπρέπεια είσαι ντυμένος αυτός που περιτυλίγεται το φως σαν ιμάτιο.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 1:35-51
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, Θεός
και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στον οποίο ανήκει η παντοτινή δόξα στον
αιώνα αμήν.
Κατά την επόμενη ημέρα, στεκόταν πάλι ο Ιωάννης, και δύο από τους
μαθητές του και αφού προσήλωσε το βλέμμα του στον Ιησού που περπατούσε, λέει:
Δέστε, ο Αμνός τού Θεού. Και τον άκουσαν οι δύο μαθητές να μιλάει, και ακολούθησαν
τον Ιησού. Και καθώς ο Ιησούς στράφηκε και τους είδε να ακολουθούν, τους λέει: Τι
ζητάτε; Και εκείνοι είπαν σ' αυτόν: Ραββί, (που μεταφραζόμενο λέγεται, Δάσκαλε), πού
μένεις; Τους λέει: Ελάτε και δείτε. Ήρθαν και είδαν πού μένει και έμειναν μαζί του εκείνη
την ημέρα και η ώρα ήταν περίπου δέκα. Ήταν ο Ανδρέας, ο αδελφός τού Σίμωνα
Πέτρου, ο ένας από τους δύο, που άκουσαν γι' αυτόν από τον Ιωάννη, και τον
ακολούθησαν. Αυτός βρίσκει πρώτος τον δικό του αδελφό, τον Σίμωνα, και του λέει:
Βρήκαμε τον Μεσσία, που μεταφραζόμενο σημαίνει ο Χριστός. Και τον έφερεστον
Ιησού. Και ο Ιησούς, κοιτάζοντάς τον καλά, είπε: Εσύ είσαι ο Σίμωνας, ο γιος τού Ιωνά
εσύ θα ονομαστείς Κηφάς, που μεταφράζεται Πέτρος. Και την επόμενη ημέρα, ο Ιησούς
θέλησε να βγει στη Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππο, και του λέει: Ακολούθα με. Και ο
Φίλιππος ήταν από τη Βηθσαϊδά, από την πόλη τού Ανδρέα και του Πέτρου. Ο Φίλιππος
βρίσκει τον Ναθαναήλ, και του λέει: Βρήκαμε εκείνον τον οποίο ο Μωυσής έγραψε μέσα
στον νόμο και οι προφήτες, τον Ιησού, τον γιο τού Ιωσήφ, αυτόν από τη Ναζαρέτ. Και ο
Ναθαναήλ είπε σ' αυτόν: Μπορεί να προέλθει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ; Ο Φίλιππος λέει
σ' αυτόν: Έλα και δες. Ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να έρχεται σ' αυτόν, και λέει γι'
αυτόν: Δέστε, ένας αληθινά Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος. Λέει σ' αυτόν ο
Ναθαναήλ: Από πού με γνωρίζεις; Αποκρίθηκε ο Ιησούς, και του είπε: Πριν ο Φίλιππος
σε φωνάξει, σε είδα όταν ήσουν κάτω από τη συκιά. Αποκρίθηκε ο Ναθαναήλ και του
λέει: Ραββί, εσύ είσαι ο Υιός τού Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς τού Ισραήλ. Αποκρίθηκε ο
Ιησούς και του είπε: Επειδή σου είπα: Σε είδα κάτω από τη συκιά, πιστεύεις; Μεγαλύτερα
απ' αυτά θα δεις. Και του λέει: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, από τώρα θα δείτε τον ουρανό
ανοιγμένο, και τους αγγέλους τού Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν επάνω στον
Υιό τού ανθρώπου.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
Η παρούσα μετάφραση του Καταμάρας (ΕυαγγελικάΑποστολικά αναγνώσματα) είναι καρπός αγάπης για το λόγο του
Θεού και αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας με αίσθημα βαθύτατης
ευθύνης. Έχει ως σκοπό να υποβοηθήσει το σύγχρονο αναγνώστη και
ιδιαίτερα τους νέους της Αιγυπτιακής παροικίας της Ελλάδας για
τους οποίους η κατανόηση του αραβικού Καταμάρας (ΕυαγγελικάΑποστολικά αναγνώσματα) είναι αδύνατη ή δυσχερής.
Το Καταμάρας αυτό δημιουργήθηκε από την νεολαία της
Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος της Παναγίας και του αγίου
Μάρκου, υπό την ευλογία, την εποπτεία και την επίβλεψη των
πατέρων της, Π.Δ. Αθανάσιο Χεϊνίν και Π. Μάρκο Νάσεντ.
Παραδίδοντας τη μετάφραση αυτή στο αναγνωστικό κοινό,
αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους όσοι με τον έναν
ή τον άλλον τρόπο συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση του έργου.
Έχοντας τη συναίσθηση ότι καμία μετάφραση δεν είναι απαλλαγμένη
αδυναμιών, αναμένουμε κάθε καλοπροαίρετη παρατήρηση ώστε να
ληφθεί υπόψη σε μελλοντική επανέκδοση.
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσον (στοιχειοθεσία,
εκτύπωση, ηχοληψία, εκφώνηση) και για οποιανδήποτε αιτία
αναπαραγωγή εν όλω ή εν μέρει της παρούσης μεταφράσεως ή
φίλμ αυτής, χωρίς προηγούμενη (για κάθε αναπαραγωγή)
έγγραφη άδεια της Κοπτικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος.
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(Πρώτη έκδοση, ημέρα της Πεντηκοστής 2009)
Κοπτορθόδοξος Ιερός Ναός της Παναγίας και του αγίου
Μάρκου,Ύδρας 9Α Αχαρνές, Αθήνα.
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