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Σν Αποζηολικό ανάγνυζμα αλαθέξεηαη ζηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ, θαηά ηελ
πεξίνδν ηνπ Πεληεθνζηαξίνπ θαη ζηηο επηζηνιέο ησλ Απνζηφισλ, πνπ απέζηεηιαλ ζε
δηάθνξεο Δθθιεζίεο, φιε ηελ άιιε πεξίνδν. Οη Απφζηνινη είλαη εθείλνη, πνπ έιαβαλ ηελ
εληνιή απφ ηνλ Υξηζηφ λα θεξχμνπλ ην Δπαγγέιην ζε νιφθιεξε ηελ θηίζε. Οη ίδηνη έθζαζαλ
ζηελ ζέσζε θαη ζηελ ζπλέρεηα νη ιφγνη ηνπο πεξηγξάθνπλ απηή ηελ επινγεκέλε θαηάζηαζε,
αιιά θαη ηελ κέζνδν ηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζαλ. Γελ είλαη κεξηθνί θαινί άλζξσπνη, κεξηθνί
ζενιφγνη πνπ έρνπλ ηειεηψζεη έλα Παλεπηζηήκην, αιιά νη πξαγκαηηθνί ζενιφγνη ηεο
Δθθιεζίαο, πνπ έθζαζαλ ζηελ ζέσζε θαη ηνλ αγηαζκφ. Σα απνζηνιηθά θείκελα είλαη
ζενινγηθά θαη φρη απιψο εζηθνινγηθά.
Σν Δςαγγελικό ανάγνυζμα είλαη ν ιφγνο ηνπ Υξηζηνχ, αλαθέξεηαη είηε ζε έλα
ζαχκα πνπ έθαλε ν Υξηζηφο, είηε ζε κηα παξαβνιή πνπ είπε ν Υξηζηφο, είηε ζε κηα
δηδαζθαιία πνπ είπε ν Υξηζηφο. Δπίζεο πεξηγξάθνπλ θαη ηα φζα έπαζε ν Υξηζηφο. Όηαλ
θαλείο δηαβάδεη κε πξνζνρή ηα ιφγηα ηνπ Υξηζηνχ θαη έρεη θαζαξέο αηζζήζεηο, ηφηε κπνξεί
λα αληηιεθζεί ηελ ελέξγεηα πνπ εμέξρεηαη απφ ηνπο ιφγνπο Σνπ. Γηφηη νη ιφγνη ηνπ Υξηζηνχ
δελ είλαη απιψο αλζξσπνθεληξηθνί ιφγνη, αιιά είλαη ιφγνη δσήο θαη ζσηεξίαο, είλαη
ελέξγεηα ηνπ Θενχ. Γη’ απηφ θαη πξηλ απφ ην Δπαγγέιην, ν ηεξέαο δηαβάδεη κηα ηδηαίηεξε
πξνζεπρή, δηα ηεο νπνίαο παξαθαιεί ηνλ Θεφ λα ζηείιεη ηελ Υάξε θαη ελέξγεηά Σνπ ψζηε λα
θαηαλνήζνπκε ηα επαγγειηθά ιφγηα θαη ζηελ ζπλέρεηα, βέβαηα, λα καο δψζεη ηνλ θφβν ψζηε
αθνχ θαηαπαηήζνπκε ηηο ζαξθηθέο επηζπκίεο λα δήζνπκε ηελ πλεπκαηηθή πνιηηεία.
Ζ αλάγλσζε ησλ Απνζηνιηθψλ θαη θπξίσο ησλ Δπαγγειηθψλ πεξηθνπψλ πξέπεη λα
γίλεηαη κε ζθνπφ φηη απηά πξέπεη λα αιινηψζνπλ ηελ δσή καο, λα καο πξνεηνηκάζνπλ γηα
ηελ κέζεμε ησλ κεγάισλ δψξσλ. Γηφηη ν ιφγνο ηνπ Θενχ καο θαζαξίδεη ηελ θαξδηά γηα λα
ιάβνπκε κεγαιχηεξα δψξα, λα ελσζνχκε κε ηνλ Υξηζηφ.
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ΠΡΟΛΟΓΟ
*Οι απιθμοί ηυν ταλμών ζηα Δςαγγελικά-Αποζηολικά αναγνώζμαηα
Καηαμέπορ (Κόπηικη έκδοζη),διαθέποςν από ηοςρ απιθμούρ πος ςπάπσοςν
ζηο ανηίζηοισο βιβλίο έκδοζηρ (Βηπςηόρ),διόηι ο συπιζμόρ ηυν ζηίσυν ζηην
έκδοζη (Βηπςηόρ) είναι ζύγσπονορ,ενώ ζηιρ Κόπηικερ εκδόζειρ ο συπιζμόρ
ηυν ζηίσυν είναι παλιόρ,έηζι εξηγείηαι αςηή η διαθοπά. Όμυρ αςηή η
διαθοπά πος ςπάπσει,δεν αλλιώνει ηο ίδιο ηο πεπιεσόμενο.
Η Κοπηοπθόδοξη εκκληζία μαρ καηά ηη διάπκεια ηηρ Θείαρ
Λειηοςπγίαρ σπηζιμοποιεί ηην Κόπηικη έκδοζη,όμυρ η νεολαία ηηρ
Αιγςπηιακήρ εκκληζίαρ ηηρ Παναγίαρ και ηος αποζηόλος Μάπκος από
κοινού με ηη βοήθεια,εποπηεία,εςλογία ηυν παηέπυν ηηρ, Π.Γ Αθανάζιο
Χεϊνίν και Π. Μάπκο Νάζενη αποθάζιζαν να ζαρ παπαδώζοςν αςηό ηο
βιβλίο ζύμθυνα με ηην έκδοζη Βηπςηόρ.
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ΠΡΧΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΗΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΧΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 97:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Κχξηνο βαζηιεχεη αο αγάιιεηαη ε γε αο επθξαίλεηαη ην πιήζνο ησλ λεζηψλ.
χλλεθν θαη νκίριε είλαη νιφγπξά ηνπ δηθαηνζχλε θαη θξίζε είλαη ε βάζε ηνχ ζξφλνπ ηνπ.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 24:1-12
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ηελ πξψηε εκέξα ηήο εβδνκάδαο, ελψ αθφκα ήηαλ βαζηά ραξάκαηα, ήξζαλ ζην
κλήκα, θέξλνληαο ηα αξψκαηα πνπ εηνίκαζαλ θαη κεξηθέο άιιεο γπλαίθεο ήζαλ καδί ηνπο.
Βξήθαλ, φκσο, ηελ πέηξα απνθπιηζκέλε απφ ην κλήκα. Καη φηαλ κπήθαλ κέζα δελ βξήθαλ
ην ζψκα ηνχ Κπξίνπ Ηεζνχ. Καη ελψ ήζαλ ζε απνξία γηα ηνχην, μάθλνπ, δχν άλδξεο κε
ηκάηηα αζηξαθηεξά ζηάζεθαλ κπξνζηά ηνπο. Καη θαζψο εθείλεο θνβήζεθαλ, θαη έζθπςαλ ην
πξφζσπν ζηε γε, είπαλ ζ' απηέο: Γηαηί δεηάηε ηνλ δσληαλφ αλάκεζα ζηνπο λεθξνχο; Γελ
είλαη εδψ, αιιά αλαζηήζεθε. Θπκεζείηε πψο ζαο είρε κηιήζεη, ελψ βξηζθφηαλ αθφκα ζηε
Γαιηιαία, ιέγνληαο, φηη: Ο Τηφο ηνχ αλζξψπνπ πξέπεη λα παξαδνζεί ζε ρέξηα ακαξησιψλ
αλζξψπσλ, θαη λα ζηαπξσζεί, θαη ηελ ηξίηε εκέξα λα αλαζηεζεί. Καη ζπκήζεθαλ ηα ιφγηα
ηνπ. Καη αθνχ επέζηξεςαλ απφ ην κλήκα, αλήγγεηιαλ φια απηά ζηνπο έληεθα θαη ζε φινπο
ηνπο ππφινηπνπο. Κη απηέο ήζαλ ε Μαξία Μαγδαιελή θαη ε Ησάλλα θαη ε Μαξία, ε κεηέξα
ηνχ Ηαθψβνπ, θαη νη ππφινηπεο καδί κ' απηέο, πνπ έιεγαλ απηά ζηνπο απνζηφινπο. Καη ηα
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ιφγηα ηνπο θάλεθαλ κπξνζηά ηνπο ζαλ θιπαξία, θαη δελ ηηο πίζηεπαλ. Ο Πέηξνο, φκσο,
έηξεμε ζην κλήκα, θαη, θαζψο έζθπςε κέζα, βιέπεη ηα ζάβαλα λα θείηνληαη κφλα ηνπο θαη
αλαρψξεζε ζαπκάδνληαο απφ κέζα ηνπ γηα ην γεγνλφο.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΔΙ Α’ 4:13-18 , 5:1-11
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Θεζζαινληθείο Α’, ε επινγία
ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γελ ζέισ, κάιηζηα, λα αγλνείηε, αδειθνί, γηα φζνπο έρνπλ θνηκεζεί, γηα λα κε
ιππάζηε, φπσο θαη νη ππφινηπνη, πνπ δελ έρνπλ ειπίδα. Δπεηδή, αλ πηζηεχνπκε φηη ν Ηεζνχο
πέζαλε θαη αλαζηήζεθε, έηζη θαη ν Θεφο, απηνχο πνπ θνηκήζεθαλ κε πίζηε ζηνλ Ηεζνχ, ζα
ηνπο θέξεη καδί ηνπ. Δπεηδή, ζαο ιέκε ηνχην δηακέζνπ ηνπ ιφγνπ ηνχ Κπξίνπ, φηη εκείο πνπ
δνχκε, φζνη απνκέλνπκε ζηελ παξνπζία ηνχ Κπξίνπ, δελ ζα πξνιάβνπκε απηνχο πνπ
θνηκήζεθαλ δεδνκέλνπ φηη, ν ίδηνο ν Κχξηνο ζα θαηέβεη απφ ηνλ νπξαλφ κε πξφζηαγκα, κε
θσλή αξραγγέινπ, θαη κε ζάιπηγγα Θενχ, θη απηνί πνπ πέζαλαλ ελ Υξηζηψ ζα αλαζηεζνχλ
πξψηα έπεηηα, εκείο πνπ δνχκε, φζνη απνκέλνπκε, ζα αξπαρηνχκε καδί ηνπο, ηαπηφρξνλα, κε
ζχλλεθα ζε ζπλάληεζε ηνπ Κπξίνπ ζηνλ αέξα θαη έηζη, ζα είκαζηε πάληνηε καδί κε ηνλ
Κχξην. Λνηπφλ, παξεγνξείηε ν έλαο ηνλ άιινλ κ' απηά ηα ιφγηα. ρεηηθά δε κε ηνπο ρξφλνπο
θαη ηνπο θαηξνχο, αδειθνί, δελ έρεηε αλάγθε λα ζαο γξάθεη θάπνηνο δεδνκέλνπ φηη, εζείο
μέξεηε αθξηβψο πσο, ε εκέξα ηνχ Κπξίνπ, ζαλ θιέθηεο κέζα ζηε λχρηα, έηζη έξρεηαη.
Δπεηδή, φηαλ ιέλε: Δηξήλε θαη αζθάιεηα, ηφηε έξρεηαη επάλσ ηνπο αηθλίδηνο φιεζξνο, φπσο
νη πφλνη ηήο γέλλαο ζηελ έγθπν γπλαίθα θαη δελ ζα μεθχγνπλ. Αιιά, εζείο, αδειθνί, δελ
είζηε ζε ζθνηάδη, ψζηε ε εκέξα λα ζαο θαηαθηάζεη ζαλ θιέθηεο. Όινη εζείο είζηε γηνη ηνχ
θσηφο θαη γηνη ηήο εκέξαο δελ είκαζηε ηεο λχρηαο νχηε ηνπ ζθφηνπο. Άξα, ινηπφλ, αο κε
θνηκφκαζηε, φπσο θαη νη ππφινηπνη, αιιά αο αγξππλνχκε, θαη αο εγθξαηεπφκαζηε. Δπεηδή,
απηνί πνπ θνηκνχληαη, ηε λχρηα θνηκνχληαη θη απηνί πνπ κεζνχλ, ηε λχρηα κεζνχλ εκείο,
φκσο, θαζψο είκαζηε ηεο εκέξαο, αο εγθξαηεπφκαζηε, αθνχ ληπζνχκε ηνλ ζψξαθα ηεο
πίζηεο θαη ηεο αγάπεο, θαη γηα πεξηθεθαιαία ηελ ειπίδα ηήο ζσηεξίαο. Γεδνκέλνπ φηη, ν
Θεφο δελ καο πξνζδηφξηζε γηα νξγή, αιιά γηα απφιαπζε ζσηεξίαο, δηακέζνπ ηνχ Κπξίνπ
καο Ηεζνχ Υξηζηνχ, ν νπνίνο πέζαλε γηα ράξε καο, ψζηε, είηε αγξππλνχκε είηε θνηκφκαζηε,
λα δήζνπκε καδί ηνπ. Γη' απηφ, παξεγνξείηε ν έλαο ηνλ άιινλ, θαη νηθνδνκείηε ν έλαο ηνλ
άιινλ, φπσο θαη θάλεηε. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο

θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
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Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΔΣΡΟΤ Α’ 2:11-25
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,
ακήλ.
Αγαπεηνί, ζαο παξαθαιψ, σο μέλνπο θαη παξεπίδεκνπο, λα απέρεηε απφ ηηο
ζαξθηθέο επηζπκίεο, νη νπνίεο αληηκάρνληαη ελάληηα ζηελ ςπρή λα έρεηε θαιή ηε δηαγσγή
ζαο αλάκεζα ζηα έζλε, ψζηε, ελψ ζαο θαηαιαινχλ ζαλ θαθνπνηνχο, απφ ηα θαιά έξγα, φηαλ
ηα δνπλ, λα δνμάζνπλ ηνλ Θεφ θαηά ηελ εκέξα ηήο επίζθεςεο. Τπνηαρζείηε, ινηπφλ, ζε θάζε
αλζξψπηλε δηάηαμε γηα ηνλ Κχξην είηε ζε βαζηιηά, σο ππεξέρνληα, είηε ζε εγεκφλεο, σο
απνζηειιφκελνπο απ' απηφλ γηα εθδίθεζε κελ ησλ θαθνπνηψλ, πξνο έπαηλν φκσο ησλ
αγαζνπνηψλ επεηδή, έηζη είλαη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, αγαζνπνηψληαο λα απνζηνκψλεηε ηελ
αγλσζία ησλ άθξνλσλ αλζξψπσλ σο ειεχζεξνη, θαη φρη σο έρνληαο ηελ ειεπζεξία γηα
επηθάιπκκα ηεο θαθίαο, αιιά σο δνχινη ηνχ Θενχ. Όινπο λα ηνπο ηηκήζεηε ηελ αδειθφηεηα
λα αγαπάηε ηνλ Θεφ λα θνβάζηε ηνλ βαζηιηά λα ηηκάηε. Οη δνχινη, ππνηάζζεζηε κε θάζε
θφβν ζηνπο θπξίνπο ζαο, φρη κνλάρα ζηνπο αγαζνχο θαη επηεηθείο, αιιά θαη ζηνπο
δηεζηξακκέλνπο επεηδή, απηφ είλαη ράξε, ην λα ππνθέξεη θάπνηνο ιχπεο εμαηηίαο ηήο
ζπλείδεζεο ζηνλ Θεφ, πάζρνληαο άδηθα. Δπεηδή, πνηα δφμα ππάξρεη, αλ ακαξηάλνληαο θαη
δερφκελνη ρηππήκαηα ππνκέλεηε; Αλ, φκσο, αγαζνπνηψληαο θαη πάζρνληαο ππνκέλεηε, απηφ
είλαη ράξε κπξνζηά ζηνλ Θεφ. Γεδνκέλνπ φηη, ζε ηνχην πξνζθιεζήθαηε, επεηδή θαη ν
Υξηζηφο έπαζε γηα ράξε ζαο, αθήλνληαο παξάδεηγκα ζε ζαο, γηα λα αθνινπζήζεηε ηα ίρλε
ηνπ ν νπνίνο «δελ έθαλε ακαξηία νχηε βξέζεθε δφινο ζην ζηφκα ηνπ».Ο νπνίνο, θαζψο ηνλ
ινηδνξνχζαλ, δελ αληαπέδηδε ινηδνξίεο, πάζρνληαο δελ απεηινχζε, αιιά παξέδηλε ηνλ εαπηφ
ηνπ ζ' απηφλ πνπ θξίλεη δίθαηα ν νπνίνο ηηο ακαξηίεο καο βάζηαμε ν ίδηνο ζην ζψκα ηνπ
επάλσ ζην μχιν, γηα λα δήζνπκε ζηε δηθαηνζχλε, αθνχ πεζάλακε σο πξνο ηηο ακαξηίεο «κε
ηελ πιεγή ηνχ νπνίνπ γηαηξεπηήθαηε». Δπεηδή, ήζαζηαλ «σο πξφβαηα πνπ πεξηπιαληφληαλ»
αιιά, ηψξα, επηζηξαθήθαηε ζηνλ πνηκέλα θαη επίζθνπν ησλ ςπρψλ ζαο. Μελ αγαπάηε

ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 3:1-20
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Καη ν Πέηξνο θαη ν Ησάλλεο αλέβαηλαλ καδί ζην ηεξφ, θαηά ηελ έλαηε ψξα ηήο
πξνζεπρήο. Καη έλαο άλδξαο, πνπ ήηαλ ρσιφο απφ ηελ θνηιηά ηήο κεηέξαο ηνπ, βαζηαδφηαλ,
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ηνλ νπνίν έβαδαλ θαζεκεξηλά θνληά ζηε ζχξα ηνχ ηεξνχ, πνπ ιεγφηαλ Χξαία, γηα λα δεηάεη
ειεεκνζχλε απφ εθείλνπο πνπ έκπαηλαλ κέζα ζην ηεξφ. Απηφο, βιέπνληαο ηνλ Πέηξν θαη ηνλ
Ησάλλε, πνπ επξφθεηην λα κπνπλ κέζα ζην ηεξφ, δεηνχζε λα πάξεη ειεεκνζχλε. Καη ν
Πέηξνο, καδί κε ηνλ Ησάλλε, αθνχ ηνλ αηέληζε, είπε: Κνίηαμε ζε καο. Καη εθείλνο ηνχο
θνίηαμε κε πξνζνρή, πξνζκέλνληαο λα πάξεη θάηη απ' απηνχο. Ο Πέηξνο, φκσο, είπε: Αζήκη
θαη ρξπζάθη εγψ δελ έρσ αιιά, φ,ηη έρσ, απηφ ζνπ δίλσ: ην φλνκα ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ ηνχ
Ναδσξαίνπ, ζήθσ επάλσ θαη πεξπάηα. Κη αθνχ ηνλ έπηαζε απφ ην δεμί ρέξη, ηνλ ζήθσζε θη
ακέζσο ζηεξεψζεθαλ νη βάζεηο θαη ηα ζθπξά ησλ πνδηψλ ηνπ θαη αθνχ αλαπήδεζε,
ζηάζεθε φξζηνο θαη πεξπαηνχζε θαη κπήθε καδί ηνπο κέζα ζην ηεξφ, πεξπαηψληαο θαη
πεδψληαο θαη δνμάδνληαο ηνλ Θεφ. Καη ηνλ είδε νιφθιεξνο ν ιαφο λα πεξπαηάεη θαη λα
δνμάδεη ηνλ Θεφ θαη ηνλ γλψξηδαλ φηη απηφο ήηαλ εθείλνο πνπ θαζφηαλ γηα ειεεκνζχλε ζηελ
Χξαία πχιε ηνχ ηεξνχ θαη γέκηζαλ απφ ζαπκαζκφ θαη έθζηαζε γη' απηφ πνπ έγηλε ζ' απηφλ.
Καη ελψ ν ρσιφο πνπ γηαηξεχηεθε θξαηνχζε ηνλ Πέηξν θαη ηνλ Ησάλλε, νιφθιεξνο ν ιαφο
έηξεμε καδί πξνο απηνχο, ζηε ζηνά, πνπ ιέγεηαη ηνπ νινκψληα, έθζακβνη. Καη βιέπνληαο
ν Πέηξνο, απνθξίζεθε ζηνλ ιαφ: Άλδξεο Ηζξαειίηεο, γηαηί ζαπκάδεηε γη' απηφ; Ή, γηαηί
αηελίδεηε ζε καο, ζαλ, απφ δηθή καο δχλακε ή επζέβεηα, λα θάλακε λα πεξπαηάεη απηφο; Ο
Θεφο ηνχ Αβξαάκ θαη ηνπ Ηζαάθ θαη ηνπ Ηαθψβ, ν Θεφο ησλ παηέξσλ καο, δφμαζε ηνλ Τηφ
ηνπ, ηνλ Ηεζνχ, πνπ εζείο παξαδψζαηε, θαη ηνλ αξλεζήθαηε κπξνζηά ζηνλ Πηιάην, ελψ
εθείλνο έθξηλε λα ηνλ απνιχζεη. Δζείο, φκσο, αξλεζήθαηε ηνλ άγην θαη ηνλ δίθαην, θαη
δεηήζαηε λα ζαο ραξηζηεί έλαο άλδξαο θνληάο. Δλψ, ηνλ αξρεγφ ηήο δσήο, ηνλ ζαλαηψζαηε,
ηνλ νπνίν ν Θεφο αλέζηεζε απφ ηνπο λεθξνχο, γηα ηνλ νπνίν εκείο είκαζηε κάξηπξεο. Καη
δηακέζνπ ηήο πίζηεο ζην φλνκά ηνπ, απηφλ πνπ βιέπεηε θαη γλσξίδεηε, ην δηθφ ηνπ φλνκα
ζηεξέσζε θαη ε πίζηε, πνπ ελεξγείηαη δηακέζνπ απηνχ, έδσζε ζ' απηφλ ηνχηε ηελ ηέιεηα
πγεία κπξνζηά ζε φινπο εζάο. Καη ηψξα, αδειθνί, μέξσ φηη απφ άγλνηα πξάμαηε, φπσο θαη
νη άξρνληέο ζαο. Καη ν Θεφο, φζα πξνείπε κε ην ζηφκα φισλ ησλ πξνθεηψλ ηνπ, φηη ν
Υξηζηφο επξφθεηην λα πάζεη, ην εθπιήξσζε έηζη. Μεηαλνήζηε, ινηπφλ, θαη επηζηξέςηε, γηα
λα εμαιεηθζνχλ νη ακαξηίεο ζαο, γηα λάξζνπλ θαηξνί αλαςπρήο απφ ηελ παξνπζία ηνχ
Κπξίνπ,θαη λα απνζηείιεη ζε ζαο ηνλ πξναλαγγεικέλνλ Ηεζνχ Υξηζηφ. Ο ιφγνο ηνπ

Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ
Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 104:24,31
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Πφζν κεγάια είλαη ηα έξγα ζνπ, Κχξηε! Με ζνθία έθηηαμεο ηα πάληα ε γε είλαη
γεκάηε απφ ηα έξγα ζνπ. Ζ δφμα ηνχ Κπξίνπ αο είλαη ζηνλ αηψλα αο επθξαίλεηαη ν Κχξηνο
ζηα έξγα ηνπ.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 24:13-35
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη λα! δχν απ' απηνχο πνξεχνληαλ θαηά ηελ ίδηα εκέξα ζηελ θσκφπνιε, πνπ
νλνκαδφηαλ Δκκανχο, πνπ απείρε 60 ζηάδηα απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ θη απηνί ζπλνκηινχζαλ
αλακεηαμχ ηνπο γηα φια απηά πνπ είραλ ζπκβεί. Καη ελψ κηινχζαλ θαη ζπδεηνχζαλ, θαζψο
πιεζίαζε θαη ν ίδηνο ν Ηεζνχο, πνξεπφηαλ καδί ηνπο. Αιιά, ηα κάηηα ηνπο θξαηηφληαλ, γηα
λα κε ηνλ γλσξίζνπλ. Καη ηνπο είπε: Πνηα είλαη απηά ηα ιφγηα, πνπ ζπλνκηιείηε αλακεηαμχ
ζαο, θαζψο πεξπαηάηε, θαη είζηε ζθπζξσπνί; Καη απνθξηλφκελνο ν έλαο, πνπ νλνκαδφηαλ
Κιεφπαο, ηνπ είπε: Δζχ κνλάρνο παξνηθείο ζηελ Ηεξνπζαιήκ, θαη δελ έκαζεο ηα φζα έγηλαλ
ζ' απηή θαηά ηηο εκέξεο απηέο; Καη ηνπο είπε: Πνηα; Καη εθείλνη είπαλ ζ' απηφλ: Απηά γηα
ηνλ Ηεζνχ ηνλ Ναδσξαίν, πνπ ζηάζεθε έλαο άλδξαο πξνθήηεο, δπλαηφο ζε έξγν θαη ιφγν
κπξνζηά ζηνλ Θεφ θαη ζε νιφθιεξν ηνλ ιαφ θαη πψο νη αξρηεξείο θαη νη άξρνληέο καο ηνλ
παξέδσζαλ ζε θαηαδίθε ζαλάηνπ, θαη ηνλ ζηαχξσζαλ εκείο, φκσο, ειπίδακε φηη απηφο είλαη
εθείλνο πνπ επξφθεηην λα ιπηξψζεη ηνλ Ηζξαήι. Αιιά, θαη ζε φια ηνχηα, ζήκεξα απηή είλαη
ε ηξίηε εκέξα, αθφηνπ έγηλαλ απηά εθηφο δε απηψλ, κεξηθέο γπλαίθεο απφ καο, καο
εμέπιεμαλ, νη νπνίεο είραλ πάεη πνιχ πξσί ζην κλήκα θαη θαζψο δελ βξήθαλ ην ζψκα ηνπ,
ήξζαλ, ιέγνληαο φηη είδαλ θαη νπηαζία αγγέισλ, νη νπνίνη ιέλε φηη απηφο δεη θαη κεξηθνί απφ
ηνπο δηθνχο καο πήγαλ ζην κλήκα, θαη ηα βξήθαλ έηζη, φπσο καο είραλ πεη νη γπλαίθεο
απηφλ, φκσο, δελ ηνλ είδαλ. Κη απηφο είπε ζ' απηνχο: Χ, αλφεηνη θαη βξαδείο ζηελ θαξδηά
ζην λα πηζηεχεηε ζε φια φζα κίιεζαλ νη πξνθήηεο δελ έπξεπε ν Υξηζηφο λα ηα πάζεη απηά,
θαη λα κπεη κέζα ζηε δφμα ηνπ; Καη αθνχ άξρηζε απφ ηνλ Μσπζή θαη απφ φινπο ηνχο
πξνθήηεο, ηνπο εμεγνχζε ηα γξακκέλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζε φιεο ηηο γξαθέο. Καη πιεζίαζαλ
ζηελ θσκφπνιε, φπνπ πνξεχνληαλ θη απηφο πξνζπνηφηαλ φηη πεγαίλεη πην καθξηά. Καη ηνλ
παξαθάιεζαλ επίκνλα, ιέγνληαο: Μείλε καδί καο, επεηδή πιεζηάδεη ην βξάδπ, θαη έθιηλε ε
εκέξα. Καη κπήθε κέζα γηα λα κείλεη καδί ηνπο. Καη φηαλ θάζεζε καδί ηνπο ζην ηξαπέδη,
παίξλνληαο ην ςσκί, επιφγεζε, θαη αθνχ έθνςε, έδηλε ζ' απηνχο. Καη δηαλνίρηεθαλ ζ'
εθείλνπο ηα κάηηα, θαη ηνλ γλψξηζαλ θη απηφο έγηλε άθαληνο απ' απηνχο. Καη είπαλ
αλακεηαμχ ηνπο: Γελ θαηγφηαλ κέζα καο ε θαξδηά καο, φηαλ καο κηινχζε ζηνλ δξφκν, θαη
καο εμεγνχζε ηηο γξαθέο; Καη αθνχ ζεθψζεθαλ ηελ ίδηα εθείλε ψξα, επέζηξεςαλ ζηελ
Ηεξνπζαιήκ, θαη βξήθαλ ηνχο έληεθα, θαη εθείλνπο πνπ ήζαλ καδί ηνπο, ζπγθεληξσκέλνπο,
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νη νπνίνη έιεγαλ, φηη: Πξαγκαηηθά, ν Κχξηνο αλαζηήζεθε, θαη θάλεθε ζηνλ ίκσλα. Κη
απηνί δηεγνχληαλ ηα φζα ζπλέβεθαλ θαζ' νδφλ, θαη πψο γλσξίζηεθε ζ' απηνχο ελψ έθνβε ην
ςσκί.

ΗΜΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΧΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 92:4,5
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Δπεηδή, κε εχθξαλεο, Κχξηε, ζηα δεκηνπξγήκαηά ζνπ ζα αγάιινκαη ζηα έξγα ησλ
ρεξηψλ ζνπ. Πφζν κεγάια είλαη ηα έξγα ζνπ, Κχξηε! Τπεξβνιηθά βαζείο είλαη νη
ζπιινγηζκνί ζνπ.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 6:15-22
Ο εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη σηήξαο καο
Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα ακήλ.
Ο Ηεζνχο, ινηπφλ, επεηδή γλψξηζε φηη πξφθεηηαη λα έξζνπλ, θαη λα ηνλ αξπάμνπλ γηα
λα ηνλ θάλνπλ βαζηιηά, αλαρψξεζε πάιη ζην βνπλφ απηφο κφλνο. Καη θαζψο έγηλε βξάδπ, νη
καζεηέο ηνπ θαηέβεθαλ ζηε ζάιαζζα θαη αθνχ κπήθαλ κέζα ζην πινίν, έξρνληαλ ζηελ
απέλαληη πιεπξά ηήο ζάιαζζαο, ζηελ Καπεξλανχκ. Καη είρε ήδε γίλεη ζθνηάδη, θαη ν Ηεζνχο
δελ είρε έξζεη ζ' απηνχο θαη ε ζάιαζζα πςσλφηαλ, επεηδή έπλεε δπλαηφο άλεκνο. Αθνχ,
ινηπφλ, θσπειάηεζαλ πεξίπνπ 25 ή 30 ζηάδηα, βιέπνπλ ηνλ Ηεζνχ λα πεξπαηάεη επάλσ ζηε
ζάιαζζα, θαη λα πιεζηάδεη ζην πινίν, θαη θνβήζεθαλ. Καη εθείλνο ηνχο ιέεη: Δγψ είκαη, κε
θνβάζηε. Ήζειαλ, ινηπφλ, λα ηνλ πάξνπλ ζην πινίν θη ακέζσο ην πινίν έθηαζε ζηε γε,
φπνπ πήγαηλαλ. Σελ επφκελε εκέξα, ην πιήζνο πνπ ζηεθφηαλ πέξα απφ ηε ζάιαζζα, φηαλ
είδε φηη άιιν κηθξφ πινίν δελ ππήξρε εθεί, παξά κνλάρα έλα, εθείλν ζην νπνίν είραλ κπεη
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κέζα νη καζεηέο ηνπ, θαη φηη ν Ηεζνχο δελ είρε κπεη κέζα ζην κηθξφ πινίν καδί κε ηνπο
καζεηέο ηνπ, αιιά νη καζεηέο ηνπ αλαρψξεζαλ κφλνη.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 105:1-3
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γνμνινγείηε ηνλ Κχξην επηθαιείζηε ην φλνκά ηνπ θάληε γλσζηά ηα έξγα ηνπ ζηνπο
ιανχο. Φάιιεηε ζ' απηφλ ςαικσδείηε ζ' απηφλ κηιάηε γηα φια ηα ζαπκάζηά ηνπ. Καπράζηε
ζην άγηφ ηνπ φλνκα.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 28:16-20
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη νη έληεθα καζεηέο πήγαλ ζηε Γαιηιαία, ζην βνπλφ, φπνπ ηνπο είρε παξαγγείιεη
ν Ηεζνχο. Καη αθνχ ηνλ είδαλ, ηνλ πξνζθχλεζαλ· κεξηθνί, φκσο, δίζηαζαλ. Καη θαζψο ν
Ηεζνχο ηνπο πιεζίαζε, ηνπο κίιεζε, ιέγνληαο: Γφζεθε ζε κέλα θάζε εμνπζία ζηνλ νπξαλφ
θαη επάλσ ζηε γε. Αθνχ, ινηπφλ, πνξεπηείηε, θάληε καζεηέο φια ηα έζλε, βαπηίδνληάο ηνπο
ζην φλνκα ηνπ Παηέξα θαη ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, δηδάζθνληάο ηνπο λα ηεξνχλ
φια φζα παξήγγεηια ζε ζαο θαη δέζηε, εγψ είκαη καδί ζαο φιεο ηηο εκέξεο, κέρξη ηε
ζπληέιεηα ηνπ αηψλα. Ακήλ.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 5:6-21
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Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο είλαη
καδί καο ακήλ.
Δπεηδή, ν Υξηζηφο, φηαλ εκείο ήκαζηαλ αθφκα αζζελείο, πέζαλε θαηά ηνλ νξηζκέλν
θαηξφ γηα ράξε ησλ αζεβψλ. Γεδνκέλνπ φηη, κε δπζθνιία ζα πεζάλεη θάπνηνο γηα έλαλ
δίθαην γηα ηνλ αγαζφ, βέβαηα, ίζσο θαη ηνικάεη θάπνηνο λα πεζάλεη. Ο Θεφο, φκσο, δείρλεη
ηε δηθή ηνπ αγάπε ζε καο, επεηδή, ελψ εκείο ήκαζηαλ αθφκα ακαξησινί, ν Υξηζηφο πέζαλε
γηα ράξε καο πνιχ πεξηζζφηεξν, ινηπφλ, αθνχ ηψξα αλαθεξπρζήθακε δίθαηνη κε βάζε ην
αίκα ηνπ, ζα ζσζνχκε απφ ηελ νξγή δηακέζνπ απηνχ. Δπεηδή, αλ, ελψ ήκαζηαλ ερζξνί,
ζπκθηιησζήθακε κε ηνλ Θεφ δηακέζνπ ηνπ ζαλάηνπ ηνχ Τηνχ ηνπ, πνιχ πεξηζζφηεξν,
εθφζνλ ζπκθηιησζήθακε, ζα ζσζνχκε κε ηε δσή ηνπ. Καη φρη κνλάρα ηνχην, αιιά θαη
θαπρψκαζηε ζηνλ Θεφ δηακέζνπ ηνπ Κπξίνπ καο Ηεζνχ Υξηζηνχ, δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ
ιάβακε ηψξα ηε ζπκθηιίσζε. Γη' απηφ, φπσο δηακέζνπ ελφο αλζξψπνπ ε ακαξηία κπήθε
κέζα ζηνλ θφζκν, θαη κε ηελ ακαξηία ν ζάλαηνο, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ν ζάλαηνο πέξαζε
κέζα ζε φινπο ηνχο αλζξψπνπο, γηα ηνλ ιφγν φηη φινη ακάξηεζαλ (επεηδή, κέρξη ηνλ λφκν
ππήξρε ζηνλ θφζκν ε ακαξηία· ακαξηία, φκσο, δελ ινγαξηάδεηαη φηαλ δελ ππάξρεη λφκνο.
Αιιά, ν ζάλαηνο βαζίιεπζε απφ ηνλ Αδάκ κέρξη ηνλ Μσπζή θη επάλσ ζε φινπο φζνπο δελ
ακάξηεζαλ ζχκθσλα κε ηελ νκνηφηεηα ηεο παξάβαζεο ηνπ Αδάκ, πνπ είλαη ηχπνο ηνχ
κέιινληνο. Αιιά, δελ είλαη φπσο ην ακάξηεκα, έηζη θαη ην ράξηζκα επεηδή, αλ γηα ην
ακάξηεκα ηνπ ελφο πέζαλαλ νη πνιινί, πνιχ πεξηζζφηεξν ε ράξε ηνχ Θενχ θαη ε δσξεά
δηακέζνπ ηήο ράξεο ηνχ ελφο αλζξψπνπ, ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, πεξίζζεπζε ζηνπο πνιινχο.
Καη ε δσξεά δελ είλαη φπσο ε θαηάθξηζε, πνπ έγηλε δηακέζνπ ηνχ ελφο πνπ ακάξηεζε
επεηδή, ε θξίζε εμαηηίαο ηνχ ελφο έγηλε γηα θαηάθξηζε ησλ πνιιψλ ην ράξηζκα, φκσο,
εμαηηίαο ησλ πνιιψλ ακαξηεκάησλ έγηλε γηα δηθαίσζε. Δπεηδή, αλ θαη γηα ην ακάξηεκα ηνπ
ελφο βαζίιεπζε ν ζάλαηνο δηακέζνπ ηνχ ελφο, πνιχ πεξηζζφηεξν, απηνί πνπ παίξλνπλ ηελ
αθζνλία ηήο ράξεο θαη ηεο δσξεάο ηήο δηθαηνζχλεο, ζα βαζηιεχζνπλ κε δσή δηακέζνπ ηνχ
ελφο Ηεζνχ Υξηζηνχ). Όπσο, ινηπφλ, εμαηηίαο ελφο ακαξηήκαηνο ήξζε θαηάθξηζε ζε φινπο
ηνχο αλζξψπνπο, έηζη θαη εμαηηίαο κηαο δηθαηνζχλεο ήξζε ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο
δηθαίσζε γηα δσή. Δπεηδή, φπσο κε ηελ παξαθνή ηνχ ελφο αλζξψπνπ νη πνιινί
θαηαζηάζεθαλ ακαξησινί, έηζη θαη κε ηελ ππαθνή ηνχ ελφο νη πνιινί ζα θαηαζηαζνχλ
δίθαηνη. Καη ν λφκνο παξεκβιήζεθε γηα λα πεξηζζεχζεη ην ακάξηεκα. Καη φπνπ πεξίζζεπζε
ε ακαξηία, ππεξπεξίζζεπζε ε ράξε ψζηε, φπσο ε ακαξηία βαζίιεπζε δηακέζνπ ηνχ ζαλάηνπ,
έηζη θαη ε ράξε λα βαζηιεχζεη δηακέζνπ ηήο δηθαηνζχλεο ζε αηψληα δσή, δηακέζνπ ηνχ
Ηεζνχ Υξηζηνχ ηνχ Κπξίνπ καο. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο

παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
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Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΔΣΡΟΤ Α’ 4:1-11
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Δπεηδή, ινηπφλ, ν Υξηζηφο έπαζε θαηά ζάξθα γηα ράξε καο, νπιηζηείηε θη εζείο ην
ίδην θξφλεκα δεδνκέλνπ φηη, απηφο πνπ έπαζε θαηά ζάξθα, έπαπζε απφ ηελ ακαξηία γηα λα
δήζεηε ηνλ ππφινηπν ρξφλν κέζα ζηε ζάξθα, φρη πιένλ ζηηο επηζπκίεο ησλ αλζξψπσλ, αιιά
ζην ζέιεκα ηνπ Θενχ. Δπεηδή, αξθεηφο είλαη ζε καο ν πεξαζκέλνο θαηξφο ηνχ βίνπ, φηαλ
πξάμακε ην ζέιεκα ησλ εζλψλ, θαζψο πεξπαηήζακε ζε αζέιγεηεο, επηζπκίεο, νηλνπνζίεο,
γιεληνθφπηα, ζπκπφζηα θαη αζέκηηεο εηδσινιαηξείεο θαη γη' απηφ παξαμελεχνληαη, πνπ εζείο
δελ ζπληξέρεηε καδί ηνπο ζην ίδην μερείιηζκα ηεο αζσηίαο, θαη ζαο βιαζθεκνχλ νη νπνίνη ζα
απνδψζνπλ ιφγν ζ' εθείλνλ πνπ είλαη έηνηκνο λα θξίλεη, δσληαλνχο θαη λεθξνχο. Δπεηδή, γη'
απηφ θεξχρζεθε ην επαγγέιην θαη πξνο ηνπο λεθξνχο, γηα λα θξηζνχλ κελ ζχκθσλα κε ηνπο
αλζξψπνπο θαηά ηε ζάξθα, λα δνπλ φκσο ζχκθσλα κε ηνλ Θεφ θαηά ην πλεχκα. Όισλ δε ην
ηέινο πιεζίαζε δήζηε, ινηπφλ, κε ζσθξνζχλε, θαη αγξππλείηε ζηηο πξνζεπρέο. Πξνπάλησλ,
φκσο, έρεηε έλζεξκε ηελ αγάπε ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ επεηδή, «ε αγάπε ζα ζθεπάζεη
πιήζνο ακαξηηψλ». Γίλεζηε θηιφμελνη ν έλαο ζηνλ άιινλ, ρσξίο γνγγπζκνχο. Κάζε έλαο,
αλάινγα κε ην ράξηζκα πνπ πήξε, ππεξεηείηε ν έλαο ηνλ άιινλ ζχκθσλα κ' απηφ, σο θαινί
νηθνλφκνη ηήο πνιπεηδνχο ράξεο ηνχ Θενχ. Αλ θάπνηνο κηιάεη, αο κηιάεη ζαλ θάπνηνλ πνπ
κηιάεη ιφγηα Θενχ αλ θάπνηνο ππεξεηεί, αο ππεξεηεί ζαλ θάπνηνλ πνπ ππεξεηεί απφ ηε
δχλακε πνπ ρνξεγεί ν Θεφο, γηα λα δνμάδεηαη ζε φια ν Θεφο δηακέζνπ ηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ,
ζηνλ νπνίν είλαη ε δφμα θαη ε θπξηαξρηθή εμνπζία ζηνπο αηψλεο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. Μελ

αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 10:34-43
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Σφηε, θαζψο ν Πέηξνο άλνημε ην ζηφκα, είπε: Γλσξίδσ ζη' αιήζεηα φηη, ν Θεφο δελ
είλαη πξνζσπνιήπηεο αιιά, ζε θάζε έζλνο φπνηνο ηνλ θνβάηαη, θαη εξγάδεηαη δηθαηνζχλε,
είλαη ζ' απηφλ δεθηφο. Σνλ ιφγν πνπ έζηεηιε ζηνπο γηνπο Ηζξαήι, επαγγειηδφκελνο εηξήλε
δηακέζνπ ηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ (απηφο είλαη ν Κχξηνο φισλ) εζείο μέξεηε απηφ ηνλ ιφγν, πνπ
θεξχρζεθε ζε νιφθιεξε ηελ Ηνπδαία, αξρίδνληαο απφ ηε Γαιηιαία, χζηεξα απφ ην βάπηηζκα
πνπ θήξπμε ν Ησάλλεο πψο ν Θεφο, ηνλ Ηεζνχ, απηφλ απφ ηε Ναδαξέη, ηνλ έρξηζε κε Πλεχκα
Άγην θαη κε δχλακε, ν νπνίνο πέξαζε επεξγεηψληαο θαη ζεξαπεχνληαο φινπο εθείλνπο πνπ
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θαηαδπλαζηεχνληαλ απφ ηνλ δηάβνιν επεηδή, ν Θεφο ήηαλ καδί ηνπ. Κη εκείο είκαζηε
κάξηπξεο φισλ φζσλ έθαλε, θαη ζηε γε ησλ Ηνπδαίσλ θαη ζηελ Ηεξνπζαιήκ ηνλ νπνίν
θφλεπζαλ, αθνχ ηνλ θξέκαζαλ επάλσ ζε μχιν ηνχηνλ ν Θεφο ηνλ αλέζηεζε ηελ ηξίηε
εκέξα, θαη ηνλ έθαλε λα εκθαληζηεί, φρη ζε νιφθιεξν ηνλ ιαφ, αιιά ζε κάξηπξεο, πνπ ήζαλ
πξνζδηνξηζκέλνη απφ ηνλ Θεφ, ζε καο, πνπ καδί ηνπ θάγακε θαη καδί ηνπ ήπηακε, κεηά ηελ
αλάζηαζή ηνπ απφ ηνπο λεθξνχο θαη καο παξήγγεηιε λα θεξχμνπκε ζηνλ ιαφ, θαη λα
δψζνπκε καξηπξία, φηη απηφο είλαη ν νξηζκέλνο απφ ηνλ Θεφ θξηηήο δσληαλψλ θαη λεθξψλ
ζε ηνχηνλ φινη νη πξνθήηεο δίλνπλ καξηπξία, φηη δηακέζνπ ηνχ νλφκαηφο ηνπ ζα ιάβεη
άθεζε ακαξηηψλ θαζέλαο πνπ πηζηεχεη ζ' απηφλ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,

απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαλμόρ 105:3-5
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί ακήλ.
Αο επθξαίλεηαη ε θαξδηά εθείλσλ πνπ εθδεηνχλ ηνλ Κχξην. Εεηάηε ηνλ Κχξην θαη ηε
δχλακή ηνπ εθδεηάηε ην πξφζσπφ ηνπ παληνηηλά. Να ζπκάζηε ηα ζαπκαζηά ηνπ έξγα θαη ηηο
θξίζεηο ηνχ ζηφκαηφο ηνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 16:9-20
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη αθνχ αλαζηήζεθε ην πξσί ηήο πξψηεο εκέξαο ηήο εβδνκάδαο, θάλεθε πξψηα
ζηε Μαξία ηε Μαγδαιελή, απφ ηελ νπνία είρε βγάιεη επηά δαηκφληα. Δθείλε πήγε θαη ην
αλήγγεηιε ζ' απηνχο πνπ είραλ ζηαζεί καδί ηνπ, ελψ πελζνχζαλ θαη έθιαηγαλ. Καη εθείλνη,
φηαλ άθνπζαλ φηη δεη θαη φηη απηή ηνλ είδε, δελ πίζηεςαλ. Καη κεηά απ' απηά, θαλεξψζεθε
κε άιιε κνξθή ζε δχν απ' απηνχο, ελψ πεξπαηνχζαλ θαη πήγαηλαλ ζην ρσξάθη. Καη εθείλνη
πήγαλ θαη ην αλήγγεηιαλ ζηνπο ππφινηπνπο αιιά, νχηε θαη ζ' εθείλνπο πίζηεςαλ. Ύζηεξα,
θαλεξψζεθε ζηνπο έληεθα, ελψ θάζνληαλ ζην ηξαπέδη, θαη επέπιεμε ηελ απηζηία ηνπο θαη ηε
ζθιεξνθαξδία, επεηδή δελ πίζηεςαλ ζ' εθείλνπο πνπ ηνλ είραλ δεη αλαζηεκέλνλ. Καη ηνπο
είπε: Πεγαίλεηε ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη θεξχμηε ην επαγγέιην ζε φιε ηελ θηίζε. Όπνηνο
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πηζηέςεη θαη βαπηηζηεί, ζα ζσζεί φπνηνο, φκσο, απηζηήζεη, ζα θαηαθξηζεί. Σνχηα δε ηα
ζεκεία ζα παξαθνινπζνχλ εθείλνπο πνπ πίζηεςαλ: ην φλνκά κνπ ζα βγάδνπλ δαηκφληα ζα
κηινχλ θαηλνχξγηεο γιψζζεο ζα πηάλνπλ θίδηα θαη αλ θάηη ζαλάζηκν πηνπλ, δελ ζα ηνπο
βιάςεη ζα βάδνπλ ηα ρέξηα επάλσ ζε αξξψζηνπο, θαη ζα γηαηξεχνληαη. Ο κελ Κχξηνο,
ινηπφλ, αθνχ ηνπο κίιεζε, αλαιήθζεθε ζηνλ νπξαλφ, θαη θάζεζε ζηα δεμηά ηνχ Θενχ. Καη
εθείλνη, αθνχ βγήθαλ έμσ, θήξπμαλ παληνχ, ελψ ν Κχξηνο ζπλεξγνχζε, θαη βεβαίσλε ην
θήξπγκα κε ηα ζαχκαηα πνπ επαθνινπζνχζαλ. Ακήλ.

ΗΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΧΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 30:5-7
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σελ εζπέξα κπνξεί λα ζπγθαηνηθήζεη θιαπζκφο, αιιά ην πξσί έξρεηαη αγαιιίαζε.
Καη εγψ είπα κέζα ζηελ επηπρία κνπ: Γελ ζα ζαιεπηψ ζηνλ αηψλα Κχξηε, κε ηελ επκέλεηά
ζνπ ζηεξέσζεο ην βνπλφ κνπ. Έθξπςεο ην πξφζσπφ ζνπ, θαη ηαξάρηεθα.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 9:15-17
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ν Ηεζνχο είπε ζ' απηνχο: Μήπσο κπνξνχλ νη γηνη ηνχ λπκθψλα λα πελζνχλ,
ελφζσ είλαη καδί ηνπο ν λπκθίνο; Θα έξζνπλ, φκσο, εκέξεο, φηαλ ζα αθαηξεζεί απ' απηνχο ν
λπκθίνο, θαη ηφηε ζα λεζηεχζνπλ. Καλέλαο δελ βάδεη κπάισκα απφ θαηλνχξγην χθαζκα
επάλσ ζε παιηφ ηκάηην επεηδή, ην αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ θνκκάηη ηξαβάεη απφ ην ηκάηην, θαη
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γίλεηαη ρεηξφηεξν ζρίζηκν. Οχηε βάδνπλ λέν θξαζί ζε παιηά αζθηά εηδάιισο, ζρίδνληαη ηα
αζθηά, θαη ην θξαζί ρχλεηαη, θαη ηα αζθηά ραινχλ αιιά, βάδνπλ λέν θξαζί ζε θαηλνχξγηα
αζθηά, ψζηε θαη ηα δχν δηαηεξνχληαη.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 105:43,45
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη έβγαιε ηνλ ιαφ ηνπ κε αγαιιίαζε, ηνπο εθιεθηνχο ηνπ κε ραξά γηα λα ηεξνχλ
ηα δηαηάγκαηά ηνπ, θαη λα εθηεινχλ ηνπο λφκνπο ηνπ. Αιιεινχηα.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 1:9-14
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ήηαλ ην θσο ην αιεζηλφ, ην νπνίν θσηίδεη θάζε άλζξσπν πνπ έξρεηαη ζηνλ θφζκν.
Ήηαλ κέζα ζηνλ θφζκν, θαη ν θφζκνο έγηλε δηακέζνπ απηνχ θαη ν θφζκνο δελ ηνλ γλψξηζε.
ηα δηθά ηνπ ήξζε, θαη νη δηθνί ηνπ δελ ηνλ δέρζεθαλ. Όζνη, φκσο, ηνλ δέρζεθαλ, ζ' απηνχο
έδσζε εμνπζία λα γίλνπλ παηδηά ηνχ Θενχ, ζ' απηνχο πνπ πηζηεχνπλ ζην φλνκά ηνπ νη
νπνίνη, φρη απφ αίκαηα νχηε απφ ζέιεκα ζάξθαο νχηε απφ ζέιεκα άλδξα, αιιά απφ ηνλ Θεφ
γελλήζεθαλ. Καη ν Λφγνο έγηλε ζάξθα, θαη θαηνίθεζε αλάκεζά καο, (θαη είδακε ηε δφμα
ηνπ, δφμαλ σο κνλνγελή απφ ηνλ Παηέξα), γεκάηνο ράξε θαη αιήζεηα.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΤ Α’ 15:50-58
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Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Κνξίλζηνπο Α’,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Καη ιέσ ηνχην, αδειθνί, φηη ζάξθα θαη αίκα δελ κπνξνχλ λα θιεξνλνκήζνπλ ηε
βαζηιεία ηνχ Θενχ νχηε ε θζνξά θιεξνλνκεί ηελ αθζαξζία. Γέζηε, έλα κπζηήξην ιέσ πξνο
εζάο φινη κελ δελ ζα θνηκεζνχκε, φινη φκσο ζα κεηακνξθσζνχκε, ζε κηα ζηηγκή, ζε ρξφλν
αλνηγνθιεηζίκαηνο ηνπ καηηνχ, ζηελ έζραηε ζάιπηγγα επεηδή, ζα ζαιπίζεη, θαη νη λεθξνί ζα
αλαζηεζνχλ άθζαξηνη, θη εκείο ζα κεηακνξθσζνχκε. Δπεηδή, πξέπεη ηνχην ην θζαξηφ λα
ληπζεί αθζαξζία, θαη ηνχην ην ζλεηφ λα ληπζεί αζαλαζία. Όηαλ ηνχην ην θζαξηφ ληπζεί
αθζαξζία, θαη ηνχην ην ζλεηφ ληπζεί αζαλαζία, ηφηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν ιφγνο, πνπ είλαη
γξακκέλνο: «Καηαβξνρζίζηεθε ν ζάλαηνο κε λίθε». «Θάλαηε, πνχ είλαη ην θεληξί ζνπ; Άδε,
πνχ είλαη ε λίθε ζνπ;». Σν δε θεληξί ηνχ ζαλάηνπ είλαη ε ακαξηία θαη ε δχλακε ηεο
ακαξηίαο ν λφκνο. Αιιά, επραξηζηία αλήθεη ζηνλ Θεφ, ν νπνίνο κάο δίλεη ηε λίθε δηακέζνπ
ηνχ Κπξίνπ καο Ηεζνχ Υξηζηνχ. Ώζηε, αγαπεηνί κνπ αδειθνί, γίλεζηε ζηεξενί,
ακεηαθίλεηνη, πεξηζζεχνληαο πάληνηε ζην έξγν ηνχ Κπξίνπ, γλσξίδνληαο φηη ν θφπνο ζαο
δελ είλαη κάηαηνο ελ Κπξίσ. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο

θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΔΣΡΟΤ Α’ 1:10-21
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Γηα ηελ νπνία ζσηεξία αλαδήηεζαλ κε επηκέιεηα θαη εξεχλεζαλ νη πξνθήηεο, πνπ
πξνθήηεπζαλ γηα ηε ράξε, πνπ επξφθεηην λα έξζεη ζε ζαο εξεπλψλαο, ζε πνηα πεξίζηαζε θαη
ζε πνηνλ θαηξφ θαλέξσλε ην Πλεχκα ηνχ Υξηζηνχ πνπ ήηαλ κέζα ηνπο, φηαλ απφ πξηλ έδηλε
καξηπξία γηα ηα παζήκαηα ηνπ Υξηζηνχ, θαη ηηο δφμεο χζηεξα απ' απηά ζηνπο νπνίνπο
απνθαιχθζεθε φηη, φρη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά γηα καο ππεξεηνχζαλ απηά, πνπ ζαο
αλαγγέιζεθαλ ηψξα δηακέζνπ εθείλσλ πνπ ζαο θήξπμαλ ην επαγγέιην, κε ην Άγην Πλεχκα
πνπ ζηάιζεθε απφ ηνλ νπξαλφ, ζηα νπνία νη άγγεινη επηζπκνχλ, ζθχβνληαο, λα εκβαζχλνπλ.
Γη' απηφ, αθνχ αλαζεθψζεηε ηηο νζθχεο ηήο δηάλνηάο ζαο, εγθξαηεχεζηε, θαη έρεηε ηέιεηα
ειπίδα ζηε ράξε πνπ έξρεηαη ζε ζαο, φηαλ απνθαιπθζεί ν Ηεζνχο Υξηζηφο σο παηδηά
ππαθνήο, ρσξίο λα ζπκκνξθψλεζηε κε ηηο πξνεγνχκελεο επηζπκίεο, πνπ είραηε ελ αγλνία ζαο
αιιά, θαζψο εθείλνο πνπ ζαο θάιεζε είλαη άγηνο, έηζη θη εζείο λα γίλεηε άγηνη ζε θάζε
δηαγσγή επεηδή, είλαη γξακκέλν: «Άγηνη λα είζηε, επεηδή εγψ είκαη άγηνο». Καη αλ
επηθαιείζηε Παηέξα, απηφλ πνπ θξίλεη ρσξίο πξνζσπνιεςία, ζχκθσλα κε ην έξγν ηνχ
θαζελφο, λα δηάγεηε κε θφβν ηνλ θαηξφ ηήο παξνηθίαο ζαο μέξνληαο φηη δελ ιπηξσζήθαηε
απφ ηε κάηαηε παηξνπαξάδνηε δηαγσγή ζαο κε θζαξηά, αζήκη ή ρξπζάθη, αιιά κε ην
πνιχηηκν αίκα ηνχ Υξηζηνχ, σο ακλνχ ρσξίο ςεγάδη θαη ρσξίο θειίδα ν νπνίνο ήηαλ κελ
πξννξηζκέλνο πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνχ θφζκνπ, θαλεξψζεθε φκσο ζηνπο έζραηνπο
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θαηξνχο γηα ζαο, πνπ πηζηεχεηε δηακέζνπ απηνχ ζηνλ Θεφ, ν νπνίνο ηνλ αλέζηεζε απφ ηνπο
λεθξνχο, θαη ηνπ έδσζε δφμα, ψζηε ε πίζηε ζαο θαη ε ειπίδα λα είλαη ζηνλ Θεφ. Μελ

αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 4:1-13
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Καη ελψ απηνί κηινχζαλ ζηνλ ιαφ, ήξζαλ ελαληίνλ ηνπο νη ηεξείο θαη ν ζηξαηεγφο
ηνχ ηεξνχ θαη νη αδδνπθαίνη, αγαλαθηψληαο, επεηδή δίδαζθαλ ηνλ ιαφ, θαη θήξπηηαλ
δηακέζνπ ηνπ Ηεζνχ ηελ αλάζηαζε απφ ηνπο λεθξνχο θαη έβαιαλ επάλσ ηνπο ηα ρέξηα, θαη
ηνπο έβαιαλ ζε θχιαμε κέρξη ηελ επφκελε εκέξα επεηδή, ήηαλ ήδε εζπέξα. Πνιινί,
κάιηζηα, απφ εθείλνπο πνπ άθνπζαλ ηνλ ιφγν πίζηεςαλ θαη ν αξηζκφο ησλ αλδξψλ έγηλε
πεξίπνπ 5.000. Καη ηελ επφκελε εκέξα ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ Ηεξνπζαιήκ νη άξρνληέο ηνπο
θαη νη πξεζβχηεξνη θαη νη γξακκαηείο, θαη ν Άλλαο ν αξρηεξέαο θαη ν Κατάθαο θαη ν
Ησάλλεο θαη ν Αιέμαλδξνο, θαη φζνη ήζαλ απφ αξρηεξαηηθφ γέλνο. Καη αθνχ ηνπο έζηεζαλ
ζην κέζνλ, ξσηνχζαλ: Με πνηα δχλακε ή κε πνην φλνκα ην πξάμαηε εζείο απηφ; Σφηε, ν
Πέηξνο, αθνχ έγηλε πιήξεο απφ Άγην Πλεχκα, ηνπο είπε: Άξρνληεο ηνπ ιανχ θαη
πξεζβχηεξνη ηνπ Ηζξαήι, αλ εκείο αλαθξηλφκαζηε ζήκεξα γηα επεξγεζία ζε έλαλ άλζξσπν
πνπ ήηαλ αζζελήο, κε πνηα δχλακε απηφο γηαηξεχηεθε, αο είλαη γλσζηφ ζε φινπο εζάο, θαη
ζε νιφθιεξν ηνλ ιαφ ηνχ Ηζξαήι φηη, δηακέζνπ ηνχ νλφκαηνο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ηνπ
Ναδσξαίνπ, πνπ εζείο ζηαπξψζαηε, ηνλ νπνίν ν Θεφο ηνλ αλέζηεζε απφ ηνπο λεθξνχο,
δηακέζνπ απηνχ παξαζηέθεηαη απηφο κπξνζηά ζαο πγηήο. Απηφο είλαη ε πέηξα, πνπ
εμνπζελψζεθε απφ ζαο ηνπο νηθνδνκνχληεο, ε νπνία έγηλε αθξνγσληαία πέηξα. Καη δελ
ππάξρεη δηακέζνπ θαλελφο άιινπ ε ζσηεξία επεηδή, νχηε άιιν φλνκα είλαη δνζκέλν θάησ
απφ ηνλ νπξαλφ αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, δηακέζνπ ηνχ νπνίνπ πξέπεη λα ζσζνχκε. Καη
βιέπνληαο ηελ παξξεζία ηνχ Πέηξνπ θαη ηνπ Ησάλλε, θαη θαζψο πιεξνθνξήζεθαλ φηη είλαη
άλζξσπνη αγξάκκαηνη θαη ηδηψηεο, ζαχκαδαλ, θαη ηνπο αλαγλψξηδαλ φηη ήζαλ καδί κε ηνλ
Ηεζνχ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
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Φαλμόρ 106:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Αηλείηε ηνλ Κχξην, επεηδή είλαη αγαζφο επεηδή, ην έιεφο ηνπ κέλεη ζηνλ αηψλα.
Πνηνο κπνξεί λα θεξχμεη ηα θξαηαηά έξγα ηνχ Κπξίνπ, λα θάλεη αθνπζηέο φιεο ηηο αηλέζεηο
ηνπ;

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 2:12-25
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ύζηεξα απ' απηφ, θαηέβεθε ζηελ Καπεξλανχκ, απηφο θαη ε κεηέξα ηνπ, θαη νη
αδειθνί ηνπ, θαη νη καζεηέο ηνπ θαη έκεηλαλ εθεί φρη πνιιέο εκέξεο. Καη πιεζίαδε ην Πάζρα
ησλ Ηνπδαίσλ, θαη ν Ηεζνχο αλέβεθε ζηα Ηεξνζφιπκα. Καη κέζα ζην ηεξφ βξήθε απηνχο πνπ
πνπινχζαλ βφδηα θαη πξφβαηα θαη πεξηζηέξηα, θαη ηνπο αξγπξακνηβνχο, λα θάζνληαη. Καη
αθνχ έθηηαμε έλα καζηίγην απφ ζρνηληά, ηνπο έδησμε φινπο απφ ην ηεξφ, θαη ηα πξφβαηα θαη
ηα βφδηα θαη ηα λνκίζκαηα ησλ αξγπξακνηβψλ ηα ζθφξπηζε, θαη αλαπνδνγχξηζε ηα ηξαπέδηα
θαη είπε ζ' απηνχο πνπ πνπινχζαλ ηα πεξηζηέξηα: εθψζηε ηα απφ εδψ κε θάλεηε ηνλ νίθν
ηνχ Παηέξα κνπ νίθνλ εκπνξίνπ. Σφηε, νη καζεηέο ηνπ ζπκήζεθαλ φηη είλαη γξακκέλν: «Ο
δήινο ηνχ νίθνπ ζνπ κε θαηέθαγε». Απνθξίζεθαλ, ινηπφλ, νη Ηνπδαίνη θαη ηνπ είπαλ: Πνην
ζεκείν δείρλεηο ζε καο, επεηδή θάλεηο απηά; Απνθξίζεθε ν Ηεζνχο θαη ηνπο είπε: Γθξεκίζηε
ηνχην ηνλ λαφ, θαη ζε ηξεηο εκέξεο ζα ηνλ ζηήζσ φξζηνλ. Καη νη Ηνπδαίνη είπαλ: Ο λαφο
απηφο νηθνδνκήζεθε ζε 46 ρξφληα, θη εζχ ζα ηνλ ζηήζεηο φξζηνλ ζε ηξεηο εκέξεο; Δθείλνο,
φκσο, έιεγε γηα ηνλ λαφ ηνχ ζψκαηφο ηνπ. Όηαλ, ινηπφλ, αλαζηήζεθε απφ ηνπο λεθξνχο, νη
καζεηέο ηνπ ζπκήζεθαλ φηη απηφ ηνχο ην έιεγε θαη πίζηεςαλ ζηε γξαθή, θαη ζηνλ ιφγν, πνπ
είρε πεη ν Ηεζνχο. Καη ελψ ήηαλ ζηα Ηεξνζφιπκα θαηά ηε γηνξηή ηνχ Πάζρα, πνιινί
πίζηεςαλ ζην φλνκά ηνπ, βιέπνληαο ηα ζαχκαηά ηνπ, πνπ έθαλε. Ο ίδηνο ν Ηεζνχο, φκσο, δελ
ηνπο εκπηζηεπφηαλ, επεηδή ηνπο γλψξηδε φινπο θαη επεηδή δελ είρε αλάγθε λα δψζεη θάπνηνο
καξηπξία γηα ηνλ άλζξσπν δεδνκέλνπ φηη, απηφο γλψξηδε ηη ήηαλ κέζα ζηνλ άλζξσπν.
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ΗΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΧΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 97:8,9
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ζ ηψλ άθνπζε, θαη επθξάλζεθε, θαη νη ζπγαηέξεο ηνχ Ηνχδα ράξεθαλ γηα ηηο
θξίζεηο ζνπ, Κχξηε. Δπεηδή, εζχ, Κχξηε, είζαη χςηζηνο επάλσ ζε νιφθιεξε ηε γε
ππεξπςψζεθεο ππεξβνιηθά, πεξηζζφηεξν απφ φινπο ηνχο ζενχο.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 2:3-13
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Καη έξρνληαη ζ' απηφλ, θέξλνληαο έλαλ παξάιπην, πνπ βαζηαδφηαλ απφ ηέζζεξηο
αλζξψπνπο. Καη επεηδή δελ κπνξνχζαλ λα ηνλ πιεζηάζνπλ, εμαηηίαο ηνχ πιήζνπο, ράιαζαλ
ηε ζηέγε φπνπ ήηαλ, θαη θάλνληαο έλα άλνηγκα, θαηεβάδνπλ ην θξεβάηη επάλσ ζην νπνίν
ήηαλ ν παξάιπηνο. Βιέπνληαο δε ν Ηεζνχο ηελ πίζηε ηνπο, ιέεη ζηνλ παξάιπην: Παηδί κνπ,
νη ακαξηίεο ζνπ είλαη ζε ζέλα ζπγρσξεκέλεο. Κάζνληαλ, φκσο, εθεί θαη κεξηθνί απφ ηνπο
γξακκαηείο, θαη ζπιινγίδνληαλ κέζα ζηηο θαξδηέο ηνπο. Γηαηί απηφο κηιάεη ηέηνηεο
βιαζθεκίεο; Πνηνο κπνξεί λα ζπγρσξεί ακαξηίεο παξά κνλάρα έλαο, ν Θεφο; Κη ακέζσο,
επεηδή ν Ηεζνχο θαηάιαβε κε ην πλεχκα ηνπ φηη έηζη ζπιινγίδνληαη κέζα ηνπο, ηνπο είπε:
Γηαηί ζπιινγίδεζηε απηά κέζα ζηηο θαξδηέο ζαο; Ση είλαη επθνιφηεξν λα πσ ζηνλ παξάιπην:
Οη ακαξηίεο ζνπ είλαη ζε ζέλα ζπγρσξεκέλεο ή λα πσ: ήθσ, θαη πάξε επάλσ ζνπ ην
θξεβάηη ζνπ, θαη πεξπάηα; Αιιά, γηα λα γλσξίζεηε φηη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ έρεη εμνπζία
επάλσ ζηε γε λα ζπγρσξεί ακαξηίεο, (ιέεη ζηνλ παξάιπην): ε ζέλα ιέσ: ήθσ, θαη πάξε
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επάλσ ζνπ ην θξεβάηη ζνπ, θαη πήγαηλε ζην ζπίηη ζνπ. Κη ακέζσο ζεθψζεθε, θαη αθνχ πήξε
ην θξεβάηη, βγήθε έμσ κπξνζηά ζε φινπο ψζηε φινη εθπιήηηνληαλ θαη δφμαδαλ ηνλ Θεφ,
ιέγνληαο, φηη: Πνηέ δελ είδακε ηέηνηα πξάγκαηα. Καη βγήθε πάιη έμσ θνληά ζηε ζάιαζζα
θαη νιφθιεξν ην πιήζνο εξρφηαλ ζ' απηφλ, θαη ηνπο δίδαζθε.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 106:4,5
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θπκήζνπ κε, Κχξηε, ζηελ επκέλεηα πνπ δείρλεηο ζηνλ ιαφ ζνπ επηζθέςνπ κε ζηε
ζσηεξία ζνπ γηα λα βιέπσ ην θαιφ ησλ εθιεθηψλ ζνπ, γηα λα επθξαίλνκαη ζηελ επθξνζχλε
ηνχ έζλνπο ζνπ, γηα λα θαπρψκαη καδί κε ηελ θιεξνλνκηά ζνπ.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 9:28-36
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη κεηά ηα ιφγηα απηά, πέξαζαλ πεξίπνπ νθηψ εκέξεο, θαη παίξλνληαο καδί ηνπ
ηνλ Πέηξν, θαη ηνλ Ησάλλε θαη ηνλ Ηάθσβν, αλέβεθε ζην βνπλφ γηα λα πξνζεπρεζεί. Καη ελψ
πξνζεπρφηαλ, αιινηψζεθε ε φςε ηνχ πξνζψπνπ ηνπ, θαη ηα ηκάηηά ηνπ έγηλαλ ιεπθά πνπ
άζηξαθηαλ. Καη μάθλνπ, δχν άλδξεο ζπλνκηινχζαλ καδί ηνπ, νη νπνίνη ήζαλ ν Μσπζήο θαη
ν Ζιίαο νη νπνίνη, θαζψο θάλεθαλ κε δφμα, έιεγαλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ, πνπ επξφθεηην λα
εθπιεξψζεη ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Καη ν Πέηξνο θη απηνί πνπ ήζαλ καδί ηνπ ήζαλ
θαηαβαξεκέλνη απφ ηνλ χπλν θαη φηαλ μχπλεζαλ, είδαλ ηε δφμα ηνπ, θαη ηνπο δχν άλδξεο λα
ζηέθνληαη καδί ηνπ. Καη ελψ απηνί απνρσξίδνληαλ απ' απηφλ, ν Πέηξνο είπε ζηνλ Ηεζνχ:
Κχξηε, είλαη θαιφ λα είκαζηε εδψ θαη αο θάλνπκε ηξεηο ζθελέο, κία γηα ζέλα, θαη κία γηα ηνλ
Μσπζή, θαη κία γηα ηνλ Ζιία κε γλσξίδνληαο ηη ιέεη. Καη ελψ απηφο έιεγε απηά, ήξζε κηα
λεθέιε, θαη ηνπο επηζθίαζε θαη φηαλ κπήθαλ κέζα ζηε λεθέιε, θνβήζεθαλ. Καη έγηλε θσλή
απφ ηε λεθέιε, πνπ έιεγε: Απηφο είλαη ν Τηφο κνπ ν αγαπεηφο απηφλ λα αθνχηε. Καη αθνχ
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έγηλε ε θσλή, βξέζεθε ν Ηεζνχο κφλνο. Κη απηνί ζηψπεζαλ, θαη απφ φζα είδαλ δελ είπαλ
θαηά ηηο εκέξεο εθείλεο ηίπνηε, ζε θαλέλαλ.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΔΦΔΟΤ 1:15-23 , 2:1-3
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Δθέζνπο, ε επινγία ηνπ αο είλαη
καδί καο ακήλ.
Γη' απηφ, θαη εγψ, φηαλ άθνπζα ηελ πίζηε ζαο ζηνλ Κχξην Ηεζνχ, θαη ηελ αγάπε ζε
φινπο ηνχο αγίνπο, δελ παχσ λα επραξηζηψ ηνλ Θεφ γηα ζαο, αλαθέξνληαο εζάο ζηηο
πξνζεπρέο κνπ πξνθεηκέλνπ, ν Θεφο ηνχ Κπξίνπ καο Ηεζνχ Υξηζηνχ, ν Παηέξαο ηήο δφμαο,
λα ζαο δψζεη πλεχκα ζνθίαο θαη απνθάιπςεο, ζε επίγλσζή ηνπ ψζηε λα θσηηζηνχλ ηα
κάηηα ηνχ λνπ ζαο, ζην λα γλσξίζεηε πνηα είλαη ε ειπίδα ηήο πξφζθιεζήο ηνπ, θαη πνηνο ν
πινχηνο ηήο δφμαο ηήο θιεξνλνκηάο ηνπ ζηνπο αγίνπο θαη πνην είλαη ην ππεξβνιηθφ κέγεζνο
ηεο δχλακήο ηνπ ζε καο πνπ πηζηεχνπκε, ζχκθσλα κε ηελ ελέξγεηα ηεο θπξίαξρεο εμνπζίαο
ηήο δχλακήο ηνπ ηελ νπνία ελέξγεζε ζηνλ Υξηζηφ, θαζψο ηνλ αλέζηεζε απφ ηνπο λεθξνχο
θαη ηνλ θάζηζε ζηα δεμηά ηνπ ζηα επνπξάληα, πην πάλσ απφ θάζε αξρή θαη εμνπζία, θαη
δχλακε θαη θπξηφηεηα, θαη θάζε φλνκα πνπ νλνκάδεηαη, φρη κνλάρα ζε ηνχην ηνλ αηψλα,
αιιά θαη ζηνλ κέιινληα θαη ππέηαμε ηα πάληα θάησ απφ ηα πφδηα ηνπ θαη ηνλ έδσζε σο
θεθαιή πην πάλσ απφ φινπο ζηελ εθθιεζία, ε νπνία είλαη ην ζψκα ηνπ, ην πιήξσκα
εθείλνπ πνπ, ζε φια, γεκίδεη κε πιεξφηεηα ηα πάληα. Κη εζάο, πνπ ήζαζηαλ λεθξνί, εμαηηίαο
ησλ παξαβάζεσλ θαη ησλ ακαξηηψλ, ζαο δσνπνίεζε κέζα ζηηο νπνίεο θάπνηε πεξπαηήζαηε,
ζχκθσλα κε ην πνιίηεπκα ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ άξρνληα ηεο εμνπζίαο ηνχ
αέξα, ηνπ πλεχκαηνο, πνπ ζήκεξα ελεξγεί ζηνπο γηνπο ηήο απείζεηαο αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο
θαη φινη εκείο ζπλαλαζηξαθήθακε θάπνηε, ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηήο ζάξθαο καο,
θάλνληαο ηα ζειήκαηα ηεο ζάξθαο θαη ησλ ζπιινγηζκψλ θαη ήκαζηε απφ ηε θχζε καο ηέθλα
νξγήο, φπσο θαη νη ππφινηπνη. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο

παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΔΣΡΟΤ Α’ 3:8-15
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξν, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Καη, ηέινο, γίλεζηε φινη νκφθξνλεο, κε ζπκπάζεηα, θηιάδειθνη, εχζπιαρλνη,
θηιφθξνλεο κε απνδίδνληαο θαθφ αληί γηα θαθνχ ή ινηδνξία αληί ινηδνξίαο αιιά, ην
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αληίζεην, απνδίδνληαο επινγίεο κηα πνπ μέξεηε φηη ζε ηνχην πξνζθιεζήθαηε, γηα λα
θιεξνλνκήζεηε επινγία «επεηδή, φπνηνο ζέιεη λα αγαπάεη ηε δσή, θαη λα δεη αγαζέο εκέξεο,
αο ζηακαηήζεη ηε γιψζζα ηνπ απφ θαθφ, θαη ηα ρείιε ηνπ απφ ην λα κηινχλ δφιν. Αο
μεθιίλεη απφ θαθφ, θαη αο πξάμεη αγαζφ αο δεηήζεη εηξήλε, θαη αο ηελ αθνινπζήζεη. Δπεηδή,
ηα κάηηα ηνχ Κπξίνπ είλαη επάλσ ζηνπο δηθαίνπο, θαη ηα απηηά ηνπ ζηε δέεζή ηνπο· ην
πξφζσπν, φκσο, ηνπ Κπξίνπ είλαη ελάληηα ζ' απηνχο πνπ πξάηηνπλ ηα θαθά». Καη πνηνο ζα
ζαο θαθνπνηήζεη, αλ γίλεηε κηκεηέο ηνχ αγαζνχ; Αιιά, αλ θαη πάζρεηε γηα ηε δηθαηνζχλε,
είζηε καθάξηνη, «θαη ηνλ θφβν ηνπο κε θνβεζείηε νχηε λα ηαξαρζείηε», αιιά «αγηάζηε ηνλ
Κχξην ηνλ Θεφ» κέζα ζηηο θαξδηέο ζαο θαη λα είζηε πάληνηε έηνηκνη ζε απνινγία κε
πξαφηεηα θαη θφβν, πξνο θαζέλαλ πνπ δεηάεη απφ ζαο ιφγν γηα ηελ ειπίδα πνπ είλαη κέζα
ζαο. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη

επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη
αησλία, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 4:13-22
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απφζηνισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Καη βιέπνληαο ηελ παξξεζία ηνχ Πέηξνπ θαη ηνπ Ησάλλε, θαη θαζψο
πιεξνθνξήζεθαλ φηη είλαη άλζξσπνη αγξάκκαηνη θαη ηδηψηεο, ζαχκαδαλ, θαη ηνπο
αλαγλψξηδαλ φηη ήζαλ καδί κε ηνλ Ηεζνχ. Βιέπνληαο, κάιηζηα, ηνλ άλζξσπν πνπ είρε
ζεξαπεπζεί λα ζηέθεηαη καδί ηνπο, δελ είραλ ηίπνηε λα αληείπνπλ. Καη αθνχ ηνπο πξφζηαμαλ
λα βγνπλ έμσ απφ ην ζπλέδξην, έθαλαλ κεηαμχ ηνπο ζπκβνχιην, ιέγνληαο: Ση ζα θάλνπκε ζ'
απηνχο ηνχο αλζξψπνπο; Δπεηδή, φηη έλα αμηνζεκείσην ζαχκα έγηλε κελ δηακέζνπ απηψλ,
είλαη θαλεξφ ζε φινπο φζνπο θαηνηθνχλ ζηελ Ηεξνπζαιήκ, θαη δελ κπνξνχκε λα ην
αξλεζνχκε αιιά, γηα λα κε δηαδνζεί πεξηζζφηεξν ζηνλ ιαφ, αο ηνπο απεηιήζνπκε απζηεξά
λα κε κηινχλ πιένλ ζην φλνκα ηνχην ζε θαλέλαλ άλζξσπν. Καη αθνχ ηνπο θάιεζαλ, ηνπο
παξήγγεηιαλ λα κε κηινχλ θαζφινπ νχηε λα δηδάζθνπλ ζην φλνκα ηνπ Ηεζνχ. Ο δε Πέηξνο
θαη ν Ησάλλεο, απνθξηλφκελνη ζ' απηνχο, είπαλ: Αλ είλαη δίθαην κπξνζηά ζηνλ Θεφ, λα
αθνχκε εζάο κάιινλ παξά ηνλ Θεφ, θξίλεηέ ην εζείο. επεηδή, εκείο δελ κπνξνχκε λα κε ιέκε
φζα είδακε θαη αθνχζακε. Καη εθείλνη, αθνχ ηνπο απείιεζαλ μαλά, ηνπο απέιπζαλ, κε
βξίζθνληαο ην πψο λα ηνπο ηηκσξήζνπλ, εμαηηίαο ηνχ ιανχ γηα ηνλ ιφγν φηη, φινη δφμαδαλ
ηνλ Θεφ γηα ην γεγνλφο. Δπεηδή, ν άλζξσπνο ζηνλ νπνίν έγηλε απηφ ην ζαχκα ηήο ζεξαπείαο,
ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ 40 ρξφλσλ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη,

δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
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Φαλμόρ 106:48
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Δπινγεηφο ν Κχξηνο ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι, απφ ηνλ αηψλα θαη κέρξη ηνλ αηψλα θαη
νιφθιεξνο ν ιαφο αο ιέεη: Ακήλ. Αιιεινχηα.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 7:11-17
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Καη ηελ επφκελε εκέξα, ν Ηεζνχο πνξεπφηαλ ζε κηα πφιε πνπ νλνκαδφηαλ Νατλ θαη
ζπκπνξεχνληαλ καδί ηνπ αξθεηνί απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, θαη έλα κεγάιν πιήζνο. Καη θαζψο
πιεζίαζε ζηελ πχιε ηήο πφιεο, λα! θεξφηαλ έμσ έλαο λεθξφο, έλαο κνλνγελήο γηνο ηήο
κεηέξαο ηνπ, θη απηή ήηαλ ρήξα θαη έλα κεγάιν πιήζνο απφ ηελ πφιε ήηαλ καδί ηεο. Καη
φηαλ ηελ είδε ν Κχξηνο, ηε ζπιαρλίζηεθε, θαη ηεο είπε: Με θιαηο. Καη πιεζηάδνληαο άγγημε
ην λεθξνθξέβαην θαη εθείλνη πνπ ην βάζηαδαλ ζηάζεθαλ, θαη είπε: Νεαλίζθε, ζε ζέλα ιέσ,
ζήθσ επάλσ. Καη ν λεθξφο αλαθάζεζε, θαη άξρηζε λα κηιάεη θαη ηνλ έδσζε ζηε κεηέξα ηνπ.
Καη θφβνο θαηέιαβε φινπο, θαη δφμαδαλ ηνλ Θεφ, ιέγνληαο φηη: Έλαο κεγάινο πξνθήηεο
έρεη ζεθσζεί αλάκεζά καο, θαη φηη: Ο Θεφο επηζθέθζεθε ηνλ ιαφ ηνπ. Καη ε θήκε απηή γη'
απηφλ δηαδφζεθε ζε φιε ηελ Ηνπδαία, θαη ζε φια ηα πεξίρσξα.
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ΗΜΔΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΧΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 12:5
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
«Δμαηηίαο ηήο ηαιαηπσξίαο ησλ θησρψλ, εμαηηίαο ηνχ ζηελαγκνχ ησλ πελήησλ, ηψξα
ζα ζεθσζψ», ιέεη ν Κχξηνο «ζα βάισ ζε αζθάιεηα εθείλνλ ελάληηα ζηνλ νπνίν θπζάεη ν
αζεβήο».

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 4:38-42
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Καη αθνχ ζεθψζεθε απφ ηε ζπλαγσγή, κπήθε κέζα ζην ζπίηη ηνχ ίκσλα ε δε
πεζεξά ηνχ ίκσλα ήηαλ θάησ απφ ηελ επήξεηα κεγάινπ ππξεηνχ θαη ηνλ παξαθάιεζαλ γη'
απηήλ. Καη θαζψο ζηάζεθε επάλσ ηεο, επηηίκεζε ηνλ ππξεηφ, θαη ηελ άθεζε θη ακέζσο,
αθνχ ζεθψζεθε, ηνπο ππεξεηνχζε. Καη ελψ έδπε ν ήιηνο, φινη φζνη είραλ αλζξψπνπο πνπ
αζζελνχζαλ απφ δηάθνξεο αξξψζηηεο, ηνπο έθεξαλ ζ' απηφλ θη εθείλνο, βάδνληαο ηα ρέξηα
ηνπ επάλσ ζε θάζε έλαλ απ' απηνχο μερσξηζηά, ηνπο ζεξάπεπζε. Απφ πνιινχο, κάιηζηα,
έβγαηλαλ θαη δαηκφληα, θξάδνληαο θαη ιέγνληαο φηη: Δζχ είζαη ν Υξηζηφο, ν Τηφο ηνχ Θενχ.
Καη θαζψο ηα επηηηκνχζε, δελ ηα άθελε λα κηινχλ, επεηδή ηνλ γλψξηδαλ φηη είλαη ν Υξηζηφο.
Καη φηαλ έγηλε εκέξα, βγαίλνληαο έμσ πήγε ζε έλαλ έξεκν ηφπν θαη ηα πιήζε ηνλ δεηνχζαλ,
θαη ήξζαλ κέρξηο απηφλ θαη ηνλ θξαηνχζαλ, γηα λα κε θχγεη απ' απηνχο.
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ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 106:47
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ψζε καο, Κχξηε ν Θεφο καο, θαη ζπγθέληξσζέ καο απφ ηα έζλε, γηα λα δνμνινγνχκε
ην άγην φλνκά ζνπ, θαη λα θαπρψκαζηε ζηελ αίλεζή ζνπ.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 20:27-39
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψληα,
ακήλ.
Καη κεξηθνί απφ ηνπο αδδνπθαίνπο, νη νπνίνη αξλνχληαη φηη ππάξρεη αλάζηαζε,
θαζψο πιεζίαζαλ, ηνλ ξψηεζαλ, ιέγνληαο: Γάζθαιε, ν Μσπζήο έγξαςε ζε καο: Αλ πεζάλεη
ν αδειθφο θάπνηνπ πνπ έρεη γπλαίθα, θη απηφο πεζάλεη άηεθλνο, ν αδειθφο ηνπ λα πάξεη ηε
γπλαίθα, θαη λα αλαζηήζεη απνγφλνπο ζηνλ αδειθφ ηνπ. Τπήξραλ, ινηπφλ, επηά αδειθνί θαη
ν πξψηνο παίξλνληαο κηα γπλαίθα, πέζαλε άηεθλνο. Καη ν δεχηεξνο πήξε ηε γπλαίθα, θη
απηφο πέζαλε άηεθλνο. Καη ηελ πήξε ν ηξίηνο ην ίδην κάιηζηα θαη νη επηά θαη δελ άθεζαλ
παηδηά, θαη πέζαλαλ. Καη χζηεξα απφ φινπο πέζαλε θαη ε γπλαίθα. Καηά ηελ αλάζηαζε,
ινηπφλ, ζε πνηνλ απ' απηνχο γίλεηαη γπλαίθα; Δπεηδή, ηελ είραλ πάξεη θαη νη επηά. Καη ν
Ηεζνχο, απαληψληαο, είπε ζ' απηνχο: Οη γηνη ηνχηνπ ηνχ αηψλα λπκθεχνπλ θαη λπκθεχνληαη
ελψ απηνί πνπ θαηαμηψζεθαλ λα απνιαχζνπλ εθείλνλ ηνλ αηψλα, θαη ηελ αλάζηαζε απφ
ηνπο λεθξνχο, νχηε λπκθεχνπλ νχηε λπκθεχνληαη επεηδή, νχηε λα πεζάλνπλ πιένλ κπνξνχλ
δεδνκέλνπ φηη, είλαη ηζάγγεινη θαη είλαη γηνη ηνχ Θενχ, επεηδή είλαη γηνη ηήο αλάζηαζεο. Σν
φηη, φκσο, αλαζηαίλνληαη νη λεθξνί, ην θαλέξσζε θαη ν Μσπζήο ζην πεξηζηαηηθφ ηήο βάηνπ,
φηαλ ιέεη Κχξην ηνλ Θεφ ηνχ Αβξαάκ θαη ηνλ Θεφ ηνχ Ηζαάθ θαη ηνλ Θεφ ηνχ Ηαθψβ. Καη ν
Θεφο δελ είλαη ησλ λεθξψλ, αιιά ησλ δσληαλψλ επεηδή, φινη ζ' απηφλ δνπλ. Καη κεξηθνί απφ
ηνπο γξακκαηείο απνθξηλφκελνη είπαλ: Γάζθαιε, θαιά είπεο.
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Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΔΒΡΑΙΟΤ 13:10-21
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο είλαη
καδί καο ακήλ.
Έρνπκε ζπζηαζηήξην, απφ ην νπνίν δελ έρνπλ εμνπζία λα θάλε απηνί πνπ
ιαηξεχνπλ ζηε ζθελή. Δπεηδή, ηα ζψκαηα ησλ δψσλ, ησλ νπνίσλ ην αίκα θέξλεηαη κέζα
ζηα άγηα απφ ηνλ αξρηεξέα πεξί ακαξηίαο, ηα ζψκαηά ηνπο θαηαθαίγνληαη έμσ απφ ην
ζηξαηφπεδν. Γη' απηφ θαη ν Ηεζνχο, γηα λα αγηάζεη ηνλ ιαφ δηακέζνπ ηνχ δηθνχ ηνπ αίκαηνο,
έπαζε έμσ απφ ηελ πχιε. Αο εμεξρφκαζηε, ινηπφλ, ζ' απηφλ έμσ απφ ην ζηξαηφπεδν,
θέξλνληαο ηνλ νλεηδηζκφ ηνπ. Δπεηδή, δελ έρνπκε εδψ κφληκε πφιε, αιιά ηε κέιινπζα
επηδεηνχκε. Γηακέζνπ απηνχ, ινηπφλ, αο πξνζθέξνπκε πάληνηε ζπζία αίλεζεο ζηνλ Θεφ,
δειαδή, θαξπφλ απφ ηα ρείιε καο, πνπ νκνινγνχλ ην φλνκά ηνπ. Μάιηζηα, κε ιεζκνλείηε
ηελ αγαζνεξγία θαη ηε κεηαδνηηθφηεηα επεηδή, ζε ηέηνηεο ζπζίεο επαξεζηείηαη ν Θεφο.
Πείζεζηε ζηνπο πξνεζηψηεο ζαο, θαη ππαθνχηε επεηδή, απηνί αγξππλνχλ γηα ηηο ςπρέο ζαο,
σο έρνληαο λα δψζνπλ ιφγν γηα λα ην θάλνπλ απηφ κε ραξά, θαη ρσξίο λα ζηελάδνπλ επεηδή,
απηφ δελ ζαο σθειεί. Πξνζεχρεζηε γηα καο επεηδή, είκαζηε πεπεηζκέλνη, φηη έρνπκε θαιή
ζπλείδεζε, ζέινληαο λα πνιηηεπφκαζηε θαιά, ζε φια. Πεξηζζφηεξν, κάιηζηα, παξαθαιψ, λα
ην θάλεηε απηφ, γηα λα απνθαηαζηαζψ γξεγνξφηεξα ζε ζαο. Καη ν Θεφο ηήο εηξήλεο, πνπ
αλέβαζε απφ ηνπο λεθξνχο ηνλ κεγάιν πνηκέλα ησλ πξνβάησλ, δηακέζνπ ηνχ αίκαηνο ηεο
αηψληαο δηαζήθεο, ηνλ Κχξηφ καο, ηνλ Ηεζνχ, είζε λα ζαο θάλεη ηέιεηνπο ζε θάζε αγαζφ
έξγν, γηα λα εθηειείηε ην ζέιεκά ηνπ, ελεξγψληαο κέζα ζαο ην επάξεζην κπξνζηά ηνπ,
δηακέζνπ ηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε δφμα ζηνπο αηψλεο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. Ζ

ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΔΣΡΟΤ Α’ 1:25 , 2:1-10
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Ο ιφγνο, φκσο, ηνπ Κπξίνπ κέλεη ζηνλ αηψλα». Κη απηφο είλαη ν ιφγνο, πνπ
επαγγειίζηεθε ζε ζαο. Αθνχ, ινηπφλ, απνξξίςεηε θάζε θαθία θαη θάζε δφιν, θαη
ππνθξίζεηο, θαη θζφλνπο, θαη φιεο ηηο θαηαιαιηέο, επηπνζήζηε, σο λενγέλλεηα βξέθε, ην
ινγηθφ άδνιν γάια, γηα λα απμεζείηε δηακέζνπ απηνχ επεηδή γεπζήθαηε «φηη ν Κχξηνο είλαη
αγαζφο». ηνλ νπνίν θαζψο πξνζέξρεζηε, ζαλ ζε κηα δσληαλή πέηξα, απνδνθηκαζκέλε κελ
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απφ ηνπο αλζξψπνπο, ζηνλ Θεφ φκσο εθιεθηή, πνιχηηκε θη εζείο, ζαλ δσληαλέο πέηξεο,
νηθνδνκείζηε σο πλεπκαηηθφο νίθνο, άγην ηεξάηεπκα, γηα λα πξνζθέξεηε πλεπκαηηθέο ζπζίεο,
εππξφζδεθηεο ζηνλ Θεφ δηακέζνπ ηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ. Γη' απηφ θαη πεξηέρεηαη κέζα ζηε
γξαθή: «Γέζηε, βάδσ ζηε ηψλ κηα αθξνγσληαία πέηξα, εθιεθηή, πνιχηηκε θαη εθείλνο πνπ
πηζηεχεη ζ' απηή δελ ζα ληξνπηαζηεί». Ζ ηηκή, ινηπφλ, είλαη ζε ζαο πνπ πηζηεχεηε ελψ ζ'
απηνχο πνπ απεηζνχλ, «ε πέηξα πνπ απνδνθίκαζαλ εθείλνη πνπ νηθνδνκνχλ, απηή έγηλε
αθξνγσληαία πέηξα», θαη «πέηξα πξνζθφκκαηνο, θαη πέηξα ζθαλδάινπ» νη νπνίνη
πξνζθφπηνπλ ζηνλ ιφγν, θαζψο είλαη απεηζείο ζην νπνίν θαη ηνπνζεηήζεθαλ. Δζείο, φκσο,
είζηε «γέλνο εθιεθηφ, βαζίιεην ηεξάηεπκα, έζλνο άγην», ιαφο ηνλ νπνίν ν Θεφο απέθηεζε,
γηα λα εμαγγείιεηε ηηο αξεηέο εθείλνπ, ν νπνίνο ζαο θάιεζε απφ ην ζθνηάδη ζην ζαπκαζηφ
ηνπ θσο νη νπνίνη άιινηε δελ ήζαζηαλ ιαφο, ηψξα φκσο είζηε ιαφο ηνχ Θενχ νη νπνίνη
άιινηε δελ είραηε ειεεζεί, ηψξα φκσο ειεεζήθαηε». Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε

φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ
φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αησλία, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 13:34-42
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απφζηνισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Μάιηζηα, φηη ηνλ αλέζηεζε απφ ηνπο λεθξνχο, ρσξίο λα πξφθεηηαη πιένλ λα
επηζηξέςεη ζηε θζνξά, ιέεη σο εμήο, φηη: «Θα ζαο δψζσ ηα πηζηά ειέε ηνχ Γαβίδ». Γη' απηφ,
ζε έλαλ άιινλ Φαικφ ιέεη: «Γελ ζα αθήζεηο ηνλ φζηφ ζνπ λα δεη θζνξά». Δπεηδή, ν κελ
Γαβίδ, αθνχ ππεξέηεζε ηε βνπιή ηνχ Θενχ κέζα ζηε γελεά ηνπ, θνηκήζεθε, θαη
πξνζηέζεθε ζηνπο παηέξεο ηνπ, θαη είδε θζνξά. Δθείλνο, φκσο, ηνλ νπνίν ν Θεφο αλέζηεζε,
δελ είδε θζνξά. Αο είλαη, ινηπφλ, γλσζηφ ζε ζαο, άλδξεο αδειθνί, φηη δηακέζνπ απηνχ
θεξχηηεηαη πξνο εζάο άθεζε ακαξηηψλ θαη απφ φια, απφ φζα δελ κπνξέζαηε δηακέζνπ ηνχ
λφκνπ ηνχ Μσπζή λα δηθαησζείηε, δηακέζνπ ηνχηνπ, θαζέλαο πνπ πηζηεχεη, αλαθεξχζζεηαη
δίθαηνο. Πξνζέρεηε, ινηπφλ, λα κε ζπκβεί ζε ζαο απηφ πνπ εηπψζεθε απφ ηνπο πξνθήηεο:
«Γέζηε, θαηαθξνλεηέο, θαη ζαπκάζηε, θη αθαληζηείηε επεηδή, εγψ εξγάδνκαη έλα έξγν ζηηο
εκέξεο ζαο, έξγν πνπ δελ ζα πηζηέςεηε, αλ θάπνηνο ην δηεγεζεί ζε ζαο». Κη ελψ έβγαηλαλ
απφ ηε ζπλαγσγή ησλ Ηνπδαίσλ, ηα έζλε παξαθαινχζαλ λα θεξπρζνχλ ζ' απηνχο απηά ηα
ιφγηα ην επφκελν άββαην. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη,

δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
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Φαλμόρ 107:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γνμνινγείηε ηνλ Κχξην, επεηδή είλαη αγαζφο, επεηδή ην έιεφο ηνπ κέλεη ζηνλ αηψλα.
Έηζη αο ιέλε νη ιπηξσκέλνη ηνχ Κπξίνπ, πνπ ηνπο ιχηξσζε απφ ην ρέξη ηνχ ερζξνχ.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 16:2-8
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Καη πνιχ πξσί, ηελ πξψηε εκέξα ηήο εβδνκάδαο, έξρνληαη ζηνλ ηάθν, φηαλ αλέηεηιε
ν ήιηνο. Καη αλακεηαμχ ηνπο έιεγαλ: Πνηνο ζα απνθπιίζεη ζε καο ηελ πέηξα απφ ηε ζχξα
ηνχ κλήκαηνο; Καη, θαζψο ζήθσζαλ ην βιέκκα ηνπο, παξαηεξνχλ φηη ε πέηξα ήηαλ ήδε
απνθπιηζκέλε επεηδή, ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάιε. Καη φηαλ κπήθαλ ζην κλήκα, είδαλ έλαλ
λεαλία λα θάζεηαη ζηα δεμηά, ληπκέλνλ κε άζπξε ζηνιή θαη ηξφκαμαλ. Καη εθείλνο ιέεη ζ'
απηέο: Με ηξνκάδεηε ηνλ Ηεζνχ δεηάηε, ηνλ Ναδαξελφ, ηνλ ζηαπξσκέλν αλαζηήζεθε, δελ
είλαη εδψ δέζηε, ν ηφπνο φπνπ ηνλ είραλ βάιεη. Αιιά, πεγαίλεηε, πείηε ζηνπο καζεηέο ηνπ,
θαη ζηνλ Πέηξν, φηη πεγαίλεη πξηλ απφ ζαο ζηε Γαιηιαία εθεί ζα ηνλ δείηε, φπσο ζαο είρε
πεη. Καη αθνχ βγήθαλ γξήγνξα έμσ, έθπγαλ απφ ην κλήκα αιιά ηηο θαηείρε ηξφκνο θαη
έθζηαζε θαη δελ είπαλ ηίπνηε ζε θαλέλαλ επεηδή, θνβφληαλ.
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ΗΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΧΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 119:7,8
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ φιε ηελ θαξδηά κνπ ζε εθδήηεζα κε κε αθήζεηο λα απνπιαλεζψ απφ ηα
πξνζηάγκαηά ζνπ. ηελ θαξδηά κνπ θχιαμα ηα ιφγηα ζνπ, γηα λα κε ακαξηάλσ ζε ζέλα.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 6:54-58
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Όπνηνο ηξψεη ηε ζάξθα κνπ, θαη πίλεη ην αίκα κνπ, έρεη αηψληα δσή, θαη εγψ ζα ηνλ
αλαζηήζσ θαηά ηελ έζραηε εκέξα. Δπεηδή, ε ζάξθα κνπ, αιεζηλά, είλαη ηξνθή, θαη ην αίκα
κνπ, αιεζηλά, είλαη πφζε. Όπνηνο ηξψεη ηε ζάξθα κνπ, θαη πίλεη ην αίκα κνπ, κέλεη ζε
ελφηεηα κε κέλα θαη εγψ ζε ελφηεηα κ' απηφλ. Όπσο κε απέζηεηιε ν Παηέξαο πνπ δεη, θαη
εγψ δσ γηα ηνλ Παηέξα, έηζη θαη φπνηνο κε ηξψεη, ζα δήζεη θαη εθείλνο γηα κέλα. Απηφο είλαη
ν άξηνο, πνπ θαηέβεθε απφ ηνλ νπξαλφ φρη φπσο νη παηέξεο ζαο έθαγαλ ην κάλλα, θαη
πέζαλαλ φπνηνο ηξψεη ηνχηνλ ηνλ άξην, ζα δήζεη ζηνλ αηψλα.
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ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 77:2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ε εκέξα ζιίςεο κνπ εθδήηεζα ηνλ Κχξην ηε λχρηα άπισλα ηα ρέξηα κνπ, θαη δελ
ζηακαηνχζα ε ςπρή κνπ δελ ήζειε λα παξεγνξεζεί.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 20:19-23
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Σν βξάδπ, ινηπφλ, εθείλεο ηήο εκέξαο, ηελ πξψηε εκέξα ηήο εβδνκάδαο, ελψ νη
ζχξεο ήζαλ θιεηζκέλεο, φπνπ ήζαλ ζπγθεληξσκέλνη νη καζεηέο εμαηηίαο ηνχ θφβνπ ησλ
Ηνπδαίσλ, ν Ηεζνχο ήξζε, θαη ζηάζεθε ζην κέζνλ, θαη ηνπο ιέεη: Δηξήλε ζε ζαο. Καη φηαλ ην
είπε απηφ, ηνπο έδεημε ηα ρέξηα θαη ηελ πιεπξά ηνπ. Υάξεθαλ, ινηπφλ, νη καζεηέο πνπ είδαλ
ηνλ Κχξην. Καη μαλά ν Ηεζνχο είπε ζ' απηνχο: Δηξήλε ζε ζαο φπσο κε απέζηεηιε ν Παηέξαο,
θαη εγψ απνζηέιισ εζάο. Καη κφιηο ην είπε απηφ, θχζεμε πξνο απηνχο, θαη ηνπο ιέεη:
Λάβεηε Πλεχκα Άγην. Αλ ηηο ακαξηίεο θάπνησλ ζπγρσξέζεηε, είλαη ζ' απηνχο ζπγρσξεκέλεο
αλ θάπνησλ ηηο θξαηάηε, είλαη θξαηεκέλεο.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΚΟΛΟΑΔΙ 1:12-23
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Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Κνινζζαεηο, ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Δπραξηζηψληαο ηνλ Παηέξα, πνπ καο έθαλε άμηνπο ηεο κεξίδαο ηνχ θιήξνπ ησλ
αγίσλ κέζα ζην θσο ν νπνίνο καο ειεπζέξσζε απφ ηελ εμνπζία ηνχ ζθφηνπο, θαη καο
κεηέθεξε ζηε βαζηιεία ηνχ αγαπεηνχ Τηνχ ηνπ ζηνλ νπνίν έρνπκε ηελ απνιχηξσζε
δηακέζνπ ηνχ αίκαηφο ηνπ, ηελ άθεζε ησλ ακαξηηψλ ν νπνίνο είλαη εηθφλα ηνχ αφξαηνπ
Θενχ, πξσηφηνθνο θάζε θηίζεο επεηδή, δηακέζνπ απηνχ θηίζηεθαλ ηα πάληα, απηά πνπ είλαη
κέζα ζηνπο νπξαλνχο θη απηά πνπ είλαη επάλσ ζηε γε, ηα νξαηά θαη ηα αφξαηα, είηε ζξφλνη
είηε θπξηφηεηεο είηε αξρέο είηε εμνπζίεο, ηα πάληα θηίζηεθαλ δηακέζνπ απηνχ θαη γη' απηφλ
θη απηφο είλαη πξηλ απφ φια, θαη φια ζπληεξνχληαη δηακέζνπ απηνχ θη απηφο είλαη ε θεθαιή
ηνχ ζψκαηνο, ηεο εθθιεζίαο ν νπνίνο είλαη αξρή, πξσηφηνθνο απφ ηνπο λεθξνχο, γηα λα
γίλεη απηφο πξσηεχσλ ζε φια. Δπεηδή, ν Παηέξαο επδφθεζε κέζα ζ' απηφλ λα θαηνηθήζεη
νιφθιεξν ην πιήξσκα, θαη δηακέζνπ απηνχ, λα ζπκθηιηψζεη ηα πάληα κε ηνλ εαπηφ ηνπ,
αθνχ εηξελνπνίεζε δηακέζνπ ηνχ αίκαηνο ηνπ ζηαπξνχ ηνπ, δηακέζνπ απηνχ, είηε απηά πνπ
είλαη επάλσ ζηε γε είηε απηά πνπ είλαη κέζα ζηνπο νπξαλνχο. Κη εζάο, πνπ ήζαζηαλ θάπνηε
απαιινηξησκέλνη, θαη ερζξνί ζηε δηάλνηα κε ηα πνλεξά έξγα ηψξα, φκσο, ζαο ζπκθηιίσζε
πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ, δηακέζνπ ηνχ ζψκαηνο ηεο ζάξθαο ηνπ, δηακέζνπ ηνχ ζαλάηνπ, γηα λα
ζαο παξαζηήζεη κπξνζηά ηνπ αγίνπο θαη ρσξίο ςεγάδη θαη ρσξίο θαηεγνξία αλ επηκέλεηε
ζηελ πίζηε, ζεκειησκέλνη θαη ζηεξενί, θαη ρσξίο λα κεηαθηλείζηε απφ ηελ ειπίδα ηνχ
επαγγειίνπ, πνπ αθνχζαηε, απηφ πνπ θεξχρζεθε ζε νιφθιεξε ηελ θηίζε, πνπ είλαη θάησ
απφ ηνλ νπξαλφ γηα ην νπνίν εγψ, ν Παχινο, έγηλα ππεξέηεο. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα

καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 1:1-7
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Δθείλν πνπ ήηαλ απφ ηελ αξρή, εθείλν πνπ αθνχζακε, εθείλν πνπ είδακε κε ηα κάηηα
καο, εθείλν πνπ ηε ζέα ηνπ θνηηάμακε θαη ηα ρέξηα καο ςειάθεζαλ, γηα ηνλ Λφγν ηήο δσήο,
(θαη ε δσή θαλεξψζεθε, θαη είδακε θαη δίλνπκε καξηπξία θαη εμαγγέιινπκε ζε ζαο ηελ
αηψληα δσή, πνπ ήηαλ πξνο ηνλ Παηέξα θαη θαλεξψζεθε ζε καο) εθείλν πνπ είδακε θαη
αθνχζακε, εμαγγέιινπκε θαη ζε ζαο, γηα λα έρεηε θη εζείο θνηλσλία καδί καο· θαη ε δηθή
καο, κάιηζηα, θνηλσλία είλαη καδί κε ηνλ Παηέξα θαη καδί κε ηνλ Τηφ ηνπ, ηνλ Ηεζνχ
Υξηζηφ. Κη απηά ηα γξάθνπκε ζε ζαο, ψζηε ε ραξά ζαο λα είλαη πιήξεο. Καη απηή είλαη ε
ππφζρεζε, ηελ νπνία αθνχζακε απ' απηφλ θαη ηελ αλαγγέιινπκε ζε ζαο, φηη: Ο Θεφο είλαη
θσο θαη ζ' απηφλ δελ ππάξρεη θαλέλα ζθνηάδη. Αλ πνχκε φηη έρνπκε θνηλσλία καδί ηνπ θαη
πεξπαηάκε ζην ζθνηάδη, ιέκε ςέκαηα θαη δελ πξάηηνπκε ηελ αιήζεηα. Αλ, φκσο, πεξπαηάκε
κέζα ζην θσο, φπσο απηφο είλαη κέζα ζην θσο, έρνπκε θνηλσλία ν έλαο κε ηνλ άιινλ, θαη ην
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αίκα ηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ηνπ Τηνχ ηνπ, καο θαζαξίδεη απφ θάζε ακαξηία. Μελ αγαπάηε

ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 4:19-31
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απφζηνισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Ο δε Πέηξνο θαη ν Ησάλλεο, απνθξηλφκελνη ζ' απηνχο, είπαλ: Αλ είλαη δίθαην
κπξνζηά ζηνλ Θεφ, λα αθνχκε εζάο κάιινλ παξά ηνλ Θεφ, θξίλεηέ ην εζείο. επεηδή, εκείο
δελ κπνξνχκε λα κε ιέκε φζα είδακε θαη αθνχζακε. Καη εθείλνη, αθνχ ηνπο απείιεζαλ
μαλά, ηνπο απέιπζαλ, κε βξίζθνληαο ην πψο λα ηνπο ηηκσξήζνπλ, εμαηηίαο ηνχ ιανχ· γηα ηνλ
ιφγν φηη, φινη δφμαδαλ ηνλ Θεφ γηα ην γεγνλφο. Δπεηδή, ν άλζξσπνο ζηνλ νπνίν έγηλε απηφ
ην ζαχκα ηήο ζεξαπείαο, ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ 40 ρξφλσλ. Καη αθνχ απνιχζεθαλ, ήξζαλ
ζηνπο νηθείνπο, θαη αλήγγεηιαλ φζα ηνχο είπαλ νη αξρηεξείο θαη νη πξεζβχηεξνη. Καη εθείλνη,
θαζψο ηα άθνπζαλ, χςσζαλ ηε θσλή ηνπο πξνο ηνλ Θεφ σο κηα ςπρή, θαη είπαλ: Γέζπνηα,
εζχ είζαη ν Θεφο, πνπ έθαλεο ηνλ νπξαλφ θαη ηε γε θαη ηε ζάιαζζα, θαη φια φζα είλαη κέζα
ζ'απηά ν νπνίνο είπεο κε ην ζηφκα ηνχ Γαβίδ ηνχ δνχινπ ζνπ: «Γηαηί θξχαμαλ ηα έζλε, θαη
νη ιανί κειέηεζαλ κάηαηα; Παξαζηάζεθαλ νη βαζηιηάδεο ηήο γεο, θαη νη άξρνληεο
ζπγθεληξψζεθαλ καδί ελάληηα ζηνλ Κχξην, θαη ελάληηα ζηνλ Υξηζηφ ηνπ». Δπεηδή, ζη'
αιήζεηα, ζπγθεληξψζεθαλ ελάληηα ζηνλ άγην παίδα ζνπ, ηνλ Ηεζνχ -απηφλ πνπ έρξηζεο- θαη
ν Ζξψδεο, θαη ν Πφληηνο Πηιάηνο, καδί κε ηα έζλε θαη ηνπο ιανχο ηνχ Ηζξαήι, γηα λα
θάλνπλ φζα ην ρέξη ζνπ θαη ε βνπιή ζνπ πξνφξηζε λα γίλνπλ. Καη ηψξα, Κχξηε, δεο ζηηο
απεηιέο ηνπο, θαη δψζε ζηνπο δνχινπο ζνπ λα κηινχλ ηνλ ιφγν ζνπ κε θάζε παξξεζία,
εθηείλνληαο ην ρέξη ζνπ ζε ζεξαπεία, θαη ζεκεία θαη ηέξαηα πνπ λα γίλνληαη δηακέζνπ ηνχ
νλφκαηνο ηνπ αγίνπ παηδφο ζνπ, ηνπ Ηεζνχ. Ύζηεξα δε απφ ηε δέεζή ηνπο, ζείζηεθε ν ηφπνο
φπνπ ήζαλ ζπγθεληξσκέλνη θαη φινη έγηλαλ πιήξεηο απφ ην Άγην Πλεχκα, θαη κηινχζαλ ηνλ
ιφγν ηνχ Θενχ κε παξξεζία. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη,

δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 119:73
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σα ρέξηα ζνπ κε έθαλαλ, θαη κε έπιαζαλ ζπλέηηζέ κε, θαη ζα κάζσ ηα πξνζηάγκαηά
ζνπ.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 9:28-35
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Καη κεηά ηα ιφγηα απηά, πέξαζαλ πεξίπνπ νθηψ εκέξεο, θαη παίξλνληαο καδί ηνπ ηνλ
Πέηξν, θαη ηνλ Ησάλλε θαη ηνλ Ηάθσβν, αλέβεθε ζην βνπλφ γηα λα πξνζεπρεζεί. Καη ελψ
πξνζεπρφηαλ, αιινηψζεθε ε φςε ηνχ πξνζψπνπ ηνπ, θαη ηα ηκάηηά ηνπ έγηλαλ ιεπθά πνπ
άζηξαθηαλ. Καη μάθλνπ, δχν άλδξεο ζπλνκηινχζαλ καδί ηνπ, νη νπνίνη ήζαλ ν Μσπζήο θαη
ν Ζιίαο νη νπνίνη, θαζψο θάλεθαλ κε δφμα, έιεγαλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ, πνπ επξφθεηην λα
εθπιεξψζεη ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Καη ν Πέηξνο θη απηνί πνπ ήζαλ καδί ηνπ ήζαλ
θαηαβαξεκέλνη απφ ηνλ χπλν θαη φηαλ μχπλεζαλ, είδαλ ηε δφμα ηνπ, θαη ηνπο δχν άλδξεο λα
ζηέθνληαη καδί ηνπ. Καη ελψ απηνί απνρσξίδνληαλ απ' απηφλ, ν Πέηξνο είπε ζηνλ Ηεζνχ:
Κχξηε, είλαη θαιφ λα είκαζηε εδψ θαη αο θάλνπκε ηξεηο ζθελέο, κία γηα ζέλα, θαη κία γηα ηνλ
Μσπζή, θαη κία γηα ηνλ Ζιία κε γλσξίδνληαο ηη ιέεη. Καη ελψ απηφο έιεγε απηά, ήξζε κηα
λεθέιε, θαη ηνπο επηζθίαζε θαη φηαλ κπήθαλ κέζα ζηε λεθέιε, θνβήζεθαλ. Καη έγηλε θσλή
απφ ηε λεθέιε, πνπ έιεγε: Απηφο είλαη ν Τηφο κνπ ν αγαπεηφο απηφλ λα αθνχηε.

ΗΜΔΡΑ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΧΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 33:3,4
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Φάιιεηε ζ' απηφλ λέν ηξαγνχδη παίδεηε θαιά ηα φξγαλά ζαο, κε αιαιαγκφ. Δπεηδή, ν
ιφγνο ηνχ Κπξίνπ είλαη επζχο, θαη φια ηα έξγα ηνπ κε αιήζεηα.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 5:1-11
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Καη ελψ ην πιήζνο ηνλ ζπλέζιηβε γηα λα αθνχεη ηνλ ιφγν ηνχ Θενχ, απηφο ζηεθφηαλ
θνληά ζηε ιίκλε Γελλεζαξέη θαη είδε δχν πινία λα ζηέθνληαη θνληά ζηε ιίκλε θαη νη
ςαξάδεο, θαζψο είραλ βγεη απ' απηά, μέπιελαλ ηα δίρηπα. Μπαίλνληαο δε ζε έλα απφ ηα
πινία, πνπ ήηαλ ηνπ ίκσλα, ηνλ παξαθάιεζε λα ην απνκαθξχλεη ιηγάθη απφ ηελ μεξά. Καη
αθνχ θάζεζε, δίδαζθε ηα πιήζε απφ ην πινίν. Καη θαζψο ζηακάηεζε λα κηιάεη, είπε ζηνλ
ίκσλα: Φέξε μαλά ην πινίν ζηα βαζηά, θαη ξίμηε ηα δίρηπα ζαο γηα λα ςαξέςεηε. Καη ν
ίκσλαο, απαληψληαο, ηνπ είπε: Κχξηε, νιφθιεξε ηε λχρηα, παξφιν πνπ θνπηάζακε, δελ
πηάζακε ηίπνηε αιι' φκσο, ζηεξηδφκελνο ζηνλ ιφγν ζνπ, ζα ξίμσ ην δίρηπ. Καη φηαλ ην
έθαλαλ απηφ, ζπλέθιεηζαλ έλα κεγάιν πιήζνο απφ ςάξηα, θαη ην δίρηπ ηνπο μεζρηδφηαλ. Καη
έθαλαλ λφεκα ζηνπο ζπληξφθνπο, πνπ ήζαλ ζην άιιν πινίν, γηα λα έξζνπλ λα ηνπο
βνεζήζνπλ θαη ήξζαλ, θαη γέκηζαλ θαη ηα δχν πινία, ψζηε βπζίδνληαλ. Βιέπνληαο δε ν
ίκσλαο Πέηξνο, έπεζε θνληά ζηα γφλαηα ηνπ Ηεζνχ, ιέγνληαο: Βγεο έμσ απφ κέλα, επεηδή
είκαη άλζξσπνο ακαξησιφο, Κχξηε. Ο ιφγνο ήηαλ φηη, ηνλ θαηέιαβε έθπιεμε θαη φινπο
εθείλνπο πνπ ήζαλ καδί ηνπ, γηα ην πιήζνο ησλ ςαξηψλ πνπ είραλ πηάζεη παξφκνηα, κάιηζηα,
θαη ηνλ Ηάθσβν θαη ηνλ Ησάλλε, ηνπο γηνπο ηνχ Εεβεδαίνπ, νη νπνίνη ήζαλ ζχληξνθνη ηνπ
ίκσλα. Καη ν Ηεζνχο είπε ζηνλ ίκσλα: Με θνβάζαη, απφ ηψξα θαη ζην εμήο αλζξψπνπο
ζα πηάλεηο. Καη φηαλ έθεξαλ ηα πινία ζηε γε, αθήλνληαο ηα πάληα, ηνλ αθνινχζεζαλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 96:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Φάιηε ζηνλ Κχξην θαηλνχξγην ηξαγνχδη ςάιηε ζηνλ Κχξην, νιφθιεξε ε γε. Φάιηε
ζηνλ Κχξην επινγείηε ην φλνκά ηνπ θεξχηηεηε απφ εκέξα ζε εκέξα ηε ζσηεξία ηνπ.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 21:1-14
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ύζηεξα απ' απηά, ν Ηεζνχο θαλέξσζε μαλά ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνπο καζεηέο ηνπ θνληά
ζηε ζάιαζζα ηεο Σηβεξηάδαο θαλέξσζε δε ηνλ εαπηφ ηνπ σο εμήο. Ήζαλ καδί ν ίκσλαο
Πέηξνο θαη ν Θσκάο, πνπ ιέγεηαη Γίδπκνο, θαη ν Ναζαλαήι, απηφο απφ ηελ Καλά ηήο
Γαιηιαίαο, θαη νη γηνη ηνχ Εεβεδαίνπ, θαη άιινη δχν απφ ηνπο καζεηέο ηνπ. Ο ίκσλαο
Πέηξνο ιέεη ζ' απηνχο: Πεγαίλσ λα ςαξέςσ. Σνπ ιέλε: Δξρφκαζηε θαη εκείο καδί ζνπ.
Βγήθαλ έμσ θαη αλέβεθαλ ακέζσο ζην πινίν, θαη θαηά ηε λχρηα εθείλε δελ έπηαζαλ ηίπνηε.
Καη φηαλ έγηλε ήδε πξσί, ν Ηεζνχο ζηάζεθε ζηνλ γηαιφ νη καζεηέο, φκσο, δελ γλψξηδαλ φηη
είλαη ν Ηεζνχο. Ο Ηεζνχο, ινηπφλ, ιέεη ζ' απηνχο: Παηδάθηα, κήπσο έρεηε θάηη γηα πξνζθάη;
Σνπ απνθξίζεθαλ: Όρη. Καη εθείλνο είπε ζ' απηνχο: Ρίμηε ηφ δίρηπ ζηα δεμηά κέξε ηνχ
πινίνπ, θαη ζα βξείηε. Έξξημαλ, ινηπφλ, θαη δελ κπφξεζαλ πιένλ λα ην ηξαβήμνπλ εμαηηίαο
ηνχ πιήζνπο ησλ ςαξηψλ. Λέεη, ινηπφλ, ζηνλ Πέηξν ν καζεηήο εθείλνο, ηνλ νπνίν αγαπνχζε
ν Ηεζνχο: Ο Κχξηνο είλαη. Καη ν ίκσλαο Πέηξνο, κφιηο άθνπζε φηη είλαη ν Κχξηνο, δψζηεθε
νιφγπξα ηνλ επελδχηε, (επεηδή ήηαλ γπκλφο), θαη έπεζε ζηε ζάιαζζα. Οη άιινη καζεηέο,
φκσο, ήξζαλ κε ην κηθξφ πινίν (επεηδή, δελ ήζαλ καθξηά απφ ηελ μεξά, αιιά πεξίπνπ 200
πήρεο), ηξαβψληαο ην δίρηπ ησλ ςαξηψλ. Καζψο, ινηπφλ, βγήθαλ ζηελ μεξά, βιέπνπλ λα
ππάξρεη κηα αλζξαθηά, θαη έλα ςάξη λα βξίζθεηαη επάλσ ηεο, θαη ςσκί. Ο Ηεζνχο ιέεη ζ'
απηνχο: Φέξηε απφ ηα ςάξηα, πνπ ηψξα πηάζαηε. Ο ίκσλαο Πέηξνο αλέβεθε θαη ηξάβεμε ην
δίρηπ επάλσ ζηελ μεξά, πνπ ήηαλ γεκάην κε 153 κεγάια ςάξηα θαη ελψ ήζαλ ηφζα, ην δίρηπ
δελ ζρίζηεθε. Ο Ηεζνχο ιέεη ζ' απηνχο: Διάηε, γεπκαηίζηε. Καλέλαο, φκσο, απφ ηνπο
καζεηέο δελ ηνικνχζε λα ηνλ εμεηάζεη: Δζχ, πνηνο είζαη; Ξέξνληαο φηη είλαη ν Κχξηνο. Ο
Ηεζνχο, ινηπφλ, έξρεηαη θαη παίξλεη ην ςσκί, θαη ηνπο ην δίλεη, παξφκνηα θαη ην ςάξη. Απηή
ήηαλ θηφιαο ε ηξίηε θνξά θαηά ηελ νπνία ν Ηεζνχο θαλεξψζεθε ζηνπο καζεηέο ηνπ, αθφηνπ
αλαζηήζεθε απφ ηνπο λεθξνχο.
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Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΔΦΔΟΤ 4:20-32
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Δθέζνπο Α’, ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Δζείο, φκσο, δελ κάζαηε έηζη ηνλ Υξηζηφ, επεηδή ηνλ αθνχζαηε, θαη ηνλ
δηδαρζήθαηε, φπσο είλαη ε αιήζεηα ζηνλ Ηεζνχ λα απνβάιεηε απφ πάλσ ζαο ηνλ παιηφ
άλζξσπν, απηφλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαγσγή, πνπ θζείξεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηειέο
επηζπκίεο θαη λα αλαλεψλεζηε ζην πλεχκα ηνχ λνπ ζαο, θαη λα ληπζείηε ηνλ θαηλνχξγην
άλζξσπν, πνπ θηίζηεθε ζχκθσλα κε ηνλ Θεφ, κε δηθαηνζχλε θαη νζηφηεηα ηεο αιήζεηαο. Γη'
απηφ, αθνχ απνξξίςεηε ην ςέκα, «κηιάηε αιήζεηα θάζε έλαο κε ηνλ πιεζίνλ ηνπ» επεηδή,
είκαζηε κέιε ν έλαο ηνχ άιινπ. «Οξγίδεζηε θαη κε ακαξηάλεηε» ν ήιηνο αο κε δχεη ελψ
είζηε αθφκα ζηνλ παξνξγηζκφ ζαο κε δίλεηε ηφπν ζηνλ δηάβνιν. Απηφο πνπ θιέβεη, αο κε
θιέβεη πιένλ, αιιά κάιινλ αο θνπηάδεη δνπιεχνληαο κε ηα ρέξηα ηνπ ην θαιφ, γηα λα έρεη λα
κεηαδίδεη ζ' εθείλνλ πνπ έρεη αλάγθε. Καλέλαο ζάπηνο ιφγνο αο κε βγαίλεη απφ ην ζηφκα
ζαο, αιιά φπνηνο είλαη θαιφο γηα νηθνδνκή ηήο αλάγθεο, γηα λα δψζεη ράξε ζ' απηνχο πνπ
αθνχλ. Καη κε ιππείηε ην Πλεχκα ην Άγην ηνπ Θενχ, κε ην νπνίν ζθξαγηζηήθαηε γηα ηελ
εκέξα ηήο απνιχηξσζεο. Κάζε πηθξία θαη ζπκφο θαη νξγή θαη θξαπγή θαη βιαζθεκία, αο
αθαηξεζεί απφ ζαο κε θάζε θαθία γίλεζηε δε, ν έλαο ζηνλ άιινλ, ρξήζηκνη, εχζπιαρλνη,
ζπγρσξψληαο ν έλαο ηνλ άιινλ, φπσο θαη ν Θεφο ζπγρψξεζε εζάο δηακέζνπ ηνχ Υξηζηνχ.

Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 2:7-17
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,
ακήλ.
Αδειθνί, δελ ζαο γξάθσ θαηλνχξγηα εληνιή, αιιά παιηά εληνιή, πνπ είραηε απφ ηελ
αξρή ε παιηά εληνιή είλαη ν ιφγνο πνπ αθνχζαηε εμαξρήο. Πάιη θαηλνχξγηα εληνιή γξάθσ
ζε ζαο, απηφ πνπ είλαη αιεζηλφ ζ' απηφλ θαη ζε ζαο· επεηδή, ην ζθνηάδη παξέξρεηαη, θαη ην
αιεζηλφ θσο ήδε θέγγεη. Δθείλνο πνπ ιέεη φηη είλαη κέζα ζην θσο, αιιά κηζεί ηνλ αδειθφ
ηνπ, είλαη κέρξη ηψξα κέζα ζην ζθνηάδη. Δθείλνο πνπ αγαπάεη ηνλ αδειθφ ηνπ κέλεη κέζα
ζην θσο, θαη ζθάλδαιν ζ' απηφλ δελ ππάξρεη. Δθείλνο, φκσο, πνπ κηζεί ηνλ αδειθφ ηνπ είλαη
κέζα ζην ζθνηάδη θαη πεξπαηάεη κέζα ζην ζθνηάδη, θαη δελ μέξεη πνχ πεγαίλεη, επεηδή ην
ζθνηάδη έρεη ηπθιψζεη ηα κάηηα ηνπ. Γξάθσ ζε ζαο, παηδάθηα, επεηδή ζπγρσξήζεθαλ νη
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ακαξηίεο ζαο, γηα ράξε ηνχ νλφκαηφο ηνπ. Γξάθσ ζε ζαο, παηέξεο, επεηδή γλσξίζαηε
εθείλνλ πνπ ππήξρε εμαξρήο. Γξάθσ ζε ζαο, λεαξνί, επεηδή ληθήζαηε ηνλ πνλεξφ γξάθσ ζε
ζαο, παηδάθηα, επεηδή γλσξίζαηε ηνλ παηέξα. Έγξαςα ζε ζαο, παηέξεο, επεηδή γλσξίζαηε
εθείλνλ πνπ ππήξρε εμαξρήο έγξαςα ζε ζαο, λεαξνί, επεηδή είζηε δπλαηνί θαη ν ιφγνο ηνχ
Θενχ κέλεη κέζα ζαο θαη ληθήζαηε ηνλ πνλεξφ. Με αγαπάηε ηνλ θφζκν, νχηε απηά πνπ
ππάξρνπλ κέζα ζηνλ θφζκν. Αλ θάπνηνο αγαπάεη ηνλ θφζκν, ε αγάπε ηνχ Παηέξα δελ
ππάξρεη κέζα ζ' απηφλ επεηδή, θάζε ηη πνπ ππάξρεη ζηνλ θφζκν: Ζ επηζπκία ηήο ζάξθαο θαη
ε επηζπκία ησλ καηηψλ θαη ε αιαδνλεία ηνχ βίνπ, δελ είλαη απφ ηνλ Παηέξα, αιιά είλαη απφ
ηνλ θφζκν. Καη ν θφζκνο παξέξρεηαη θαη ε επηζπκία ηνπ εθείλνο, φκσο, πνπ πξάηηεη ην
ζέιεκα ηνπ Θενχ, κέλεη ζηνλ αηψλα. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ

θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην
ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αησλία, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 17:16-34
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απφζηνισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Καη ελψ ν Παχινο ηνχο πεξίκελε ζηελ Αζήλα, ην πλεχκα ηνπ παξνμπλφηαλ κέζα
ηνπ, επεηδή έβιεπε ηελ πφιε λα είλαη γεκάηε απφ είδσια. πλνκηινχζε, ινηπφλ, ζηε
ζπλαγσγή καδί κε ηνπο Ηνπδαίνπο, θαη καδί κε ηνπο ζενζεβείο, θαη ζηελ αγνξά θάζε εκέξα
κε εθείλνπο πνπ ηχραηλαλ εθεί. Μεξηθνί δε απφ ηνπο Δπηθνχξεηνπο θαη ηνπο ησηθνχο
θηινζφθνπο ινγνκαρνχζαλ καδί ηνπ θαη νη κελ έιεγαλ: Ση ζέιεη ηάρα λα πεη απηφο ν
ζπεξκνιφγνο; Οη δε άιινη: Φαίλεηαη φηη είλαη θήξπθαο μέλσλ ζεψλ επεηδή, ηνπο θήξπηηε ηνλ
Ηεζνχ θαη ηελ αλάζηαζε. Καη πηάλνληάο ηνλ απφ ην ρέξη, ηνλ έθεξαλ ζηνλ Άξεην Πάγν,
ιέγνληαο: Μπνξνχκε λα κάζνπκε, πνηα είλαη απηή ε λέα δηδαζθαιία, πνπ θεξχηηεηαη απφ
ζέλα; Δπεηδή, θέξλεηο ζηηο αθνέο καο κεξηθά παξάδνμα πξάγκαηα ζέινπκε, ινηπφλ, λα
κάζνπκε, ηη ζεκαίλνπλ απηά. Όινη δε νη Αζελαίνη, θαη νη μέλνη πνπ έκελαλ εθεί, ζε ηίπνηε
άιιν δελ επθαηξνχζαλ, παξά ζην λα ιέλε θαη λα αθνχλ θάηη λεφηεξν. Καη ν Παχινο, αθνχ
ζηάζεθε φξζηνο, ζην κέζνλ ηνχ Αξείνπ Πάγνπ, είπε: Άλδξεο Αζελαίνη, ζαο βιέπσ, απφ θάζε
πιεπξά, ζην έπαθξνλ ζενιάηξεο. Δπεηδή, ελψ πεξλνχζα, θαη πξφζερα ηα ζεβάζκαηά ζαο,
βξήθα θαη έλαλ βσκφ, ζηνλ νπνίν ππάξρεη ε επηγξαθή: ηνλ Άγλσζην Θεφ. Δθείλνλ, ινηπφλ,
πνπ αγλνψληαο ιαηξεχεηε, απηφλ εγψ ζαο θεξχηησ. Ο Θεφο, πνπ έθαλε ηνλ θφζκν θαη φια
φζα ππάξρνπλ κέζα ζ' απηφλ, απηφο πνπ είλαη Κχξηνο ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο γεο, δελ θαηνηθεί
ζε ρεηξνπνίεηνπο λανχο, νχηε ιαηξεχεηαη απφ ρέξηα αλζξψπσλ, σζάλ λα έρεη αλάγθε απφ
θάηη, επεηδή απηφο δίλεη ζε φινπο δσή θαη πλνή θαη ηα πάληα. Καη απφ έλα αίκα έθαλε θάζε
έζλνο αλζξψπσλ, γηα λα θαηνηθνχλ επάλσ ζην πξφζσπν ηεο γεο, θαη δηφξηζε ηνπο
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πξνδηαηαγκέλνπο θαηξνχο, θαη ηα νξνζέζηα ηεο θαηνηθίαο ηνπο γηα λα δεηνχλ ηνλ Κχξην,
ίζσο κπνξέζνπλ λα ηνλ ςειαθήζνπλ θαη λα ηνλ βξνπλ αλ θαη δελ είλαη καθξηά απφ θάζε
έλαλ απφ καο μερσξηζηά γηα ηνλ ιφγν φηη, κέζα ζ' απηφλ δνχκε θαη θηλνχκαζηε θαη
ππάξρνκε φπσο θαη κεξηθνί απφ ηνπο πνηεηέο ζαο είπαλ: «Δπεηδή, θαη δηθφ ηνπ γέλνο
είκαζηε». Αθνχ, ινηπφλ, είκαζηε γέλνο ηνχ Θενχ, δελ πξέπεη λα λνκίδνπκε ηνλ Θεφ φηη είλαη
φκνηνο κε ρξπζάθη ή αζήκη ή πέηξα, ραξαγκέλα κε ηέρλε θαη επηλφεζε αλζξψπνπ.
Παξαβιέπνληαο, ινηπφλ, ν Θεφο ηνχο θαηξνχο ηήο άγλνηαο, παξαγγέιιεη ηψξα ζε φινπο ηνχο
αλζξψπνπο, νπνπδήπνηε θαη αλ είλαη, λα κεηαλννχλ επεηδή, πξνζδηφξηζε εκέξα, θαηά ηελ
νπνία πξφθεηηαη λα θξίλεη ηελ νηθνπκέλε κε δηθαηνζχλε, δηακέζνπ ελφο άλδξα, πνπ ηνλ
δηφξηζε, θαη έδσζε γη' απηφ βεβαίσζε ζε φινπο, αλαζηαίλνληάο ηνλ απφ ηνπο λεθξνχο.
Μφιηο, φκσο, άθνπζαλ γηα αλάζηαζε λεθξψλ, άιινη κελ ριεχαδαλ, άιινη δε είπαλ: Γηα ην
ζέκα απηφ, ζα ζε αθνχζνπκε μαλά. Καη έηζη ν Παχινο βγήθε απφ αλάκεζά ηνπο. Όκσο,
κεξηθνί άλδξεο πξνζθνιιήζεθαλ ζ' απηφλ, θαη πίζηεςαλ αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη ν
Αξενπαγίηεο Γηνλχζηνο, θαη κία γπλαίθα, κε ην φλνκα Γάκαξε, θαη άιινη καδί κ' απηνχο. Ο

ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ
αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 98:1,4
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηεξά καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Φάιαηε ζηνλ Κχξην λέν ηξαγνχδη επεηδή. Ο Κχξηνο έθαλε ζαπκαζηά έξγα.
Αιαιάμηε ζηνλ Κχξην, φιε ε γε επθξαίλεζηε θαη αγάιιεζηε θαη ςαικσδείηε.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 20:19-31
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Σν βξάδπ, ινηπφλ, εθείλεο ηήο εκέξαο, ηελ πξψηε εκέξα ηήο εβδνκάδαο, ελψ νη
ζχξεο ήζαλ θιεηζκέλεο, φπνπ ήζαλ ζπγθεληξσκέλνη νη καζεηέο εμαηηίαο ηνχ θφβνπ ησλ
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Ηνπδαίσλ, ν Ηεζνχο ήξζε, θαη ζηάζεθε ζην κέζνλ, θαη ηνπο ιέεη: Δηξήλε ζε ζαο. Καη φηαλ ην
είπε απηφ, ηνπο έδεημε ηα ρέξηα θαη ηελ πιεπξά ηνπ. Υάξεθαλ, ινηπφλ, νη καζεηέο πνπ είδαλ
ηνλ Κχξην. Καη μαλά ν Ηεζνχο είπε ζ' απηνχο: Δηξήλε ζε ζαο φπσο κε απέζηεηιε ν Παηέξαο,
θαη εγψ απνζηέιισ εζάο. Καη κφιηο ην είπε απηφ, θχζεμε πξνο απηνχο, θαη ηνπο ιέεη:
Λάβεηε Πλεχκα Άγην. Αλ ηηο ακαξηίεο θάπνησλ ζπγρσξέζεηε, είλαη ζ' απηνχο ζπγρσξεκέλεο
αλ θάπνησλ ηηο θξαηάηε, είλαη θξαηεκέλεο. Ο Θσκάο, φκσο, έλαο απφ ηνπο 12, πνπ ιέγεηαη
Γίδπκνο, δελ ήηαλ καδί ηνπο φηαλ ήξζε ν Ηεζνχο. Σνπ έιεγαλ, ινηπφλ, νη άιινη καζεηέο:
Δίδακε ηνλ Κχξην. Καη εθείλνο είπε ζ' απηνχο: Αλ δελ δσ ζηα ρέξηα ηνπ ην ζεκάδη ησλ
θαξθηψλ, θαη δελ βάισ ην δάρηπιφ κνπ ζην ζεκάδη ησλ θαξθηψλ, θαη δελ βάισ ην ρέξη κνπ
ζηελ πιεπξά ηνπ, δελ ζα πηζηέςσ. Καη έπεηηα απφ νθηψ εκέξεο, νη καζεηέο ηνπ ήζαλ πάιη
κέζα ζην ζπίηη, θαη ν Θσκάο καδί ηνπο. Δλψ νη ζχξεο ήζαλ θιεηζκέλεο, έξρεηαη ν Ηεζνχο,
θαη ζηάζεθε ζην κέζνλ, θαη είπε: Δηξήλε ζε ζαο. Έπεηηα, ιέεη ζηνλ Θσκά: Φέξε εδψ ην
δάρηπιφ ζνπ, θαη δεο ηα ρέξηα κνπ θαη θέξε ην ρέξη ζνπ θαη βάιε ζηελ πιεπξά κνπ θαη κε
γίλεζαη άπηζηνο, αιιά πηζηφο. Καη ν Θσκάο απνθξίζεθε, θαη είπε ζ' απηφλ: Ο Κχξηφο κνπ,
θαη ν Θεφο κνπ. Ο Ηεζνχο ιέεη ζ' απηφλ: Θσκά, επεηδή κε είδεο, πίζηεςεο καθάξηνη φζνη δελ
είδαλ, θαη πίζηεςαλ. Καη πνιιά άιια ζαχκαηα έθαλε ν Ηεζνχο κπξνζηά ζηνπο καζεηέο ηνπ,
πνπ δελ είλαη γξακκέλα ζε ηνχην ην βηβιίν. Σνχηα, φκσο, γξάθηεθαλ, γηα λα πηζηέςεηε φηη ν
Ηεζνχο είλαη ν Υξηζηφο, ν Τηφο ηνχ Θενχ, θαη πηζηεχνληαο λα έρεηε δσή ζην φλνκά ηνπ.

ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΗΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 27:13,14
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Αιινίκνλν, αλ δελ πίζηεπα λα δσ ηα αγαζά ηνχ Κπξίνπ κέζα ζε γε δσληαλψλ
αλζξψπσλ! Πξφζκελε ηνλ Κχξην αλδξίδνπ, θαη αο ελδπλακσζεί ε θαξδηά ζνπ θαη πξφζκελε
ηνλ Κχξην.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 14:23-33
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη αθνχ απέιπζε ηα πιήζε, αλέβεθε ζην βνπλφ θαη' ηδίαλ γηα λα πξνζεπρεζεί. Καη
φηαλ έγηλε βξάδπ, ήηαλ εθεί κφλνο. Καη ην πινίν ήηαλ ήδε ζην κέζνλ ηεο ζάιαζζαο,
βαζαληδφκελν απφ ηα θχκαηα επεηδή, ν άλεκνο ήηαλ ελάληηνο. Καη θαηά ηελ ηέηαξηε θπιαθή
ηεο λχρηαο, ν Ηεζνχο πήγε πξνο απηνχο, πεξπαηψληαο επάλσ ζηε ζάιαζζα. Καη νη καζεηέο,
βιέπνληάο ηνλ λα πεξπαηάεη επάλσ ζηε ζάιαζζα, ηαξάρηεθαλ, ιέγνληαο φηη: Δίλαη
θάληαζκα· θαη απφ ηνλ θφβν, έθξαμαλ. Ακέζσο, φκσο, ν Ηεζνχο ηνχο κίιεζε, ιέγνληαο:
Έρεηε ζάξξνο εγψ είκαη κε θνβάζηε. Καη απνθξηλφκελνο ζ' απηφλ ν Πέηξνο είπε: Κχξηε, αλ
είζαη εζχ, πξφζηαμε κε λα έξζσ ζε ζέλα επάλσ ζηα λεξά. Καη εθείλνο είπε: Έια. Καη αθνχ
ν Πέηξνο θαηέβεθε απφ ην πινίν, πεξπάηεζε επάλσ ζηα λεξά, γηα λα έξζεη ζηνλ Ηεζνχ.
Βιέπνληαο, φκσο, ηνλ άλεκν δπλαηφλ, θνβήζεθε θαη θαζψο άξρηζε λα θαηαπνληίδεηαη,
έθξαμε, ιέγνληαο: Κχξηε, ζψζε κε. Καη ν Ηεζνχο απιψλνληαο ακέζσο ην ρέξη, ηνλ έπηαζε,
θαη ηνπ ιέεη: Οιηγφπηζηε, ζε ηη δίζηαζεο; Καη φηαλ κπήθαλ ζην πινίν, ζηακάηεζε ν άλεκνο.
Καη εθείλνη πνπ ήζαλ κέζα ζην πινίν, κφιηο ήξζαλ, ηνλ πξνζθχλεζαλ, ιέγνληαο: Αιεζηλά,
είζαη Τηφο ηνχ Θενχ.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 112:4,6,7
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Φσο αλαηέιιεη ζην ζθνηάδη γηα ηνπο επζείο είλαη ειεήκνλαο, θαη νηθηίξκνλαο, θαη
δίθαηνο. Ο δίθαηνο ζα είλαη ζε παληνηηλή αλάκλεζε. Απφ θαθή θήκε δελ ζα θνβεζεί ε
θαξδηά ηνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 8:23-27
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη φηαλ κπήθε κέζα ζην πινίν, ηνλ αθνινχζεζαλ νη καζεηέο ηνπ. Καη μάθλνπ, κηα
κεγάιε ηξηθπκία έγηλε ζηε ζάιαζζα, ψζηε ην πινίν ζθεπαδφηαλ απφ ηα θχκαηα θη απηφο
θνηκφηαλ. Καη νη καζεηέο ηνπ, αθνχ ήξζαλ ζ' απηφλ, ηνλ μχπλεζαλ, ιέγνληαο: Κχξηε, ζψζε
καο, ραλφκαζηε. Καη ηνπο ιέεη: Γηαηί είζηε δεηινί, νιηγφπηζηνη; Σφηε, θαζψο ζεθψζεθε,
επηηίκεζε ηνπο αλέκνπο θαη ηε ζάιαζζα, θαη έγηλε κεγάιε γαιήλε. Καη νη άλζξσπνη
ζαχκαζαλ, ιέγνληαο: Ση είδνπο άλζξσπνο είλαη απηφο, πνπ θαη νη άλεκνη θαη ε ζάιαζζα ηνλ
ππαθνχλ!

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 1:1-4
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο, ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Παχινο, δνχινο ηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ, θαιεζκέλνο απφζηνινο, μερσξηζκέλνο γηα ην
επαγγέιην ηνπ Θενχ, (πνπ πξνυπνζρέζεθε, δηακέζνπ ησλ πξνθεηψλ ηνπ, κέζα ζηηο άγηεο
γξαθέο), γηα ηνλ Τηφ ηνπ, πνπ γελλήζεθε απφ ην ζπέξκα ηνχ Γαβίδ θαηά ηε ζάξθα, θαη
απνδείρζεθε Τηφο ηνχ Θενχ κε δχλακε, ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηήο αγηνζχλεο, κε ηελ
αλάζηαζε απφ ηνπο λεθξνχο, ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ ηνχ Κπξίνπ καο. Ζ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 1:1-7
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
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Δθείλν πνπ ήηαλ απφ ηελ αξρή, εθείλν πνπ αθνχζακε, εθείλν πνπ είδακε κε ηα
κάηηα καο, εθείλν πνπ ηε ζέα ηνπ θνηηάμακε θαη ηα ρέξηα καο ςειάθεζαλ, γηα ηνλ Λφγν ηήο
δσήο, (θαη ε δσή θαλεξψζεθε, θαη είδακε θαη δίλνπκε καξηπξία θαη εμαγγέιινπκε ζε ζαο
ηελ αηψληα δσή, πνπ ήηαλ πξνο ηνλ Παηέξα θαη θαλεξψζεθε ζε καο) εθείλν πνπ είδακε θαη
αθνχζακε, εμαγγέιινπκε θαη ζε ζαο, γηα λα έρεηε θη εζείο θνηλσλία καδί καο θαη ε δηθή καο,
κάιηζηα, θνηλσλία είλαη καδί κε ηνλ Παηέξα θαη καδί κε ηνλ Τηφ ηνπ, ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ. Κη
απηά ηα γξάθνπκε ζε ζαο, ψζηε ε ραξά ζαο λα είλαη πιήξεο. Καη απηή είλαη ε ππφζρεζε,
ηελ νπνία αθνχζακε απ' απηφλ θαη ηελ αλαγγέιινπκε ζε ζαο, φηη: Ο Θεφο είλαη θσο θαη ζ'
απηφλ δελ ππάξρεη θαλέλα ζθνηάδη. Αλ πνχκε φηη έρνπκε θνηλσλία καδί ηνπ θαη πεξπαηάκε
ζην ζθνηάδη, ιέκε ςέκαηα θαη δελ πξάηηνπκε ηελ αιήζεηα. Αλ, φκσο, πεξπαηάκε κέζα ζην
θσο, φπσο απηφο είλαη κέζα ζην θσο, έρνπκε θνηλσλία ν έλαο κε ηνλ άιινλ, θαη ην αίκα ηνχ
Ηεζνχ Υξηζηνχ, ηνπ Τηνχ ηνπ, καο θαζαξίδεη απφ θάζε ακαξηία. Μελ αγαπάηε ηνλ

θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 4:1-4
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Καη ελψ απηνί κηινχζαλ ζηνλ ιαφ, ήξζαλ ελαληίνλ ηνπο νη ηεξείο θαη ν ζηξαηεγφο
ηνχ ηεξνχ θαη νη αδδνπθαίνη, αγαλαθηψληαο, επεηδή δίδαζθαλ ηνλ ιαφ, θαη θήξπηηαλ
δηακέζνπ ηνπ Ηεζνχ ηελ αλάζηαζε απφ ηνπο λεθξνχο θαη έβαιαλ επάλσ ηνπο ηα ρέξηα, θαη
ηνπο έβαιαλ ζε θχιαμε κέρξη ηελ επφκελε εκέξα επεηδή, ήηαλ ήδε εζπέξα. Πνιινί,
κάιηζηα, απφ εθείλνπο πνπ άθνπζαλ ηνλ ιφγν πίζηεςαλ θαη ν αξηζκφο ησλ αλδξψλ έγηλε
πεξίπνπ 5.000. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 70:5
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Δζχ είζαη βνήζεηά κνπ θαη ειεπζεξσηήο κνπ Κχξηε, κε βξαδχλεηο. Δγψ, φκσο, είκαη
θησρφο θαη πέλεηαο Θεέ, θάλε γξήγνξα λα κε ειεπζεξψζεηο

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 3:31- 36
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Απηφο πνπ έξρεηαη απφ επάλσ, είλαη ππεξάλσ φισλ απηφο πνπ είλαη απφ ηε γε, απφ
ηε γε είλαη, θαη απφ ηε γε κηιάεη απηφο πνπ έξρεηαη απφ ηνλ νπξαλφ, είλαη ππεξάλσ φισλ.
Καη εθείλν πνπ είδε θαη άθνπζε, απηφ δίλεη σο καξηπξία θαη θαλέλαο δελ δέρεηαη ηε
καξηπξία ηνπ. Όπνηνο δερζεί ηε καξηπξία ηνπ, επηζθξάγηζε φηη ν Θεφο είλαη αιεζήο.
Γεδνκέλνπ φηη, εθείλνο, πνπ ν Θεφο ηνλ απέζηεηιε, κηιάεη ηα ιφγηα ηνχ Θενχ επεηδή, ν Θεφο
δελ ηνπ δίλεη ην Πλεχκα κε κέηξν. Ο Παηέξαο αγαπάεη ηνλ Τηφ, θαη φια ηα έδσζε ζην ρέξη
ηνπ. Όπνηνο πηζηεχεη ζηνλ Τηφ, έρεη αηψληα δσή φπνηνο, φκσο, απεηζεί ζηνλ Τηφ, δελ ζα δεη
δσή, αιιά ε νξγή ηνχ Θενχ κέλεη επάλσ ηνπ.

ΗΜΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 9:19
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ήθσ, Κχξηε αο κε ππεξηζρχεη άλζξσπνο αο θξηζνχλ κπξνζηά ζνπ ηα έζλε.
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Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 17:19-23
Ο εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη σηήξαο καο
Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα ακήλ.
Σφηε, θαζψο νη καζεηέο πιεζίαζαλ ηδηαηηέξσο ηνλ Ηεζνχ, είπαλ: Γηαηί εκείο δελ
κπνξέζακε λα ην βγάινπκε; Καη ν Ηεζνχο είπε ζ' απηνχο: Δμαηηίαο ηεο απηζηίαο ζαο επεηδή,
ζαο δηαβεβαηψλσ: Αλ έρεηε πίζηε ζαλ θφθθνλ ζηλαπηνχ, ζα πείηε ζ' απηφ ην βνπλφ: Πήγαηλε
απφ εδψ εθεί, θαη ζα πάεη, θαη δελ ζα είλαη ζε ζαο ηίπνηε αδχλαην ηνχην, κάιηζηα, ην γέλνο
δελ βγαίλεη, παξά κνλάρα κε πξνζεπρή θαη λεζηεία. Καη ελψ δηέκελαλ ζηε Γαιηιαία, ν
Ηεζνχο είπε ζ' απηνχο: Ο Τηφο ηνπ αλζξψπνπ πξφθεηηαη λα παξαδνζεί ζε ρέξηα αλζξψπσλ
θαη ζα ηνλ ζαλαηψζνπλ, θαη ηελ ηξίηε εκέξα ζα αλαζηεζεί. Καη ιππήζεθαλ ππεξβνιηθά.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 7:6,8
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ήθσ, Κχξηε, ζηελ νξγή ζνπ πςψζνπ, εμαηηίαο ηήο ιχζζαο ησλ ερζξψλ κνπ ζήθσ
επάλσ γηα κέλα. Κξίλε κε, Κχξηε, ζχκθσλα κε ηε δηθαηνζχλε κνπ, θαη ζχκθσλα κε ηελ
αθεξαηφηεηά κνπ, πνπ είλαη κέζα κνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 9:27-31
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ελψ αλαρσξνχζε απφ εθεί, ηνλ αθνινχζεζαλ δχν ηπθινί, θξάδνληαο θαη
ιέγνληαο: Διέεζέ καο, γηε ηνχ Γαβίδ. Καη φηαλ κπήθε κέζα ζην ζπίηη, νη ηπθινί ηνλ
πιεζίαζαλ, θαη ν Ηεζνχο ηνχο ιέεη: Πηζηεχεηε φηη κπνξψ λα ην θάλσ απηφ; Σνπ ιέλε: Ναη,
Κχξηε. Σφηε, άγγημε ηα κάηηα ηνπο, ιέγνληαο: χκθσλα κε ηελ πίζηε ζαο αο γίλεη ζε ζαο.
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Καη αλνίρηεθαλ ηα κάηηα ηνπο. Καη ν Ηεζνχο ηνχο πξφζηαμε έληνλα, ιέγνληαο: Πξνζέρεηε,
αο κε ην μέξεη απηφ θαλέλαο. Δθείλνη, φκσο, ηνλ δηαθήκηζαλ ζε φιε ηελ πεξηνρή εθείλε.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 1:7-10
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο, ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Πξνο φινπο φζνπο είλαη ζηε Ρψκε, αγαπεηνχο ηνχ Θενχ, πξνζθαιεζκέλνπο αγίνπο,
ράξε λα είλαη ζε ζαο θαη εηξήλε απφ ηνλ Θεφ ηνλ Παηέξα καο, θαη ηνλ Κχξην Ηεζνχ Υξηζηφ.
Πξψηα κελ επραξηζηψ ηνλ Θεφ κνπ δηακέζνπ ηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ γηα φινπο ζαο, γηα ηνλ
ιφγν φηη ε πίζηε ζαο εμαγγέιιεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν επεηδή, ν Θεφο κνπ είλαη κάξηπξαο,
ηνλ νπνίν ηνλ ιαηξεχσ κε ην πλεχκα κνπ ζην επαγγέιην ηνπ Τηνχ ηνπ, φηη αδηάθνπα ζαο
ζπκάκαη, θαζψο πάληνηε δένκαη ζηηο πξνζεπρέο κνπ, κήπσο θαηά θάπνηνλ ηξφπν αμησζψ
θάπνηε, κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, λα έξζσ ζε ζαο. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο

έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 1:6-10
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Αλ πνχκε φηη έρνπκε θνηλσλία καδί ηνπ θαη πεξπαηάκε ζην ζθνηάδη, ιέκε ςέκαηα
θαη δελ πξάηηνπκε ηελ αιήζεηα. Αλ, φκσο, πεξπαηάκε κέζα ζην θσο, φπσο απηφο είλαη κέζα
ζην θσο, έρνπκε θνηλσλία ν έλαο κε ηνλ άιινλ, θαη ην αίκα ηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ηνπ Τηνχ
ηνπ, καο θαζαξίδεη απφ θάζε ακαξηία. Αλ πνχκε φηη δελ έρνπκε ακαξηία, εμαπαηνχκε ηνλ
εαπηφ καο θαη ε αιήζεηα δελ ππάξρεη κέζα καο. Αλ νκνινγνχκε ηηο ακαξηίεο καο, ν Θεφο
είλαη πηζηφο θαη δίθαηνο ψζηε λα ζπγρσξήζεη ζε καο ηηο ακαξηίεο, θαη λα καο θαζαξίζεη απφ
θάζε αδηθία. Αλ πνχκε φηη δελ ακαξηήζακε, θάλνπκε απηφλ ςεχηε θαη ν ιφγνο ηνπ δελ
ππάξρεη κέζα καο. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν

θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
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ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 4:5-7
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Καη ηελ επφκελε εκέξα ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ Ηεξνπζαιήκ νη άξρνληέο ηνπο θαη νη
πξεζβχηεξνη θαη νη γξακκαηείο, θαη ν Άλλαο ν αξρηεξέαο θαη ν Κατάθαο θαη ν Ησάλλεο θαη ν
Αιέμαλδξνο, θαη φζνη ήζαλ απφ αξρηεξαηηθφ γέλνο. Καη αθνχ ηνπο έζηεζαλ ζην κέζνλ,
ξσηνχζαλ: Με πνηα δχλακε ή κε πνην φλνκα ην πξάμαηε εζείο απηφ; Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ.
Φαλμόρ 7:6-8
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί ακήλ.
ήθσ, Κχξηε, ζηελ νξγή ζνπ πςψζνπ,ζήθσ επάλσ γηα κέλα, γηα ηελ θξίζε πνπ
πξφζηαμεο. Eπίζηξεςε, θάζεζε ςειφηεξα απ' απηή, ζε χςνο. Ο Κχξηνο ζα θξίλεη ηνχο
ιανχο.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 5:22-24
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Γεδνκέλνπ φηη, νχηε ν Παηέξαο θξίλεη θαλέλαλ, αιιά ζηνλ Τηφ έδσζε φιε ηελ
θξίζε γηα λα ηηκνχλ φινη ηνλ Τηφ, φπσο ηηκνχλ ηνλ Παηέξα. Δθείλνο πνπ δελ ηηκάεη ηνλ Τηφ,
δελ ηηκάεη ηνλ Παηέξα πνπ ηνλ απέζηεηιε. αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα, φηη εθείλνο πνπ
αθνχεη ηνλ ιφγν κνπ, θαη πηζηεχεη ζ' απηφλ πνπ κε απέζηεηιε, έρεη αηψληα δσή, θαη ζε θξίζε
δελ έξρεηαη, αιιά έρεη ήδε κεηαβεί απφ ηνλ ζάλαην ζηε δσή.
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ΗΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 41:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Κχξηνο ζα ηνλ θπιάμεη, θαη ζα δηαηεξήζεη ηε δσή ηνπ καθάξηνο ζα είλαη επάλσ
ζηε γε θαη δελ ζα ηνλ παξαδψζεηο ζηελ επηζπκία ησλ ερζξψλ ηνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 9:36-38
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Καη βιέπνληαο ηα πιήζε, ζπιαρλίζηεθε γη' απηά, επεηδή ήζαλ βαζαληζκέλα θαη
ζθνξπηζκέλα ζαλ πξφβαηα πνπ δελ είραλ πνηκέλα. Σφηε, ιέεη ζηνπο καζεηέο ηνπ: Ο κελ
ζεξηζκφο είλαη πνιχο, νη εξγάηεο φκσο είλαη ιίγνη παξαθαιέζηε, ινηπφλ, ηνλ θχξην ηνπ
ζεξηζκνχ λα βγάιεη εξγάηεο ζηνλ ζεξηζκφ ηνπ.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 63:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θεέ, εζχ είζαη ν Θεφο κνπ ζε δεηάσ απφ ην πξσί ζε δηςάεη ε ςπρή κνπ, ζε πνζεί ε
ζάξθα κνπ, κέζα ζε γε έξεκε, μεξή, θαη άλπδξε γηα λα βιέπσ ηε δχλακή ζνπ θαη ηε δφμα
ζνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 9:32-35
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ελψ απηνί έβγαηλαλ έμσ, μάθλνπ, έθεξαλ ζ' απηφλ έλαλ δαηκνληδφκελν θνπθφ.
Καη αθνχ βγήθε ην δαηκφλην, ν θνπθφο κίιεζε θαη ηα πιήζε ζαχκαζαλ, ιέγνληαο φηη: Πνηέ
δελ θάλεθε έλα ηέηνην πξάγκα ζηνλ Ηζξαήι. Οη Φαξηζαίνη, φκσο, έιεγαλ: Γηακέζνπ ηνχ
άξρνληα ησλ δαηκνλίσλ βγάδεη ηα δαηκφληα. Καη ν Ηεζνχο πεξηεξρφηαλ φιεο ηηο πφιεηο θαη
ηηο θσκνπφιεηο, δηδάζθνληαο ζηηο ζπλαγσγέο ηνπο, θαη θεξχηηνληαο ην επαγγέιην ηεο
βαζηιείαο, θαη ζεξαπεχνληαο θάζε λφζν θαη θάζε αζζέλεηα ζηνλ ιαφ.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 1:11-13
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο, επινγία ηνπ αο είλαη
καδί καο ακήλ.
Δπεηδή, επηπνζψ λα ζαο δσ, γηα λα ζαο κεηαδψζσ θάπνην πλεπκαηηθφ ράξηζκα γηα
ηε ζηήξημή ζαο θη απηφ είλαη, ην λα ζπκπαξεγνξεζψ αλάκεζά ζαο κε ηελ θνηλή πίζηε, θαη
ηε δηθή ζαο θαη ηε δηθή κνπ. Μάιηζηα, δελ ζέισ αδειθνί λα αγλνείηε, φηη πνιιέο θνξέο
κειέηεζα λα έξζσ ζε ζαο, (εκπνδίζηεθα, φκσο, κέρξη ηψξα), γηα λα απνιαχζσ θάπνηνλ
θαξπφ θαη αλάκεζά ζαο, θαζψο θαη αλάκεζα ζηα ππφινηπα έζλε. Ζ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
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Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 2:1-6
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Παηδάθηα κνπ, απηά ζαο ηα γξάθσ, γηα λα κε ακαξηήζεηε· αλ, φκσο, θάπνηνο
ακαξηήζεη, έρνπκε παξάθιεην πξνο ηνλ Παηέξα, ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ ηνλ Γίθαην. Κη απηφο
είλαη κέζνλ εμηιαζκνχ γηα ηηο ακαξηίεο καο· θαη φρη κνλάρα γηα ηηο δηθέο καο, αιιά θαη γηα
ηηο ακαξηίεο φινπ ηνχ θφζκνπ. Καη κε ηνχην γλσξίδνπκε φηη ηνλ γλσξίζακε, αλ ηεξνχκε ηηο
εληνιέο ηνπ. Δθείλνο πνπ ιέεη φηη: Σνλ γλψξηζα, θαη δελ ηεξεί ηηο εληνιέο ηνπ, είλαη ςεχηεο,
θαη κέζα ζ' απηφλ ε αιήζεηα δελ ππάξρεη φπνηνο, φκσο, ηεξεί ηνλ ιφγν ηνπ, ε αγάπε ηνχ
Θενχ κέζα ζ' απηφλ έθηαζε πξαγκαηηθά ζε ηέιεην βαζκφ. Με ηνχην γλσξίδνπκε φηη
βξηζθφκαζηε ζπλδεδεκέλνη κ' απηφλ. Όπνηνο ιέεη φηη κέλεη ζ' απηφλ, νθείιεη, φπσο εθείλνο
πεξπάηεζε, έηζη θη απηφο λα πεξπαηάεη. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ

θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην
ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 4:8-12
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Σφηε, ν Πέηξνο, αθνχ έγηλε πιήξεο απφ Άγην Πλεχκα, ηνπο είπε: Άξρνληεο ηνπ ιανχ
θαη πξεζβχηεξνη ηνπ Ηζξαήι, αλ εκείο αλαθξηλφκαζηε ζήκεξα γηα επεξγεζία ζε έλαλ
άλζξσπν πνπ ήηαλ αζζελήο, κε πνηα δχλακε απηφο γηαηξεχηεθε, αο είλαη γλσζηφ ζε φινπο
εζάο, θαη ζε νιφθιεξν ηνλ ιαφ ηνχ Ηζξαήι φηη, δηακέζνπ ηνχ νλφκαηνο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ,
ηνπ Ναδσξαίνπ, πνπ εζείο ζηαπξψζαηε, ηνλ νπνίν ν Θεφο ηνλ αλέζηεζε απφ ηνπο λεθξνχο,
δηακέζνπ απηνχ παξαζηέθεηαη απηφο κπξνζηά ζαο πγηήο. Απηφο είλαη ε πέηξα, πνπ
εμνπζελψζεθε απφ ζαο ηνπο νηθνδνκνχληεο, ε νπνία έγηλε αθξνγσληαία πέηξα. Καη δελ
ππάξρεη δηακέζνπ θαλελφο άιινπ ε ζσηεξία επεηδή, νχηε άιιν φλνκα είλαη δνζκέλν θάησ
απφ ηνλ νπξαλφ αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, δηακέζνπ ηνχ νπνίνπ πξέπεη λα ζσζνχκε. Ο

ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ
αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
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Φαλμόρ 9:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα ζε δνμνινγήζσ, Κχξηε, κε φιε κνπ ηελ θαξδηά ζα δηεγεζψ φια ηα ζαπκάζηά ζνπ.
Θα επθξαλζψ θαη ζα παλεγπξίζσ ζε ζέλα ζα ςαικσδήζσ ζην φλνκά ζνπ, Ύςηζηε.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 5:31-37
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Αλ εγψ δίλσ καξηπξία γηα ηνλ εαπηφ κνπ, ε καξηπξία κνπ δελ είλαη αιεζηλή. Άιινο
είλαη εθείλνο πνπ δίλεη καξηπξία γηα κέλα θαη μέξσ φηη είλαη αιεζηλή ε καξηπξία πνπ δίλεη
γηα κέλα. Δζείο ζηείιαηε αλζξψπνπο ζηνλ Ησάλλε θαη έδσζε καξηπξία γηα ηελ αιήζεηα.
Δγψ, φκσο, απφ άλζξσπν δελ παίξλσ ηε καξηπξία αιιά, ηα ιέσ απηά, γηα λα ζσζείηε εζείο.
Δθείλνο ήηαλ ην ιπρλάξη, πνπ θαηγφηαλ θαη έθεγγε θη εζείο ζειήζαηε λα αγαιιηαζηείηε
πξνζσξηλά ζην θσο ηνπ. Δγψ, φκσο, έρσ ηε καξηπξία κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηνχ Ησάλλε
επεηδή, ηα έξγα πνπ κνπ έδσζε ν Παηέξαο γηα λα ηα ηειεηψζσ, απηά ηα έξγα πνπ εγψ θάλσ,
δίλνπλ καξηπξία γηα κέλα, φηη ν Παηέξαο κε απέζηεηιε. Καη ν Παηέξαο πνπ κε απέζηεηιε,
απηφο έδσζε καξηπξία γηα κέλα. Οχηε θσλή ηνπ αθνχζαηε πνηέ νχηε φςε ηνπ είδαηε.

ΗΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

52

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 90:14
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Υφξηαζέ καο κε ην έιεφο ζνπ απφ ην πξσί, θαη ζα αγαιιφκαζηε θαη ζα
επθξαηλφκαζηε ζε φιεο ηηο εκέξεο καο.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 11:11-15
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
αο δηαβεβαηψλσ, αλάκεζα ζ' εθείλνπο πνπ γελλήζεθαλ απφ γπλαίθεο δελ
ζεθψζεθε κεγαιχηεξνο απφ ηνλ Βαπηηζηή Ησάλλε φκσο, ν κηθξφηεξνο ζηε βαζηιεία ησλ
νπξαλψλ είλαη κεγαιχηεξνο απ' απηφλ. Καη απφ ηηο εκέξεο ηνχ Βαπηηζηή Ησάλλε κέρξη απηή
ηε ζηηγκή, ε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ βηάδεηαη, θαη νη βηαζηέο ηελ αξπάδνπλ. Δπεηδή, φινη νη
πξνθήηεο θαη ν λφκνο πξνθήηεπζαλ κέρξη ηνλ Ησάλλε. Καη αλ ζέιεηε λα ην δερζείηε, απηφο
είλαη ν Ζιίαο, πνπ επξφθεηην λα έξζεη. Όπνηνο έρεη απηηά γηα λα αθνχεη, αο αθνχεη.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 5:3,4
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Κχξηε, ην πξσί ζα αθνχζεηο ηε θσλή κνπ ην πξσί ζα παξαζηαζψ ζε ζέλα, θαη ζα
πξνζδνθψ. Δπεηδή, εζχ δελ είζαη Θεφο, πνπ ζέιεηο ηελ αζέβεηα ν πνλεξεπφκελνο δελ ζα
θαηνηθεί θνληά ζνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 11:2-6
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη φηαλ ν Ησάλλεο, κέζα ζηε θπιαθή, άθνπζε ηα έξγα ηνχ Υξηζηνχ, έζηεηιε δχν
απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, θαη ηνπ είπε: Δζχ είζαη απηφο πνπ έξρεηαη ή άιινλ πεξηκέλνπκε; Καη
απαληψληαο ν Ηεζνχο, ηνπο είπε: Πεγαίλεηε θαη αλαγγείιαηε ζηνλ Ησάλλε, φζα αθνχηε θαη
βιέπεηε ηπθινί μαλαβιέπνπλ, θαη ρσινί πεξπαηνχλ ιεπξνί θαζαξίδνληαη, θαη θνπθνί αθνχλ
λεθξνί αλαζηαίλνληαη, θαη θησρνί επαγγειίδνληαη. Καη καθάξηνο είλαη φπνηνο δελ
ζθαλδαιηζηεί κε κέλα.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 1:16-17
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο, ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Δπεηδή, δελ ληξέπνκαη, βέβαηα, ην επαγγέιην ηνπ Υξηζηνχ γηα ηνλ ιφγν φηη, είλαη
δχλακε Θενχ πξνο ζσηεξία ζε θάζε έλαλ πνπ πηζηεχεη, θαη ζηνλ Ηνπδαίν, πξψηα, θαη ζηνλ
Έιιελα επεηδή, δηακέζνπ απηνχ ε δηθαηνζχλε ηνχ Θενχ απνθαιχπηεηαη απφ πίζηε ζε πίζηε,
θαζψο είλαη γξακκέλν: «Ο δίθαηνο, βέβαηα, ζα δήζεη κε πίζηε». Ζ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 2:7-10
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
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Αδειθνί, δελ ζαο γξάθσ θαηλνχξγηα εληνιή, αιιά παιηά εληνιή, πνπ είραηε απφ ηελ
αξρή ε παιηά εληνιή είλαη ν ιφγνο πνπ αθνχζαηε εμαξρήο. Πάιη θαηλνχξγηα εληνιή γξάθσ
ζε ζαο, απηφ πνπ είλαη αιεζηλφ ζ' απηφλ θαη ζε ζαο επεηδή, ην ζθνηάδη παξέξρεηαη, θαη ην
αιεζηλφ θσο ήδε θέγγεη. Δθείλνο πνπ ιέεη φηη είλαη κέζα ζην θσο, αιιά κηζεί ηνλ αδειθφ
ηνπ, είλαη κέρξη ηψξα κέζα ζην ζθνηάδη. Δθείλνο πνπ αγαπάεη ηνλ αδειθφ ηνπ κέλεη κέζα
ζην θσο, θαη ζθάλδαιν ζ' απηφλ δελ ππάξρεη. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη

ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί
ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αησλία, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 4:13-18
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Καη βιέπνληαο ηελ παξξεζία ηνχ Πέηξνπ θαη ηνπ Ησάλλε, θαη θαζψο
πιεξνθνξήζεθαλ φηη είλαη άλζξσπνη αγξάκκαηνη θαη ηδηψηεο, ζαχκαδαλ, θαη ηνπο
αλαγλψξηδαλ φηη ήζαλ καδί κε ηνλ Ηεζνχ. Βιέπνληαο, κάιηζηα, ηνλ άλζξσπν πνπ είρε
ζεξαπεπζεί λα ζηέθεηαη καδί ηνπο, δελ είραλ ηίπνηε λα αληείπνπλ. Καη αθνχ ηνπο πξφζηαμαλ
λα βγνπλ έμσ απφ ην ζπλέδξην, έθαλαλ κεηαμχ ηνπο ζπκβνχιην, ιέγνληαο: Ση ζα θάλνπκε ζ'
απηνχο ηνχο αλζξψπνπο; Δπεηδή, φηη έλα αμηνζεκείσην ζαχκα έγηλε κελ δηακέζνπ απηψλ,
είλαη θαλεξφ ζε φινπο φζνπο θαηνηθνχλ ζηελ Ηεξνπζαιήκ, θαη δελ κπνξνχκε λα ην
αξλεζνχκε αιιά, γηα λα κε δηαδνζεί πεξηζζφηεξν ζηνλ ιαφ, αο ηνπο απεηιήζνπκε απζηεξά
λα κε κηινχλ πιένλ ζην φλνκα ηνχην ζε θαλέλαλ άλζξσπν. Καη αθνχ ηνπο θάιεζαλ, ηνπο
παξήγγεηιαλ λα κε κηινχλ θαζφινπ νχηε λα δηδάζθνπλ ζην φλνκα ηνπ Ηεζνχ. Ο ιφγνο ηνπ

Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ
Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 8:4,5
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Ση είλαη ν άλζξσπνο, ψζηε λα ηνλ ζπκάζαη; Ή, ν γηνο ηνχ αλζξψπνπ, ψζηε λα ηνλ
επηζθέπηεζαη; Με δφμα θαη ηηκή ηνλ ζηεθάλσζεο.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 5:39-47
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Δξεπλάηε ηηο γξαθέο, επεηδή εζείο λνκίδεηε φηη κέζα ζ' απηέο έρεηε αηψληα δσή θαη
εθείλεο είλαη πνπ δίλνπλ καξηπξία γηα κέλα. Όκσο, δελ ζέιεηε λα έξζεηε ζε κέλα, γηα λα
έρεηε δσή. Γφμα απφ αλζξψπνπο δελ παίξλσ αιιά, ζαο γλψξηζα, φηη δελ έρεηε κέζα ζαο ηελ
αγάπε ηνχ Θενχ. Δγψ ήξζα ζην φλνκα ηνπ Παηέξα κνπ, θαη δελ κε δέρεζηε αλ έξζεη άιινο
ζην δηθφ ηνπ φλνκα, εθείλνλ ζα ηνλ δερζείηε. Πψο κπνξείηε εζείο λα πηζηέςεηε, νη νπνίνη
παίξλεηε δφμα ν έλαο απφ ηνλ άιινλ, θαη δελ δεηάηε ηε δφμα, εθείλε απφ ηνλ κφλν Θεφ; Με
λνκίδεηε φηη εγψ ζα ζαο θαηεγνξήζσ απέλαληη ζηνλ Παηέξα ππάξρεη ν θαηήγνξφο ζαο, ν
Μσπζήο, ζηνλ νπνίν εζείο ειπίζαηε. Δπεηδή, αλ πηζηεχαηε ζηνλ Μσπζή, ζα πηζηεχαηε ζε
κέλα δεδνκέλνπ φηη, γηα κέλα εθείλνο έγξαςε. Αιιά, αλ ζε φζα εθείλνο έγξαςε δελ
πηζηεχεηε, πψο ζα πηζηέςεηε ζηα δηθά κνπ ιφγηα;

ΗΜΔΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 16:9
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γη' απηφ, ε θαξδηά κνπ επθξάλζεθε θαη ε γιψζζα κνπ αγαιιίαζε αθφκα θαη ε
ζάξθα κνπ ζα αλαπαπζεί κε ειπίδα.

56

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 17:14-18
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Καη φηαλ ήξζαλ πξνο ην πιήζνο, ηνλ πιεζίαζε θάπνηνο άλζξσπνο γνλαηίδνληαο ζ'
απηφλ, θαη ιέγνληαο: Κχξηε, ειέεζέ κνπ ηνλ γην, επεηδή παζαίλεη ζειεληαζκφ, θαη ππνθέξεη
θνβεξά κε απνηέιεζκα λα πέθηεη ζηε θσηηά, θαη πνιιέο θνξέο ζην λεξφ θαη ηνλ έθεξα
ζηνπο καζεηέο ζνπ, αιιά δελ κπφξεζαλ λα ηνλ ζεξαπεχζνπλ. Καη απνθξηλφκελνο ν Ηεζνχο,
είπε: Χ, γελεά άπηζηε θαη δηεζηξακκέλε, κέρξη πφηε ζα είκαη καδί ζαο; Μέρξη πφηε ζα ζαο
ππνθέξσ; Φέξηε ηνλ εδψ ζε κέλα. Καη ν Ηεζνχο ηνλ επηηίκεζε, θαη ην δαηκφλην βγήθε απ'
απηφλ, θαη ην παηδί ζεξαπεχζεθε απφ εθείλε ηελ ψξα.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 16:10,11
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Δπεηδή, δελ ζα εγθαηαιείςεηο ηελ ςπρή κνπ ζηνλ άδε, νχηε ζα αθήζεηο ηνλ Όζηφ
ζνπ λα δεη θζνξά. Μνπ θαλέξσζεο ηνλ δξφκν ηεο δσήο ρνξηαζκφο επθξνζχλεο είλαη ην
πξφζσπφ ζνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 16:21-23
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψληα,
ακήλ.
Απφ ηφηε ν Ηεζνχο άξρηζε λα δείρλεη ζηνπο καζεηέο ηνπ, φηη πξέπεη λα πάεη ζηα
Ηεξνζφιπκα, θαη λα πάζεη πνιιά απφ ηνπο πξεζβχηεξνπο θαη ηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο
γξακκαηείο, θαη λα ζαλαησζεί, θαη ηελ ηξίηε εκέξα λα αλαζηεζεί. Καη ν Πέηξνο, παίξλνληάο
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ηνλ θαηά κέξνο, άξρηζε λα ηνλ επηηηκάεη, ιέγνληαο: Κχξηε, γίλε επκελήο ζηνλ εαπηφ ζνπ δελ
ζα γίλεη απηφ ζε ζέλα. Καη εθείλνο, αθνχ ζηξάθεθε, είπε ζηνλ Πέηξν: Πήγαηλε πίζσ κνπ,
ζαηαλά, κνπ είζαη ζθάλδαιν επεηδή, δελ θξνλείο ηα πξάγκαηα ηνπ Θενχ, αιιά εθείλα ησλ
αλζξψπσλ.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 1:19-21
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο, ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Δπεηδή, φηη κπνξεί λα γίλεη γλσζηφ γηα ηνλ Θεφ, είλαη θαλεξφ κέζα ηνπο· γηα ηνλ
ιφγν φηη, ν Θεφο ην θαλέξσζε ζ' απηνχο. Γεδνκέλνπ φηη, ηα αφξαηα απηνχ βιέπνληαη
θαλεξά απφ ηελ επνρή ηήο θηίζεο ηνχ θφζκνπ, θαζψο λννχληαη δηακέζνπ ησλ
δεκηνπξγεκάησλ ηνπ, θαη ε αηψληα δχλακή ηνπ θαη ε ζεφηεηα, ψζηε απηνί λα είλαη
αλαπνιφγεηνη. Δπεηδή, ελψ γλψξηζαλ ηνλ Θεφ, δελ ηνλ δφμαζαλ σο Θεφ, νχηε ηνλ
επραξίζηεζαλ αιιά, κέζα ζηνπο κάηαηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπο. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα

καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 2:11-14
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Δθείλνο, φκσο, πνπ κηζεί ηνλ αδειθφ ηνπ είλαη κέζα ζην ζθνηάδη θαη πεξπαηάεη
κέζα ζην ζθνηάδη, θαη δελ μέξεη πνχ πεγαίλεη, επεηδή ην ζθνηάδη έρεη ηπθιψζεη ηα κάηηα
ηνπ. Γξάθσ ζε ζαο, παηδάθηα, επεηδή ζπγρσξήζεθαλ νη ακαξηίεο ζαο, γηα ράξε ηνχ
νλφκαηφο ηνπ. Γξάθσ ζε ζαο, παηέξεο, επεηδή γλσξίζαηε εθείλνλ πνπ ππήξρε εμαξρήο.
Γξάθσ ζε ζαο, λεαξνί, επεηδή ληθήζαηε ηνλ πνλεξφ γξάθσ ζε ζαο, παηδάθηα, επεηδή
γλσξίζαηε ηνλ παηέξα. Έγξαςα ζε ζαο, παηέξεο, επεηδή γλσξίζαηε εθείλνλ πνπ ππήξρε
εμαξρήο έγξαςα ζε ζαο, λεαξνί, επεηδή είζηε δπλαηνί θαη ν ιφγνο ηνχ Θενχ κέλεη κέζα ζαο
θαη ληθήζαηε ηνλ πνλεξφ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί

ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ ζα δήζεη αησλία, ακήλ.
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ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 4:19-21
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Ο δε Πέηξνο θαη ν Ησάλλεο, απνθξηλφκελνη ζ' απηνχο, είπαλ: Αλ είλαη δίθαην
κπξνζηά ζηνλ Θεφ, λα αθνχκε εζάο κάιινλ παξά ηνλ Θεφ, θξίλεηέ ην εζείο. επεηδή, εκείο
δελ κπνξνχκε λα κε ιέκε φζα είδακε θαη αθνχζακε. Καη εθείλνη, αθνχ ηνπο απείιεζαλ
μαλά, ηνπο απέιπζαλ, κε βξίζθνληαο ην πψο λα ηνπο ηηκσξήζνπλ, εμαηηίαο ηνχ ιανχ γηα ηνλ
ιφγν φηη, φινη δφμαδαλ ηνλ Θεφ γηα ην γεγνλφο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,

απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 9:10,11
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα ειπίδνπλ ζε ζέλα απηνί πνπ γλσξίδνπλ ην φλνκά ζνπ επεηδή, δελ εγθαηέιεηςεο
φζνπο ζε δεηνχλ, Κχξηε. Φαικσδείηε ζηνλ Κχξην, πνπ θαηνηθεί ζηε ηψλ αλαγγείιαηε
αλάκεζα ζηα έζλε ηα θαηνξζψκαηά ηνπ.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 6:54-58
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Όπνηνο ηξψεη ηε ζάξθα κνπ, θαη πίλεη ην αίκα κνπ, έρεη αηψληα δσή, θαη εγψ ζα ηνλ
αλαζηήζσ θαηά ηελ έζραηε εκέξα. Δπεηδή, ε ζάξθα κνπ, αιεζηλά, είλαη ηξνθή, θαη ην αίκα
κνπ, αιεζηλά, είλαη πφζε. Όπνηνο ηξψεη ηε ζάξθα κνπ, θαη πίλεη ην αίκα κνπ, κέλεη ζε
ελφηεηα κε κέλα θαη εγψ ζε ελφηεηα κ' απηφλ. Όπσο κε απέζηεηιε ν Παηέξαο πνπ δεη, θαη
εγψ δσ γηα ηνλ Παηέξα, έηζη θαη φπνηνο κε ηξψεη, ζα δήζεη θαη εθείλνο γηα κέλα. Απηφο είλαη
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ν άξηνο, πνπ θαηέβεθε απφ ηνλ νπξαλφ φρη φπσο νη παηέξεο ζαο έθαγαλ ην κάλλα, θαη
πέζαλαλ φπνηνο ηξψεη ηνχηνλ ηνλ άξην, ζα δήζεη ζηνλ αηψλα.

ΗΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 42:8,11
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σελ εκέξα ν Κχξηνο ζα πξνζηάμεη ην έιεφο ηνπ θαη ηε λχρηα ην ηξαγνχδη ηνπ ζα
είλαη καδί κνπ,ν Θεφο είλαη ε ζσηεξία ηνχ πξνζψπνπ κνπ.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 18:35-43
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Καη φηαλ πιεζίαδαλ ζηελ Ηεξηρψ, θάπνηνο ηπθιφο θαζφηαλ θνληά ζηνλ δξφκν,
δεηηαλεχνληαο. Καη φηαλ άθνπζε φηη πεξλάεη ην πιήζνο, ξσηνχζε ηη είλαη απηφ. Καη ηνπ
αλήγγεηιαλ φηη, πεξλάεη ν Ηεζνχο ν Ναδσξαίνο. Καη θψλαμε, ιέγνληαο: Ηεζνχ, Τηέ ηνχ
Γαβίδ, ειέεζέ κε. Καη εθείλνη πνπ πξνπνξεχνληαλ ηνλ επέπιεηηαλ γηα λα ζησπήζεη απηφο,
φκσο, έθξαδε πνιχ πεξηζζφηεξν: Τηέ ηνχ Γαβίδ, ειέεζέ κε. Καη ν Ηεζνχο, αθνχ ζηάζεθε,
πξφζηαμε λα ηνλ θέξνπλ ζ' απηφλ θαη φηαλ πιεζίαζε, ηνλ ξψηεζε, ιέγνληαο: Ση ζέιεηο λα
ζνπ θάλσ; Καη εθείλνο είπε: Κχξηε, λα αλαθηήζσ ηελ φξαζή κνπ. Καη ν Ηεζνχο είπε ζ'
απηφλ: Αλάθηεζέ ηελ ε πίζηε ζνπ ζε έζσζε. Κη ακέζσο αλέθηεζε ηελ φξαζή ηνπ θαη ηνλ
αθνινπζνχζε, δνμάδνληαο ηνλ Θεφ θαη νιφθιεξνο ν ιαφο, φηαλ ην είδε απηφ, δνμνιφγεζε
ηνλ Θεφ.
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ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 111:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα εμπκλψ ηνλ Κχξην κε φιε ηελ θαξδηά, κέζα ζε βνπιή επζέσλ, θαη ζε ζχλαμε.
Μεγάια ηα έξγα ηνχ Κπξίνπ, εμαθξηβσκέλα απφ φινπο εθείλνπο πνπ βξίζθνπλ επραξίζηεζε
ζ' απηά.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 5:37-47
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ν Παηέξαο πνπ κε απέζηεηιε, απηφο έδσζε καξηπξία γηα κέλα. Οχηε θσλή ηνπ
αθνχζαηε πνηέ νχηε φςε ηνπ είδαηε. Καη δελ έρεηε ηνλ ιφγν ηνπ λα κέλεη κέζα ζαο· επεηδή,
εζείο δελ πηζηεχεηε ζε ηνχηνλ, πνπ ηνλ απέζηεηιε εθείλνο. Δξεπλάηε ηηο γξαθέο, επεηδή εζείο
λνκίδεηε φηη κέζα ζ' απηέο έρεηε αηψληα δσή θαη εθείλεο είλαη πνπ δίλνπλ καξηπξία γηα κέλα.
Όκσο, δελ ζέιεηε λα έξζεηε ζε κέλα, γηα λα έρεηε δσή. Γφμα απφ αλζξψπνπο δελ παίξλσ
αιιά, ζαο γλψξηζα, φηη δελ έρεηε κέζα ζαο ηελ αγάπε ηνχ Θενχ. Δγψ ήξζα ζην φλνκα ηνπ
Παηέξα κνπ, θαη δελ κε δέρεζηε αλ έξζεη άιινο ζην δηθφ ηνπ φλνκα, εθείλνλ ζα ηνλ
δερζείηε. Πψο κπνξείηε εζείο λα πηζηέςεηε, νη νπνίνη παίξλεηε δφμα ν έλαο απφ ηνλ άιινλ,
θαη δελ δεηάηε ηε δφμα, εθείλε απφ ηνλ κφλν Θεφ; Με λνκίδεηε φηη εγψ ζα ζαο θαηεγνξήζσ
απέλαληη ζηνλ Παηέξα ππάξρεη ν θαηήγνξφο ζαο, ν Μσπζήο, ζηνλ νπνίν εζείο ειπίζαηε.
Δπεηδή, αλ πηζηεχαηε ζηνλ Μσπζή, ζα πηζηεχαηε ζε κέλα δεδνκέλνπ φηη, γηα κέλα εθείλνο
έγξαςε. Αιιά, αλ ζε φζα εθείλνο έγξαςε δελ πηζηεχεηε, πψο ζα πηζηέςεηε ζηα δηθά κνπ
ιφγηα;
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Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΣΙΜΟΘΔΟ Β’ 2:8-15
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Σηκφζενο Β’,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Να ζπκάζαη ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ απφ ην ζπέξκα ηνχ Γαβίδ, πνπ αλαζηήζεθε απφ ηνπο
λεθξνχο, ζχκθσλα κε ην επαγγέιηφ κνπ γηα ην νπνίν θαθνπαζψ κέρξη δεζκψλ, ζαλ
θαθνχξγνο αιιά, ν ιφγνο ηνχ Θενχ δελ δεζκεχεηαη. Γη' απηφ, ηα ππνκέλσ φια γηα ηνπο
εθιεθηνχο, γηα λα απνιαχζνπλ θη απηνί ηε ζσηεξία πνπ είλαη ζηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ καδί κε
αηψληα δφμα. Πηζηφο είλαη ν ιφγνο επεηδή, αλ πεζάλακε καδί ηνπ, ζα δήζνπκε θαη καδί ηνπ
αλ ππνκέλνπκε, ζα βαζηιεχζνπκε θαη καδί ηνπ αλ ηνλ αξλνχκαζηε, θη εθείλνο ζα καο
αξλεζεί αλ απηζηνχκε, εθείλνο κέλεη πηζηφο λα αξλεζεί ηνλ εαπηφ ηνπ δελ κπνξεί. Απηά λα
ηα ππελζπκίδεηο, δηακαξηπξφκελνο κπξνζηά ζηνλ Κχξην, λα κε ινγνκαρνχλ, ην νπνίν δελ
είλαη ρξήζηκν ζε ηίπνηε, αιιά θέξλεη θαηαζηξνθή ζ' απηνχο πνπ αθνχλ. Φξφληηζε κε
επηκέιεηα λα παξαζηήζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ δφθηκνλ ζηνλ Θεφ, σο εξγάηε πνπ δελ έρεη ην
παξακηθξφ λα ληξέπεηαη, ν νπνίνο νξζνηνκεί ηνλ ιφγν ηήο αιήζεηαο. Ζ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 2:21-25
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Γελ ζαο έγξαςα επεηδή δελ γλσξίδεηε ηελ αιήζεηα, αιιά επεηδή ηε γλσξίδεηε, θαη
επεηδή θάζε ςέκα δελ είλαη απφ ηελ αιήζεηα. Πνηνο είλαη ν ςεχηεο, παξά απηφο πνπ αξλείηαη
φηη ν Ηεζνχο δελ είλαη ν Υξηζηφο; Απηφο είλαη ν αληίρξηζηνο, απηφο πνπ αξλείηαη ηνλ Παηέξα
θαη ηνλ Τηφ. Καζέλαο πνπ αξλείηαη ηνλ Τηφ δελ έρεη νχηε ηνλ Παηέξα εθείλνο πνπ νκνινγεί
ηνλ Τηφ έρεη θαη ηνλ Παηέξα. Δθείλν, ινηπφλ, πνπ εζείο αθνχζαηε εμαξρήο, αο κέλεη κέζα
ζαο. Αλ κέλεη κέζα ζαο απηφ πνπ αθνχζαηε εμαξρήο, θη εζείο ζα κέλεηε ζηνλ Τηφ θαη ζηνλ
Παηέξα. Κη απηή είλαη ε ππφζρεζε, πνπ απηφο ππνζρέζεθε ζε καο: Σελ αηψληα δσή. Μελ

αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα, ακήλ.
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ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 9:31-35
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Οη κελ εθθιεζίεο, ινηπφλ, ζε νιφθιεξε ηελ Ηνπδαία θαη ηε Γαιηιαία θαη ηε
ακάξεηα είραλ εηξήλε, νηθνδνκνχκελεο θαη πεξπαηψληαο κέζα ζηνλ θφβν ηνχ Κπξίνπ, θαη
πιεζχλνληαλ κε ηελ παξεγνξία ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Καη ν Πέηξνο, θαζψο πεξλνχζε απφ
φια ηα κέξε, θαηέβεθε πξνο ηνπο αγίνπο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηε Λχδδα. Καη βξήθε θάπνηνλ
άλζξσπν κε ην φλνκα Αηλέαο, ν νπνίνο ήηαλ παξάιπηνο, θαηάθνηηνο εδψ θαη νθηψ ρξφληα
επάλσ ζε θξεβάηη. Καη ν Πέηξνο ηνχ είπε: Αηλέα, ζε γηαηξεχεη ν Ηεζνχο ν Υξηζηφο ζήθσ
επάλσ, θαη ζηξψζε ην θξεβάηη ζνπ. Κη ακέζσο ζεθψζεθε. Καη ηνλ είδαλ φινη απηνί πνπ
θαηνηθνχζαλ ζηε Λχδδα θαη ζηνλ άξσλα, νη νπνίνη επέζηξεςαλ ζηνλ Κχξην. Ο ιφγνο ηνπ

Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ
Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 107:20,22
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απνζηέιιεη ηνλ ιφγν ηνπ θαη ηνπο γηαηξεχεη, θαη ηνπο ειεπζεξψλεη απφ ηε θζνξά
ηνπο. Καη αο ζπζηάδνπλ ζπζίεο αίλεζεο.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 6:1-14
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Ύζηεξα απ' απηά, ν Ηεζνχο αλαρψξεζε πέξα απφ ηε ζάιαζζα ηεο Γαιηιαίαο, ηεο
Σηβεξηάδαο θαη ηνλ αθνινπζνχζε έλα κεγάιν πιήζνο, επεηδή έβιεπαλ ηα ζαχκαηά ηνπ πνπ
έθαλε επάλσ ζ' εθείλνπο πνπ αζζελνχζαλ. Καη ν Ηεζνχο αλέβεθε επάλσ ζην βνπλφ, θαη εθεί
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θαζφηαλ καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Καη πιεζίαδε ην Πάζρα, ε γηνξηή ησλ Ηνπδαίσλ. Ο
Ηεζνχο, ινηπφλ, θαζψο χςσζε ηα κάηηα ηνπ, θαη βιέπνληαο φηη έλα κεγάιν πιήζνο έξρεηαη
πξνο απηφλ, ιέεη ζηνλ Φίιηππν: Απφ πνχ ζα αγνξάζνπκε ςσκηά, γηα λα θάλε απηνί; (Κη απηφ
ην έιεγε δνθηκάδνληάο ηνλ επεηδή, απηφο ήμεξε ηη επξφθεηην λα θάλεη). Ο Φίιηππνο ηνπ
απνθξίζεθε: Φσκηά γηα 200 δελάξηα δελ αξθνχλ ζ' απηνχο, γηα λα πάξεη θάζε έλαο θάηη
ιίγν. Έλαο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, ν Αλδξέαο, ν αδειθφο ηνχ ίκσλα, ιέεη ζ' απηφλ: Δδψ
είλαη έλα παηδάθη, πνπ έρεη πέληε θξίζηλα ςσκηά, θαη δχν ςάξηα αιιά, απηά ηη είλαη ζε
ηφζνπο πνιινχο; Καη ν Ηεζνχο είπε: Κάληε ηνχο αλζξψπνπο λα θαζήζνπλ. Τπήξρε δε πνιχ
ρνξηάξη ζ' απηφ ηνλ ηφπν. Καη θάζεζαλ νη άλδξεο πεξίπνπ 5.000 ζε αξηζκφ. Καη ν Ηεζνχο
πήξε ηα ςσκηά, θαη αθνχ επραξίζηεζε, ηα κνίξαζε ζηνπο καζεηέο, θαη νη καζεηέο ζηνπο
θαζηζκέλνπο ην ίδην θαη απφ ηα ςάξηα, φζν ήζειαλ. Καη αθνχ ρφξηαζαλ, ιέεη ζηνπο καζεηέο
ηνπ: Μαδέςηε ηα θνκκάηηα πνπ πεξίζζεςαλ, γηα λα κε ραζεί ηίπνηε. Σα κάδεςαλ, ινηπφλ,
θαη γέκηζαλ δψδεθα θνθίληα κε θνκκάηηα απφ ηα πέληε θξίζηλα ςσκηά, πνπ πεξίζζεςαλ απ'
απηνχο πνπ έθαγαλ. Οη άλζξσπνη, ινηπφλ, φηαλ είδαλ ην ζαχκα πνπ έθαλε ν Ηεζνχο, έιεγαλ,
φηη: Απηφο είλαη αιεζηλά ν πξνθήηεο, πνπ επξφθεηην λα έξζεη ζηνλ θφζκν.

ΗΜΔΡΑ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 111:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Αηλείηε ηνλ Κχξην. Θα εμπκλψ ηνλ Κχξην κε φιε ηελ θαξδηά, κέζα ζε βνπιή
επζέσλ, θαη ζε ζχλαμε. Μεγάια ηα έξγα ηνχ Κπξίνπ, εμαθξηβσκέλα απφ φινπο εθείλνπο πνπ
βξίζθνπλ επραξίζηεζε ζ' απηά.
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Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 6:16-23
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Καη θαζψο έγηλε βξάδπ, νη καζεηέο ηνπ θαηέβεθαλ ζηε ζάιαζζα θαη αθνχ κπήθαλ
κέζα ζην πινίν, έξρνληαλ ζηελ απέλαληη πιεπξά ηήο ζάιαζζαο, ζηελ Καπεξλανχκ. Καη είρε
ήδε γίλεη ζθνηάδη, θαη ν Ηεζνχο δελ είρε έξζεη ζ' απηνχο θαη ε ζάιαζζα πςσλφηαλ, επεηδή
έπλεε δπλαηφο άλεκνο. Αθνχ, ινηπφλ, θσπειάηεζαλ πεξίπνπ 25 ή 30 ζηάδηα, βιέπνπλ ηνλ
Ηεζνχ λα πεξπαηάεη επάλσ ζηε ζάιαζζα, θαη λα πιεζηάδεη ζην πινίν, θαη θνβήζεθαλ. Καη
εθείλνο ηνχο ιέεη: Δγψ είκαη, κε θνβάζηε. Ήζειαλ, ινηπφλ, λα ηνλ πάξνπλ ζην πινίν θη
ακέζσο ην πινίν έθηαζε ζηε γε, φπνπ πήγαηλαλ. Σελ επφκελε εκέξα, ην πιήζνο πνπ
ζηεθφηαλ πέξα απφ ηε ζάιαζζα, φηαλ είδε φηη άιιν κηθξφ πινίν δελ ππήξρε εθεί, παξά
κνλάρα έλα, εθείλν ζην νπνίν είραλ κπεη κέζα νη καζεηέο ηνπ, θαη φηη ν Ηεζνχο δελ είρε κπεη
κέζα ζην κηθξφ πινίν καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ, αιιά νη καζεηέο ηνπ αλαρψξεζαλ κφλνη
(ήξζαλ θαη άιια κηθξά πινία απφ ηελ Σηβεξηάδα, θνληά ζηνλ ηφπν φπνπ είραλ θάεη ην ςσκί,
αθνχ ν Κχξηνο είρε επραξηζηήζεη).

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 111:2-4
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Έλδνμν θαη κεγαινπξεπέο ην έξγν ηνπ, θαη ε δηθαηνζχλε ηνπ κέλεη ζηνλ αηψλα.
Έθαλε ηα ζαπκαζηά ηνπ έξγα άμηα ελζχκεζεο ειεήκνλαο θαη νηθηίξκνλαο είλαη ν Κχξηνο.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 6:24-33
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
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Όηαλ, ινηπφλ, ην πιήζνο είδε φηη ν Ηεζνχο δελ είλαη εθεί νχηε νη καζεηέο ηνπ,
κπήθαλ θη απηνί κέζα ζηα πινία, θαη ήξζαλ ζηελ Καπεξλανχκ δεηψληαο ηνλ Ηεζνχ. Καη
φηαλ ηνλ βξήθαλ, πέξα απφ ηε ζάιαζζα, ηνπ είπαλ: Ραββί, πφηε ήξζεο εδψ; Ο Ηεζνχο
απνθξίζεθε ζ' απηνχο θαη είπε: αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα, κε δεηάηε, φρη επεηδή είδαηε
ζαχκαηα, αιιά επεηδή θάγαηε απφ ηα ςσκηά θαη ρνξηάζαηε. Δξγάδεζηε φρη γηα ηελ ηξνθή
πνπ θζείξεηαη, αιιά γηα ηελ ηξνθή πνπ κέλεη ζε αηψληα δσή, ηελ νπνία ν Τηφο ηνχ
αλζξψπνπ ζα ζαο δψζεη επεηδή, ηνχηνλ ζθξάγηζε ν Παηέξαο, ν Θεφο. Σνπ είπαλ, ινηπφλ: Ση
λα θάλνπκε γηα λα εξγαδφκαζηε ηα έξγα ηνχ Θενχ; Ο Ηεζνχο απνθξίζεθε θαη ηνπο είπε:
Σνχην είλαη ην έξγν ηνχ Θενχ, λα πηζηέςεηε ζ' απηφλ ηνλ νπνίνλ εθείλνο απέζηεηιε. Σφηε,
ηνπ είπαλ: Πνην ζεκείν, ινηπφλ, θάλεηο εζχ, γηα λα δνχκε θαη λα πηζηέςνπκε ζε ζέλα; Ση
εξγάδεζαη; Οη παηέξεο καο έθαγαλ ην κάλλα κέζα ζηελ έξεκν, φπσο είλαη γξακκέλν:
«Άξηνλ απφ ηνλ νπξαλφ έδσζε ζ' απηνχο λα θάλε». Ο Ηεζνχο, ινηπφλ, είπε πξνο απηνχο:
αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα: Γελ ζαο έδσζε ηνλ άξην απφ ηνλ νπξαλφ ν Μσπζήο αιιά, ν
Παηέξαο κνπ ζαο δίλεη ηνλ άξην ηνλ αιεζηλφ απφ ηνλ νπξαλφ. Δπεηδή, ν άξηνο ηνχ Θενχ
είλαη απηφο πνπ θαηεβαίλεη απφ ηνλ νπξαλφ, θαη δίλεη δσή ζηνλ θφζκν.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΔΦΔΟΤ 2:19-22 , 3:1-10
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Δθέζνπο Α’,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Δπνκέλσο, ινηπφλ, δελ είζηε πιένλ μέλνη θαη πάξνηθνη, αιιά ζπκπνιίηεο ησλ αγίσλ
θαη νηθείνη ηνχ Θενχ, πνπ επνηθνδνκεζήθαηε επάλσ ζην ζεκέιην ησλ απνζηφισλ θαη ησλ
πξνθεηψλ, πνπ αθξνγσληαία πέηξα είλαη ν ίδηνο ν Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν θάζε
νηθνδνκή, θαζψο ζπλαξκνινγείηαη, απμάλεη ζε έλαλ άγην λαφ ελ Κπξίσ ζηνλ νπνίν θη εζείο
ζπλνηθνδνκείζηε ζε θαηνηθεηήξην ηνπ Θενχ δηακέζνπ ηνχ Πλεχκαηνο. Γη' απηφ, εγψ ν
Παχινο, ν θπιαθηζκέλνο ράξε ηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ γηα ζαο ηνπο εζληθνχο, επεηδή, αθνχζαηε
ηελ νηθνλνκία ηήο ράξεο ηνχ Θενχ πνπ κνπ δφζεθε γηα ζαο, φηη δηακέζνπ απνθάιπςεο κνπ
θαλέξσζε ην κπζηήξην, (φπσο κε ζπληνκία ζάο έγξαςα πξηλ απφ ηα νπνία κπνξείηε
δηαβάδνληαο λα θαηαιάβεηε ηε γλψζε κνπ ζην κπζηήξην ηνπ Υξηζηνχ) πνπ ζε άιιεο γελεέο
δελ γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο γηνπο ησλ αλζξψπσλ, θαζψο απνθαιχθζεθε ηψξα δηακέζνπ ηνχ
Πλεχκαηνο ζηνπο αγίνπο απνζηφινπο ηνπ θαη πξνθήηεο, λα είλαη ηα έζλε ζπγθιεξνλφκα θαη
ζχζζσκα θαη ζπκκέηνρα ζηελ ππφζρεζή ηνπ κέζα ζηνλ Υξηζηφ, δηακέζνπ ηνχ επαγγειίνπ
ηνπ νπνίνπ εγψ έγηλα ππεξέηεο, ζχκθσλα κε ηε δσξεά ηήο ράξεο ηνχ Θενχ, πνπ δφζεθε ζε
κέλα, θαηά ηελ ελέξγεηα ηεο δχλακήο ηνπ. ε κέλα, ηνλ πιένλ ειάρηζην απφ φινπο ηνχο
αγίνπο, δφζεθε απηή ε ράξε, λα επαγγειίζσ αλάκεζα ζηα έζλε ηνλ αλεμηρλίαζην πινχην ηνχ
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Υξηζηνχ, θαη λα θσηίζσ φινπο, πνηα είλαη ε θνηλσλία ηνχ κπζηεξίνπ πνπ ήηαλ θξπκκέλν
απφ ηνπο αηψλεο ζηνλ Θεφ, ν νπνίνο έθηηζε ηα πάληα δηακέζνπ ηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ γηα λα
γλσξηζηεί ηψξα ζηα επνπξάληα, δηακέζνπ ηήο εθθιεζίαο, ζηηο αξρέο θαη ζηηο εμνπζίεο ε
πνιππνίθηιε ζνθία ηνχ Θενχ. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο

παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 5:10-20
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Όπνηνο πηζηεχεη ζηνλ Τηφ ηνχ Θενχ, έρεη κέζα ηνπ ηε καξηπξία φπνηνο δελ πηζηεχεη
ζηνλ Θεφ, έθαλε ηνλ Θεφ ςεχηε, επεηδή δελ πίζηεςε ζηε καξηπξία, ηελ νπνία καξηπξία ν
Θεφο έδσζε γηα ηνλ Τηφ ηνπ. Καη ε καξηπξία είλαη ηνχηε, φηη: Ο Θεφο έδσζε ζε καο αηψληα
δσή, θη απηή ε δσή είλαη κέζα ζηνλ Τηφ ηνπ. Δθείλνο πνπ έρεη ηνλ Τηφ, έρεη ηε δσή εθείλνο
πνπ δελ έρεη ηνλ Τηφ ηνχ Θενχ, ηε δσή δελ έρεη. Απηά ηα έγξαςα ζε ζαο πνπ πηζηεχεηε ζην
φλνκα ηνπ Τηνχ ηνχ Θενχ, γηα λα γλσξίδεηε φηη έρεηε αηψληα δσή, θαη γηα λα πηζηεχεηε ζην
φλνκα ηνπ Τηνχ ηνχ Θενχ. Κη απηή είλαη ε παξξεζία πνπ έρνπκε πξνο απηφλ, φηη: Αλ δεηάκε
θάηη ζχκθσλα κε ην ζέιεκά ηνπ, καο εηζαθνχεη. Καη αλ γλσξίδνπκε φηη καο εηζαθνχεη, φηη
αλ δεηήζνπκε, γλσξίδνπκε φηη παίξλνπκε ηα αηηήκαηα πνπ δεηήζακε απ' απηφλ. Αλ θάπνηνο
δεη ηνλ αδειθφ ηνπ λα ακαξηάλεη κε ακαξηία φρη ζαλάζηκε, ζα δεηήζεη θαη ν Θεφο ζα ηνπ
δψζεη δσή, ζ' εθείλνπο πνπ ακαξηάλνπλ φρη ζαλάζηκα. Τπάξρεη κία ζαλάζηκε ακαξηία δελ
ιέσ λα παξαθαιέζεη γηα εθείλε. Κάζε αδηθία είλαη ακαξηία· θαη είλαη ακαξηία φρη ζαλάζηκε.
Γλσξίδνπκε φηη θαζέλαο πνπ έρεη γελλεζεί απφ ηνλ Θεφ δελ ακαξηάλεη αιι' απηφο πνπ
γελλήζεθε απφ ηνλ Θεφ δηαθπιάηηεη ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη ν πνλεξφο δελ ηνλ αγγίδεη.
Γλσξίδνπκε φηη είκαζηε απφ ηνλ Θεφ θαη νιφθιεξνο ν θφζκνο είλαη ζηελ θπξηαξρία ηνχ
πνλεξνχ. Ξέξνπκε, φκσο, φηη ν Τηφο ηνχ Θενχ ήξζε, θαη καο έδσζε λφεζε γηα λα
γλσξίδνπκε ηνλ αιεζηλφ θαη είκαζηε ζε ελφηεηα κε ηνλ αιεζηλφ, κε ηνλ Τηφ ηνπ, ηνλ Ηεζνχ
Υξηζηφ απηφο είλαη ν αιεζηλφο Θεφο, θαη ε αηψληα δσή. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε

φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ
φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αησλία, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 20:1-12
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
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Καη φηαλ έπαπζε ν ζφξπβνο, ν Παχινο, αθνχ πξνζθάιεζε ηνπο καζεηέο, θαη ηνπο
αζπάζηεθε, βγήθε έμσ γηα λα πάεη ζηε Μαθεδνλία. Καη αθνχ δηαπέξαζε εθείλα ηα κέξε, θαη
θαη ηνπο πξνέηξςεε κε πνιιά ιφγηα, ήξζε ζηελ Διιάδα. Καη αθνχ έκεηλε ηξεηο κήλεο,
επεηδή έγηλε ελαληίνλ ηνπ ζπλσκνζία απφ ηνπο Ηνπδαίνπο, ελψ επξφθεηην λα απνπιεχζεη
πξνο ηε πξία, απνθαζίζηεθε λα επηζηξέςεη δηακέζνπ ηεο Μαθεδνλίαο. Μαδί ηνπ, κάιηζηα,
αθνινπζνχζε κέρξη ηελ Αζία θαη ν Βεξνηαίνο ν ψπαηξνο θαη απφ ηνπο Θεζζαινληθείο ν
Αξίζηαξρνο θαη ν εθνχλδνο, θαη ν Γάηνο, απηφο απφ ηε Γέξβε, θαη ν Σηκφζενο απφ ηελ
Αζία δε, ν Σπρηθφο θαη ν Σξφθηκνο. Απηνί, επεηδή ήξζαλ πξσηχηεξα, καο πεξίκελαλ ζηελ
Σξσάδα. Δκείο, φκσο, απνπιεχζακε απφ ηνπο Φηιίππνπο, χζηεξα απφ ηηο εκέξεο ησλ
αδχκσλ, θαη ζε πέληε εκέξεο ήξζακε ζ' απηνχο ζηελ Σξσάδα, φπνπ δηακείλακε επηά εκέξεο.
Καη θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηήο εβδνκάδαο, ελψ νη καζεηέο ήζαλ ζπγθεληξσκέλνη γηα ηελ
θνπή ηνχ άξηνπ, ν Παχινο ζπλδηαιεγφηαλ καδί ηνπο, θαζψο επξφθεηην ηελ επφκελε εκέξα
λα αλαρσξήζεη θαη παξέηεηλε ηνλ ιφγν κέρξη ηα κεζάλπρηα. Καη ππήξραλ αξθεηέο ιακπάδεο
ζην αλψγεην, φπνπ ήζαλ ζπγθεληξσκέλνη. Καη θάπνηνο λεαλίαο, κε ην φλνκα Δχηπρνο,
θαζηζκέλνο επάλσ ζην παξάζπξν, πεξηήιζε ζε βαζχ χπλν, ελψ ν Παχινο ζπδεηνχζε
εθηεηακέλα, θαη θαζψο θπξηεχζεθε απφ ηνλ χπλν, έπεζε θάησ απφ ην ηξίην πάησκα θαη ηνλ
ζήθσζαλ λεθξφλ. Καη φηαλ ν Παχινο θαηέβεθε, έπεζε επάλσ ηνπ, θαη θαζψο ηνλ αγθάιηαζε
είπε: Με ηαξάδεζηε επεηδή, ε ςπρή ηνπ είλαη κέζα ηνπ. Καη αθνχ αλέβεθε έθνςε άξηνλ θαη
γεχηεθε, θαη κίιεζε αξθεηά κέρξη ηελ απγή, χζηεξα αλαρψξεζε. Σν δε παηδί ην έθεξαλ
δσληαλφ, θαη παξεγνξήζεθαλ ππεξβνιηθά. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,

απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 111:9,10
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Έζηεηιε ιχηξσζε ζηνλ ιαφ ηνπ δηφξηζε ηε δηαζήθε ηνπ ζηνλ αηψλα άγην θαη θνβεξφ
ην φλνκά ηνπ. Ζ αξρή ηήο ζνθίαο είλαη ν θφβνο ηνχ Κπξίνπ.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 6:35-45
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
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Καη ν Ηεζνχο είπε ζ' απηνχο: Δγψ είκαη ν άξηνο ηήο δσήο φπνηνο έξρεηαη ζε κέλα,
δελ ζα πεηλάζεη θαη φπνηνο πηζηεχεη ζε κέλα, δελ ζα δηςάζεη πνηέ. Όκσο, ζαο είπα φηη, θαη
κε είδαηε θαη δελ πηζηεχεηε. Κάζε ηη πνπ κνπ δίλεη ν Παηέξαο, ζα έξζεη ζε κέλα θαη εθείλνλ
πνπ έξρεηαη ζε κέλα, δελ ζα ηνλ βγάισ έμσ επεηδή, θαηέβεθα απφ ηνλ νπξαλφ, φρη γηα λα
θάλσ ην δηθφ κνπ ζέιεκα, αιιά ην ζέιεκα εθείλνπ πνπ κε απέζηεηιε. Καη ην ζέιεκα ηνπ
Παηέξα, πνπ κε απέζηεηιε, είλαη ηνχην: Κάζε ηη πνπ κνπ έδσζε, λα κε απνιέζσ ηίπνηε απ'
απηφ, αιιά λα ην αλαζηήζσ θαηά ηελ έζραηε εκέξα. Καη ην ζέιεκα εθείλνπ πνπ κε
απέζηεηιε είλαη ηνχην: Καζέλαο πνπ βιέπεη ηνλ Τηφ θαη πηζηεχεη ζ' απηφλ, λα έρεη αηψληα
δσή, θαη εγψ ζα ηνλ αλαζηήζσ θαηά ηελ έζραηε εκέξα. Οη Ηνπδαίνη, ινηπφλ, γφγγπδαλ γη'
απηφλ, επεηδή είπε: Δγψ είκαη ν άξηνο, πνπ θαηέβεθε απφ ηνλ νπξαλφ θαη έιεγαλ: Γελ είλαη
απηφο ν Ηεζνχο, ν γηνο ηνχ Ησζήθ, ηνπ νπνίνπ εκείο γλσξίδνπκε ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα;
Πψο, ινηπφλ, απηφο ιέεη φηη, θαηέβεθα απφ ηνλ νπξαλφ; Ο Ηεζνχο απνθξίζεθε, ινηπφλ, θαη
ηνπο είπε: Με γνγγχδεηε αλακεηαμχ ζαο. Καλέλαο δελ κπνξεί λα έξζεη ζε κέλα, αλ δελ ηνλ
ειθχζεη ν Παηέξαο πνπ κε απέζηεηιε θαη εγψ ζα ηνλ αλαζηήζσ θαηά ηελ έζραηε εκέξα.
Δίλαη γξακκέλν ζηνπο πξνθήηεο: «Καη φινη ζα είλαη δηδαθηνί ηνχ Θενχ». Καζέλαο, ινηπφλ,
πνπ ζα αθνχζεη απφ ηνλ Παηέξα θαη ζα κάζεη, έξρεηαη ζε κέλα.

ΣΡΙΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΗΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 96:5,6
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Κχξηνο, φκσο, δεκηνχξγεζε ηνπο νπξαλνχο. Γφμα θαη κεγαινπξέπεηα είλαη
κπξνζηά ηνπ δχλακε θαη σξαηφηεηα ζην αγηαζηήξηφ ηνπ.
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Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 18:1-5
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καηά ηελ ψξα εθείλε ήξζαλ νη καζεηέο ζηνλ Ηεζνχ, ιέγνληαο: Πνηνο είλαη, άξαγε,
κεγαιχηεξνο ζηε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ; Καη ν Ηεζνχο, πξνζθαιψληαο έλα παηδάθη, ην
έζηεζε ζην κέζνλ ηνπο, θαη είπε: αο δηαβεβαηψλσ, αλ δελ επηζηξέςεηε, θαη γίλεηε ζαλ ηα
παηδάθηα, δελ ζα κπείηε κέζα ζηε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ. Όπνηνο, ινηπφλ, ηαπεηλψζεη ηνλ
εαπηφ ηνπ ζαλ απηφ ην παηδάθη, απηφο είλαη ν κεγαιχηεξνο ζηε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ θαη
φπνηνο δερζεί έλα ηέηνην παηδάθη ζην φλνκά κνπ, δέρεηαη εκέλα.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 19:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Οη νπξαλνί δηεγνχληαη ηε δφμα ηνχ Θενχ, θαη ην ζηεξέσκα αλαγγέιιεη ην έξγν ησλ
ρεξηψλ ηνπ. Ζ εκέξα πξνο ηελ εκέξα εθθξάδεη ιφγν, θαη ε λχρηα πξνο ηε λχρηα αλαγγέιιεη
γλψζε.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 17:10-13
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη νη καζεηέο ηνπ ηνλ ξψηεζαλ, ιέγνληαο: Γηαηί νη γξακκαηείο ιέλε φηη πξέπεη
πξψηα λα έξζεη ν Ζιίαο; Καη απνθξηλφκελνο ν Ηεζνχο είπε ζ' απηνχο: Ο Ζιίαο έξρεηαη κελ
πξψηα, θαη ζα ηα απνθαηαζηήζεη φια ζαο ιέσ, φκσο, φηη ν Ζιίαο ήξζε ήδε, θαη δελ ηνλ
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γλψξηζαλ, αιιά έπξαμαλ ζ' απηφλ φζα ζέιεζαλ έηζη πξφθεηηαη λα πάζεη απ' απηνχο θαη ν
Τηφο ηνχ αλζξψπνπ. Σφηε, νη καζεηέο θαηάιαβαλ φηη ηνπο είπε γηα ηνλ Ησάλλε ηνλ
Βαπηηζηή.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 2:4-7
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο είλαη
καδί καο ακήλ.
Ή θαηαθξνλείο ηνλ πινχην ηήο αγαζφηεηάο ηνπ θαη ηεο ππνκνλήο θαη ηεο
καθξνζπκίαο, αγλνψληαο φηη ε αγαζφηεηα ηνπ Θενχ ζε θέξλεη ζε κεηάλνηα; Δμαηηίαο, φκσο,
ηεο ζθιεξφηεηάο ζνπ θαη ηεο ακεηαλφεηεο θαξδηάο, ζεζαπξίδεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ νξγή
θαηά ηελ εκέξα ηήο νξγήο θαη ηεο απνθάιπςεο ηεο δηθαηνθξηζίαο ηνχ Θενχ, ν νπνίνο ζα
απνδψζεη ζε θάζε έλαλ ζχκθσλα κε ηα έξγα ηνπ ζ' εθείλνπο κελ πνπ, κε ππνκνλή αγαζνχ
έξγνπ, δεηνχλ δφμα θαη ηηκή θαη αθζαξζία, αηψληα δσή. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο

αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 2:15-17
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Με αγαπάηε ηνλ θφζκν, νχηε απηά πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνλ θφζκν. Αλ θάπνηνο
αγαπάεη ηνλ θφζκν, ε αγάπε ηνχ Παηέξα δελ ππάξρεη κέζα ζ' απηφλ επεηδή, θάζε ηη πνπ
ππάξρεη ζηνλ θφζκν: Ζ επηζπκία ηήο ζάξθαο θαη ε επηζπκία ησλ καηηψλ θαη ε αιαδνλεία ηνχ
βίνπ, δελ είλαη απφ ηνλ Παηέξα, αιιά είλαη απφ ηνλ θφζκν. Καη ν θφζκνο παξέξρεηαη θαη ε
επηζπκία ηνπ εθείλνο, φκσο, πνπ πξάηηεη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, κέλεη ζηνλ αηψλα. Μελ

αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
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ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 4:23-27
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Καη αθνχ απνιχζεθαλ, ήξζαλ ζηνπο νηθείνπο, θαη αλήγγεηιαλ φζα ηνχο είπαλ νη
αξρηεξείο θαη νη πξεζβχηεξνη. Καη εθείλνη, θαζψο ηα άθνπζαλ, χςσζαλ ηε θσλή ηνπο πξνο
ηνλ Θεφ σο κηα ςπρή, θαη είπαλ: Γέζπνηα, εζχ είζαη ν Θεφο, πνπ έθαλεο ηνλ νπξαλφ θαη ηε
γε θαη ηε ζάιαζζα, θαη φια φζα είλαη κέζα ζε απηά ν νπνίνο είπεο κε ην ζηφκα ηνχ Γαβίδ
ηνχ δνχινπ ζνπ: «Γηαηί θξχαμαλ ηα έζλε, θαη νη ιανί κειέηεζαλ κάηαηα; Παξαζηάζεθαλ νη
βαζηιηάδεο ηήο γεο, θαη νη άξρνληεο ζπγθεληξψζεθαλ καδί ελάληηα ζηνλ Κχξην, θαη ελάληηα
ζηνλ Υξηζηφ ηνπ». Ηεζνχ απηφλ πνπ έρξηζεο θαη ν Ζξψδεο, θαη ν Πφληηνο Πηιάηνο, καδί κε
ηα έζλε θαη ηνπο ιανχο ηνχ Ηζξαήι. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη,

δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 7:1,17
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κχξηε, ν Θεφο κνπ, ζε ζέλα ειπίδσ ζψζε κε, θη ειεπζέξσζέ κε. Δγψ ζα επαηλψ ηνλ
Κχξην, ζχκθσλα κε ηε δηθαηνζχλε ηνπ, θαη ζα ςαικσδψ ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ, ηνπ
Τςίζηνπ.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 7:39-42
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
(Απηφ ην έιεγε γηα ην Πλεχκα, πνπ επξφθεηην λα παίξλνπλ απηνί πνπ πηζηεχνπλ ζ'
απηφλ επεηδή, δελ ήηαλ αθφκα δνζκέλν ην Άγην Πλεχκα γηα ηνλ ιφγν φηη, ν Ηεζνχο δελ είρε
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αθφκα δνμαζηεί). Πνιινί, ινηπφλ, απφ ην πιήζνο, φηαλ άθνπζαλ ηα ιφγηα, έιεγαλ: Απηφο
είλαη αιεζηλά ν πξνθήηεο. Άιινη έιεγαλ: Απηφο είλαη ν Υξηζηφο. Άιινη, φκσο, έιεγαλ:
Μήπσο απφ ηε Γαιηιαία έξρεηαη ν Υξηζηφο; Γελ είπε ε γξαθή φηη, απφ ην ζπέξκα ηνχ
Γαβίδ, θαη απφ ηελ θσκφπνιε Βεζιεέκ, φπνπ ήηαλ ν Γαβίδ, έξρεηαη ν Υξηζηφο;

ΗΜΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 57:6
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Δηνίκαζαλ παγίδα ζηα βήκαηά κνπ ε ςπρή κνπ θηλδχλεπε λα πέζεη έζθαςαλ ιάθθν
κπξνζηά κνπ, νη ίδηνη έπεζαλ κέζα ζ' απηφλ.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 18:6-7
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Όπνηνο, φκσο, ζθαλδαιίζεη έλα απ' απηά ηα κηθξά, πνπ πηζηεχνπλ ζε κέλα, ηνλ
ζπκθέξεη λα θξεκάζεη ζην ιαηκφ ηνπ κηα κπιφπεηξα, θαη λα θαηαπνληηζηεί ζην πέιαγνο ηεο
ζάιαζζαο. Αιινίκνλν ζηνλ θφζκν γηα ηα ζθάλδαια επεηδή, ηα ζθάλδαια είλαη αλάγθε λα
έξζνπλ φκσο, αιινίκνλν ζηνλ άλζξσπν εθείλνλ, δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ έξρεηαη ην ζθάλδαιν.
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ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 57:1,5
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Διέεζε κε, σ Θεέ, ειέεζέ κε επεηδή, ζε ζέλα ζηεξίρηεθε ε ςπρή κνπ. Τςψζνπ
επάλσ απφ ηνπο νπξαλνχο, Θεέ ε δφμα ζνπ αο είλαη επάλσ ζε φιε ηε γε.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 17:20-23
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ν Ηεζνχο είπε ζ' απηνχο: Δμαηηίαο ηεο απηζηίαο ζαο επεηδή, ζαο δηαβεβαηψλσ:
Αλ έρεηε πίζηε ζαλ θφθθνλ ζηλαπηνχ, ζα πείηε ζ' απηφ ην βνπλφ: Πήγαηλε απφ εδψ εθεί, θαη
ζα πάεη, θαη δελ ζα είλαη ζε ζαο ηίπνηε αδχλαην ηνχην, κάιηζηα, ην γέλνο δελ βγαίλεη, παξά
κνλάρα κε πξνζεπρή θαη λεζηεία. Καη ελψ δηέκελαλ ζηε Γαιηιαία, ν Ηεζνχο είπε ζ' απηνχο:
Ο Τηφο ηνπ αλζξψπνπ πξφθεηηαη λα παξαδνζεί ζε ρέξηα αλζξψπσλ θαη ζα ηνλ ζαλαηψζνπλ,
θαη ηελ ηξίηε εκέξα ζα αλαζηεζεί. Καη ιππήζεθαλ ππεξβνιηθά.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 2:8-13
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο είλαη
καδί καο ακήλ.
ηνπο δε θηιφληθνπο, θαη νη νπνίνη απεηζνχλ κελ ζηελ αιήζεηα, φκσο πείζνληαη ζηελ
αδηθία, ζα είλαη ζπκφο θαη νξγή, ζιίςε θαη ζηελνρψξηα ζε θάζε ςπρή αλζξψπνπ πνπ
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εξγάδεηαη ην θαθφ, θαη Ηνπδαίνπ, πξψηα, θαη Έιιελα δφμα, φκσο, θαη ηηκή θαη εηξήλε ζε
θάζε εξγαδφκελνλ ην αγαζφ, θαη ζηνλ Ηνπδαίν, πξψηα, θαη ζηνλ Έιιελα. Γελ ππάξρεη,
βέβαηα, πξνζσπνιεςία απφ κέξνπο ηνχ Θενχ επεηδή, φζνη ακάξηεζαλ ρσξίο ηνλ λφκν, ζα
απνιεζζνχλ θαη ρσξίο ηνλ λφκν θαη φζνη ακάξηεζαλ θάησ απφ ηνλ λφκν, ζα θξηζνχλ κε ηνλ
λφκν, (επεηδή, δελ είλαη δίθαηνη κπξνζηά ζηνλ Θεφ νη αθξναηέο ηνχ λφκνπ, αιιά νη
εθηειεζηέο ηνχ λφκνπ ζα δηθαησζνχλ. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο

παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 2:18-23
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Παηδάθηα κνπ,είλαη έζραηε ψξα θαη θαζψο αθνχζαηε φηη ν αληίρξηζηνο έξρεηαη, θαη
ηψξα πνιινί αληίρξηζηνη ππάξρνπλ γη' απηφ γλσξίδνπκε φηη είλαη έζραηε ψξα. Βγήθαλ απφ
αλάκεζά καο, αιιά δελ ήζαλ απφ καο επεηδή, αλ ήζαλ απφ καο, ζα έκελαλ καδί καο. Αιιά
βγήθαλ απφ αλάκεζά καο, γηα λα θαλεξσζνχλ φηη φινη δελ είλαη απφ καο. Κη εζείο έρεηε
ρξίζκα απφ ηνλ Άγην, θαη ηα γλσξίδεηε φια. Γελ ζαο έγξαςα επεηδή δελ γλσξίδεηε ηελ
αιήζεηα, αιιά επεηδή ηε γλσξίδεηε, θαη επεηδή θάζε ςέκα δελ είλαη απφ ηελ αιήζεηα. Πνηνο
είλαη ν ςεχηεο, παξά απηφο πνπ αξλείηαη φηη ν Ηεζνχο δελ είλαη ν Υξηζηφο; Απηφο είλαη ν
αληίρξηζηνο, απηφο πνπ αξλείηαη ηνλ Παηέξα θαη ηνλ Τηφ. Καζέλαο πνπ αξλείηαη ηνλ Τηφ δελ
έρεη νχηε ηνλ Παηέξα εθείλνο πνπ νκνινγεί ηνλ Τηφ έρεη θαη ηνλ Παηέξα. Μελ αγαπάηε

ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 4:27-31
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Δπεηδή, ζη' αιήζεηα, ζπγθεληξψζεθαλ ελάληηα ζηνλ άγην παίδα ζνπ, ηνλ Ηεζνχ απηφλ πνπ έρξηζεο- θαη ν Ζξψδεο, θαη ν Πφληηνο Πηιάηνο, καδί κε ηα έζλε θαη ηνπο ιανχο
ηνχ Ηζξαήι, γηα λα θάλνπλ φζα ην ρέξη ζνπ θαη ε βνπιή ζνπ πξνφξηζε λα γίλνπλ. Καη ηψξα,
Κχξηε, δεο ζηηο απεηιέο ηνπο, θαη δψζε ζηνπο δνχινπο ζνπ λα κηινχλ ηνλ ιφγν ζνπ κε θάζε
παξξεζία, εθηείλνληαο ην ρέξη ζνπ ζε ζεξαπεία, θαη ζεκεία θαη ηέξαηα πνπ λα γίλνληαη
δηακέζνπ ηνχ νλφκαηνο ηνπ αγίνπ παηδφο ζνπ, ηνπ Ηεζνχ. Ύζηεξα δε απφ ηε δέεζή ηνπο,
ζείζηεθε ν ηφπνο φπνπ ήζαλ ζπγθεληξσκέλνη θαη φινη έγηλαλ πιήξεηο απφ ην Άγην Πλεχκα,
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θαη κηινχζαλ ηνλ ιφγν ηνχ Θενχ κε παξξεζία. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,

απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαλμόρ 7:10,11
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί ακήλ.
Ζ αζπίδα κνπ είλαη ζηνλ Θεφ, πνπ ζψδεη ηνχο επζείο ζηελ θαξδηά. Ο Θεφο είλαη
δίθαηνο θξηηήο θαη νηθηίξκνλαο.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 8:12-16
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ο Ηεζνχο, ινηπφλ, κίιεζε πάιη πξνο απηνχο, ιέγνληαο: Δγψ είκαη ην θσο ηνχ
θφζκνπ φπνηνο αθνινπζεί εκέλα, δελ ζα πεξπαηήζεη ζην ζθνηάδη, αιιά ζα έρεη ην θσο ηήο
δσήο. Σνπ είπαλ, ινηπφλ, νη Φαξηζαίνη: Δζχ δίλεηο καξηπξία γηα ηνλ εαπηφ ζνπ ε καξηπξία
ζνπ δελ είλαη αιεζηλή. Ο Ηεζνχο απνθξίζεθε θαη ηνπο είπε: Καη αλ εγψ δίλσ καξηπξία γηα
ηνλ εαπηφ κνπ, ε καξηπξία κνπ είλαη αιεζηλή επεηδή, μέξσ απφ πνχ ήξζα, θαη πνχ πεγαίλσ
εζείο, φκσο, δελ μέξεηε απφ πνχ έξρνκαη θαη πνχ πεγαίλσ. Δζείο θξίλεηε θαηά ζάξθα εγψ
δελ θξίλσ θαλέλαλ. Αιιά, θαη αλ εγψ θξίλσ, ε δηθή κνπ θξίζε είλαη αιεζηλή επεηδή, δελ
είκαη κφλνο, αιιά εγψ θαη ν Παηέξαο, πνπ κε απέζηεηιε.
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ΗΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΗ ΑΠΟ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 44:23,26
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ήθσ επάλσ, γηαηί θνηκάζαη, Κχξηε; ήθσ επάλσ, κε καο απνβάιεηο γηα πάληα.
ήθσ επάλσ ζε βνήζεηά καο, θαη ιχηξσζέ καο ράξε ηνχ ειένπο ζνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 20:29-34
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Καη ελψ έβγαηλαλ απφ ηελ Ηεξηρψ, ηνλ αθνινχζεζε έλα κεγάιν πιήζνο. Καη
μάθλνπ, δχν ηπθινί θαζηζκέλνη θνληά ζηνλ δξφκν, φηαλ άθνπζαλ φηη πεξλάεη ν Ηεζνχο,
έθξαμαλ, ιέγνληαο: Διέεζέ καο, Κχξηε, γηε ηνχ Γαβίδ. Καη ην πιήζνο ηνχο επέπιεμε γηα λα
ζσπάζνπλ αιιά, εθείλνη έθξαδαλ πην δπλαηά, ιέγνληαο: Διέεζέ καο, Κχξηε, γηε ηνχ Γαβίδ.
Καη θαζψο ν Ηεζνχο ζηάζεθε, ηνπο θψλαμε, θαη είπε: Ση ζέιεηε λα ζαο θάλσ; Σνπ ιέλε:
Κχξηε, λα αλνηρηνχλ ηα κάηηα καο. Καη ν Ηεζνχο, επεηδή ηνπο ζπιαρλίζηεθε, άγγημε ηα κάηηα
ηνπο θη ακέζσο ηα κάηηα ηνπο μαλαείδαλ, θαη ηνλ αθνινχζεζαλ.
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ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 57:9,10
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα ζε επαηλέζσ, Κχξηε, αλάκεζα ζηνπο ιανχο ζα ςαικσδψ ζε ζέλα αλάκεζα ζηα
έζλε. Δπεηδή, ην έιεφο ζνπ κεγαιχλζεθε.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 20:17-19
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη θαζψο ν Ηεζνχο αλέβαηλε ζηα Ηεξνζφιπκα, πήξε ηνχο δψδεθα καζεηέο
ηδηαηηέξσο ζηνλ δξφκν, θαη ηνπο είπε: Γέζηε, αλεβαίλνπκε ζηα Ηεξνζφιπκα, θαη ν Τηφο ηνχ
αλζξψπνπ ζα παξαδνζεί ζηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο γξακκαηείο, θαη ζα ηνλ θαηαδηθάζνπλ ζε
ζάλαην θαη ζα ηνλ παξαδψζνπλ ζηα έζλε γηα λα ηνλ εκπαίμνπλ θαη λα ηνλ καζηηγψζνπλ θαη
λα ηνλ ζηαπξψζνπλ θαη θαηά ηελ ηξίηε εκέξα ζα αλαζηεζεί.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 2:14-16
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο, ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Δπεηδή, φηαλ νη εζληθνί, πνπ δελ έρνπλ λφκν, θάλνπλ απφ ηε θχζε ηνπο εθείλα πνπ
αλήθνπλ ζηνλ λφκν, απηνί, ελψ δελ έρνπλ λφκν, νη ίδηνη είλαη λφκνο ζηνλ εαπηφ ηνπο νη
νπνίνη δείρλνπλ ην έξγν ηνχ λφκνπ λα είλαη γξακκέλν κέζα ζηηο θαξδηέο ηνπο, έρνληαο ηε
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ζπλείδεζή ηνπο λα ζπκκαξηπξεί, θαη ηνπο ινγηζκνχο λα θαηεγνξνχλ ή θαη λα απνινγνχληαη
αλακεηαμχ ηνπο) θαηά ηελ εκέξα, φηαλ ν Θεφο ζα θξίλεη ηα θξπθά ησλ αλζξψπσλ δηακέζνπ
ηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ζχκθσλα κε ην επαγγέιηφ κνπ. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο

έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 2:21-25
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,
ακήλ.
Γελ ζαο έγξαςα επεηδή δελ γλσξίδεηε ηελ αιήζεηα, αιιά επεηδή ηε γλσξίδεηε, θαη
επεηδή θάζε ςέκα δελ είλαη απφ ηελ αιήζεηα. Πνηνο είλαη ν ςεχηεο, παξά απηφο πνπ αξλείηαη
φηη ν Ηεζνχο δελ είλαη ν Υξηζηφο; Απηφο είλαη ν αληίρξηζηνο, απηφο πνπ αξλείηαη ηνλ Παηέξα
θαη ηνλ Τηφ. Καζέλαο πνπ αξλείηαη ηνλ Τηφ δελ έρεη νχηε ηνλ Παηέξα εθείλνο πνπ νκνινγεί
ηνλ Τηφ έρεη θαη ηνλ Παηέξα. Δθείλν, ινηπφλ, πνπ εζείο αθνχζαηε εμαξρήο, αο κέλεη κέζα
ζαο. Αλ κέλεη κέζα ζαο απηφ πνπ αθνχζαηε εμαξρήο, θη εζείο ζα κέλεηε ζηνλ Τηφ θαη ζηνλ
Παηέξα. Κη απηή είλαη ε ππφζρεζε, πνπ απηφο ππνζρέζεθε ζε καο: Σελ αηψληα δσή. Μελ

αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα,
ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 4:32-35
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Καη ε θαξδηά θαη ε ςπρή ηνχ πιήζνπο, εθείλσλ πνπ πίζηεςαλ, ήηαλ κία θαη νχηε
έλαο δελ έιεγε φηη είλαη δηθφ ηνπ θάηη απφ ηα ππάξρνληά ηνπ, αιιά είραλ ηα πάληα θνηλά.
Καη νη απφζηνινη απέδηδαλ κε κεγάιε δχλακε ηε καξηπξία ηήο αλάζηαζεο ηνπ Κπξίνπ
Ηεζνχ θαη κεγάιε ράξε ήηαλ επάλσ ζε φινπο απηνχο. Γηα ηνλ ιφγν φηη, δελ ππήξρε νχηε
έλαο αλάκεζά ηνπο πνπ είρε αλάγθε επεηδή, φζνη ήζαλ θάηνρνη ρσξαθηψλ ή ζπηηηψλ, αθνχ
ηα πνπινχζαλ, έθεξλαλ ην αληίηηκν ηεο αμίαο εθείλσλ πνπ πνπινχζαλ, θαη ην έβαδαλ ζηα
πφδηα ησλ απνζηφισλ θαη κνηξαδφηαλ ζε θάζε έλαλ ζχκθσλα κε ηελ αλάγθε πνπ είρε. Ο

ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ
αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
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Φαλμόρ 18:46,49
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη ηνπ
αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Εεη ν Κχξηνο, θαη επινγεκέλν ην θξνχξηφ κνπ θαη αο πςσζεί ν Θεφο ηήο ζσηεξίαο
κνπ. Γη' απηφ, Κχξηε, ζα ζε πκλψ αλάκεζα ζηα έζλε, θαη ζην φλνκά ζνπ ζα ςάιισ.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 8:23-26
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Καη ηνπο είπε: Δζείο είζηε εθ ησλ θάησ, εγψ είκαη εθ ησλ άλσ. Δζείο είζηε απφ
ηνχην ηνλ θφζκν, εγψ δελ είκαη απφ ηνχην ηνλ θφζκν. αο είπα, ινηπφλ, φηη ζα πεζάλεηε
κέζα ζηηο ακαξηίεο ζαο επεηδή, αλ δελ πηζηέςεηε φηη εγψ είκαη, ζα πεζάλεηε κέζα ζηηο
ακαξηίεο ζαο. Σνπ έιεγαλ, ινηπφλ: Δζχ πνηνο είζαη; Καη ν Ηεζνχο είπε ζ' απηνχο: Όηη ζαο
ιέσ εμαξρήο. Πνιιά έρσ λα ιέσ θαη λα θξίλσ γηα ζαο αιιά, απηφο πνπ κε απέζηεηιε είλαη
αιεζήο θαη εγψ, φζα άθνπζα απ' απηφλ, απηά ιέσ ζηνλ θφζκν.

ΗΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΗ ΑΠΟ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 101:1-3
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Έιενο θαη θξίζε ζα ςάιισ ζε ζέλα, Κχξηε, ζα ςαικσδψ ζε άκσκν δξφκν πφηε
ζάξζεηο ζε κέλα; Θα πεξπαηψ κε αθεξαηφηεηα ηεο θαξδηάο κνπ,κέζα ζηνλ νίθν
κνπ.…………………….

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 13:53-58
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Καη θαζψο ν Ηεζνχο ηειείσζε απηέο ηηο παξαβνιέο, αλαρψξεζε απφ εθεί. Καη φηαλ
ήξζε ζηελ παηξίδα ηνπ, ηνπο δίδαζθε ζηε ζπλαγσγή ηνπο, ψζηε εθπιήηηνληαλ θαη έιεγαλ:
Απφ πνχ πξνέξρεηαη ζ' απηφλ απηή ε ζνθία θαη νη δπλάκεηο; Απηφο δελ είλαη ν γηνο ηνχ
καξαγθνχ; Ζ κεηέξα ηνπ δελ ιέγεηαη Μαξία, θαη νη αδειθνί ηνπ Ηάθσβνο θαη Ησζήο θαη
ίκσλαο θαη Ηνχδαο; Καη νη αδειθέο ηνπ δελ είλαη φιεο θνληά καο; Απφ πνχ, ινηπφλ,
πξνέξρνληαη ζ' απηφλ φια απηά; Καη ζθαλδαιίδνληαλ κ' απηφλ. Καη ν Ηεζνχο ηνχο είπε: Γελ
ππάξρεη πξνθήηεο ρσξίο ηηκή, παξά κνλάρα ζηελ παηξίδα ηνπ, θαη ζην ζπίηη ηνπ. Καη δελ
έθαλε εθεί πνιιά ζαχκαηα εμαηηίαο ηήο απηζηίαο ηνπο.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 101:8
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κάζε πξσί ζα εμνινζξεχσ φινπο ηνχο αζεβείο ηήο γεο, γηα λα θφςσ νινθιεξσηηθά
απφ ηελ πφιε ηνχ Θενχ φινπο ηνχο εξγάηεο ηήο αλνκίαο.
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Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 22:34-40
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Αιιά νη Φαξηζαίνη, φηαλ άθνπζαλ φηη απνζηφκσζε ηνπο αδδνπθαίνπο,
ζπγθεληξψζεθαλ καδί. Καη έλαο απ' απηνχο, λνκηθφο, ηνλ ξψηεζε, πεηξάδνληάο ηνλ, θαη
ιέγνληαο: Γάζθαιε, πνηα εληνιή είλαη κεγάιε κέζα ζηνλ λφκν; Καη ν Ηεζνχο ηνχ είπε: «Θα
αγαπάο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ απφ φιε ηελ θαξδηά ζνπ, θαη απφ φιε ηελ ςπρή ζνπ, θαη απφ
φιε ηε δηάλνηά ζνπ». Απηή είλαη πξψηε θαη κεγάιε εληνιή. Γεχηεξε, φκσο, φκνηα κ' απηή
είλαη: «Θα αγαπάο ηνλ πιεζίνλ ζνπ ζαλ ηνλ εαπηφ ζνπ». ' απηέο ηηο δχν εληνιέο θξέκνληαη
νιφθιεξνο ν λφκνο θαη νη πξνθήηεο.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 2:17-20
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο, ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Γεο, εζχ νλνκάδεζαη Ηνπδαίνο, θαη επαλαπαχεζαη ζηνλ λφκν, θαη θαπράζαη ζηνλ
Θεφ, θαη γλσξίδεηο ην ζέιεκά ηνπ, θαη δηαθξίλεηο ηα φζα δηαθέξνπλ, θαζψο δηδάζθεζαη απφ
ηνλ λφκν θαη έρεηο πεπνίζεζε ζηνλ εαπηφ ζνπ, φηη είζαη νδεγφο ηπθιψλ, θσο εθείλσλ πνπ
είλαη κέζα ζην ζθνηάδη, παηδαγσγφο ησλ αθξφλσλ, δάζθαινο ησλ λεπίσλ, έρνληαο ηνλ ηχπν
ηήο γλψζεο θαη ηεο αιήζεηαο, πνπ είλαη κέζα ζηνλ λφκν. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο

αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 2:26-29 , 3:1
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Απηά ζαο ηα έγξαςα γη' απηνχο πνπ ζαο πιαλνχλ. Κη εζείο, ην ρξίζκα πνπ ιάβαηε
απ' απηφλ, κέλεη κέζα ζαο, θαη δελ έρεηε αλάγθε θάπνηνο λα ζαο δηδάζθεη αιιά, φπσο ζαο
δηδάζθεη ην ίδην ην ρξίζκα γηα φια, έηζη θαη είλαη αιήζεηα θαη δελ είλαη ςέκα θαη θαζψο ζαο
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δίδαμε, ζα κέλεηε ζ' απηφλ. Καη ηψξα, παηδάθηα, κέλεηε ζ' απηφλ ψζηε, φηαλ θαλεξσζεί, λα
έρνπκε παξξεζία θαη λα κε ληξνπηαζηνχκε απ' απηφλ θαηά ηελ παξνπζία ηνπ. Δθφζνλ
γλσξίδεηε φηη είλαη δίθαηνο, γλσξίδεηε, επίζεο, φηη θαη θαζέλαο πνπ πξάηηεη ηε δηθαηνζχλε,
έρεη γελλεζεί απ' απηφλ. Γέζηε ηη είδνπο αγάπε έδσζε ζε καο ν Παηέξαο, ψζηε λα
νλνκαζηνχκε παηδηά ηνχ Θενχ. Γη' απηφ ν θφζκνο δελ καο γλσξίδεη, επεηδή δελ γλψξηζε
απηφλ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν,γηαηί ν θφζκνο θαη νη

επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη
αησλία, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 5:1-6
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Κάπνηνο δε άλζξσπνο, κε ην φλνκα Αλαλίαο, καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ, ηε απθείξα,
πνχιεζε έλα θηήκα θαη θξάηεζε απφ ηελ ηηκή, ελ γλψζεη θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ θαη
θέξλνληαο έλα κέξνο, ην έβαιε ζηα πφδηα ησλ απνζηφισλ. Καη ν Πέηξνο είπε: Αλαλία, γηαηί
γέκηζε ν ζαηαλάο ηελ θαξδηά ζνπ, ψζηε λα πεηο ςέκαηα ζην Άγην Πλεχκα, θαη λα θξαηήζεηο
απφ ηελ ηηκή ηνχ ρσξαθηνχ; Δλψ έκελε απνχιεην, δελ ήηαλ δηθφ ζνπ; Καη φηαλ πνπιήζεθε,
δελ ήηαλ ζηελ εμνπζία ζνπ; Γηαηί έβαιεο κέζα ζηελ θαξδηά ζνπ απηφ ην πξάγκα; Γελ είπεο
ςέκαηα ζε αλζξψπνπο, αιιά ζηνλ Θεφ. Καη φηαλ ν Αλαλίαο άθνπζε απηά ηα ιφγηα, έπεζε
θαη μεςχρεζε θαη κεγάινο θφβνο έπεζε επάλσ ζε φινπο εθείλνπο πνπ ηα άθνπγαλ απηά. Καη
νη λεφηεξνη, αθνχ ζεθψζεθαλ, ηνλ ηχιημαλ, θαη, θαζψο ηνλ έβγαιαλ έμσ, ηνλ έζαςαλ. Ο

ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ
αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 33:20,21
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ζ ςπρή καο πξνζκέλεη ηνλ Κχξην απηφο είλαη βνεζφο καο, θαη αζπίδα καο. Δπεηδή,
ζ' απηφλ ζα επθξαλζεί ε θαξδηά καο, κηα θαη ζην φλνκά ηνπ ην άγην ειπίζακε.
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Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 8:28-30
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Ο Ηεζνχο, ινηπφλ, είπε πξνο απηνχο: Όηαλ πςψζεηε ηνλ Τηφ ηνχ αλζξψπνπ, ηφηε ζα
γλσξίζεηε φηη εγψ είκαη, θαη απφ ηνλ εαπηφ κνπ δελ θάλσ ηίπνηε, αιιά θαζψο κε δίδαμε ν
Παηέξαο κνπ, απηά κηιάσ. Καη εθείλνο πνπ κε απέζηεηιε είλαη καδί κνπ ν Παηέξαο δελ κε
άθεζε κφλνλ επεηδή, εγψ θάλσ πάληνηε ηα αξεζηά ζ' απηφλ. Καη ελψ κηινχζε απηά, πνιινί
πίζηεςαλ ζ' απηφλ.

ΗΜΔΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΠΟ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 146:7,8
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Κχξηνο ειεπζεξψλεη ηνχο δεζκίνπο ν Κχξηνο αλνίγεη ηα κάηηα ησλ ηπθιψλ ν
Κχξηνο αλνξζψλεη ηνχο θπξησκέλνπο ν Κχξηνο αγαπάεη ηνχο δηθαίνπο.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 11:20-24
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
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Σφηε, ν Ηεζνχο άξρηζε λα επηπιήηηεη ηηο πφιεηο, ζηηο νπνίεο έγηλαλ ηα πεξηζζφηεξα
ζαχκαηά ηνπ, επεηδή δελ κεηαλφεζαλ: Αιινίκνλν ζε ζέλα, Υνξαδίλ, αιινίκνλν ζε ζέλα,
Βεζζατδάλ, επεηδή, αλ ηα ζαχκαηα πνπ έγηλαλ αλάκεζά ζαο, γίλνληαλ ζηελ Σχξν θαη ζηε
ηδψλα, ζα κεηαλννχζαλ πξηλ απφ πνιχ θαηξφ κε ζάθν θαη ζηάρηε. Όκσο, ζαο ιέσ, ζηελ
Σχξν θαη ζηε ηδψλα ε ηηκσξία θαηά ηελ εκέξα ηήο θξίζεο ζα είλαη ειαθξφηεξε, παξά ζε
ζαο. Κη εζχ, Καπεξλανχκ, πνπ πςψζεθεο κέρξη ηνλ νπξαλφ, ζα ζε θαηεβάζνπλ κέρξη ηνλ
άδε επεηδή, αλ ηα ζαχκαηα πνπ έγηλαλ αλάκεζά ζνπ γίλνληαλ ζηα φδνκα, ζα έκελαλ κέρξη
ζήκεξα. Όκσο, ζαο ιέσ, φηη ζηε γε ησλ νδφκσλ ε ηηκσξία θαηά ηελ εκέξα ηήο θξίζεο ζα
είλαη ειαθξφηεξε, παξά ζε ζέλα.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 146:1,2,5
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Αηλείηε ηνλ Κχξην. Φπρή κνπ, λα αηλείο ηνλ Κχξην. Μαθάξηνο εθείλνο, πνπ βνεζφο
ηνπ είλαη ν Θεφο ηνχ Ηαθψβ πνπ ε ειπίδα ηνπ είλαη ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ηνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 22:41-46
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψληα,
ακήλ.
Καη ελψ νη Φαξηζαίνη ήζαλ ζπγθεληξσκέλνη, ν Ηεζνχο ηνχο ξψηεζε, ιέγνληαο:
Πνηα γλψκε έρεηε γηα ηνλ Υξηζηφ; Σίλνο γηνο είλαη; Σνπ ιέλε: Σνπ Γαβίδ. Σνπο ιέεη: Πψο,
ινηπφλ, ν Γαβίδ, δηακέζνπ ηνχ Πλεχκαηνο, ηνλ απνθαιεί Κχξην, ιέγνληαο: «Δίπε ν Κχξηνο
ζηνλ Κχξηφ κνπ: Κάζεζε απφ ηα δεμηά κνπ, κέρξηο φηνπ βάισ ηνπο ερζξνχο ζνπ σο
ππνπφδην ησλ πνδηψλ ζνπ»; Αλ, ινηπφλ, ηνλ απνθαιεί Κχξην, πψο είλαη γηνο ηνπ; Καη
θαλέλαο δελ κπνξνχζε λα ηνπ απαληήζεη έλαλ ιφγν νχηε ηφικεζε πιένλ θάπνηνο λα ηνλ
ξσηήζεη απφ εθείλε ηελ εκέξα.
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Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 2:25-29
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο, ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Βέβαηα, ε πεξηηνκή σθειεί κελ, αλ εθηειείο ηνλ λφκν αλ, φκσο, είζαη παξαβάηεο
ηνχ λφκνπ, ε πεξηηνκή ζνπ έρεη γίλεη αθξνβπζηία. Αλ, ινηπφλ, ν απεξίηκεηνο ηεξεί ηα
δηαηάγκαηα ηνπ λφκνπ, δελ ζα ινγαξηαζηεί ε αθξνβπζηία ηνπ σο πεξηηνκή; Καη ν
απεξίηκεηνο απφ ηε θχζε ηνπ, εθηειψληαο ηνλ λφκν, ζα θξίλεη εζέλα, πνπ, ελψ έρεηο ην
γξάκκα ηνχ λφκνπ θαη ηελ πεξηηνκή, είζαη παξαβάηεο ηνχ λφκνπ. Δπεηδή, Ηνπδαίνο δελ είλαη
απηφο πνπ είλαη θαηά ην θαλεξφ κέξνο Ηνπδαίνο, νχηε πεξηηνκή απηή πνπ είλαη θαηά ην
θαλεξφ κέξνο, απηή πνπ γίλεηαη ζηε ζάξθα αιι' Ηνπδαίνο είλαη απηφο πνπ είλαη θαηά ην
θξπθφ κέξνο Ηνπδαίνο, θαη πεξηηνκή απηή ηεο θαξδηάο, θαηά ην πλεχκα, φρη θαηά ην γξάκκα,
γηα ηνλ νπνίν ν έπαηλνο είλαη φρη απφ αλζξψπνπο, αιιά απφ ηνλ Θεφ. Ζ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 3:2-3
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Αγαπεηνί, ηψξα είκαζηε παηδηά ηνχ Θενχ θη αθφκα δελ θαλεξψζεθε ηη πξφθεηηαη λα
είκαζηε γλσξίδνπκε, φκσο, φηη, φηαλ θαλεξσζεί, ζα είκαζηε φκνηνη κ' απηφλ επεηδή ζα ηνλ
δνχκε θαζψο είλαη. Καη θαζέλαο πνπ έρεη απηή ηελ ειπίδα επάλσ ζ' απηφλ, αγλίδεη ηνλ
εαπηφ ηνπ, φπσο εθείλνο είλαη αγλφο. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ

θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην
ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αησλία, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 5:5-11
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
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Καη φηαλ ν Αλαλίαο άθνπζε απηά ηα ιφγηα, έπεζε θαη μεςχρεζε θαη κεγάινο θφβνο
έπεζε επάλσ ζε φινπο εθείλνπο πνπ ηα άθνπγαλ απηά. Καη νη λεφηεξνη, αθνχ ζεθψζεθαλ,
ηνλ ηχιημαλ, θαη, θαζψο ηνλ έβγαιαλ έμσ, ηνλ έζαςαλ. Ύζηεξα δε απφ πεξίπνπ ηξεηο ψξεο,
κπήθε κέζα ε γπλαίθα ηνπ, κε μέξνληαο ην γεγνλφο. Καη ν Πέηξνο απνθξίζεθε ζ' απηήλ: Πεο
κνπ, γηα ηφζν πνπιήζαηε ην ρσξάθη; Καη εθείλε είπε: Ναη, γηα ηφζν. Καη ν Πέηξνο είπε ζ'
απηήλ: Γηαηί ζπκθσλήζαηε λα πεηξάμεηε ην Πλεχκα ηνχ Κπξίνπ; Γεο, ζηε ζχξα είλαη ηα
πφδηα εθείλσλ πνπ έζαςαλ ηνλ άλδξα ζνπ, θαη ζα βγάινπλ θη εζέλα. Καη έπεζε ακέζσο
λεθξή ζηα πφδηα ηνπ, θαη μεςχρεζε θαη φηαλ νη λεαλίζθνη κπήθαλ κέζα ηε βξήθαλ λεθξή,
θαη αθνχ ηελ έβγαιαλ έμσ, ηελ έζαςαλ θνληά ζηνλ άλδξα ηεο. Καη κεγάινο θφβνο έπεζε
επάλσ ζε φιε ηελ εθθιεζία, θη επάλσ ζε φινπο πνπ ηα άθνπγαλ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 86:12,10
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα ζε αηλψ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, κε φιε ηελ θαξδηά κνπ, θαη ζα δνμάδσ ην φλνκά ζνπ
ζηνλ αηψλα επεηδή, είζαη κεγάινο, θαη θάλεηο ζαπκαζηά έξγα εζχ είζαη ν κφλνο Θεφο.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 8:31-39
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Ο Ηεζνχο, ινηπφλ, έιεγε ζηνπο Ηνπδαίνπο, πνπ είραλ πηζηέςεη ζ' απηφλ: Αλ εζείο
κείλεηε ζηνλ δηθφ κνπ ιφγν, είζηε αιεζηλά καζεηέο κνπ θαη ζα γλσξίζεηε ηελ αιήζεηα, θαη ε
αιήζεηα ζα ζαο ειεπζεξψζεη. Σνπ απνθξίζεθαλ: πέξκα ηνχ Αβξαάκ είκαζηε, θαη πνηέ δελ
γίλακε δνχινη ζε θαλέλαλ πψο εζχ ιεο φηη: Θα γίλεηε ειεχζεξνη; Σνπο απνθξίζεθε ν Ηεζνχο:
αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα, φηη: Καζέλαο πνπ πξάηηεη ηελ ακαξηία, είλαη δνχινο ηεο
ακαξηίαο. Καη ν δνχινο δελ κέλεη πάληνηε κέζα ζην ζπίηη ν γηνο κέλεη πάληνηε. Αλ, ινηπφλ,
ν Τηφο ζάο ειεπζεξψζεη, ζα είζηε πξαγκαηηθά ειεχζεξνη. Ξέξσ φηη είζηε ζπέξκα ηνχ
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Αβξαάκ αιιά, δεηάηε λα κε ζαλαηψζεηε, επεηδή ν δηθφο κνπ ιφγνο δελ ρσξάεη κέζα ζαο.
Δγψ κηιάσ φηη είδα θνληά ζηνλ Παηέξα κνπ θαη εζείο, παξφκνηα, θάλεηε φηη είδαηε θνληά
ζηνλ παηέξα ζαο. Απνθξίζεθαλ θαη ηνπ είπαλ: Ο παηέξαο καο είλαη ν Αβξαάκ. Ο Ηεζνχο
ιέεη ζ' απηνχο: Αλ ήζαζηαλ παηδηά ηνχ Αβξαάκ, ζα θάλαηε ηα έξγα ηνχ Αβξαάκ.

ΗΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟ ΑΠΟ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 32:8
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Δγψ ζα ζε ζπλεηίζσ, θαη ζα ζε δηδάμσ ηνλ δξφκν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα πεξπαηάο
ζα ζε ζπκβνπιεχσ επάλσ ζνπ ζα είλαη ην κάηη κνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μαηθαίο 15:29-31
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Καη θαζψο ν Ηεζνχο κεηέβεθε απφ εθεί, ήξζε θνληά ζηε ζάιαζζα ηεο Γαιηιαίαο θαη
αθνχ αλέβεθε ζην βνπλφ, θαζφηαλ εθεί. Καη ήξζαλ ζ' απηφλ πνιιά πιήζε, έρνληαο καδί
ηνπο ρσινχο, ηπθινχο, θνπθνχο, θνπινχο, θαη πνιινχο άιινπο θαη ηνπο έξξημαλ ζηα πφδηα
ηνχ Ηεζνχ, θαη ηνπο ζεξάπεπζε ψζηε ηα πιήζε ζαχκαζαλ βιέπνληαο θνπθνχο λα κηινχλ,
θνπινχο πγηείο, ρσινχο λα πεξπαηνχλ, θαη ηπθινχο λα βιέπνπλ θαη δφμαζαλ ηνλ Θεφ ηνχ
Ηζξαήι.
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ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 107:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γνμνινγείηε ηνλ Κχξην, επεηδή είλαη αγαζφο. Έηζη αο ιέλε νη ιπηξσκέλνη ηνχ
Κπξίνπ, πνπ ηνπο ιχηξσζε απφ ην ρέξη ηνχ ερζξνχ.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 7:10-13
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη αθνχ νη αδειθνί ηνπ αλέβεθαλ, ηφηε αλέβεθε θη απηφο ζηε γηνξηή, φρη θαλεξά,
αιιά θάπσο θξπθά. Οη Ηνπδαίνη, ινηπφλ, ηνλ δεηνχζαλ ζηε γηνξηή, θαη έιεγαλ: Πνχ είλαη
εθείλνο; Καη ππήξρε γη' απηφλ κεγάινο γνγγπζκφο αλάκεζα ζηα πιήζε άιινη κελ έιεγαλ,
φηη: Δίλαη θαιφο θαη άιινη έιεγαλ: Όρη αιιά, πιαλάεη ην πιήζνο. Καλέλαο, φκσο, δελ
κηινχζε αλνηρηά γη' απηφλ, εμαηηίαο ηνχ θφβνπ ησλ Ηνπδαίσλ.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΓΑΛΑΣΔ 3:5-11
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Γαιάηεο, ε επινγία ηνπ αο είλαη
καδί καο ακήλ.
Δθείλνο, ινηπφλ, πνπ επηπξφζζεηα ρνξεγεί ζε ζαο ην Πλεχκα, θαη ελεξγεί αλάκεζά
ζαο ζαχκαηα, ηα θάλεη απηά απφ έξγα ηνχ λφκνπ ή απφ αθνή ηήο πίζηεο; Όπσο ν Αβξαάκ
πίζηεςε ζηνλ Θεφ, θαη ηνπ ινγαξηάζηεθε ζε δηθαηνζχλε. Ξέξεηε, ινηπφλ, φηη απηνί πνπ
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πξνέξρνληαη απφ ηελ πίζηε, απηνί είλαη γηνη ηνχ Αβξαάκ. Πξνβιέπνληαο, κάιηζηα, ε γξαθή
φηη ν Θεφο αλαθεξχζζεη δίθαηνπο ηνπο αλζξψπνπο απφ ηα έζλε κε ηελ πίζηε, πξναλήγγεηιε
ζηνλ Αβξαάκ, φηη: «ε ζέλα ζα επινγεζνχλ φια ηα έζλε». Ώζηε, απηνί πνπ είλαη απφ ηελ
πίζηε, επινγνχληαη καδί κε ηνλ πηζηφ Αβξαάκ. Γεδνκέλνπ φηη, φζνη είλαη απφ έξγα ηνπ
λφκνπ, είλαη θάησ απφ θαηάξα επεηδή, είλαη γξακκέλν: «Δπηθαηάξαηνο θαζέλαο πνπ δελ
εκκέλεη ζε φια ηα γξακκέλα κέζα ζην βηβιίν ηνπ λφκνπ, ψζηε λα ηα πξάμεη». Όηη δηακέζνπ
ηνχ λφκνπ δελ αλαθεξχζζεηαη δίθαηνο θαλέλαο κπξνζηά ζηνλ Θεφ, είλαη θαλεξφ επεηδή, «ν
δίθαηνο δηακέζνπ ηήο πίζηεο, ζα δήζεη». Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε

εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 3:2-11
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Αγαπεηνί, ηψξα είκαζηε παηδηά ηνχ Θενχ θη αθφκα δελ θαλεξψζεθε ηη πξφθεηηαη λα
είκαζηε γλσξίδνπκε, φκσο, φηη, φηαλ θαλεξσζεί, ζα είκαζηε φκνηνη κ' απηφλ επεηδή ζα ηνλ
δνχκε θαζψο είλαη. Καη θαζέλαο πνπ έρεη απηή ηελ ειπίδα επάλσ ζ' απηφλ, αγλίδεη ηνλ εαπηφ
ηνπ, φπσο εθείλνο είλαη αγλφο. Καζέλαο πνπ πξάηηεη ηελ ακαξηία, πξάηηεη θαη ηελ αλνκία
επεηδή, ε ακαξηία είλαη ε αλνκία. Καη γλσξίδεηε φηη εθείλνο θαλεξψζεθε γηα λα ζεθψζεη ηηο
ακαξηίεο καο θαη ζ' απηφλ ακαξηία δελ ππάξρεη. Καζέλαο ν νπνίνο κέλεη ζ' απηφλ, δελ
ακαξηάλεη θαζέλαο πνπ ακαξηάλεη δελ ηνλ είδε νχηε ηνλ γλψξηζε. Παηδάθηα, αο κε ζαο
πιαλάεη θαλέλαο απηφο πνπ πξάηηεη ηε δηθαηνζχλε είλαη δίθαηνο, φπσο εθείλνο είλαη δίθαηνο.
Απηφο πνπ πξάηηεη ηελ ακαξηία είλαη απφ ηνλ δηάβνιν, επεηδή ν δηάβνινο απαξρήο
ακαξηάλεη. Γη' απηφ θαλεξψζεθε ν Τηφο ηνχ Θενχ, γηα λα θαηαζηξέςεη ηα έξγα ηνχ
δηαβφινπ. Καζέλαο πνπ έρεη γελλεζεί απφ ηνλ Θεφ, δελ πξάηηεη ακαξηία, γηα ηνλ ιφγν φηη
δηθφ ηνπ ζπέξκα κέλεη κέζα ζ' απηφλ, θαη δελ κπνξεί λα ακαξηάλεη, επεηδή γελλήζεθε απφ
ηνλ Θεφ. Απφ ηνχην είλαη θαλεξά ηα παηδηά ηνχ Θενχ θαη ηα παηδηά ηνχ δηαβφινπ θαζέλαο
πνπ δελ πξάηηεη δηθαηνζχλε δελ είλαη απφ ηνλ Θεφ, θη εθείλνο πνπ δελ αγαπάεη ηνλ αδειθφ
ηνπ. Δπεηδή, απηή είλαη ε παξαγγειία, πνπ εμαξρήο αθνχζαηε, λα αγαπάκε ν έλαο ηνλ άιινλ.

Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη
επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη
αηψληα, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 5:12-20
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
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Καη πνιιά ζεκεία θαη ηέξαηα γίλνληαλ κέζα ζηνλ ιαφ δηακέζνπ ησλ ρεξηψλ ησλ
απνζηφισλ θαη ήζαλ φινη σο κηα ςπρή κέζα ζηε ζηνά ηνχ νινκψληα. Απφ δε ηνπο
ππφινηπνπο δελ ηνικνχζε θαλέλαο λα πξνζθνιιεζεί ζ' απηνχο ν ιαφο, φκσο, ηνπο κεγάιπλε.
Καη φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνζζέηνληαλ απηνί πνπ πίζηεπαλ ζηνλ Κχξην, πιήζε θαη αλδξψλ
θαη γπλαηθψλ, ψζηε έθεξλαλ έμσ ζηηο πιαηείεο ηνχο αζζελείο, θαη ηνπο έβαδαλ ζε θιίλεο θαη
θξεβάηηα, γηα λα επηζθηάζεη έζησ θάπνηνλ απ' απηνχο ε ζθηά ηνχ Πέηξνπ, θαζψο εξρφηαλ.
πγθεληξσλφηαλ δε θαη έλα πιήζνο απφ ηηο πφιεηο γχξσ απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ, θέξλνληαο
αζζελείο θαη εθείλνπο πνπ ελνρινχληαλ απφ αθάζαξηα πλεχκαηα νη νπνίνη φινη
ζεξαπεχνληαλ. Κη αθνχ ζεθψζεθε ν αξρηεξέαο θαη φινη φζνη ήζαλ καδί ηνπ, νη νπνίνη ήζαλ
ε αίξεζε ησλ αδδνπθαίσλ, γέκηζαλ απφ δεινηππία θαη έβαιαλ ηα ρέξηα ηνπο επάλσ ζηνπο
απνζηφινπο, θαη ηνπο έβαιαλ ζε δεκφζηα θπιαθή. Όκσο, άγγεινο ηνπ Κπξίνπ θαηά ηε
λχρηα άλνημε ηηο ζχξεο ηήο θπιαθήο, θαη αθνχ ηνπο έβγαιε έμσ, είπε: Πεγαίλεηε, θαη θαζψο
ζα ζηαζείηε, κηιάηε πξνο ηνλ ιαφ κέζα ζην ηεξφ φια ηα ιφγηα απηήο ηήο δσήο. Ο ιφγνο ηνπ

Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ
Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 20:5,6
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
O Κχξηνο λα εθπιεξψζεη φια ηα αηηήκαηά ζνπ! Σψξα γλψξηζα φηη ν Κχξηνο έζσζε
ηνλ ρξηζκέλν ηνπ ζα ηνλ αθνχζεη απφ ηνλ νπξαλφ ηήο αγηφηεηάο ηνπ ε ζσηεξία ηήο δεμηάο
ηνπ γίλεηαη κε δχλακε.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 6:47-56
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα: Δθείλνο πνπ πηζηεχεη ζε κέλα, έρεη αηψληα δσή. Δγψ
είκαη ν άξηνο ηήο δσήο. Οη παηέξεο ζαο έθαγαλ ην κάλλα κέζα ζηελ έξεκν θαη πέζαλαλ.
Απηφο είλαη ν άξηνο, πνπ θαηεβαίλεη απφ ηνλ νπξαλφ, γηα λα θάεη θάπνηνο απ' απηφλ θαη λα
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κε πεζάλεη. Δγψ είκαη ν άξηνο ν δσληαλφο, πνπ θαηέβεθε απφ ηνλ νπξαλφ. Αλ θάπνηνο θάεη
απ' απηφλ ηνλ άξην, ζα δήζεη ζηνλ αηψλα. Καη, κάιηζηα, ν άξηνο ηνλ νπνίν εγψ ζα δψζσ,
είλαη ε ζάξθα κνπ, πνπ εγψ ζα δψζσ ράξε ηήο δσήο ηνχ θφζκνπ. Οη Ηνπδαίνη κάρνληαλ,
ινηπφλ, αλακεηαμχ ηνπο, ιέγνληαο: Πψο κπνξεί απηφο λα καο δψζεη λα θάκε ηε ζάξθα ηνπ.
Ο Ηεζνχο, ινηπφλ, είπε ζ' απηνχο: αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα: Αλ δελ θάηε ηε ζάξθα ηνχ
Τηνχ ηνχ αλζξψπνπ, θαη δελ πηείηε ην αίκα ηνπ, δελ έρεηε κέζα ζαο δσή. Όπνηνο ηξψεη ηε
ζάξθα κνπ, θαη πίλεη ην αίκα κνπ, έρεη αηψληα δσή, θαη εγψ ζα ηνλ αλαζηήζσ θαηά ηελ
έζραηε εκέξα. Δπεηδή, ε ζάξθα κνπ, αιεζηλά, είλαη ηξνθή, θαη ην αίκα κνπ, αιεζηλά, είλαη
πφζε. Όπνηνο ηξψεη ηε ζάξθα κνπ, θαη πίλεη ην αίκα κνπ, κέλεη ζε ελφηεηα κε κέλα θαη εγψ
ζε ελφηεηα κ' απηφλ.

ΗΜΔΡΑ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 116:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Υαίξνκαη πνπ ν Κχξηνο εηζάθνπζε ηε θσλή κνπ, ηηο δεήζεηο κνπ πνπ έθιηλε ην απηί
ηνπ πξνο εκέλα θαη, ελφζσ δσ, ζα ηνλ επηθαινχκαη.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 8:12-20
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Ο Ηεζνχο, ινηπφλ, κίιεζε πάιη πξνο απηνχο, ιέγνληαο: Δγψ είκαη ην θσο ηνχ
θφζκνπ φπνηνο αθνινπζεί εκέλα, δελ ζα πεξπαηήζεη ζην ζθνηάδη, αιιά ζα έρεη ην θσο ηήο
δσήο. Σνπ είπαλ, ινηπφλ, νη Φαξηζαίνη: Δζχ δίλεηο καξηπξία γηα ηνλ εαπηφ ζνπ ε καξηπξία
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ζνπ δελ είλαη αιεζηλή. Ο Ηεζνχο απνθξίζεθε θαη ηνπο είπε: Καη αλ εγψ δίλσ καξηπξία γηα
ηνλ εαπηφ κνπ, ε καξηπξία κνπ είλαη αιεζηλή επεηδή, μέξσ απφ πνχ ήξζα, θαη πνχ πεγαίλσ
εζείο, φκσο, δελ μέξεηε απφ πνχ έξρνκαη θαη πνχ πεγαίλσ. Δζείο θξίλεηε θαηά ζάξθα εγψ
δελ θξίλσ θαλέλαλ. Αιιά, θαη αλ εγψ θξίλσ, ε δηθή κνπ θξίζε είλαη αιεζηλή επεηδή, δελ
είκαη κφλνο, αιιά εγψ θαη ν Παηέξαο, πνπ κε απέζηεηιε. Αιιά θαη κέζα ζηνλ λφκν ζαο είλαη
γξακκέλν, φηη: Ζ καξηπξία δχν αλζξψπσλ είλαη αιεζηλή. Δγψ είκαη πνπ δίλσ καξηπξία γηα
ηνλ εαπηφ κνπ, θαη ν Παηέξαο, πνπ κε απέζηεηιε, δίλεη καξηπξία γηα κέλα. Σνπ έιεγαλ,
ινηπφλ: Πνχ είλαη ν Παηέξαο ζνπ; Ο Ηεζνχο απνθξίζεθε: Οχηε εκέλα μέξεηε νχηε ηνλ
Παηέξα κνπ αλ μέξαηε εκέλα, ζα μέξαηε θαη ηνλ Παηέξα κνπ. Απηά ηα ιφγηα ηα κίιεζε ν
Ηεζνχο ζην ζεζαπξνθπιάθην, δηδάζθνληαο κέζα ζην ηεξφ θαη θαλέλαο δελ ηνλ έπηαζε,
επεηδή δελ είρε έξζεη αθφκα ε ψξα ηνπ.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 116:4-6
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη επηθαιέζηεθα ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ: Χ, Κχξηε, ιχηξσζε ηελ ςπρή κνπ.
Διεήκνλαο είλαη ν Κχξηνο, θαη δίθαηνο θαη εχζπιαρλνο είλαη ν Θεφο καο. Ο Κχξηνο
δηαθπιάηηεη ηνχο απινχο ηαιαηπσξήζεθα, θαη κε έζσζε.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 8:21-30
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ο Ηεζνχο, ινηπφλ, είπε πάιη πξνο απηνχο: Δγψ πεγαίλσ, θαη ζα κε δεηήζεηε, θαη ζα
πεζάλεηε κέζα ζηελ ακαξηία ζαο. Όπνπ εγψ πεγαίλσ, εζείο δελ κπνξείηε λα έξζεηε. Έιεγαλ,
ινηπφλ, νη Ηνπδαίνη: Μήπσο ζέιεη λα ζαλαηψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη γη' απηφ ιέεη: Όπνπ εγψ
πεγαίλσ, εζείο δελ κπνξείηε λα έξζεηε; Καη ηνπο είπε: Δζείο είζηε εθ ησλ θάησ, εγψ είκαη εθ
ησλ άλσ. Δζείο είζηε απφ ηνχην ηνλ θφζκν, εγψ δελ είκαη απφ ηνχην ηνλ θφζκν. αο είπα,
ινηπφλ, φηη ζα πεζάλεηε κέζα ζηηο ακαξηίεο ζαο επεηδή, αλ δελ πηζηέςεηε φηη εγψ είκαη, ζα
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πεζάλεηε κέζα ζηηο ακαξηίεο ζαο. Σνπ έιεγαλ, ινηπφλ: Δζχ πνηνο είζαη; Καη ν Ηεζνχο είπε ζ'
απηνχο: Όηη ζαο ιέσ εμαξρήο. Πνιιά έρσ λα ιέσ θαη λα θξίλσ γηα ζαο αιιά, απηφο πνπ κε
απέζηεηιε είλαη αιεζήο θαη εγψ, φζα άθνπζα απ' απηφλ, απηά ιέσ ζηνλ θφζκν. Γελ
θαηάιαβαλ φηη ηνπο έιεγε γηα ηνλ Παηέξα. Ο Ηεζνχο, ινηπφλ, είπε πξνο απηνχο: Όηαλ
πςψζεηε ηνλ Τηφ ηνχ αλζξψπνπ, ηφηε ζα γλσξίζεηε φηη εγψ είκαη, θαη απφ ηνλ εαπηφ κνπ
δελ θάλσ ηίπνηε, αιιά θαζψο κε δίδαμε ν Παηέξαο κνπ, απηά κηιάσ. Καη εθείλνο πνπ κε
απέζηεηιε είλαη καδί κνπ ν Παηέξαο δελ κε άθεζε κφλνλ επεηδή, εγψ θάλσ πάληνηε ηα
αξεζηά ζ' απηφλ. Καη ελψ κηινχζε απηά, πνιινί πίζηεςαλ ζ' απηφλ.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΚΟΛΟΑΔΙ Α’ 3:1-17
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Κνινζζαείο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Αλ, ινηπφλ, ζπλαλαζηεζήθαηε καδί κε ηνλ Υξηζηφ, ηα άλσ δεηάηε, φπνπ είλαη ν
Υξηζηφο θαζηζκέλνο ζηα δεμηά ηνχ Θενχ. Σα άλσ θξνλείηε, φρη απηά πνπ είλαη επάλσ ζηε
γε. Δπεηδή, πεζάλαηε, θαη ε δσή ζαο είλαη θξπκκέλε καδί κε ηνλ Υξηζηφ κέζα ζηνλ Θεφ.
Όηαλ ν Υξηζηφο, ε δσή καο, θαλεξσζεί, ηφηε θη εζείο ζα θαλεξσζείηε καδί ηνπ κέζα ζε
δφμα. Νεθξψζεηε, ινηπφλ, ηα κέιε ζαο πνπ είλαη επάλσ ζηε γε: Πνξλεία, αθαζαξζία, πάζνο,
θαθή επηζπκία, θαη ηελ πιενλεμία, πνπ είλαη εηδσινιαηξεία γηα ηα νπνία έξρεηαη ε νξγή ηνχ
Θενχ επάλσ ζηνπο γηνπο ηήο απείζεηαο ζηα νπνία θη εζείο πεξπαηήζαηε θάπνηε, φηαλ
δνχζαηε αλάκεζά ηνπο. Σψξα, φκσο, απνξξίςηε θη εζείο απφ ην ζηφκα ζαο φια απηά: Οξγή,
ζπκφ, θαθία, βιαζθεκία, αηζρξνινγία. Με ιέηε ςέκαηα ν έλαο ζηνλ άιινλ,αθνχ
μεληπζήθαηε ηνλ παιηφ άλζξσπν, καδί κε ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ληπζήθαηε ηνλ θαηλνχξγην,
απηφλ πνπ αλαθαηλίδεηαη ζε επίγλσζε, ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα εθείλνπ πνπ ηνλ έθηηζε φπνπ
δελ ππάξρεη Έιιελαο θαη Ηνπδαίνο, πεξηηνκή θαη αθξνβπζηία, βάξβαξνο, θχζεο, δνχινο,
ειεχζεξνο, αιιά ηα πάληα θαη κέζα ζε φια είλαη ν Υξηζηφο. Νηπζείηε, ινηπφλ, σο εθιεθηνί
ηνχ Θενχ, άγηνη θαη αγαπεκέλνη, ζπιάρλα νηθηηξκψλ, θαινζχλε, ηαπεηλνθξνζχλε,
πξαφηεηα, καθξνζπκίαππνθέξνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ, θαη ζπγρσξψληαο ν έλαο ηνλ άιινλ,
αλ θάπνηνο έρεη παξάπνλν ελάληηα ζε θάπνηνλ φπσο θαη ν Υξηζηφο ζπγρψξεζε ζε ζαο, έηζη
θη εζείο. Καη ζε φια ηνχηα, ληπζείηε ηελ αγάπε, πνπ είλαη ν ζχλδεζκνο ηεο ηειεηφηεηαο. Καη
ε εηξήλε ηνχ Θενχ αο βαζηιεχεη ζηηο θαξδηέο ζαο, ζηελ νπνία θαη πξνζθιεζήθαηε ζε έλα
ζψκα θαη γίλεζηε επγλψκνλεο. Ο ιφγνο ηνχ Υξηζηνχ αο θαηνηθεί κέζα ζαο πινχζηα, κε θάζε
ζνθία δηδάζθνληαο θαη λνπζεηψληαο ν έλαο ηνλ άιινλ, κε ςαικνχο θαη χκλνπο θαη
πλεπκαηηθέο σδέο, ςάιινληαο κε ράξε απφ ηελ θαξδηά ζαο ζηνλ Κχξην. Καη θάζε ηη, φ,ηη αλ
θάλεηε, κε ιφγν ή κε έξγν, φια λα ηα θάλεηε ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ Ηεζνχ, επραξηζηψληαο
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δηακέζνπ απηνχ ηνλ Θεφ θαη Παηέξα. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο

παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 3:13-24
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Με εθπιήηηεζηε, αδειθνί κνπ, αλ ν θφζκνο ζάο κηζεί. Δκείο γλσξίδνπκε φηη έρνπκε
κεηαβεί απφ ηνλ ζάλαην ζηε δσή, επεηδή αγαπάκε ηνπο αδειθνχο εθείλνο πνπ δελ αγαπάεη
ηνλ αδειθφ ηνπ, κέλεη κέζα ζηνλ ζάλαην. Καζέλαο πνπ κηζεί ηνλ αδειθφ ηνπ, είλαη
αλζξσπνθηφλνο θαη μέξεηε φηη θάζε αλζξσπνθηφλνο δελ έρεη αηψληα δσή, πνπ λα κέλεη κέζα
ηνπ. Απφ ηνχην έρνπκε γλσξίζεη ηελ αγάπε, επεηδή εθείλνο ηελ ςπρή ηνπ έβαιε γηα ράξε
καο θη εκείο νθείινπκε λα βάδνπκε ηηο ςπρέο καο γηα ράξε ησλ αδειθψλ. Καη αλ θάπνηνο
έρεη ηελ πιηθή επρέξεηα ηνπ βίνπ ηνχ θφζκνπ θαη βιέπεη ηνλ αδειθφ ηνπ λα έρεη αλάγθε,
θιείζεη φκσο ηα ζπιάρλα ηνπ απέλαληί ηνπ, πψο ε αγάπε ηνχ Θενχ κπνξεί λα κέλεη κέζα
ηνπ; Παηδάθηα κνπ, κε αγαπάκε κε ιφγηα νχηε κε ηε γιψζζα, αιιά κε έξγα θαη αιήζεηα. Καη
απφ ηνχην γλσξίδνπκε φηη είκαζηε απφ ηελ αιήζεηα, θαη ζα πείζνπκε ηελ θαξδηά καο
κπξνζηά ηνπ επεηδή, αλ ε θαξδηά καο κάο θαηαθξίλεη, ν Θεφο βέβαηα είλαη κεγαιχηεξνο απφ
ηελ θαξδηά καο θαη γλσξίδεη ηα πάληα. Αγαπεηνί, αλ ε θαξδηά καο δελ καο θαηαθξίλεη,
έρνπκε παξξεζία πξνο ηνλ Θεφ θαη φηη αλ δεηάκε ην παίξλνπκε απ' απηφλ, επεηδή ηεξνχκε
ηηο εληνιέο ηνπ θαη πξάηηνπκε ηα αξεζηά κπξνζηά ηνπ. Καη ε εληνιή ηνπ είλαη ηνχηε: Να
πηζηέςνπκε ζην φλνκα ηνπ Τηνχ ηνπ, ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, θαη λα αγαπάκε ν έλαο ηνλ άιινλ,
θαζψο καο έδσζε εληνιή. Καη φπνηνο ηεξεί ηηο εληνιέο ηνπ, κέλεη ζε ελφηεηα κ' απηφλ, θη
απηφο ζε ελφηεηα κε εθείλνλ θαη απφ ηνχην γλσξίδνπκε φηη κέλεη κέζα καο, απφ ην Πλεχκα
πνπ καο έδσζε. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν

θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ ζα δήζεη αησλία, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 10:37-43
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Δζείο μέξεηε απηφ ηνλ ιφγν, πνπ θεξχρζεθε ζε νιφθιεξε ηελ Ηνπδαία, αξρίδνληαο
απφ ηε Γαιηιαία, χζηεξα απφ ην βάπηηζκα πνπ θήξπμε ν Ησάλλεο πψο ν Θεφο, ηνλ Ηεζνχ,
απηφλ απφ ηε Ναδαξέη, ηνλ έρξηζε κε Πλεχκα Άγην θαη κε δχλακε, ν νπνίνο πέξαζε
επεξγεηψληαο θαη ζεξαπεχνληαο φινπο εθείλνπο πνπ θαηαδπλαζηεχνληαλ απφ ηνλ δηάβνιν
95

επεηδή, ν Θεφο ήηαλ καδί ηνπ. Κη εκείο είκαζηε κάξηπξεο φισλ φζσλ έθαλε, θαη ζηε γε ησλ
Ηνπδαίσλ θαη ζηελ Ηεξνπζαιήκ ηνλ νπνίν θφλεπζαλ, αθνχ ηνλ θξέκαζαλ επάλσ ζε μχιν
ηνχηνλ ν Θεφο ηνλ αλέζηεζε ηελ ηξίηε εκέξα, θαη ηνλ έθαλε λα εκθαληζηεί, φρη ζε νιφθιεξν
ηνλ ιαφ, αιιά ζε κάξηπξεο, πνπ ήζαλ πξνζδηνξηζκέλνη απφ ηνλ Θεφ, ζε καο, πνπ καδί ηνπ
θάγακε θαη καδί ηνπ ήπηακε, κεηά ηελ αλάζηαζή ηνπ απφ ηνπο λεθξνχο θαη καο παξήγγεηιε
λα θεξχμνπκε ζηνλ ιαφ, θαη λα δψζνπκε καξηπξία, φηη απηφο είλαη ν νξηζκέλνο απφ ηνλ Θεφ
θξηηήο δσληαλψλ θαη λεθξψλ ζε ηνχηνλ φινη νη πξνθήηεο δίλνπλ καξηπξία, φηη δηακέζνπ ηνχ
νλφκαηφο ηνπ ζα ιάβεη άθεζε ακαξηηψλ θαζέλαο πνπ πηζηεχεη ζ' απηφλ. Ο ιφγνο ηνπ

Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ
Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 115:12,13
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Κχξηνο καο ζπκήζεθε ζα επινγεί, ζα επινγεί ηνλ νίθν Ηζξαήι ζα επινγεί ηνλ νίθν
Ααξψλ. Θα επινγεί απηνχο πνπ θνβνχληαη ηνλ Κχξην, ηνπο κηθξνχο καδί κε ηνπο κεγάινπο.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 4:1-24
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα,
ακήλ.
Καζψο, ινηπφλ, ν Κχξηνο έκαζε φηη νη Φαξηζαίνη άθνπζαλ πσο ν Ηεζνχο θάλεη
πεξηζζφηεξνπο καζεηέο, θαη βαπηίδεη, παξά ν Ησάλλεο, (αλ θαη ν ίδηνο ν Ηεζνχο δελ βάπηηδε,
αιιά νη καζεηέο ηνπ) άθεζε ηελ Ηνπδαία, θαη αλαρψξεζε πάιη γηα ηε Γαιηιαία. Έπξεπε,
κάιηζηα, λα πεξάζεη δηακέζνπ ηεο ακάξεηαο. Έξρεηαη, ινηπφλ, ζηελ πφιε ηήο ακάξεηαο,
πνπ ηελ έιεγαλ ηράξ, θνληά ζην ρσξάθη, πνπ ν Ηαθψβ έδσζε ζηνλ Ησζήθ, ηνλ γην ηνπ. Καη
ππήξρε εθεί κηα πεγή ηνχ Ηαθψβ. Ο Ηεζνχο, ινηπφλ, θνπξαζκέλνο θαζψο ήηαλ απφ ηελ
νδνηπνξία, θαζφηαλ, έηζη φπσο ήηαλ, ζηελ πεγή. Ζ ψξα ήηαλ πεξίπνπ έμη. Έξρεηαη θάπνηα
γπλαίθα απφ ηε ακάξεηα γηα λα αληιήζεη λεξφ. Ο Ηεζνχο ιέεη ζ' απηήλ: Γνο κνπ λα πησ.
Δπεηδή, νη καζεηέο ηνπ είραλ πάεη ζηελ πφιε, γηα λα αγνξάζνπλ ηξνθέο. Σνπ ιέεη, ινηπφλ, ε
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γπλαίθα ε ακαξείηηζζα: Πψο εζχ, ελψ είζαη Ηνπδαίνο, δεηάο λα πηεηο απφ κέλα, πνπ είκαη
γπλαίθα ακαξείηηζζα; Δπεηδή, δελ έρνπλ επηθνηλσλία νη Ηνπδαίνη κε ηνπο ακαξείηεο. Ο
Ηεζνχο απνθξίζεθε θαη ηεο είπε: Αλ ήμεξεο ηε δσξεά ηνχ Θενχ, θαη πνηνο είλαη απηφο πνπ
ζνπ ιέεη: Γνο κνπ λα πησ, εζχ ζα δεηνχζεο απ' απηφλ, θαη ζα ζνπ έδηλε ην δσληαλφ λεξφ. Ζ
γπλαίθα ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, νχηε δνρείν άληιεζεο έρεηο, θαη ην πεγάδη είλαη βαζχ απφ πνχ,
ινηπφλ, έρεηο ην δσληαλφ λεξφ; Μήπσο εζχ είζαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ παηέξα καο, ηνλ
Ηαθψβ, πνπ καο έδσζε ην πεγάδη, θαη ήπηε απ' απηφ απηφο, θαη νη γηνη ηνπ, θαη ηα δσληαλά
ηνπ; Ο Ηεζνχο απνθξίζεθε θαη ηεο είπε: Καζέλαο πνπ πίλεη απφ ηνχην ην λεξφ, ζα δηςάζεη
μαλά φπνηνο, φκσο, πηεη απφ ην λεξφ πνπ εγψ ζα ηνπ δψζσ, δελ ζα δηςάζεη ζηνλ αηψλα αιιά,
ην λεξφ πνπ ζα δψζσ ζ' απηφλ, ζα γίλεη κέζα ηνπ πεγή λεξνχ, πνπ ζα αλαβιχδεη ζε αηψληα
δσή. Ζ γπλαίθα ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, δνο κνπ απηφ ην λεξφ, γηα λα κε δηςάσ νχηε λα
έξρνκαη εδψ λα αληιψ. Ο Ηεζνχο ιέεη ζ' απηήλ: Πήγαηλε, θάιεζε ηνλ άλδξα ζνπ θη έια εδψ.
Ζ γπλαίθα απάληεζε θαη είπε: Γελ έρσ άλδξα. Ο Ηεζνχο ιέεη ζ' απηήλ: σζηά είπεο, φηη: Γελ
έρσ άλδξα επεηδή, πέληε άλδξεο πήξεο, θαη εθείλνλ πνπ έρεηο ηψξα, δελ είλαη άλδξαο ζνπ
απηφ πνπ είπεο είλαη αιήζεηα. Ζ γπλαίθα ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, βιέπσ φηη εζχ είζαη
πξνθήηεο. Οη παηέξεο καο πξνζθχλεζαλ ζε ηνχην ην βνπλφ θη εζείο ιέηε φηη ζηα
Ηεξνζφιπκα είλαη ν ηφπνο, φπνπ πξέπεη λα πξνζθπλνχκε. Ο Ηεζνχο ηήο ιέεη: Γπλαίθα,
πίζηεςέ κε, φηη, έξρεηαη ψξα, θαηά ηελ νπνία νχηε ζε ηνχην ην βνπλφ νχηε ζηα Ηεξνζφιπκα
ζα πξνζθπλήζεηε ηνλ Παηέξα. Δζείο πξνζθπλάηε εθείλν πνπ δελ μέξεηε εκείο πξνζθπλνχκε
εθείλν πνπ μέξνπκε επεηδή, ε ζσηεξία είλαη απφ ηνπο Ηνπδαίνπο. Όκσο, έξρεηαη ψξα, θαη
ήδε είλαη, φηαλ νη αιεζηλνί πξνζθπλεηέο ζα πξνζθπλήζνπλ ηνλ Παηέξα κε πλεχκα θαη κε
αιήζεηα επεηδή, ν Παηέξαο ηέηνηνπ είδνπο δεηάεη λα είλαη εθείλνη πνπ ηνλ πξνζθπλνχλ. Ο
Θεφο είλαη πλεχκα θαη εθείλνη πνπ ηνλ πξνζθπλνχλ κε πλεχκα θαη κε αιήζεηα πξέπεη λα ηνλ
πξνζθπλνχλ. Ζ γπλαίθα ιέεη ζ' απηφλ: Ξέξσ φηη έξρεηαη ν Μεζζίαο, απηφο πνπ ιέγεηαη
Υξηζηφο φηαλ έξζεη εθείλνο, ζα καο ηα αλαγγείιεη φια. Ο Ηεζνχο ιέεη ζ' απηήλ: Δγψ είκαη,
απηφο πνπ ζνπ κηιάεη. Κη επάλσ ζ' απηφ ήξζαλ νη καζεηέο ηνπ, θαη ζαχκαζαλ φηη κηινχζε κε
γπλαίθα θαλέλαο, φκσο, δελ είπε: Ση δεηάο; Ή, γηαηί κηιάο καδί ηεο; Ζ γπλαίθα άθεζε,
ινηπφλ, ηε ζηάκλα ηεο, θαη πήγε ζηελ πφιε, θαη ιέεη ζηνπο αλζξψπνπο: Διάηε λα δείηε έλαλ
άλζξσπν, πνπ κνπ είπε φια φζα έθαλα· κήπσο είλαη απηφο ν Υξηζηφο; Βγήθαλ, ινηπφλ, απφ
ηελ πφιε, θαη έξρνληαλ ζ' απηφλ. Δλησκεηαμχ, φκσο, νη καζεηέο ηνλ παξαθαινχζαλ,
ιέγνληαο: Ραββί, θάε. Καη εθείλνο είπε ζ' απηνχο: Δγψ έρσ θαγεηφ λα θάσ, πνπ εζείο δελ
μέξεηε. Έιεγαλ, ινηπφλ, νη καζεηέο ηνπ αλακεηαμχ ηνπο: Μήπσο ηνπ έθεξε θάπνηνο λα θάεη;
Ο Ηεζνχο ιέεη ζ' απηνχο: Σν δηθφ κνπ θαγεηφ είλαη λα πξάηησ ην ζέιεκα εθείλνπ πνπ κε
απέζηεηιε, θαη λα ηειεηψζσ ην έξγν ηνπ. Γελ ιέηε εζείο φηη, ηέζζεξηο κήλεο είλαη αθφκα, θαη
έξρεηαη ν ζεξηζκφο; Πξνζέμηε, ζαο ιέσ, ζεθψζηε ςειά ηα κάηηα ζαο, θαη δείηε ηα ρσξάθηα,
φηη είλαη θηφιαο άζπξα γηα ζεξηζκφ. Καη εθείλνο πνπ ζεξίδεη παίξλεη κηζζφ, θαη καδεχεη
θαξπφ γηα αηψληα δσή, γηα λα ραίξεηαη καδί θαη εθείλνο πνπ ζπέξλεη θαη εθείλνο πνπ ζεξίδεη.
Δπεηδή, ζε ηνχην αιεζεχεη ν ιφγνο, φηη: Άιινο είλαη εθείλνο πνπ ζπέξλεη, θαη άιινο εθείλνο
πνπ ζεξίδεη. Δγψ ζαο απέζηεηια γηα λα ζεξίδεηε εθείλν ζην νπνίν εζείο δελ θνπηάζαηε· άιινη
θνπίαζαλ, θη εζείο κπήθαηε κέζα ζηνλ θφπν ηνπο. Απφ ηελ πφιε εθείλε, κάιηζηα, πνιινί
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απφ ηνπο ακαξείηεο πίζηεςαλ ζ' απηφλ, εμαηηίαο ηνχ ιφγνπ ηήο γπλαίθαο πνπ έδηλε
καξηπξία, φηη: Μνπ είπε φια φζα έπξαμα. Καζψο, ινηπφλ, ήξζαλ ζ' απηφλ νη ακαξείηεο, ηνλ
παξαθαινχζαλ λα κείλεη θνληά ηνπο. Καη έκεηλε εθεί δχν εκέξεο. Καη πνιχ πεξηζζφηεξνη
πίζηεςαλ εμαηηίαο ηνχ ιφγνπ ηνπ θαη έιεγαλ ζηε γπλαίθα, φηη: Γελ πηζηεχνπκε πιένλ
εμαηηίαο ηνχ ιφγνπ ζνπ· επεηδή, εκείο αθνχζακε, θαη γλσξίδνπκε φηη απηφο είλαη αιεζηλά ν
σηήξαο ηνχ θφζκνπ, ν Υξηζηφο.

ΣΔΣΑΡΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΗΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΔΣΑΡΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 42:5
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γηαηί είζαη πεξίιππε, ςπρή κνπ; Καη γηαηί ηαξάδεζαη κέζα κνπ; Ήιπηζε ζηνλ Θεφ
επεηδή,αθφκα ζα ηνλ πκλψ απηφο είλαη ε ζσηεξία ηνχ πξνζψπνπ κνπ, θαη ν Θεφο κνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 16:17-20
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Σνχηα δε ηα ζεκεία ζα παξαθνινπζνχλ εθείλνπο πνπ πίζηεςαλ: ην φλνκά κνπ ζα
βγάδνπλ δαηκφληα ζα κηινχλ θαηλνχξγηεο γιψζζεο ζα πηάλνπλ θίδηα θαη αλ θάηη ζαλάζηκν
πηνπλ, δελ ζα ηνπο βιάςεη ζα βάδνπλ ηα ρέξηα επάλσ ζε αξξψζηνπο, θαη ζα γηαηξεχνληαη. Ο
κελ Κχξηνο, ινηπφλ, αθνχ ηνπο κίιεζε, αλαιήθζεθε ζηνλ νπξαλφ, θαη θάζεζε ζηα δεμηά ηνχ
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Θενχ. Καη εθείλνη, αθνχ βγήθαλ έμσ, θήξπμαλ παληνχ, ελψ ν Κχξηνο ζπλεξγνχζε, θαη
βεβαίσλε ην θήξπγκα κε ηα ζαχκαηα πνπ επαθνινπζνχζαλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 43:4
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ηείιε ην θσο ζνπ θαη ηελ αιήζεηα ζνπ απηά αο κε νδεγνχλ αο κε θέξνπλ ζην βνπλφ
ηήο αγηφηεηάο ζνπ, θαη ζηα ζθελψκαηά ζνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 4:30-34
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Έιεγε αθφκα: Με ηη λα παξνκνηάζνπκε ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ; Ή, κε πνηα
παξαβνιή λα ηελ παξαβάινπκε; Δίλαη φκνηα κε έλαλ θφθθν ζηλαπηνχ, πνπ, φηαλ ζπαξεί
επάλσ ζηε γε, είλαη κηθξφηεξνο απφ φια ηα ζπέξκαηα πνπ ππάξρνπλ επάλσ ζηε γε φηαλ,
φκσο, ζπαξεί, αλεβαίλεη, θαη γίλεηαη κεγαιχηεξνο απφ φια ηα ιαραληθά, θαη θάλεη κεγάια
θιαδηά, ψζηε θάησ απφ ηε ζθηά ηνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ θσιηέο ηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ. Καη
κε πνιιέο ηέηνηεο παξαβνιέο κηινχζε ηνλ ιφγν, φπσο κπνξνχζαλ λα αθνχλ. Αιιά, ρσξίο
παξαβνιή δελ ηνπο κηινχζε φκσο, ηδηαίηεξα εμεγνχζε ζηνπο καζεηέο ηνπ ηα πάληα.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 4:4-8
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο είλαη
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καδί καο ακήλ.
ε φπνηνλ, φκσο, εξγάδεηαη, ν κηζζφο δελ ινγαξηάδεηαη σο ράξε, αιιά σο ρξένο ζ'
εθείλνλ, φκσο, πνπ δελ εξγάδεηαη, αιιά πηζηεχεη ζ' απηφλ πνπ αλαθεξχζζεη δίθαηνλ ηνλ
αζεβή, ε πίζηε ηνπ ινγαξηάδεηαη γηα δηθαηνζχλε. Όπσο ιέεη θαη ν Γαβίδ ηνλ καθαξηζκφ ηνχ
αλζξψπνπ, ζηνλ νπνίν ν Θεφο ινγαξηάδεη δηθαηνζχλε ρσξίο έξγα: «Μαθάξηνη είλαη εθείλνη,
ησλ νπνίσλ ζπγρσξήζεθαλ νη αλνκίεο, θαη ησλ νπνίσλ ζθεπάζηεθαλ νη ακαξηίεο. Μαθάξηνο
ν άλζξσπνο ζηνλ νπνίν ν Κχξηνο δελ ζα ηνπ ινγαξηάζεη ακαξηία». Ζ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 3:8-12
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Γη' απηφ θαλεξψζεθε ν Τηφο ηνχ Θενχ, γηα λα θαηαζηξέςεη ηα έξγα ηνχ δηαβφινπ.
Καζέλαο πνπ έρεη γελλεζεί απφ ηνλ Θεφ, δελ πξάηηεη ακαξηία, γηα ηνλ ιφγν φηη δηθφ ηνπ
ζπέξκα κέλεη κέζα ζ' απηφλ, θαη δελ κπνξεί λα ακαξηάλεη, επεηδή γελλήζεθε απφ ηνλ Θεφ.
Απφ ηνχην είλαη θαλεξά ηα παηδηά ηνχ Θενχ θαη ηα παηδηά ηνχ δηαβφινπ θαζέλαο πνπ δελ
πξάηηεη δηθαηνζχλε δελ είλαη απφ ηνλ Θεφ, θη εθείλνο πνπ δελ αγαπάεη ηνλ αδειθφ ηνπ.
Δπεηδή, απηή είλαη ε παξαγγειία, πνπ εμαξρήο αθνχζαηε, λα αγαπάκε ν έλαο ηνλ άιινλ φρη
φπσο ν Κάηλ, πνπ ήηαλ απφ ηνλ πνλεξφ θαη έζθαμε ηνλ αδειθφ ηνπ θαη γηα πνηα αηηία ηνλ
έζθαμε; Δπεηδή, ηα έξγα ηνπ ήζαλ πνλεξά, ελψ ηνπ αδειθνχ ηνπ ήζαλ δίθαηα. Μελ

αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 5:21-25
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Όηαλ δε ην άθνπζαλ, κπήθαλ ηελ απγή ζην ηεξφ, θαη δίδαζθαλ. Καη θαζψο ήξζε ν
αξρηεξέαο, θαη εθείλνη πνπ ήζαλ καδί ηνπ, ζπγθάιεζαλ ην ζπλέδξην θαη νιφθιεξε ηε
γεξνπζία ησλ γησλ ηνχ Ηζξαήι, θαη έζηεηιαλ ζην δεζκσηήξην, γηα λα ηνπο θέξνπλ. Όηαλ δε
νη ππεξέηεο ήξζαλ, δελ ηνπο βξήθαλ ζηε θπιαθή· θαη αθνχ επέζηξεςαλ, αλήγγεηιαλ,
ιέγνληαο φηη: Σν κελ δεζκσηήξην ην βξήθακε θιεηζκέλν κε θάζε αζθάιεηα, θαη ηνπο
θχιαθεο λα ζηέθνληαη έμσ, κπξνζηά απφ ηηο ζχξεο αλνίγνληαο, φκσο, δελ βξήθακε κέζα
θαλέλαλ. Καη θαζψο άθνπζαλ απηά ηα ιφγηα θαη ν ηεξέαο θαη ν ζηξαηεγφο ηνχ ηεξνχ θαη νη
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αξρηεξείο, ήζαλ ζε απνξία γη' απηνχο, ζε ηη επξφθεηην απηφ λα θαηαιήμεη. Καη θαζψο ήξζε
θάπνηνο αλήγγεηιε ζ' απηνχο, ιέγνληαο, φηη: Γέζηε, νη άλζξσπνη, πνπ ηνπο είραηε βάιεη ζηε
θπιαθή, ζηέθνληαη κέζα ζην ηεξφ θαη δηδάζθνπλ ηνλ ιαφ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 119:105,135
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Λχρλνο ζηα πφδηα κνπ είλαη ν ιφγνο ζνπ, θαη θσο ζηα κνλνπάηηα κνπ. Κάλε λα
ιάκςεη ην πξφζσπφ ζνπ επάλσ ζηνλ δνχιν ζνπ, θαη κε δηδάμεηο ηα δηαηάγκαηά ζνπ.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 8:39-42
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ο Ηεζνχο ιέεη ζ' απηνχο: Αλ ήζαζηαλ παηδηά ηνχ Αβξαάκ, ζα θάλαηε ηα έξγα ηνχ
Αβξαάκ. Σψξα, φκσο, δεηάηε λα κε ζαλαηψζεηε, έλαλ άλζξσπν πνπ ζαο κίιεζα ηελ
αιήζεηα, ηελ νπνία άθνπζα απφ ηνλ Θεφ απηφ ν Αβξαάκ δελ ην έθαλε. Δζείο θάλεηε ηα έξγα
ηνχ παηέξα ζαο. Σνπ είπαλ, ινηπφλ: Δκείο δελ γελλεζήθακε απφ πνξλεία έλαλ παηέξα
έρνπκε, ηνλ Θεφ. Ο Ηεζνχο, ινηπφλ, είπε ζ' απηνχο: Αλ ν Θεφο ήηαλ παηέξαο ζαο, ζα
αγαπνχζαηε εκέλα επεηδή, εγψ απφ ηνλ Θεφ βγήθα, θαη έξρνκαη δεδνκέλνπ φηη, δελ ήξζα
απφ ηνλ εαπηφ κνπ, αιιά κε απέζηεηιε εθείλνο.
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ΗΜΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΔΣΑΡΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 67:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Θεφο λα καο ζπιαρληζηεί, θαη λα καο επινγήζεη! Να επηιάκςεη επάλσ καο ην
πξφζσπφ ηνπ. Γηα λα γλσξηζηεί ζηε γε ν δξφκνο ζνπ, ζε φια ηα έζλε ε ζσηεξία ζνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 4:35-41
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε, φηαλ έγηλε βξάδπ, ηνπο ιέεη: Αο πεξάζνπκε αληίπεξα.
Καη αθνχ άθεζαλ ην πιήζνο, ηνλ παίξλνπλ καδί ηνπο ζην πινίν φπσο ήηαλ ήζαλ κάιηζηα
θαη άιια κηθξά πινία καδί ηνπ. Καη γίλεηαη έλαο κεγάινο αλεκνζηξφβηινο θαη ηα θχκαηα
κπήθαλ κέζα ζην πινίν, ψζηε απηφ ήδε γέκηδε. Κη απηφο, ήηαλ ζηελ πξχκε, φπνπ θνηκφηαλ
επάλσ ζην πξνζθεθάιη θαη ηνλ μππλνχλ, θαη ηνπ ιέλε: Γάζθαιε, δελ ζε λνηάδεη φηη
ραλφκαζηε; Καη αθνχ ζεθψζεθε, επηηίκεζε ηνλ άλεκν θαη είπε ζηε ζάιαζζα: ψπα,
εζχραζε. Καη ζηακάηεζε ν άλεκνο, θαη έγηλε κεγάιε γαιήλε. Καη ηνπο είπε: Γηαηί είζηε έηζη
δεηινί; Πψο δελ έρεηε πίζηε; Καη θνβήζεθαλ κε κεγάινλ θφβν, θαη έιεγαλ αλακεηαμχ ηνπο:
Πνηνο, ινηπφλ, είλαη απηφο, πνπ θαη ν άλεκνο θαη ε ζάιαζζα ηνλ ππαθνχλ;
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ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 67:5,6
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Αο ζε πκλνχλ νη ιανί, Θεέ, αο ζε πκλνχλ φινη νη ιανί. Ζ γε ζα δίλεη ηνλ θαξπφ ηεο
ζα καο επινγήζεη ν Θεφο, ν Θεφο καο.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 1:40-44
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη έξρεηαη ζ' απηφλ έλαο ιεπξφο, παξαθαιψληαο ηνλ, θαη γνλαηίδνληαο κπξνζηά
ηνπ, θαη ιέγνληάο ηνπ, φηη: Αλ ζέιεηο, κπνξείο λα κε θαζαξίζεηο. Καη ν Ηεζνχο, επεηδή ηνλ
ζπιαρλίζηεθε, άπισζε ην ρέξη ηνπ, θαη ηνλ άγγημε, θαη ηνπ ιέεη: Θέισ, λα θαζαξηζηείο. Καη
θαζψο ην είπε απηφ, ε ιέπξα έθπγε ακέζσο απ' απηφλ, θαη θαζαξίζηεθε. Καη αθνχ ηνλ
πξφζηαμε κε απζηεξφηεηα, ακέζσο ηνλ έβγαιε έμσ, θαη ηνπ ιέεη: Πξφζεμε, κε πεηο ηίπνηε
ζε θαλέλαλ αιιά, πήγαηλε, δείμε ηνλ εαπηφ ζνπ ζηνλ ηεξέα, θαη πξφζθεξε γηα ηνλ θαζαξηζκφ
ζνπ φζα ν Μσπζήο πξφζηαμε γηα καξηπξία ζ' απηνχο.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 3:19-21
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο είλαη
καδί καο ακήλ.
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Καη μέξνπκε φηη φζα ιέεη ν λφκνο, κηιάεη πξνο εθείλνπο πνπ είλαη θάησ απφ ηνλ λφκν
ψζηε λα θξάμεη θάζε ζηφκα, θαη νιφθιεξνο ν θφζκνο λα γίλεη ππφδηθνο ζηνλ Θεφ. Δπεηδή,
απφ έξγα ηνχ λφκνπ δελ ζα δηθαησζεί κπξνζηά ηνπ θακηά ζάξθα γηα ηνλ ιφγν φηη, δηακέζνπ
ηνχ λφκνπ δίλεηαη ζαθήο γλψζε ηήο ακαξηίαο. Σψξα, φκσο, ρσξίο ηνλ λφκν, θαλεξψζεθε ε
δηθαηνζχλε ηνχ Θενχ, έρνληαο ηε καξηπξία ηνχ λφκνπ θαη ησλ πξνθεηψλ. Ζ ράξε ηνπ

Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 3:13-17
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Με εθπιήηηεζηε, αδειθνί κνπ, αλ ν θφζκνο ζάο κηζεί. Δκείο γλσξίδνπκε φηη έρνπκε
κεηαβεί απφ ηνλ ζάλαην ζηε δσή, επεηδή αγαπάκε ηνπο αδειθνχο εθείλνο πνπ δελ αγαπάεη
ηνλ αδειθφ ηνπ, κέλεη κέζα ζηνλ ζάλαην. Καζέλαο πνπ κηζεί ηνλ αδειθφ ηνπ, είλαη
αλζξσπνθηφλνο θαη μέξεηε φηη θάζε αλζξσπνθηφλνο δελ έρεη αηψληα δσή, πνπ λα κέλεη κέζα
ηνπ. Απφ ηνχην έρνπκε γλσξίζεη ηελ αγάπε, επεηδή εθείλνο ηελ ςπρή ηνπ έβαιε γηα ράξε
καο θη εκείο νθείινπκε λα βάδνπκε ηηο ςπρέο καο γηα ράξε ησλ αδειθψλ. Καη αλ θάπνηνο
έρεη ηελ πιηθή επρέξεηα ηνπ βίνπ ηνχ θφζκνπ θαη βιέπεη ηνλ αδειθφ ηνπ λα έρεη αλάγθε,
θιείζεη φκσο ηα ζπιάρλα ηνπ απέλαληί ηνπ, πψο ε αγάπε ηνχ Θενχ κπνξεί λα κέλεη κέζα
ηνπ; Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη

επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη
αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 5:27-29
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Καη φηαλ ηνπο έθεξαλ, ηνπο έζηεζαλ κέζα ζην ζπλέδξην θαη ν αξρηεξέαο ηνχο
ξψηεζε, ιέγνληαο: Γελ ζαο παξαγγείιακε ξεηά λα κε δηδάζθεηε ζε ηνχην ην φλνκα; Καη
δέζηε, γεκίζαηε ηελ Ηεξνπζαιήκ απφ ηε δηδαζθαιία ζαο, θαη ζέιεηε λα θέξεηε επάλσ καο ην
αίκα απηνχ ηνχ αλζξψπνπ. Καη απνθξηλφκελνο ν Πέηξνο θαη νη απφζηνινη, είπαλ: Πξέπεη λα
πεηζαξρνχκε ζηνλ Θεφ κάιινλ παξά ζηνπο αλζξψπνπο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ.
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Φαλμόρ 54:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί ακήλ.
Θεέ, ζψζε κε ζην φλνκά ζνπ, θαη θξίλε κε κέζα ζηε δχλακή ζνπ. Θεέ, άθνπζε ηελ
πξνζεπρή κνπ αθξνάζνπ ηα ιφγηα ηνχ ζηφκαηφο κνπ.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 8:51-55
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα: Αλ θάπνηνο θπιάμεη ηνλ ιφγν κνπ, δελ ζα δεη ζάλαην
ζηνλ αηψλα. Οη Ηνπδαίνη, ινηπφλ, είπαλ ζ' απηφλ: Σψξα θαηαιάβακε φηη έρεηο δαηκφλην. Ο
Αβξαάκ πέζαλε θαη νη πξνθήηεο, θη εζχ ιεο: Αλ θάπνηνο θπιάμεη ηνλ ιφγν κνπ, δελ ζα
γεπζεί ζάλαην ζηνλ αηψλα. Μήπσο εζχ είζαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ παηέξα καο ηνλ Αβξαάκ,
πνπ πέζαλε; Καη νη πξνθήηεο πέζαλαλ εζχ γηα πνηνλ θάλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ; Ο Ηεζνχο
απνθξίζεθε θαη είπε: Αλ εγψ δνμάδσ ηνλ εαπηφ κνπ, ε δφμα κνπ δελ είλαη ηίπνηε ν Παηέξαο
κνπ είλαη απηφο πνπ κε δνμάδεη, ηνλ νπνίν εζείο ιέηε φηη είλαη Θεφο ζαο θαη δελ ηνλ
γλσξίζαηε, εγψ φκσο ηνλ γλσξίδσ θαη αλ πσ φηη δελ ηνλ γλσξίδσ, ζα είκαη φκνηνο κε ζαο,
ςεχηεο αιιά, ηνλ γλσξίδσ, θαη ηεξψ ηνλ ιφγν ηνπ.
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ΗΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΔΣΑΡΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 119:49,50
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θπκήζνπ ηνλ ιφγν, πνπ είρεο πεη ζηνλ δνχιν ζνπ, ζηνλ νπνίν κε ζηήξημεο κε
ειπίδα. Απηή είλαη ε παξεγνξηά κνπ ζηε ζιίςε κνπ, φηη ν ιφγνο ζνπ κε δσνπνίεζε.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 6:47-52
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο
ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψλα,ακήλ.
Καη φηαλ έγηλε βξάδπ, ην πινίν βξηζθφηαλ ζην κέζνλ ηήο ζάιαζζαο, θη απηφο ήηαλ
κφλνο επάλσ ζηε γε. Καη ηνπο είδε λα βαζαλίδνληαη ζην λα θσπειαηνχλ επεηδή, ν άλεκνο
ήηαλ ελάληηα ζ' απηνχο θαη θαηά ηελ ηέηαξηε θπιαθή ηήο λχρηαο έξρεηαη πξνο απηνχο,
πεξπαηψληαο επάλσ ζηε ζάιαζζα θαη ήζειε λα ηνπο πξνζπεξάζεη. Καη εθείλνη, φηαλ ηνλ
είδαλ λα πεξπαηάεη επάλσ ζηε ζάιαζζα, λφκηζαλ φηη είλαη θάληαζκα, θαη έβγαιαλ δπλαηέο
θξαπγέο. Δπεηδή, φινη ηνλ είδαλ θαη ηαξάρηεθαλ. Κη ακέζσο κίιεζε καδί ηνπο, θαη ηνπο ιέεη:
Έρεηε ζάξξνο εγψ είκαη, κε θνβάζηε. Καη αλέβεθε πξνο απηνχο ζην πινίν θαη ζηακάηεζε ν
άλεκνο. Καη εθπιήηηνληαλ κέζα ηνπο ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ, θαη ζαχκαδαλ. Δπεηδή, απφ
ηα ςσκηά δελ θαηάιαβαλ, γηα ηνλ ιφγν φηη ε θαξδηά ηνπο ήηαλ πσξσκέλε.
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ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 119:33,34
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κχξηε, δίδαμέ κε ηνλ δξφκν ησλ δηαηαγκάησλ ζνπ, θαη ζα ηνλ ηεξψ κέρξη ηέινπο.
πλέηηζέ κε, θαη ζα ηεξψ ηνλ λφκν ζνπ λαη, ζα ηνλ ηεξψ κε φιε ηελ θαξδηά.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 3:31-35
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Έξρνληαη, ινηπφλ, νη αδειθνί θαη ε κεηέξα ηνπ, θαη αθνχ ζηάζεθαλ έμσ, έζηεηιαλ
ζ' απηφλ θάπνηνπο θαη ηνλ θψλαδαλ θαη έλα πιήζνο θαζφηαλ νιφγπξά ηνπ θαη ηνπ είπαλ:
Γεο, ε κεηέξα ζνπ θαη νη αδειθνί ζνπ έμσ ζε δεηνχλ. Καη ηνπο απάληεζε, ιέγνληαο: Πνηα
είλαη ε κεηέξα κνπ ή νη αδειθνί κνπ; Καη θνηηάδνληαο νιφγπξα ζηνπο θαζηζκέλνπο γχξσ
ηνπ, ιέεη: Γέζηε! ε κεηέξα κνπ θαη νη αδειθνί κνπ. Δπεηδή, φπνηνο θάλεη ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ, απηφο είλαη αδειθφο κνπ, θαη αδειθή κνπ, θαη κεηέξα κνπ.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΔΦΔΙΟΤ 2:13-18
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Δθεζίνπο,ε επινγία ηνπ αο είλαη
καδί καο ακήλ.
Σψξα, φκσο, δηακέζνπ ηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ, εζείο πνπ άιινηε ήζαζηαλ καθξηά, γίλαηε
θνληά δηακέζνπ ηνχ αίκαηνο ηνπ Υξηζηνχ. Δπεηδή, απηφο είλαη ε εηξήλε καο, ν νπνίνο έθαλε
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ηα δχν κέξε έλα, θαη γθξέκηζε ην κεζφηνηρν ηνπ θξαγκνχ, θαηαξγψληαο ηελ έρζξα επάλσ
ζηε ζάξθα ηνπ, ηνλ λφκν ησλ εληνιψλ, πνπ είλαη ζηα δηαηάγκαηα, ψζηε, ζηνλ εαπηφ ηνπ, λα
θηίζεη ηνχο δχν ζε έλαλ θαηλνχξγην άλζξσπν, θέξλνληαο εηξήλε θαη λα ζπκθηιηψζεη θαη
ηνπο δχν ζε έλα ζψκα πξνο ηνλ Θεφ δηακέζνπ ηνχ ζηαπξνχ, αθνχ ζαλάησζε δηακέζνπ
απηνχ ηελ έρζξα. Καη φηαλ ήξζε, θήξπμε επαγγέιην εηξήλεο ζε ζαο πνπ ήζαζηαλ καθξηά, θαη
ζ' απηνχο πνπ ήζαλ θνληά επεηδή, δηακέζνπ απηνχ έρνπκε θαη νη δχν ηελ είζνδν πξνο ηνλ
Παηέξα κε έλα Πλεχκα. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη

αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΔΣΡΟΤ Α’ 4:8-13
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Πξνπάλησλ, φκσο, έρεηε έλζεξκε ηελ αγάπε ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ επεηδή, «ε
αγάπε ζα ζθεπάζεη πιήζνο ακαξηηψλ». Γίλεζηε θηιφμελνη ν έλαο ζηνλ άιινλ, ρσξίο
γνγγπζκνχο. Κάζε έλαο, αλάινγα κε ην ράξηζκα πνπ πήξε, ππεξεηείηε ν έλαο ηνλ άιινλ
ζχκθσλα κ' απηφ, σο θαινί νηθνλφκνη ηήο πνιπεηδνχο ράξεο ηνχ Θενχ. Αλ θάπνηνο κηιάεη,
αο κηιάεη ζαλ θάπνηνλ πνπ κηιάεη ιφγηα Θενχ αλ θάπνηνο ππεξεηεί, αο ππεξεηεί ζαλ θάπνηνλ
πνπ ππεξεηεί απφ ηε δχλακε πνπ ρνξεγεί ν Θεφο, γηα λα δνμάδεηαη ζε φια ν Θεφο δηακέζνπ
ηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ζηνλ νπνίν είλαη ε δφμα θαη ε θπξηαξρηθή εμνπζία ζηνπο αηψλεο ησλ
αηψλσλ. Ακήλ. Αγαπεηνί, κε παξαμελεχεζηε εμαηηίαο ηνχ βαζαληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε ζαο
γηα δνθηκαζία, ζαλ λα ζαο ζπλέβαηλε θάηη παξάδνμν αιιά, δεδνκέλνπ φηη είζηε θνηλσλνί
ησλ παζεκάησλ ηνχ Υξηζηνχ, λα ραίξεζηε, ψζηε θαη φηαλ ε δφμα ηνπ θαλεξσζεί, λα ραξείηε
ληψζνληαο αγαιιίαζε. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν,γηαηί ν

θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ ζα δήζεη αηψληα,ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 20:1-6
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Καη φηαλ έπαπζε ν ζφξπβνο, ν Παχινο, αθνχ πξνζθάιεζε ηνπο καζεηέο, θαη ηνπο
αζπάζηεθε, βγήθε έμσ γηα λα πάεη ζηε Μαθεδνλία. Καη αθνχ δηαπέξαζε εθείλα ηα κέξε, θαη
θαη ηνπο πξνέηξςεε κε πνιιά ιφγηα, ήξζε ζηελ Διιάδα. Καη αθνχ έκεηλε ηξεηο κήλεο,
επεηδή έγηλε ελαληίνλ ηνπ ζπλσκνζία απφ ηνπο Ηνπδαίνπο, ελψ επξφθεηην λα απνπιεχζεη
πξνο ηε πξία, απνθαζίζηεθε λα επηζηξέςεη δηακέζνπ ηεο Μαθεδνλίαο. Μαδί ηνπ, κάιηζηα,
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αθνινπζνχζε κέρξη ηελ Αζία θαη ν Βεξνηαίνο ν ψπαηξνο θαη απφ ηνπο Θεζζαινληθείο ν
Αξίζηαξρνο θαη ν εθνχλδνο, θαη ν Γάηνο, απηφο απφ ηε Γέξβε, θαη ν Σηκφζενο απφ ηελ
Αζία δε, ν Σπρηθφο θαη ν Σξφθηκνο. Απηνί, επεηδή ήξζαλ πξσηχηεξα, καο πεξίκελαλ ζηελ
Σξσάδα. Δκείο, φκσο, απνπιεχζακε απφ ηνπο Φηιίππνπο, χζηεξα απφ ηηο εκέξεο ησλ
αδχκσλ, θαη ζε πέληε εκέξεο ήξζακε ζ' απηνχο ζηελ Σξσάδα, φπνπ δηακείλακε επηά εκέξεο.

Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη
ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία,ακήλ.
Φαλμόρ 74:12,13,22
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Θεφο, φκσο, είλαη απφ ηελ αξρή Βαζηιηάο κνπ,ν νπνίνο εξγάδεηαη ζσηεξία ζην
κέζνλ ηήο γεο. Δζχ κε ηε δχλακή ζνπ ρψξηζεο ηε ζάιαζζα ζηα δχν εζχ ζχληξηςεο ηα
θεθάιηα ησλ δξαθφλησλ κέζα ζηα λεξά. Θεέ,ζήθσ επάλσ δίθαζε ηε δίθε ζνπ ζπκήζνπ ηνλ
νλεηδηζκφ. Καη κελ μεράζεηο ηε θσλή εθείλσλ πνπ ζε επηθαινχληαη.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 7:14-29
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ φπνην αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψλα,ακήλ.
Καη ελψ ε γηνξηή ήηαλ ήδε ζηα κηζά ηεο, ν Ηεζνχο αλέβεθε ζην ηεξφ, θαη δίδαζθε.
Καη νη Ηνπδαίνη ζαχκαδαλ, ιέγνληαο: Πψο απηφο μέξεη γξάκκαηα, ελψ δελ έρεη κάζεη; Ο
Ηεζνχο απνθξίζεθε ζ' απηνχο θαη είπε: Ζ δηθή κνπ δηδαζαθαιία δελ είλαη δηθή κνπ, αιιά
εθείλνπ πνπ κε απέζηεηιε. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα θάλεη ην ζέιεκά ηνπ, ζα γλσξίζεη γηα ηε
δηδαζθαιία, αλ είλαη απφ ηνλ Θεφ ή αλ εγψ κηιάσ απφ ηνλ εαπηφ κνπ. Όπνηνο κηιάεη απφ
ηνλ εαπηφ ηνπ, δεηάεη ηε δηθή ηνπ δφμα φπνηνο, φκσο, δεηάεη ηε δφμα εθείλνπ πνπ ηνλ
απέζηεηιε, απηφο είλαη αιεζηλφο, θαη αδηθία δελ ππάξρεη ζ' απηφλ. Ο Μσπζήο δελ ζαο έδσζε
ηνλ λφκν; Καη θαλέλαο απφ ζαο δελ εθπιεξψλεη ηνλ λφκν. Γηαηί δεηάηε λα κε ζαλαηψζεηε;
Σν πιήζνο απνθξίζεθε θαη είπε: Έρεηο δαηκφλην. Πνηνο δεηάεη λα ζε ζαλαηψζεη; Ο Ηεζνχο
απνθξίζεθε θαη ηνπο είπε: Έλα έξγν έθαλα, θαη φινη ζαπκάδεηε. Γη' απηφ ν Μσπζήο έδσζε
ζε ζαο ηελ πεξηηνκή, (φρη φηη είλαη απφ ηνλ Μσπζή, αιιά απφ ηνπο παηέξεο), θαη θαηά ην
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ζάββαην πεξηηέκλεηε άλζξσπν. Αλ έλαο άλζξσπνο παίξλεη πεξηηνκή θαηά ην ζάββαην, γηα
λα κε παξαβηαζηεί ν λφκνο ηνχ Μσπζή, νξγίδεζηε ελαληίνλ κνπ, επεηδή έθαλα έλαλ
νιφθιεξν άλζξσπν πγηή θαηά ην ζάββαην; Με θξίλεηε επηθαλεηαθά, αιιά ηε δίθαηε θξίζε
λα θξίλεηε. Μεξηθνί, ινηπφλ, απφ ηνπο Ηεξνζνιπκίηεο έιεγαλ: Γελ είλαη απηφο, ηνλ νπνίν
δεηνχλ λα ζαλαηψζνπλ; Καη δέζηε, κηιάεη αλνηρηά, θαη δελ ηνπ ιέλε ηίπνηε. Μήπσο νη
άξρνληεο γλψξηζαλ πξαγκαηηθά φηη απηφο είλαη αιεζηλά ν Υξηζηφο; Αιιά, ηνχηνλ μέξνπκε
απφ πνχ είλαη ελψ ν Υξηζηφο φηαλ έξρεηαη, θαλέλαο δελ γλσξίδεη απφ πνχ είλαη. Ο Ηεζνχο,
ινηπφλ, θψλαμε, δηδάζθνληαο κέζα ζην ηεξφ, θαη είπε: Καη εκέλα μέξεηε, θαη απφ πνχ είκαη
μέξεηε θαη απφ κφλνο κνπ δελ ήξζα, αιιά είλαη αιεζηλφο απηφο πνπ κε απέζηεηιε, ηνλ νπνίν
εζείο δελ ηνλ μέξεηε εγψ, φκσο, ηνλ μέξσ, επεηδή απ' απηφλ είκαη, θαη εθείλνο κε απέζηεηιε.

ΗΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΔΣΑΡΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 127:2,3
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
O Κχξηνο, βέβαηα, δίλεη χπλν ζηνλ αγαπεηφ ηνπ. Γέζηε, θιεξνλνκηά απφ ηνλ Κχξην
είλαη ηα παηδηά.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 7:1-4
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψλα,ακήλ.
Καη ζπγθεληξψλνληαη θνληά ηνπ νη Φαξηζαίνη, θαη κεξηθνί απφ ηνπο γξακκαηείο,
πνπ είραλ έξζεη απφ ηα Ηεξνζφιπκα. Καη βιέπνληαο κεξηθνχο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ λα
ηξψλε ςσκηά κε κνιπζκέλα ηα ρέξηα, δειαδή άπιπηα, ηνπο θαηεγφξεζαλ (επεηδή, νη
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Φαξηζαίνη, θαη φινη νη Ηνπδαίνη, αλ δελ πιχλνπλ ηα ρέξηα κέρξη ηνλ αγθψλα, δελ ηξψλε,
θξαηψληαο ηελ παξάδνζε ησλ πξεζβπηέξσλ θαη επηζηξέθνληαο απφ ηελ αγνξά, αλ δελ
πιπζνχλ, δελ ηξψλε είλαη θαη πνιιά άιια πνπ παξέιαβαλ λα ηεξνχλ, πιχζεηο πνηεξηψλ, θαη
μχιηλσλ δνρείσλ, θαη ράιθηλσλ ζθεπψλ, θαη θξεβαηηψλ).

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 97:7,8
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Πξνζθπλείηε απηφλ, φινη νη άγγεινί ηνπ. Ζ ηψλ άθνπζε, θαη επθξάλζεθε, θαη νη
ζπγαηέξεο ηνχ Ηνχδα ράξεθαλ γηα ηηο θξίζεηο ζνπ, Κχξηε.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 4:21-25
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ηνπο έιεγε: Μήπσο ην ιπρλάξη έξρεηαη γηα λα κπεη θάησ απφ ην κφδη ή θάησ
απφ ην θξεβάηη; Όρη γηα λα κπεη επάλσ ζηνλ ιπρλνζηάηε; Δπεηδή, δελ ππάξρεη θάηη θξπθφ,
πνπ δελ ζα θαλεξσζεί νχηε έγηλε θάηη ζηα θξπθά, πνπ δελ ζα έξζεη ζην θαλεξφ. Όπνηνο έρεη
απηηά γηα λα αθνχεη, αο αθνχεη. Καη ηνπο έιεγε: Πξνζέρεηε ηη αθνχηε κε φπνην κέηξν
κεηξάηε, ζα κεηξεζεί ζε ζαο, θαη ζε ζαο πνπ αθνχηε ζα γίλεη πξνζζήθε. Δπεηδή, φπνηνο έρεη,
ζα ηνπ δνζεί θαη φπνηνο δελ έρεη, θαη εθείλν πνπ έρεη, ζα αθαηξεζεί απ' απηφλ.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 3:21-26
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο είλαη
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καδί καο ακήλ.
Σψξα, φκσο, ρσξίο ηνλ λφκν, θαλεξψζεθε ε δηθαηνζχλε ηνχ Θενχ, έρνληαο ηε
καξηπξία ηνχ λφκνπ θαη ησλ πξνθεηψλ δηθαηνζχλε, φκσο, ηνπ Θενχ, δηακέζνπ ηήο πίζηεο
ζηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ, πξνο φινπο θη επάλσ ζε φινπο εθείλνπο πνπ πηζηεχνπλ επεηδή, δελ
ππάξρεη δηαθνξά δεδνκέλνπ φηη, φινη ακάξηεζαλ, θαη ζηεξνχληαη ηε δφμα ηνχ Θενχ
αλαθεξχζζνληαη, φκσο, δίθαηνη, δσξεάλ, κε ηε ράξε ηνπ, δηακέζνπ ηήο απνιχηξσζεο πνπ
έγηλε κε ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ ηνλ νπνίν ν Θεφο πξνθαζφξηζε σο κέζνλ εμηιέσζεο δηακέζνπ ηήο
πίζηεο, κε βάζε ην αίκα ηνπ, πξνο θαλέξσζε ηεο δηθαηνζχλεο ηνπ, γηα ηελ άθεζε ησλ
ακαξηεκάησλ, πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ, κέζα ζηε καθξνζπκία ηνχ Θενχ πξνο θαλέξσζε
ηεο δηθαηνζχλεο ηνπ ζηνλ παξφληα θαηξφ, γηα λα είλαη απηφο δίθαηνο, θαη λα αλαθεξχζζεη
δίθαηνλ εθείλνλ πνπ πηζηεχεη ζηνλ Ηεζνχ. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε

εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 3:18-24
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Παηδάθηα κνπ, κε αγαπάκε κε ιφγηα νχηε κε ηε γιψζζα, αιιά κε έξγα θαη αιήζεηα.
Καη απφ ηνχην γλσξίδνπκε φηη είκαζηε απφ ηελ αιήζεηα, θαη ζα πείζνπκε ηελ θαξδηά καο
κπξνζηά ηνπ επεηδή, αλ ε θαξδηά καο κάο θαηαθξίλεη, ν Θεφο βέβαηα είλαη κεγαιχηεξνο απφ
ηελ θαξδηά καο θαη γλσξίδεη ηα πάληα. Αγαπεηνί, αλ ε θαξδηά καο δελ καο θαηαθξίλεη,
έρνπκε παξξεζία πξνο ηνλ Θεφ θαη φηη αλ δεηάκε ην παίξλνπκε απ' απηφλ, επεηδή ηεξνχκε
ηηο εληνιέο ηνπ θαη πξάηηνπκε ηα αξεζηά κπξνζηά ηνπ. Καη ε εληνιή ηνπ είλαη ηνχηε: Να
πηζηέςνπκε ζην φλνκα ηνπ Τηνχ ηνπ, ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, θαη λα αγαπάκε ν έλαο ηνλ άιινλ,
θαζψο καο έδσζε εληνιή. Καη φπνηνο ηεξεί ηηο εληνιέο ηνπ, κέλεη ζε ελφηεηα κ' απηφλ, θη
απηφο ζε ελφηεηα κε εθείλνλ θαη απφ ηνχην. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζν είλαη

ηνπ θφζκν,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί
ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αησλία,ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 5:30-33
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
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Ο Θεφο ησλ παηέξσλ καο αλέζηεζε ηνλ Ηεζνχ, πνπ εζείο ζαλαηψζαηε, αθνχ ηνλ
θξεκάζαηε επάλσ ζε μχιν. Απηφλ, ν Θεφο ηνλ χςσζε κε ην δεμί ηνπ ρέξη, αξρεγφ θαη
ζσηήξα, γηα λα δψζεη κεηάλνηα ζηνλ Ηζξαήι θαη άθεζε ακαξηηψλ. Καη εκείο είκαζηε
κάξηπξέο ηνπ γηα ηνχηα ηα ιφγηα, θη αθφκα ην Άγην Πλεχκα, πνπ ν Θεφο έδσζε ζε φζνπο
πεηζαξρνχλ ζ' απηφλ. Καη εθείλνη αθνχγνληαο έηξηδαλ ηα δφληηα, θαη ήζειαλ λα ηνπο
ζαλαηψζνπλ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 67:1,6
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Θεφο λα καο ζπιαρληζηεί, θαη λα καο επινγήζεη! Να επηιάκςεη επάλσ καο ην
πξφζσπφ ηνπ. Ζ γε ζα δίλεη ηνλ θαξπφ ηεο ζα καο επινγήζεη ν Θεφο, ν Θεφο καο.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 8:54-59
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψλα,ακήλ.
Ο Ηεζνχο απνθξίζεθε θαη είπε: Αλ εγψ δνμάδσ ηνλ εαπηφ κνπ, ε δφμα κνπ δελ είλαη
ηίπνηε ν Παηέξαο κνπ είλαη απηφο πνπ κε δνμάδεη, ηνλ νπνίν εζείο ιέηε φηη είλαη Θεφο ζαο
θαη δελ ηνλ γλσξίζαηε, εγψ φκσο ηνλ γλσξίδσ θαη αλ πσ φηη δελ ηνλ γλσξίδσ, ζα είκαη
φκνηνο κε ζαο, ςεχηεο αιιά, ηνλ γλσξίδσ, θαη ηεξψ ηνλ ιφγν ηνπ. Ο Αβξαάκ, ν παηέξαο
ζαο, είρε αγαιιίαζε λα δεη ηε δηθή κνπ εκέξα θαη είδε, θαη ράξεθε. Οη Ηνπδαίνη, ινηπφλ,
είπαλ ζ' απηφλ: Αθφκα 50 ρξφληα δελ έρεηο, θαη είδεο ηνλ Αβξαάκ; Ο Ηεζνχο είπε ζ' απηνχο:
αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα: Πξηλ γίλεη ν Αβξαάκ εγψ είκαη. ήθσζαλ, ινηπφλ, πέηξεο γηα λα
ξίμνπλ ελαληίνλ ηνπ ν δε Ηεζνχο θξχθηεθε, θαη βγήθε απφ ην ηεξφ, πεξλψληαο απφ αλάκεζά
ηνπο θαη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν αλαρψξεζε.
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ΗΜΔΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΔΣΑΡΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 70:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θεέ, θάλε γξήγνξα γηα λα κε ειεπζεξψζεηο θάλε γξήγνξα, Κχξηε, γηα λα έξζεηο ζε
βνήζεηά κνπ. Αο ληξαπνχλ, θαη αο αηζρπλζνχλ απηνί πνπ ζέινπλ ην θαθφ κνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 8:10-15
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ
αηψλα,ακήλ.
Κη ακέζσο, αθνχ κπήθε κέζα ζην πινίν καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ, ήξζε ζηα κέξε
ηήο Γαικαλνπζά. Καη βγήθαλ νη Φαξηζαίνη, θαη άξρηζαλ λα ηνπ θάλνπλ εξσηήζεηο, θαη ηνπ
δεηνχζαλ έλα ζεκείν απφ ηνλ νπξαλφ, πεηξάδνληάο ηνλ. Σφηε, ν Ηεζνχο αλαζηελάδνληαο απφ
ηελ θαξδηά ηνπ, ιέεη: Γηαηί απηή ε γελεά δεηάεη ζεκείν; αο δηαβεβαηψλσ: εκείν δελ ζα
δνζεί ζ' απηή ηε γελεά. Καη αθήλνληάο ηνπο, κπήθε πάιη κέζα ζην πινίν, θαη αλαρψξεζε
ζηελ αληίπεξα φρζε. Καη μέραζαλ λα πάξνπλ ςσκηά, θαη δελ είραλ καδί ηνπο κέζα ζην
πινίν, παξά κνλάρα έλα ςσκί. Καη ηνπο παξάγγειλε, ιέγνληαο: Βιέπεηε, πξνζέρεηε απφ ην
πξνδχκη ησλ Φαξηζαίσλ θαη ην πξνδχκη ηνχ Ζξψδε.
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ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 70:1,5
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θεέ, θάλε γξήγνξα γηα λα κε ειεπζεξψζεηο θάλε γξήγνξα, Κχξηε, γηα λα έξζεηο ζε
βνήζεηά κνπ. Δγψ, φκσο, είκαη θησρφο θαη πέλεηαο Θεέ, θάλε γξήγνξα λα κε ειεπζεξψζεηο
εζχ είζαη βνήζεηά κνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 4:26-29
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο
ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
Καη έιεγε: Έηζη είλαη ε βαζηιεία ηνχ Θενχ, σζάλ έλαο άλζξσπνο λα έρεη ξίμεη ηνλ
ζπφξν επάλσ ζηε γε, θαη θνηκάηαη θαη ζεθψλεηαη λχρηα θαη εκέξα θαη ν ζπφξνο βιαζηάλεη,
θαη απμάλεη, κε ηξφπν πνπ απηφο δελ μέξεη. Δπεηδή, ε γε απφ κφλε ηεο θαξπνθνξεί, πξψηα
ρνξηάξη, έπεηηα ζηάρπ, έπεηηα πιήξεο ζηηάξη κέζα ζην ζηάρπ. Καη φηαλ ν θαξπφο σξηκάζεη,
ακέζσο ζηέιλεη ην δξεπάλη, επεηδή ήξζε ν ζεξηζκφο.

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΡΧΜΑΙΟΤ 3:27-31
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο, ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
Πνχ είλαη, ινηπφλ, ε θαχρεζε; Κιείζηεθε έμσ. Με πνηνλ λφκν; Σσλ έξγσλ; Όρη
αιιά κε ηνλ λφκν ηήο πίζηεο. πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη ν άλζξσπνο αλαθεξχζζεηαη
δίθαηνο δηακέζνπ ηήο πίζηεο, ρσξίο ηα έξγα ηνχ λφκνπ. Ή κήπσο κφλνλ ησλ Ηνπδαίσλ είλαη
ν Θεφο; Όρη δε θαη ησλ Δζληθψλ; Ναη, θαη ησλ Δζληθψλ επεηδή, έλαο είλαη ν Θεφο, πνπ ζα
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δψζεη ηε δηθαίσζε ζηελ πεξηηνκή πνπ πξνέξρεηαη απφ πίζηε, θαη ζηελ αθξνβπζηία
δηακέζνπ ηήο πίζηεο. Καηαξγνχκε, ινηπφλ, ηνλ λφκν δηακέζνπ ηήο πίζηεο; Με γέλνηην αιιά,
νξζψλνπκε ηνλ λφκν. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη

αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 4:1-6
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Αγαπεηνί, κε πηζηεχεηε ζε θάζε πλεχκα, αιιά δνθηκάδεηε ηα πλεχκαηα αλ είλαη απφ
ηνλ Θεφ επεηδή, πνιινί ςεπδνπξνθήηεο έρνπλ βγεη ζηνλ θφζκν. Απφ ηνχην γλσξίδεηαη ην
Πλεχκα ηνχ Θενχ θάζε πλεχκα πνπ νκνινγεί ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ φηη έρεη έξζεη κε ζάξθα
πξνέξρεηαη απφ ηνλ Θεφ θαη θάζε πλεχκα πνπ δελ νκνινγεί φηη ν Ηεζνχο Υξηζηφο ήξζε κε
ζάξθα, δελ πξνέξρεηαη απφ ηνλ Θεφ θη απηφ είλαη ην πλεχκα ηνχ αληηρξίζηνπ, πνπ αθνχζαηε
φηη έξρεηαη, θαη ηψξα βξίζθεηαη θηφιαο κέζα ζηνλ θφζκν. Δζείο, παηδάθηα, είζηε απφ ηνλ
Θεφ θαη ηνπο έρεηε ληθήζεη επεηδή, κεγαιχηεξνο είλαη απηφο πνπ είλαη κέζα ζε ζαο, παξά
απηφο πνπ είλαη κέζα ζηνλ θφζκν. Απηνί είλαη απφ ηνλ θφζκν γη' απηφ κηινχλ απφ ηνλ
θφζκν, θαη ν θφζκνο ηνχο αθνχεη. Δκείο είκαζηε απφ ηνλ Θεφ εθείλνο πνπ γλσξίδεη ηνλ Θεφ,
αθνχεη εκάο. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο

θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα
δήζεη αησλία, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 5:34-36
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Καη θάπνηνο Φαξηζαίνο, κε ην φλνκα Γακαιηήι, δάζθαινο ηνπ λφκνπ, πνπ ηνλ
ηηκνχζε νιφθιεξνο ν ιαφο, θαζψο ζεθψζεθε ζην ζπλέδξην, πξφζηαμε λα βγάινπλ έμσ γηα
ιίγε ψξα ηνπο απνζηφινπο, θαη είπε ζ' απηνχο: Άλδξεο Ηζξαειίηεο, πξνζέρεηε ζηνλ εαπηφ
ζαο γηα ηνχηνπο ηνχο αλζξψπνπο, ηη πξφθεηηαη λα θάλεηε. Δπεηδή, πξηλ απφ ηηο εκέξεο απηέο,
ζεθψζεθε ν Θεπδάο, ιέγνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ φηη είλαη θάπνηνο κεγάινο, ζηνλ νπνίν
πξνζθνιιήζεθε έλαο αξηζκφο απφ άλδξεο κέρξη 400 ν νπνίνο θνλεχζεθε, θαη φινη φζνη
πείζνληαλ ζ' απηφλ δηαιχζεθαλ, θαη θαηάληεζαλ ζε έλα ηίπνηε. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία, ακήλ.
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Φαλμόρ 24:1,4
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σνπ Κπξίνπ είλαη ε γε, θαη ην πιήξσκά ηεο ε νηθνπκέλε, θαη φζνη θαηνηθνχλ ζ'
απηή. Ο αζψνο ζηα ρέξηα, θαη ν θαζαξφο ζηελ θαξδηά.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 10:34-38
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
Ο Ηεζνχο απνθξίζεθε ζ' απηνχο: Γελ είλαη γξακκέλν κέζα ζηνλ λφκν ζαο, «εγψ
είπα, είζηε ζενί»; Αλ εθείλνπο είπε Θενχο, πξνο ηνπο νπνίνπο έγηλε ν ιφγνο ηνχ Θενχ, θαη ε
γξαθή δελ κπνξεί λα αλαηξεζεί εθείλνλ, ηνλ νπνίν ν Παηέξαο αγίαζε, θαη απέζηεηιε ζηνλ
θφζκν, εζείο ιέηε, φηη: Βιαζθεκείο, επεηδή είπα, είκαη Τηφο ηνχ Θενχ; Αλ δελ θάλσ ηα έξγα
ηνχ Παηέξα κνπ, κε πηζηεχεηε ζε κέλα αλ, φκσο, ηα θάλσ, θαη αλ ζε κέλα δελ πηζηεχεηε,
πηζηέςηε ζηα έξγα γηα λα γλσξίζεηε θαη λα πηζηέςεηε φηη, ν Παηέξαο είλαη ζε ελφηεηα κε
κέλα, θαη εγψ ζε ελφηεηα κ' απηφλ.
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ΗΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΔΣΑΡΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 129:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Πνιιέο θφξεο κε πνιέκεζαλ απφ ηε ληφηε κνπ, αο πεη ηψξα ν Ηζξαήι πνιιέο θνξέο
κε πνιέκεζαλ απφ ηε ληφηε κνπ αιιά, δελ ππεξίζρπζαλ ελαληίνλ κνπ.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 11:17-23
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
Κάζε βαζηιεία, πνπ δηαηξέζεθε ζε αληηκαρφκελα, εξεκψλεηαη θαη θάζε νηθνγέλεηα,
πνπ δηαηξέζεθε ζε αληηκαρφκελα κέξε, πέθηεη. Αλ, ινηπφλ, θαη ν ζαηαλάο δηαηξέζεθε ζε
αληηκαρφκελα κέξε, πψο ζα ζηαζεί ε βαζηιεία ηνπ; Δπεηδή ιέηε φηη εγψ βγάδσ ηα δαηκφληα
δηακέζνπ ηνχ Βεειδεβνχι. Αιιά, αλ εγψ δηακέζνπ ηνπ Βεειδεβνχι βγάδσ ηα δαηκφληα, νη
γηνη ζαο δηακέζνπ ηίλνο ηα βγάδνπλ; Γη' απηφ, απηνί ζα είλαη θξηηέο ζαο. Αιιά, αλ δηακέζνπ
ηνχ δαρηχινπ ηνχ Θενχ βγάδσ ηα δαηκφληα, άξα έθηαζε ζε ζαο ε βαζηιεία ηνχ Θενχ. Όηαλ
ν ηζρπξφο, θαιά νπιηζκέλνο, θπιάηηεη ηε δηθή ηνπ απιή, ηα ππάξρνληά ηνπ βξίζθνληαη ζε
εηξήλε φηαλ, φκσο, ν ηζρπξφηεξφο ηνπ, εξρφκελνο ελαληίνλ ηνπ, ηνλ ληθήζεη, αθαηξεί ηελ
παλνπιία ηνπ, ζηελ νπνία είρε ην ζάξξνο ηνπ, θαη δηακνηξάδεη ηα ιάθπξά ηνπ φπνηνο δελ
είλαη καδί κνπ, είλαη ελαληίνλ κνπ. θαη φπνηνο δελ καδεχεη καδί κνπ, ζθνξπίδεη.
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ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 146:10
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Κχξηνο ζα βαζηιεχεη ζηνλ αηψλα ν Θεφο ζνπ, ηψλ, ζε γελεά θαη γελεά.
Αιιεινχηα.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 7:31-36
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο
ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
Καη πνιινί απφ ην πιήζνο πίζηεςαλ ζ' απηφλ, θαη έιεγαλ φηη: Όηαλ έξζεη ν Υξηζηφο,
κήπσο ζα θάλεη πεξηζζφηεξα απφ ηνχηα ηα ζαχκαηα, πνπ απηφο έθαλε; Καη νη Φαξηζαίνη
άθνπζαλ φηη ην πιήζνο γφγγπδε γη' απηφλ ζρεηηθά κε ηα πξάγκαηα απηά, θαη έζηεηιαλ
ππεξέηεο νη Φαξηζαίνη θαη νη αξρηεξείο, γηα λα ηνλ πηάζνπλ. Ο Ηεζνχο, ινηπφλ, ηνπο είπε:
Αθφκα ιίγν θαηξφ είκαη καδί ζαο, θαη πεγαίλσ ζ' εθείλνλ πνπ κε απέζηεηιε. Θα κε δεηήζεηε,
θαη δελ ζα κε βξείηε θαη φπνπ είκαη εγψ, εζείο δελ κπνξείηε λα έξζεηε. Οη Ηνπδαίνη, ινηπφλ,
είπαλ αλακεηαμχ ηνπο: Πνχ πξφθεηηαη λα πάεη απηφο, ψζηε εκείο δελ ζα ηνλ βξνχκε; Μήπσο
ζα πάεη ζηνπο δηαζπαξκέλνπο αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο, θαη λα δηδάζθεη ηνχο Έιιελεο;
Πνηνο είλαη απηφο ν ιφγνο πνπ είπε: Θα κε δεηήζεηε, θαη δελ ζα κε βξείηε; Καη: Όπνπ είκαη
εγψ, εζείο δελ κπνξείηε λα έξζεηε;

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΦΔΙΟΤ 1:1-14
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Δθεζίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο. Ακήλ.
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Ο Παχινο , απφζηνινο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, πξνο ηνπο αγίνπο
πνπ είλαη ζηελ Έθεζν, θαη πηζηνχο ζηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ είζε λα είλαη ζε ζαο ράξε θαη εηξήλε
απφ ηνλ Θεφ ηνλ Παηέξα καο, θαη ηνλ Κχξην Ηεζνχ Υξηζηφ. Άμηνο επινγίαο είλαη ν Θεφο θαη
Παηέξαο ηνχ Κπξίνπ καο Ηεζνχ Υξηζηνχ, απηφο πνπ καο επιφγεζε κε θάζε πλεπκαηηθή
επινγία ζηα επνπξάληα δηακέζνπ ηνχ Υξηζηνχ θαζψο κάο έθιεμε δηακέζνπ απηνχ πξηλ απφ
ηε δεκηνπξγία ηνχ θφζκνπ, γηα λα είκαζηε άγηνη θαη ρσξίο ςεγάδη κπξνζηά ηνπ κε αγάπε
αθνχ καο πξνφξηζε ζε πηνζεζία δηακέζνπ ηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ ζηνλ εαπηφ ηνπ, ζχκθσλα κε
ηελ επδνθία ηνχ ζειήκαηφο ηνπ, ζε έπαηλνλ ηεο δφμαο ηήο ράξεο ηνπ, κε ηελ νπνία κάο
ραξίησζε κε ηνλ αγαπεκέλν ηνπ κε ηνλ νπνίν έρνπκε ηελ απνιχηξσζε δηακέζνπ ηνχ
αίκαηφο ηνπ, ηελ άθεζε ησλ ακαξηεκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ πινχην ηήο ράξεο ηνπ απφ ηελ
νπνία έθαλε λα πεξηζζεχζεη ζε καο κε θάζε ζνθία θαη θξφλεζε, θαζψο γλσζηνπνίεζε ζε
καο ην κπζηήξην ηνπ ζειήκαηφο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ επδνθία ηνπ, πνπ απφ πξηλ έζεζε κέζα
ζηνλ εαπηφ ηνπ, ζε νηθνλνκία ηνχ πιεξψκαηνο ησλ θαηξψλ, λα αλαθεθαιαηψζεη ηα πάληα
ζηνλ Υξηζηφ, θη απηά πνπ είλαη κέζα ζηνπο νπξαλνχο θη απηά πνπ είλαη επάλσ ζηε γε ζ'
απηφλ, ζηνλ νπνίν θαη πήξακε θιεξνλνκηά, θαζψο πξννξηζηήθακε ζχκθσλα κε ηελ πξφζεζε
εθείλνπ, πνπ ελεξγεί ηα πάληα, ζχκθσλα κε ηε βνπιή ηνχ ζειήκαηφο ηνπ γηα λα είκαζηε ζε
έπαηλν ηεο δφμαο ηνπ, εκείο πνπ πξνειπίζακε ζηνλ Υξηζηφ ζηνλ νπνίν θη εζείο ειπίζαηε,
φηαλ αθνχζαηε ηνλ ιφγν ηήο αιήζεηαο, ην επαγγέιην ηεο ζσηεξίαο ζαο ζηνλ νπνίν θαη,
θαζψο πηζηέςαηε, ζθξαγηζηήθαηε κε ην Άγην Πλεχκα ηήο ππφζρεζεο πνπ είλαη ν αξξαβψλαο
ηήο θιεξνλνκηάο καο, κέρξη ηελ απνιχηξσζε ηνπ ιανχ ηνπ πνπ απνθηήζεθε, ζε έπαηλν ηεο
δφμαο ηνπ. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα

κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 4:15-21 , 5:1
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,
ακήλ.
Όπνηνο νκνινγήζεη φηη ν Ηεζνχο είλαη ν Τηφο ηνχ Θενχ, ν Θεφο κέλεη ζε ελφηεηα κ'
απηφλ, θη απηφο κέλεη ζε ελφηεηα κε ηνλ Θεφ. Κη εκείο γλσξίζακε θαη πηζηέςακε ηελ αγάπε
πνπ έρεη γηα καο ν Θεφο. Ο Θεφο είλαη αγάπε θαη εθείλνο πνπ κέλεη κέζα ζηελ αγάπε, κέλεη
ζε ελφηεηα κε ηνλ Θεφ θαη ν Θεφο κέλεη ζε ελφηεηα κ' απηφλ. Με ηνχην ε αγάπε έρεη θηάζεη
ζε ηέιεην βαζκφ καδί καο, γηα λα έρνπκε παξξεζία θαηά ηελ εκέξα ηήο θξίζεο: Δπεηδή,
φπσο είλαη εθείλνο, έηζη είκαζηε θη εκείο κέζα ζ' απηφ ηνλ θφζκν. Φφβνο δελ ππάξρεη κέζα
ζηελ αγάπε, αιιά, ε ηέιεηα αγάπε βγάδεη έμσ ηνλ θφβν επεηδή, ν θφβνο έρεη θφιαζε θαη
εθείλνο πνπ θνβάηαη δελ έρεη θηάζεη ζε ηέιεην βαζκφ κέζα ζηελ αγάπε. Δκείο ηνλ αγαπάκε,
επεηδή απηφο πξψηνο κάο αγάπεζε. Αλ θάπνηνο πεη, φηη: Αγαπάσ ηνλ Θεφ, φκσο κηζεί ηνλ
αδειθφ ηνπ, είλαη ςεχηεο επεηδή, φπνηνο δελ αγαπάεη ηνλ αδειθφ ηνπ, πνπ ηνλ είδε, ηνλ Θεφ
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πνπ δελ ηνλ είδε, πψο κπνξεί λα ηνλ αγαπάεη; Καη απ' απηφλ έρνπκε ηνχηε ηελ εληνιή,
δειαδή, εθείλνο πνπ αγαπάεη ηνλ Θεφ, λα αγαπάεη θαη ηνλ αδειθφ ηνπ. Καζέλαο πνπ
πηζηεχεη φηη ν Ηεζνχο είλαη ν Υξηζηφο γελλήζεθε απφ ηνλ Θεφ θαη θαζέλαο πνπ αγαπάεη
απηφλ πνπ ηνλ γέλλεζε, αγαπάεη θαη εθείλνλ πνπ γελλήζεθε απ' απηφλ. Μελ αγαπάηε ηνλ

θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αησλία, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 9:36-43
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Καη ζηελ Ηφππε ππήξρε θάπνηα καζήηξηα κε ην φλνκα Σαβηζά, πνπ κεηαθξαδφκελν
ιέγεηαη Γνξθάδα απηή ήηαλ πιήξεο απφ αγαζά έξγα θαη ειεεκνζχλεο πνπ έθαλε θαη θαηά
ηηο εκέξεο εθείλεο, θαζψο αζζέλεζε, ζπλέβεθε λα πεζάλεη θαη αθνχ ηελ έινπζαλ, ηελ
έβαιαλ ζην αλψγεην. Καη επεηδή ε Λχδδα ήηαλ θνληά ζηελ Ηφππε, νη καζεηέο αθνχγνληαο
φηη ν Πέηξνο είλαη ζ' απηή, έζηεηιαλ πξνο απηφλ δχν άλδξεο, παξαθαιψληαο ηνλ λα κε
βξαδχλεη λα πεξάζεη κέρξη ζ' απηνχο θαη ν Πέηξνο, αθνχ ζεθψζεθε, πήγε καδί ηνπο ηνλ
νπνίν, φηαλ ήξζε, ηνλ αλέβαζαλ ζην αλψγεην θαη παξαζηάζεθαλ κπξνζηά ηνπ φιεο νη ρήξεο
θιαίγνληαο, θαη δείρλνληαο ρηηψλεο θαη ηκάηηα, φζα ε Γνξθάδα εξγαδφηαλ φηαλ ήηαλ καδί
ηνπο. Καη ν Πέηξνο, αθνχ ηνπο έβγαιε φινπο έμσ, γνλάηηζε θαη πξνζεπρήζεθε θαη αθνχ
ζηξάθεθε πξνο ην ζψκα, είπε: Σαβηζά, αλαζηήζνπ. Καη εθείλε άλνημε ηα κάηηα ηεο, θαη
θαζψο είδε ηνλ Πέηξν, αλαθάζεζε. Καη εθείλνο ηήο έδσζε ην ρέξη, θαη ηε ζήθσζε θαη
θσλάδνληαο ηνπο αγίνπο θαη ηηο ρήξεο, ηελ παξέζηεζε θνληά ηνπο δσληαλή. Καη ηνχην έγηλε
γλσζηφ ζε νιφθιεξε ηελ Ηφππε θαη πνιινί πίζηεςαλ ζηνλ Κχξην. Καη ν Πέηξνο έκεηλε
αξθεηέο εκέξεο ζηελ Ηφππε, θνληά ζε θάπνηνλ ίκσλα βπξζνδέςε. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 15:4
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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ηα κάηηα ηνπ πεξηθξνλείηαη ν αρξείνο ηηκάεη φκσο απηνχο πνπ θνβνχληαη ηνλ
Κχξην.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 7:14-24
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο
ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
Καη ελψ ε γηνξηή ήηαλ ήδε ζηα κηζά ηεο, ν Ηεζνχο αλέβεθε ζην ηεξφ, θαη δίδαζθε.
Καη νη Ηνπδαίνη ζαχκαδαλ, ιέγνληαο: Πψο απηφο μέξεη γξάκκαηα, ελψ δελ έρεη κάζεη; Ο
Ηεζνχο απνθξίζεθε ζ' απηνχο θαη είπε: Ζ δηθή κνπ δηδαζαθαιία δελ είλαη δηθή κνπ, αιιά
εθείλνπ πνπ κε απέζηεηιε. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα θάλεη ην ζέιεκά ηνπ, ζα γλσξίζεη γηα ηε
δηδαζθαιία, αλ είλαη απφ ηνλ Θεφ ή αλ εγψ κηιάσ απφ ηνλ εαπηφ κνπ. Όπνηνο κηιάεη απφ
ηνλ εαπηφ ηνπ, δεηάεη ηε δηθή ηνπ δφμα φπνηνο, φκσο, δεηάεη ηε δφμα εθείλνπ πνπ ηνλ
απέζηεηιε, απηφο είλαη αιεζηλφο, θαη αδηθία δελ ππάξρεη ζ' απηφλ. Ο Μσπζήο δελ ζαο έδσζε
ηνλ λφκν; Καη θαλέλαο απφ ζαο δελ εθπιεξψλεη ηνλ λφκν. Γηαηί δεηάηε λα κε ζαλαηψζεηε;
Σν πιήζνο απνθξίζεθε θαη είπε: Έρεηο δαηκφλην. Πνηνο δεηάεη λα ζε ζαλαηψζεη; Ο Ηεζνχο
απνθξίζεθε θαη ηνπο είπε: Έλα έξγν έθαλα, θαη φινη ζαπκάδεηε. Γη' απηφ ν Μσπζήο έδσζε
ζε ζαο ηελ πεξηηνκή, (φρη φηη είλαη απφ ηνλ Μσπζή, αιιά απφ ηνπο παηέξεο), θαη θαηά ην
ζάββαην πεξηηέκλεηε άλζξσπν. Αλ έλαο άλζξσπνο παίξλεη πεξηηνκή θαηά ην ζάββαην, γηα
λα κε παξαβηαζηεί ν λφκνο ηνχ Μσπζή, νξγίδεζηε ελαληίνλ κνπ, επεηδή έθαλα έλαλ
νιφθιεξν άλζξσπν πγηή θαηά ην ζάββαην; Με θξίλεηε επηθαλεηαθά, αιιά ηε δίθαηε θξίζε
λα θξίλεηε.

ΗΜΔΡΑ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΔΣΑΡΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 118:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γνμνινγείηε ηνλ Κχξην, επεηδή είλαη αγαζφο, επεηδή ην έιεφο ηνπ παξακέλεη ζηνλ
αηψλα. Αο πεη ηψξα ν Ηζξαήι, φηη ην έιεφο ηνπ παξακέλεη ζηνλ αηψλα.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 6:57-69
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
Όπσο κε απέζηεηιε ν Παηέξαο πνπ δεη, θαη εγψ δσ γηα ηνλ Παηέξα, έηζη θαη φπνηνο
κε ηξψεη, ζα δήζεη θαη εθείλνο γηα κέλα. Απηφο είλαη ν άξηνο, πνπ θαηέβεθε απφ ηνλ νπξαλφ
φρη φπσο νη παηέξεο ζαο έθαγαλ ην κάλλα, θαη πέζαλαλ φπνηνο ηξψεη ηνχηνλ ηνλ άξην, ζα
δήζεη ζηνλ αηψλα. Απηά είπε κέζα ζηε ζπλαγσγή δηδάζθνληαο ζηελ Καπεξλανχκ. Πνιινί,
ινηπφλ, απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, φηαλ ηα άθνπζαλ απηά, είπαλ: θιεξφο είλαη απηφο ν ιφγνο
πνηνο κπνξεί λα ηνλ αθνχεη; Καη θαζψο ν Ηεζνχο αληηιήθζεθε κέζα ηνπ φηη νη καζεηέο ηνπ
γνγγχδνπλ γη' απηφ, ηνπο είπε: Απηφ ζαο ζθαλδαιίδεη; Αλ, ινηπφλ, ζσξείηε ηνλ Τηφ ηνχ
αλζξψπνπ λα αλεβαίλεη φπνπ ήηαλ πξσηχηεξα; Σν πλεχκα είλαη εθείλν πνπ δσνπνηεί, ε
ζάξθα δελ σθειεί ηίπνηε ηα ιφγηα πνπ εγψ ζαο κηιάσ, είλαη πλεχκα θαη είλαη δσή φκσο,
είλαη κεξηθνί απφ ζαο, πνπ δελ πηζηεχνπλ. Δπεηδή, ν Ηεζνχο ήμεξε εμαξρήο, πνηνη είλαη
εθείλνη πνπ δελ πηζηεχνπλ, θαη πνηνο είλαη εθείλνο πνπ πξφθεηηαη λα ηνλ παξαδψζεη. Καη
έιεγε: Γη' απηφ, ζαο είπα φηη: Καλέλαο δελ κπνξεί λα έξζεη ζε κέλα, αλ δελ ηνπ είλαη
δνζκέλν απφ ηνλ Παηέξα κνπ. Απφ ηφηε, πνιινί απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζηξάθεθαλ πξνο ηα
πίζσ, θαη δελ πεξπαηνχζαλ πιένλ καδί ηνπ. Ο Ηεζνχο, ινηπφλ, είπε ζηνπο δψδεθα: Μήπσο θη
εζείο ζέιεηε λα θχγεηε; Σνπ απνθξίζεθε, ινηπφλ, ν ίκσλαο Πέηξνο: Κχξηε, ζε πνηνλ ζα
πάκε; Δζχ έρεηο ιφγηα αηψληαο δσήο θη εκείο πηζηέςακε θαη γλσξίζακε φηη εζχ είζαη ν
Υξηζηφο, ν Τηφο ηνχ δσληαλνχ Θενχ.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 118:28,21
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Δζχ είζαη ν Θεφο κνπ, θαη ζα ζε δνμνινγψ ν Θεφο κνπ, ζα ζε πςψλσ. Θα ζε
δνμνινγψ, επεηδή κε εηζάθνπζεο, θαη έγηλεο ζε κέλα ζσηεξία.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 8:51-59
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα: Αλ θάπνηνο θπιάμεη ηνλ ιφγν κνπ, δελ ζα δεη ζάλαην
ζηνλ αηψλα. Οη Ηνπδαίνη, ινηπφλ, είπαλ ζ' απηφλ: Σψξα θαηαιάβακε φηη έρεηο δαηκφλην. Ο
Αβξαάκ πέζαλε θαη νη πξνθήηεο, θη εζχ ιεο: Αλ θάπνηνο θπιάμεη ηνλ ιφγν κνπ, δελ ζα
γεπζεί ζάλαην ζηνλ αηψλα. Μήπσο εζχ είζαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ παηέξα καο ηνλ Αβξαάκ,
πνπ πέζαλε; Καη νη πξνθήηεο πέζαλαλ εζχ γηα πνηνλ θάλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ; Ο Ηεζνχο
απνθξίζεθε θαη είπε: Αλ εγψ δνμάδσ ηνλ εαπηφ κνπ, ε δφμα κνπ δελ είλαη ηίπνηε ν Παηέξαο
κνπ είλαη απηφο πνπ κε δνμάδεη, ηνλ νπνίν εζείο ιέηε φηη είλαη Θεφο ζαο Καη δελ ηνλ
γλσξίζαηε, εγψ φκσο ηνλ γλσξίδσ θαη αλ πσ φηη δελ ηνλ γλσξίδσ, ζα είκαη φκνηνο κε ζαο,
ςεχηεο αιιά, ηνλ γλσξίδσ, θαη ηεξψ ηνλ ιφγν ηνπ. Ο Αβξαάκ, ν παηέξαο ζαο, είρε
αγαιιίαζε λα δεη ηε δηθή κνπ εκέξα θαη είδε, θαη ράξεθε. Οη Ηνπδαίνη, ινηπφλ, είπαλ ζ'
απηφλ: Αθφκα 50 ρξφληα δελ έρεηο, θαη είδεο ηνλ Αβξαάκ; Ο Ηεζνχο είπε ζ' απηνχο: αο
δηαβεβαηψλσ απφιπηα: Πξηλ γίλεη ν Αβξαάκ εγψ είκαη. ήθσζαλ, ινηπφλ, πέηξεο γηα λα
ξίμνπλ ελαληίνλ ηνπ ν δε Ηεζνχο θξχθηεθε, θαη βγήθε απφ ην ηεξφ, πεξλψληαο απφ αλάκεζά
ηνπο θαη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν αλαρψξεζε.

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΔΙ Β’ 2:13-17 , 3:1-5
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Θεζζαινληθείο Β’,ε
επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
Δκείο, φκσο, νθείινπκε πάληνηε λα επραξηζηνχκε ηνλ Θεφ γηα ζαο, αδειθνί
αγαπεκέλνη απφ ηνλ Κχξην, φηη ν Θεφο ζάο έθιεμε εμαξρήο πξνο ζσηεξίαλ δηακέζνπ ηνχ
αγηαζκνχ ηνχ Πλεχκαηνο, θαη ηεο πίζηεο ηήο αιήζεηαο ζηνλ νπνίν ζαο θάιεζε δηακέζνπ ηνχ
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επαγγειίνπ καο, πξνο απφιαπζε ηεο δφμαο ηνχ Κπξίνπ καο Ηεζνχ Υξηζηνχ. Λνηπφλ,
αδειθνί, κέλεηε ζηαζεξνί, θαη θξαηάηε ηηο παξαδφζεηο, πνπ δηδαρζήθαηε, είηε κε ιφγν είηε
κε επηζηνιή καο. Καη ν ίδηνο ν Κχξηφο καο Ηεζνχο Υξηζηφο θαη ν Θεφο θαη Παηέξαο καο, πνπ
καο αγάπεζε θαη έδσζε αηψληα παξεγνξία θαη ειπίδα αγαζή δηακέζνπ ηήο ράξεο ηνπ, είζε
λα παξεγνξήζεη ηηο θαξδηέο ζαο, θαη λα ζαο ζηεξίμεη ζε θάζε ιφγν θαη έξγν αγαζφ. Σέινο,
αδειθνί, πξνζεχρεζηε γηα καο, γηα λα ηξέρεη ν ιφγνο ηνχ Κπξίνπ θαη λα δνμάδεηαη, θαζψο
θαη ζε ζαο, θαη γηα λα ειεπζεξσζνχκε απφ ηνπο παξάινγνπο θαη πνλεξνχο αλζξψπνπο
επεηδή, ε πίζηε δελ ππάξρεη ζε φινπο. Πηζηφο, φκσο, είλαη ν Κχξηνο, ν νπνίνο ζα ζαο
ζηεξίμεη θαη θπιάμεη απφ ηνλ πνλεξφ. Έρνπκε, φκσο, πεπνίζεζε ζηνλ Κχξην γηα ζαο, φηη
εθείλα πνπ ζαο παξαγγέιινπκε, θαη ηα εθηειείηε θαη ζα ηα εθηειείηε. Ο δε Κχξηνο είζε λα
θαηεπζχλεη ηηο θαξδηέο ζαο ζηελ αγάπε ηνχ Θενχ, θαη ζηελ ππνκνλή ηνχ Υξηζηνχ. Ζ ράξε

ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 4:7-13
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Αγαπεηνί, αο αγαπάκε ν έλαο ηνλ άιινλ, επεηδή ε αγάπε πξνέξρεηαη απφ ηνλ Θεφ
θαη θαζέλαο πνπ αγαπάεη έρεη γελλεζεί απφ ηνλ Θεφ θαη γλσξίδεη ηνλ Θεφ. Δθείλνο πνπ δελ
αγαπάεη, δελ γλψξηζε ηνλ Θεφ επεηδή, ν Θεφο είλαη αγάπε. Με ηνχην θαλεξψζεθε ε αγάπε
ηνχ Θενχ ζε καο, επεηδή ν Θεφο ηνλ Τηφ ηνπ ηνλ κνλνγελή απέζηεηιε ζηνλ θφζκν γηα λα
δήζνπκε δηακέζνπ απηνχ. ε ηνχην βξίζθεηαη ε αγάπε, φρη φηη εκείο αγαπήζακε ηνλ Θεφ,
άιια φηη απηφο καο αγάπεζε θαη απέζηεηιε ηνλ Τηφ ηνπ σο κέζνλ εμηιαζκνχ γηα ηηο
ακαξηίεο καο. Αγαπεηνί, επεηδή κε ηέηνηνλ ηξφπν κάο αγάπεζε ν Θεφο, νθείινπκε θη εκείο
λα αγαπάκε ν έλαο ηνλ άιινλ. Καλέλαο δελ είδε πνηέ ηνλ Θεφ. Αλ, φκσο, αγαπάκε ν έλαο
ηνλ άιινλ, ν Θεφο κέλεη κέζα καο θαη ε αγάπε ηνπ είλαη κέζα καο νινθιεξσκέλε. Απφ
ηνχην γλσξίδνπκε φηη κέλνπκε ζε ελφηεηα κ' απηφλ θη απηφο ζε ελφηεηα κε καο, επεηδή απφ
ην Πλεχκα ηνπ έδσζε ζε καο. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν,

γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα
ηνπ Θενχ ζα δήζεη αησλία, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 14:8-23
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
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Καη ζηα Λχζηξα θαζφηαλ θάπνηνο άλδξαο αδχλαηνο ζηα πφδηα, πνπ ήηαλ ρσιφο απφ
ηελ θνηιηά ηήο κεηέξαο ηνπ, ν νπνίνο πνηέ δελ είρε πεξπαηήζεη. Απηφο άθνπγε ηνλ Παχιν λα
κηιάεη ν νπνίνο, θαζψο ηνλ αηέληζε, θαη βιέπνληαο φηη έρεη πίζηε γηα λα ζσζεί, είπε κε
δπλαηή θσλή: ήθσ επάλσ ζηα πφδηα ζνπ φξζηνο. Καη πεδνχζε θαη πεξπαηνχζε. Καη ηα
πιήζε, φηαλ είδαλ απηφ πνπ έθαλε ν Παχινο, χςσζαλ ηε θσλή ηνπο, ιέγνληαο ζηε
Λπθανληθή γιψζζα: Οη ζενί, πνπ νκνηψζεθαλ κε αλζξψπνπο, θαηέβεθαλ ζε καο. Καη
νλφκαδαλ ηνλ κελ Βαξλάβα, Γία ηνλ δε Παχιν, Δξκή, επεηδή απηφο ήηαλ ν αξρεγφο ηνχ
ιφγνπ. Καη ν ηεξέαο ηνχ Γία, πνπ ήηαλ κπξνζηά απφ ηελ πφιε ηνπο, έθεξε ηαχξνπο θαη
ζηέκκαηα ζηηο πχιεο καδί κε ην πιήζνο, θαη ήζειε λα πξνζθέξεη ζπζία. Όηαλ, φκσο ην
άθνπζαλ νη απφζηνινη, ν Βαξλάβαο θαη ν Παχινο, έζρηζαλ ηα ηκάηηά ηνπο, θαη πήδεζαλ ζην
κέζνλ ηνχ πιήζνπο, θξάδνληαο, θαη ιέγνληαο: Άλδξεο, γηαηί ηα θάλεηε απηά; Κη εκείο
άλζξσπνη είκαζηε, νκνηνπαζείο κε ζαο, θεξχηηνληαο ζε ζαο, λα επηζηξέςεηε απ' απηά ηα
κάηαηα ζηνλ δσληαλφ Θεφ, ν νπνίνο δεκηνχξγεζε ηνλ νπξαλφ θαη ηε γε θαη ηε ζάιαζζα, θαη
φια φζα είλαη κέζα ζ' απηά πνπ ζηηο πεξαζκέλεο γελεέο άθεζε φια ηα έζλε λα πεξπαηνχλ
ζηνπο δξφκνπο ηνπο παξφιν πνπ δελ άθεζε ηνλ εαπηφ ηνπ ρσξίο καξηπξία, αγαζνπνηψληαο,
δίλνληάο καο απφ ηνλ νπξαλφ βξνρέο θαη θαξπνθφξεο επνρέο, γεκίδνληαο κε ηξνθή θαη
επθξνζχλε ηηο θαξδηέο καο. Καη ιέγνληαο απηά, κφιηο θαη εκπφδηζαλ ηα πιήζε, ψζηε λα κε
πξνζθέξνπλ ζ' απηνχο ζπζία. Κη επάλσ ζ' απηφ, ήξζαλ νη Ηνπδαίνη απφ ηελ Αληηφρεηα θαη ην
Ηθφλην, θαη αθνχ έπεηζαλ ηα πιήζε, θαη ιηζνβφιεζαλ ηνλ Παχιν, ηνλ έζπξαλ έμσ απφ ηελ
πφιε, λνκίδνληαο φηη πέζαλε. Όηαλ, φκσο, νη καζεηέο ηνλ πεξηθχθισζαλ, αθνχ ζεθψζεθε,
κπήθε κέζα ζηελ πφιε θαη ηελ επφκελε εκέξα βγήθε έμσ ζηε Γέξβε καδί κε ηνλ Βαξλάβα.
Καη αθνχ θήξπμαλ ην επαγγέιην ζηελ πφιε εθείλε θαη έθαλαλ αξθεηνχο καζεηέο,
επέζηξεςαλ ζηε Λχζηξα θαη ζην Ηθφλην θαη ζηελ Αληηφρεηα, επηζηεξίδνληαο ηηο ςπρέο ησλ
καζεηψλ, πξνηξέπνληαο λα κέλνπλ κε ζηαζεξφηεηα ζηελ πίζηε, θαη δηδάζθνληαο φηη
δηακέζνπ πνιιψλ ζιίςεσλ πξέπεη λα κπνχκε κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ. Καη ελψ
ρεηξνηφλεζαλ ζ' απηνχο πξεζβχηεξνπο ζε θάζε εθθιεζία, αθνχ πξνζεπρήζεθαλ κε λεζηείεο,
ηνπο αθηέξσζαλ ζηνλ Κχξην, ζηνλ νπνίν είραλ πηζηέςεη. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 118:14-16
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Γχλακή κνπ θαη χκλνο κνπ είλαη ν Κχξηνο, θαη έγηλε ζε κέλα ζσηεξία. Φσλή
αγαιιίαζεο θαη ζσηεξίαο είλαη ζηηο ζθελέο ησλ δηθαίσλ ην δεμί ρέξη ηνχ Κπξίνπ θάλεη
θαηνξζψκαηα. Σν δεμί ρέξη ηνχ Κπξίνπ πςψζεθε ην δεμί ρέξη ηνχ Κπξίνπ θάλεη
θαηνξζψκαηα.

Η ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 12:35-50
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
Ο Ηεζνχο, ινηπφλ, είπε ζ' απηνχο: Λίγν θαηξφ αθφκα ην θσο είλαη καδί ζαο.
Πεξπαηάηε ελφζσ έρεηε ην θσο, γηα λα κε ζαο θαηαθηάζεη ην ζθνηάδη θαη φπνηνο πεξπαηάεη
κέζα ζην ζθνηάδη, δελ μέξεη πνχ πεγαίλεη. Δλφζσ έρεηε ην θσο, πηζηεχεηε ζην θσο, γηα λα
γίλεηε γηνη ηνχ θσηφο. Απηά κίιεζε ν Ηεζνχο, θη φηαλ έθπγε, θξχθηεθε απ' απηνχο. Κη ελψ
έθαλε ηφζα ζαχκαηα κπξνζηά ηνπο, δελ πίζηεπαλ ζ' απηφλ γηα λα εθπιεξσζεί ν ιφγνο ηνχ
πξνθήηε Ζζατα, πνπ είπε: «Κχξηε, πνηνο πίζηεςε ζην θήξπγκά καο; Καη ν βξαρίνλαο ηνπ
Κπξίνπ ζε πνηνλ απνθαιχθζεθε;». Γη' απηφ, δελ κπνξνχζαλ λα πηζηεχνπλ, επεηδή ν Ζζαταο
είπε πάιη: «Σχθισζε ηα κάηηα ηνπο, θαη ζθιήξπλε ηελ θαξδηά ηνπο· γηα λα κε δνπλ κε ηα
κάηηα, θαη θαηαιάβνπλ κε ηελ θαξδηά, θαη επηζηξέςνπλ, θαη ηνπο γηαηξέςσ». Απηά είπε ν
Ζζαταο, φηαλ είδε ηε δφμα ηνπ, θαη κίιεζε γη' απηφλ. Αιι' φκσο, θαη απφ ηνπο άξρνληεο
πνιινί πίζηεςαλ ζ' απηφλ εληνχηνηο, εμαηηίαο ησλ Φαξηζαίσλ δελ νκνινγνχζαλ, γηα λα κε
γίλνπλ απνζπλάγσγνη. Δπεηδή, αγάπεζαλ ηε δφμα ησλ αλζξψπσλ πεξηζζφηεξν, παξά ηε
δφμα ηνχ Θενχ. Καη ν Ηεζνχο έθξαμε θαη είπε: Απηφο πνπ πηζηεχεη ζε κέλα, δελ πηζηεχεη ζε
κέλα, αιιά ζ' απηφλ πνπ κε απέζηεηιε θη απηφο πνπ ζσξεί εκέλα, ζσξεί απηφλ πνπ κε
απέζηεηιε. Δγψ θσο ήξζα ζηνλ θφζκν, γηα λα κε κείλεη κέζα ζην ζθνηάδη θαζέλαο πνπ
πηζηεχεη ζε κέλα. Καη αλ θάπνηνο αθνχζεη ηα ιφγηα κνπ, θαη δελ πηζηέςεη, εγψ δελ ηνλ θξίλσ
επεηδή, δελ ήξζα γηα λα θξίλσ ηνλ θφζκν, αιιά γηα λα ζψζσ ηνλ θφζκν. Δθείλνο πνπ αζεηεί
εκέλα, θαη δελ δέρεηαη ηα ιφγηα κνπ, έρεη απηφλ πνπ ηνλ θξίλεη ν ιφγνο πνπ κίιεζα, εθείλνο
ζα ηνλ θξίλεη θαηά ηελ έζραηε εκέξα. Δπεηδή, εγψ δελ κίιεζα απφ ηνλ εαπηφ κνπ, αιιά ν
Παηέξαο πνπ κε απέζηεηιε, απηφο κνπ έδσζε εληνιή, ηη λα πσ, θαη ηη λα κηιήζσ θαη μέξσ
φηη ε εληνιή ηνπ είλαη αηψληα δσή. Όζα, ινηπφλ, εγψ κηιάσ, φπσο κνπ είπε ν Παηέξαο, έηζη
κηιάσ.
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ΠΔΜΠΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΗΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΔΜΠΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 42:5
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γηαηί είζαη πεξίιππε, ςπρή κνπ; Καη γηαηί ηαξάδεζαη κέζα κνπ; Έιπηζε ζηνλ Θεφ
επεηδή, αθφκα ζα ηνλ πκλψ ην πξφζσπφ ηνπ είλαη ζσηεξία.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 5:21-43
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
Καη αθνχ ν Ηεζνχο δηαπέξαζε μαλά κε ην πινίν ζηελ αληίπεξα φρζε,
ζπγθεληξψζεθε έλα κεγάιν πιήζνο θαη ήηαλ θνληά ζηε ζάιαζζα. Καη μάθλνπ, έξρεηαη έλαο
απφ ηνπο αξρηζπλάγσγνπο, κε ην φλνκα Ηάεηξνο θαη βιέπνληάο ηνλ, πέθηεη θνληά ζηα πφδηα
ηνπ θαη ηνλ παξαθαινχζε πνιχ, ιέγνληαο, φηη: Σν θνξηηζάθη κνπ πλέεη ηα ινίζζηα λα έξζεηο
θαη λα βάιεηο ηα ρέξηα ζνπ επάλσ ηεο, γηα λα ζσζεί θαη ζα δήζεη. Καη πήγε καδί ηνπ θαη ηνλ
αθνινπζνχζε έλα κεγάιν πιήζνο, θαη ηνλ ζπλέζιηβαλ. Καη κηα γπλαίθα, πνπ γηα δψδεθα
ρξφληα βξηζθφηαλ κε αηκνξξαγία, θαη ε νπνία πνιιά έπαζε απφ πνιινχο γηαηξνχο, θαη είρε
δαπαλήζεη νιφθιεξε ηελ πεξηνπζία ηεο, θαη δελ είρε σθειεζεί ζε ηίπνηε, αιιά κάιινλ είρε
γίλεη ρεηξφηεξα, θαζψο άθνπζε γηα ηνλ Ηεζνχ, ήξζε αλάκεζα ζην πιήζνο, απφ πίζσ, θαη
άγγημε ην ηκάηηφ ηνπ επεηδή, έιεγε φηη: Καη αλ αθφκα αγγίμσ ηα ηκάηηά ηνπ, ζα ζσζψ. Κη
ακέζσο μεξάζεθε ε πεγή ηνχ αίκαηφο ηεο θαη αηζζάλζεθε ζην ζψκα ηεο φηη γηαηξεχηεθε
απφ ηε κάζηηγα. Κη ακέζσο, ν Ηεζνχο, φηαλ θαηάιαβε κέζα ηνπ ηε δχλακε πνπ είρε βγεη απ'
απηφλ, αθνχ ζηξάθεθε κέζα ζην πιήζνο, έιεγε: Πνηνο άγγημε ηα ηκάηηά κνπ; Καη νη καζεηέο
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ηνπ έιεγαλ ζ' απηφλ: Βιέπεηο ην πιήζνο πνπ ζε ζπλζιίβεη, θαη ιεο: Πνηνο κε άγγημε; Καη
θνίηαδε νιφγπξα γηα λα δεη εθείλε πνπ ην είρε θάλεη. Καη ε γπλαίθα, ε νπνία θνβήζεθε θαη
έηξεκε, επεηδή γλψξηδε ηη είρε γίλεη επάλσ ηεο, ήξζε θαη έπεζε κπξνζηά ηνπ, θαη ηνπ είπε
φιε ηελ αιήζεηα. Καη εθείλνο ηεο είπε: Κφξε κνπ, ε πίζηε ζνπ ζε έζσζε πήγαηλε ζε εηξήλε,
θαη λα είζαη πγηήο απφ ηε κάζηηγά ζνπ. Δλψ απηφο αθφκα κηινχζε, έξρνληαη απφ ηνλ
αξρηζπλάγσγν, ιέγνληαο, φηη: Ζ ζπγαηέξα ζνπ πέζαλε γηαηί ελνριείο αθφκα ηνλ δάζθαιν; Ο
Ηεζνχο, φκσο, ακέζσο κφιηο άθνπζε ηνλ ιφγν πνπ κηινχζαλ, ιέεη ζηνλ αξρηζπλάγσγν: Με
θνβάζαη, κφλνλ πίζηεπε. Καη δελ άθεζε θαλέλαλ λα ηνλ αθνινπζήζεη, παξά κνλάρα ηνλ
Πέηξν, θαη ηνλ Ηάθσβν, θαη ηνλ Ησάλλε, ηνλ αδειθφ ηνχ Ηαθψβνπ. Καη έξρεηαη ζην ζπίηη ηνχ
αξρηζπλαγψγνπ, θαη βιέπεη ζφξπβν, θαη λα θιαίλε θαη λα αιαδάδνπλ πνηθηιφηξνπα. Καη
κπαίλνληαο κέζα, ηνπο ιέεη: Γηαηί θάλεηε ζφξπβν θαη θιαίηε; Σν παηδί δελ πέζαλε, αιιά
θνηκάηαη. Καη γεινχζαλ γη' απηφλ εηξσληθά. Δθείλνο, φκσο, αθνχ ηνπο έβγαιε φινπο έμσ,
παίξλεη ηνλ παηέξα ηνχ παηδηνχ θαη ηε κεηέξα, θη απηνχο πνπ ήζαλ καδί ηνπ, θαη κπαίλεη
κέζα, φπνπ ήηαλ μαπισκέλν ην παηδί. Καη πηάλνληαο ην ρέξη ηνχ παηδηνχ, ηεο ιέεη: Σαιηζά,
θνχκη, πνπ εξκελεπφκελν ζεκαίλεη: Κνξηηζάθη, ζε ζέλα ιέσ, ζήθσ επάλσ. Κη ακέζσο ην
θνξηηζάθη ζεθψζεθε επάλσ, θαη πεξπαηνχζε επεηδή, ήηαλ δψδεθα ρξφλσλ θαη εθπιάγεθαλ
κε κεγάιε έθπιεμε. Καη παξήγγεηιε ζ' απηνχο κε πνιινχο ηξφπνπο λα κε ην κάζεη απηφ
θαλέλαο θαη είπε λα ηεο δνζεί λα θάεη.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 118:16,17
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σν δεμί ρέξη ηνχ Κπξίνπ πςψζεθε ην δεμί ρέξη ηνχ Κπξίνπ θάλεη θαηνξζψκαηα. Γελ
ζα πεζάλσ, αιιά ζα δήζσ, θαη ζα δηεγνχκαη ηα έξγα ηνχ Κπξίνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 4:30-34
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο
ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
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Έιεγε αθφκα: Με ηη λα παξνκνηάζνπκε ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ; Ή, κε πνηα παξαβνιή
λα ηελ παξαβάινπκε; Δίλαη φκνηα κε έλαλ θφθθν ζηλαπηνχ, πνπ, φηαλ ζπαξεί επάλσ ζηε γε,
είλαη κηθξφηεξνο απφ φια ηα ζπέξκαηα πνπ ππάξρνπλ επάλσ ζηε γε φηαλ, φκσο, ζπαξεί,
αλεβαίλεη, θαη γίλεηαη κεγαιχηεξνο απφ φια ηα ιαραληθά, θαη θάλεη κεγάια θιαδηά, ψζηε
θάησ απφ ηε ζθηά ηνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ θσιηέο ηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ. Καη κε πνιιέο
ηέηνηεο παξαβνιέο κηινχζε ηνλ ιφγν, φπσο κπνξνχζαλ λα αθνχλ. Αιιά, ρσξίο παξαβνιή
δελ ηνπο κηινχζε φκσο, ηδηαίηεξα εμεγνχζε ζηνπο καζεηέο ηνπ ηα πάληα.

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 4:4-9
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο. Ακήλ.
ε φπνηνλ, φκσο, εξγάδεηαη, ν κηζζφο δελ ινγαξηάδεηαη σο ράξε, αιιά σο ρξένο ζ'
εθείλνλ, φκσο, πνπ δελ εξγάδεηαη, αιιά πηζηεχεη ζ' απηφλ πνπ αλαθεξχζζεη δίθαηνλ ηνλ
αζεβή, ε πίζηε ηνπ ινγαξηάδεηαη γηα δηθαηνζχλε. Όπσο ιέεη θαη ν Γαβίδ ηνλ καθαξηζκφ ηνχ
αλζξψπνπ, ζηνλ νπνίν ν Θεφο ινγαξηάδεη δηθαηνζχλε ρσξίο έξγα: «Μαθάξηνη είλαη εθείλνη,
ησλ νπνίσλ ζπγρσξήζεθαλ νη αλνκίεο, θαη ησλ νπνίσλ ζθεπάζηεθαλ νη ακαξηίεο. Μαθάξηνο
ν άλζξσπνο ζηνλ νπνίν ν Κχξηνο δελ ζα ηνπ ινγαξηάζεη ακαξηία». Απηφο ν καθαξηζκφο,
ινηπφλ, γίλεηαη γη' απηνχο πνπ έρνπλ ηελ πεξηηνκή ή θαη γη' απηνχο πνπ δελ έρνπλ ηελ
πεξηηνκή; Δπεηδή, ιέκε φηη ε πίζηε ινγαξηάζηεθε ζηνλ Αβξαάκ γηα δηθαηνζχλε. Ζ ράξε

ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 3:21-24
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Αγαπεηνί, αλ ε θαξδηά καο δελ καο θαηαθξίλεη, έρνπκε παξξεζία πξνο ηνλ Θεφ θαη
φηη αλ δεηάκε ην παίξλνπκε απ' απηφλ, επεηδή ηεξνχκε ηηο εληνιέο ηνπ θαη πξάηηνπκε ηα
αξεζηά κπξνζηά ηνπ. Καη ε εληνιή ηνπ είλαη ηνχηε: Να πηζηέςνπκε ζην φλνκα ηνπ Τηνχ
ηνπ, ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, θαη λα αγαπάκε ν έλαο ηνλ άιινλ, θαζψο καο έδσζε εληνιή. Καη
φπνηνο ηεξεί ηηο εληνιέο ηνπ, κέλεη ζε ελφηεηα κ' απηφλ, θη απηφο ζε ελφηεηα κε εθείλνλ θαη
απφ ηνχην γλσξίδνπκε φηη κέλεη κέζα καο, απφ ην Πλεχκα πνπ καο έδσζε. Μελ αγαπάηε
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ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αησλία, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 7:37-41
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Απηφο είλαη ν Μσπζήο, πνπ είπε ζηνπο γηνπο Ηζξαήι: «Πξνθήηελ απφ ηνπο
αδειθνχο ζαο ζα ζεθψζεη ζε ζαο ν Κχξηνο ν Θεφο ζαο, φπσο εκέλα απηφλ ζα αθνχηε».
Απηφο είλαη πνπ, ζηελ εθθιεζία κέζα ζηελ έξεκν, ζηάζεθε καδί κε ηνλ άγγειν πνπ ηνπ
κηινχζε ζην βνπλφ ηλά, θαη καδί κε ηνπο παηέξεο καο, θαη παξέιαβε ηα δσνπνηά ιφγηα, γηα
λα ηα δψζεη ζε καο. ηνλ νπνίν νη παηέξεο καο δελ ζέιεζαλ λα ππαθνχζνπλ, αιιά ηνλ
απψζεζαλ, θαη κέζα ζηηο θαξδηέο ηνπο ζηξάθεθαλ ζηελ Αίγππην, ιέγνληαο ζηνλ Ααξψλ:
«Κάλε ζε καο Θενχο, πνπ ζα πξνπνξεχνληαη απφ καο επεηδή, απηφο ν Μσπζήο, πνπ καο
έβγαιε απφ ηε γε ηήο Αηγχπηνπ, δελ μέξνπκε ηη ηνπ ζπλέβεθε». Καη θαηά ηηο εκέξεο εθείλεο
θαηαζθεχαζαλ έλα κνζράξη, θαη πξφζθεξαλ ζπζία ζην είδσιν, θαη επθξαίλνληαλ ζηα έξγα
ησλ ρεξηψλ ηνπο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 70:5
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Δγψ, φκσο, είκαη θησρφο θαη πέλεηαο Θεέ, θάλε γξήγνξα λα κε ειεπζεξψζεηο εζχ
είζαη βνήζεηά κνπ θαη ειεπζεξσηήο κνπ Κχξηε, κε βξαδχλεηο.
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Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 3:25-30
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
Έγηλε, ινηπφλ, ζπδήηεζε γηα ηνλ θαζαξηζκφ απφ ηνπο καζεηέο ηνχ Ησάλλε κε
κεξηθνχο Ηνπδαίνπο θαη ήξζαλ ζηνλ Ησάλλε, θαη ηνπ είπαλ: Ραββί, εθείλνο πνπ ήηαλ καδί
ζνπ πέξα απφ ηνλ Ηνξδάλε, γηα ηνλ νπνίν εζχ έδσζεο καξηπξία, δεο, απηφο βαπηίδεη, θαη
φινη έξρνληαη ζ' απηφλ. Ο Ησάλλεο απνθξίζεθε θαη είπε: Γελ κπνξεί ν άλζξσπνο λα παίξλεη
ηίπνηε, αλ δελ είλαη ζ' απηφλ δνζκέλν απφ ηνλ νπξαλφ. Δζείο νη ίδηνη είζηε κάξηπξέο κνπ φηη
είπα: Γελ είκαη εγψ ν Υξηζηφο, αιιά φηη είκαη απνζηαικέλνο κπξνζηά απφ εθείλνλ. Όπνηνο
έρεη ηε λχθε είλαη ν λπκθίνο ν δε θίινο ηνχ λπκθίνπ, πνπ ζηέθεηαη θαη ηνλ αθνχεη, ραίξεηαη
ππεξβνιηθά γηα ηε θσλή ηνχ λπκθίνπ. Απηή, ινηπφλ, ε δηθή κνπ ραξά εθπιεξψζεθε.
Δθείλνο πξέπεη λα απμάλεη, εγψ δε λα ειαηηψλνκαη.

ΗΜΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΔΜΠΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 118:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γνμνινγείηε ηνλ Κχξην, επεηδή είλαη αγαζφο, επεηδή ην έιεφο ηνπ παξακέλεη ζηνλ
αηψλα. Αο πεη ηψξα ν Ηζξαήι, φηη ην έιεφο ηνπ παξακέλεη ζηνλ αηψλα.
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Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 3:31-36
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
Απηφο πνπ έξρεηαη απφ επάλσ, είλαη ππεξάλσ φισλ απηφο πνπ είλαη απφ ηε γε, απφ
ηε γε είλαη, θαη απφ ηε γε κηιάεη απηφο πνπ έξρεηαη απφ ηνλ νπξαλφ, είλαη ππεξάλσ φισλ.
Καη εθείλν πνπ είδε θαη άθνπζε, απηφ δίλεη σο καξηπξία θαη θαλέλαο δελ δέρεηαη ηε
καξηπξία ηνπ. Όπνηνο δερζεί ηε καξηπξία ηνπ, επηζθξάγηζε φηη ν Θεφο είλαη αιεζήο.
Γεδνκέλνπ φηη, εθείλνο, πνπ ν Θεφο ηνλ απέζηεηιε, κηιάεη ηα ιφγηα ηνχ Θενχ επεηδή, ν Θεφο
δελ ηνπ δίλεη ην Πλεχκα κε κέηξν. Ο Παηέξαο αγαπάεη ηνλ Τηφ, θαη φια ηα έδσζε ζην ρέξη
ηνπ. Όπνηνο πηζηεχεη ζηνλ Τηφ, έρεη αηψληα δσή.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 118:18,19
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Κχξηνο κε παίδεπζε κε απζηεξφ ηξφπν, αιιά δελ κε παξέδσζε ζε ζάλαην.
Αλνίμηε κνπ ηηο πχιεο ηήο δηθαηνζχλεο ζα κπσ κέζα ζ' απηέο, θαη ζα δνμνινγήζσ ηνλ
Κχξην.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 4:35-41
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ
αηψλα,ακήλ.
Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε, φηαλ έγηλε βξάδπ, ηνπο ιέεη: Αο πεξάζνπκε αληίπεξα.
Καη αθνχ άθεζαλ ην πιήζνο, ηνλ παίξλνπλ καδί ηνπο ζην πινίν φπσο ήηαλ ήζαλ κάιηζηα
θαη άιια κηθξά πινία καδί ηνπ. Καη γίλεηαη έλαο κεγάινο αλεκνζηξφβηινο θαη ηα θχκαηα
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κπήθαλ κέζα ζην πινίν, ψζηε απηφ ήδε γέκηδε. Κη απηφο, ήηαλ ζηελ πξχκε, φπνπ θνηκφηαλ
επάλσ ζην πξνζθεθάιη θαη ηνλ μππλνχλ, θαη ηνπ ιέλε: Γάζθαιε, δελ ζε λνηάδεη φηη
ραλφκαζηε; Καη αθνχ ζεθψζεθε, επηηίκεζε ηνλ άλεκν θαη είπε ζηε ζάιαζζα: ψπα,
εζχραζε. Καη ζηακάηεζε ν άλεκνο, θαη έγηλε κεγάιε γαιήλε. Καη ηνπο είπε: Γηαηί είζηε έηζη
δεηινί; Πψο δελ έρεηε πίζηε; Καη θνβήζεθαλ κε κεγάινλ θφβν, θαη έιεγαλ αλακεηαμχ ηνπο:
Πνηνο, ινηπφλ, είλαη απηφο, πνπ θαη ν άλεκνο θαη ε ζάιαζζα ηνλ ππαθνχλ;

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 4:9-12
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο. Ακήλ.
Απηφο ν καθαξηζκφο, ινηπφλ, γίλεηαη γη' απηνχο πνπ έρνπλ ηελ πεξηηνκή ή θαη γη'
απηνχο πνπ δελ έρνπλ ηελ πεξηηνκή; Δπεηδή, ιέκε φηη ε πίζηε ινγαξηάζηεθε ζηνλ Αβξαάκ
γηα δηθαηνζχλε. Πψο, ινηπφλ, ηνπ ινγαξηάζηεθε; Όηαλ ήηαλ κε ηελ πεξηηνκή ή κε ηελ
αθξνβπζηία; Όρη κε ηελ πεξηηνκή, αιιά κε ηελ αθξνβπζηία. Καη πήξε ην ζεκάδη ηήο
πεξηηνκήο, σο ζθξαγίδα ηήο δηθαηνζχλεο, πνπ πξνήιζε απφ ηελ πίζηε, απηήο πνπ είρε,
θαζψο βξηζθφηαλ κε ηελ αθξνβπζηία γηα λα είλαη απηφο παηέξαο φισλ εθείλσλ πνπ
πηζηεχνπλ, ελψ βξίζθνληαη κε ηελ αθξνβπζηία, ψζηε λα ινγαξηαζηεί θαη ζ' απηνχο ε
δηθαηνζχλε θαη παηέξαο φζσλ είλαη κε ηελ πεξηηνκή, φρη κφλνλ ζ' εθείλνπο πνπ έρνπλ θάλεη
ηελ πεξηηνκή, αιιά θαη ζ' εθείλνπο πνπ πεξπαηνχλ ζηα ίρλε ηήο πίζηεο ηνχ παηέξα καο
Αβξαάκ, εθείλεο πνπ είρε θαζψο βξηζθφηαλ κε ηελ αθξνβπζηία. Ζ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 4:11-17
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Αγαπεηνί, επεηδή κε ηέηνηνλ ηξφπν κάο αγάπεζε ν Θεφο, νθείινπκε θη εκείο λα
αγαπάκε ν έλαο ηνλ άιινλ. Καλέλαο δελ είδε πνηέ ηνλ Θεφ. Αλ, φκσο, αγαπάκε ν έλαο ηνλ
άιινλ, ν Θεφο κέλεη κέζα καο θαη ε αγάπε ηνπ είλαη κέζα καο νινθιεξσκέλε. Απφ ηνχην
γλσξίδνπκε φηη κέλνπκε ζε ελφηεηα κ' απηφλ θη απηφο ζε ελφηεηα κε καο, επεηδή απφ ην
Πλεχκα ηνπ έδσζε ζε καο. Κη εκείο είδακε θαη δίλνπκε καξηπξία φηη ν Παηέξαο απέζηεηιε
ηνλ Τηφ σηήξα ηνχ θφζκνπ. Όπνηνο νκνινγήζεη φηη ν Ηεζνχο είλαη ν Τηφο ηνχ Θενχ, ν
Θεφο κέλεη ζε ελφηεηα κ' απηφλ, θη απηφο κέλεη ζε ελφηεηα κε ηνλ Θεφ. Κη εκείο γλσξίζακε
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θαη πηζηέςακε ηελ αγάπε πνπ έρεη γηα καο ν Θεφο. Ο Θεφο είλαη αγάπε θαη εθείλνο πνπ κέλεη
κέζα ζηελ αγάπε, κέλεη ζε ελφηεηα κε ηνλ Θεφ θαη ν Θεφο κέλεη ζε ελφηεηα κ' απηφλ. Με
ηνχην ε αγάπε έρεη θηάζεη ζε ηέιεην βαζκφ καδί καο, γηα λα έρνπκε παξξεζία θαηά ηελ
εκέξα ηήο θξίζεο. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν

θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ ζα δήζεη αησλία, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 7:40-43
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Δπεηδή, απηφο ν Μσπζήο, πνπ καο έβγαιε απφ ηε γε ηήο Αηγχπηνπ, δελ μέξνπκε ηη
ηνπ ζπλέβεθε». Καη θαηά ηηο εκέξεο εθείλεο θαηαζθεχαζαλ έλα κνζράξη, θαη πξφζθεξαλ
ζπζία ζην είδσιν, θαη επθξαίλνληαλ ζηα έξγα ησλ ρεξηψλ ηνπο. Γη' απηφ, ν Θεφο έζηξεςε
θαη ηνπο παξέδσζε ζην λα ιαηξεχζνπλ ηε ζηξαηηά ηνχ νπξαλνχ, φπσο είλαη γξακκέλν ζην
βηβιίν ησλ πξνθεηψλ: «Μήπσο πξνζθέξαηε ζε κέλα ζθάγηα θαη ζπζίεο 40 ρξφληα ζηελ
έξεκν, σ νίθνο Ηζξαήι; Μάιηζηα, αλαιάβαηε ηε ζθελή ηνχ Μνιφρ, θαη ην αζηέξη ηνχ Θενχ
ζαο Ρεκθάλ, ηα νκνηψκαηα πνπ θάλαηε γηα λα ηα πξνζθπλάηε γη' απηφ, ζα ζαο κεηνηθίζσ πην
πέξα» απφ ηε Βαβπιψλα. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη

θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 34:5,8
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί ακήλ.
Απέβιεςαλ ζ' απηφλ, θαη θσηίζηεθαλ, θαη ηα πξφζσπά ηνπο δελ ληξνπηάζηεθαλ.
Γεπζείηε θαη δείηε φηη ν Κχξηνο είλαη αγαζφο καθάξηνο ν άλζξσπνο, εθείλνο πνπ ειπίδεη ζ'
απηφλ.
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Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 12:44-48
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
Καη ν Ηεζνχο έθξαμε θαη είπε: Απηφο πνπ πηζηεχεη ζε κέλα, δελ πηζηεχεη ζε κέλα,
αιιά ζ' απηφλ πνπ κε απέζηεηιε θη απηφο πνπ ζσξεί εκέλα, ζσξεί απηφλ πνπ κε απέζηεηιε.
Δγψ θσο ήξζα ζηνλ θφζκν, γηα λα κε κείλεη κέζα ζην ζθνηάδη θαζέλαο πνπ πηζηεχεη ζε
κέλα. Καη αλ θάπνηνο αθνχζεη ηα ιφγηα κνπ, θαη δελ πηζηέςεη, εγψ δελ ηνλ θξίλσ επεηδή, δελ
ήξζα γηα λα θξίλσ ηνλ θφζκν, αιιά γηα λα ζψζσ ηνλ θφζκν. Δθείλνο πνπ αζεηεί εκέλα, θαη
δελ δέρεηαη ηα ιφγηα κνπ, έρεη απηφλ πνπ ηνλ θξίλεη ν ιφγνο πνπ κίιεζα, εθείλνο ζα ηνλ
θξίλεη θαηά ηελ έζραηε εκέξα.

ΗΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΔΜΠΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 19:2,4
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ζ εκέξα πξνο ηελ εκέξα εθθξάδεη ιφγν, θαη ε λχρηα πξνο ηε λχρηα αλαγγέιιεη
γλψζε. ε νιφθιεξε ηε γε αληήρεζε ε θσλή ηνπο, θαη κέρξη ηα πέξαηα ηεο νηθνπκέλεο ηα
ιφγηα ηνπο.

136

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 12:35-40
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
Καη ν Ηεζνχο, απνθξηλφκελνο, έιεγε, δηδάζθνληαο κέζα ζην ηεξφ: Πψο ιέλε νη
γξακκαηείο φηη ν Υξηζηφο είλαη γηνο ηνχ Γαβίδ; Δπεηδή, ν ίδηνο ν Γαβίδ, δηακέζνπ ηνχ
Πλεχκαηνο ηνπ Αγίνπ, είπε: «Ο Κχξηνο είπε ζηνλ Κχξηφ κνπ: Κάζεζε ζηα δεμηά κνπ, κέρξηο
φηνπ βάισ ηνπο ερζξνχο ζνπ ππνπφδην ησλ πνδηψλ ζνπ». Απηφο, ινηπφλ, ν Γαβίδ ηνλ ιέεη
Κχξην θαη απφ πνχ είλαη γηνο ηνπ; Καη ην πνιχ πιήζνο ηνλ άθνπγε κε επραξίζηεζε. Καη ζηε
δηδαζθαιία ηνπ έιεγε ζ' απηνχο: Πξνζέρεηε απφ ηνπο γξακκαηείο, πνπ ζέινπλ λα πεξπαηνχλ
ζηνιηζκέλνη, θαη αγαπνχλ ηνχο ραηξεηηζκνχο ζηηο αγνξέο, θαη πξσηνθαζεδξίεο κέζα ζηηο
ζπλαγσγέο, θαη ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηα δείπλα. νη νπνίνη θαηαηξψλε ηα ζπίηηα ησλ ρεξψλ, θαη
ηνχην κε πξφθαζε φηη θάλνπλ κεγάιεο πξνζεπρέο απηνί ζα έρνπλ κεγαιχηεξε θαηαδίθε.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 118:24,25
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απηή είλαη ε εκέξα πνπ έθαλε ν Κχξηνο αο αγαιιηαζηνχκε, θαη αο επθξαλζνχκε ζ'
απηή. Χ, Κχξηε! Κάλε ζσηεξία.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 12:28-34
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
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Καη πιεζηάδνληαο έλαο απφ ηνπο γξακκαηείο, πνπ ηνπο είρε αθνχζεη λα ζπδεηνχλ,
γλσξίδνληαο φηη ζσζηά απνθξίζεθε ζ' απηνχο, ηνλ ξψηεζε: Πνηα εληνιή είλαη πξψηε απ'
φιεο; Καη ν Ηεζνχο απάληεζε ζ' απηφλ φηη: Πξψηε απ' φιεο ηηο εληνιέο είλαη: «Άθνπ Ηζξαήι
ν Κχξηνο ν Θεφο καο είλαη έλαο Κχξηνο. Καη ζα αγαπάο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ κε φιε ηελ
θαξδηά ζνπ, θαη κε φιε ηελ ςπρή ζνπ, θαη κε φιε ηε δηάλνηά ζνπ, θαη κε φιε ηε δχλακή
ζνπ», απηή είλαη ε πξψηε εληνιή. Καη δεχηεξε φκνηα κ' απηή είλαη: «Θα αγαπάο ηνλ
πιεζίνλ ζνπ ζαλ ηνλ εαπηφ ζνπ». Άιιε εληνιή, κεγαιχηεξε απ' απηέο, δελ ππάξρεη. Καη ν
γξακκαηέαο είπε ζ' απηφλ: σζηά, Γάζθαιε, αιεζηλά είπεο, φηη ππάξρεη έλαο Θεφο, θαη δελ
ππάξρεη άιινο εθηφο απ' απηφλ θαη ην λα ηνλ αγαπάεη θάπνηνο κε φιε ηνπ ηελ θαξδηά, θαη κε
φιε ηνπ ηε ζχλεζε, θαη κε φιε ηνπ ηελ ςπρή, θαη κε φιε ηνπ ηε δχλακε, θαη ην λα αγαπάεη
ηνλ πιεζίνλ ηνπ ζαλ ηνλ εαπηφ ηνπ, είλαη πεξηζζφηεξν απφ φια ηα νινθαπηψκαηα θαη ηηο
ζπζίεο. Καη ν Ηεζνχο βιέπνληάο ηνλ φηη απάληεζε κε θξφλεζε, ηνπ είπε: Γελ είζαη καθξηά
απφ ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ. Καη θαλέλαο δελ ηνικνχζε πιένλ λα ηνλ ξσηήζεη.

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 5:20-21 , 6:1-4
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο. Ακήλ.
Καη ν λφκνο παξεκβιήζεθε γηα λα πεξηζζεχζεη ην ακάξηεκα. Καη φπνπ πεξίζζεπζε
ε ακαξηία, ππεξπεξίζζεπζε ε ράξε ψζηε, φπσο ε ακαξηία βαζίιεπζε δηακέζνπ ηνχ ζαλάηνπ,
έηζη θαη ε ράξε λα βαζηιεχζεη δηακέζνπ ηήο δηθαηνζχλεο ζε αηψληα δσή, δηακέζνπ ηνχ
Ηεζνχ Υξηζηνχ ηνχ Κπξίνπ καο. Ση ζα πνχκε, ινηπφλ; Θα επηκέλνπκε ζηελ ακαξηία, γηα λα
πεξηζζεχζεη ε ράξε; Με γέλνηην εκείο πνπ πεζάλακε σο πξνο ηελ ακαξηία, πψο ζα δήζνπκε
πιένλ κέζα ζ' απηή; Ή αγλνείηε φηη, φζνη βαπηηζηήθακε ζηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ, βαπηηζηήθακε
ζηνλ ζάλαηφ ηνπ; πληαθήθακε, ινηπφλ, καδί ηνπ δηακέζνπ ηνχ βαπηίζκαηνο ζηνλ ζάλαην,
ψζηε, θαζψο ν Υξηζηφο αλαζηήζεθε απφ ηνπο λεθξνχο κε ηε δφμα ηνχ Παηέξα, έηζη θη εκείο
λα πεξπαηήζνπκε ζε κηα λέα δσή. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο

παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’4:15-19
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
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Όπνηνο νκνινγήζεη φηη ν Ηεζνχο είλαη ν Τηφο ηνχ Θενχ, ν Θεφο κέλεη ζε ελφηεηα κ'
απηφλ, θη απηφο κέλεη ζε ελφηεηα κε ηνλ Θεφ. Κη εκείο γλσξίζακε θαη πηζηέςακε ηελ αγάπε
πνπ έρεη γηα καο ν Θεφο. Ο Θεφο είλαη αγάπε θαη εθείλνο πνπ κέλεη κέζα ζηελ αγάπε, κέλεη
ζε ελφηεηα κε ηνλ Θεφ θαη ν Θεφο κέλεη ζε ελφηεηα κ' απηφλ. Με ηνχην ε αγάπε έρεη θηάζεη
ζε ηέιεην βαζκφ καδί καο, γηα λα έρνπκε παξξεζία θαηά ηελ εκέξα ηήο θξίζεο: Δπεηδή,
φπσο είλαη εθείλνο, έηζη είκαζηε θη εκείο κέζα ζ' απηφ ηνλ θφζκν. Φφβνο δελ ππάξρεη κέζα
ζηελ αγάπε, αιιά, ε ηέιεηα αγάπε βγάδεη έμσ ηνλ θφβν επεηδή, ν θφβνο έρεη θφιαζε θαη
εθείλνο πνπ θνβάηαη δελ έρεη θηάζεη ζε ηέιεην βαζκφ κέζα ζηελ αγάπε. Δκείο ηνλ αγαπάκε,
επεηδή απηφο πξψηνο κάο αγάπεζε. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ

θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην
ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αησλία, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 7:44-50
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Ζ ζθελή ηνχ καξηπξίνπ ήηαλ καδί κε ηνπο παηέξεο καο κέζα ζηελ έξεκν, φπσο
δηέηαμε εθείλνο πνπ κηινχζε ζηνλ Μσπζή γηα λα ηελ θαηαζθεπάζεη, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν
πνπ είρε δεη ηελ νπνία θαη παίξλνληάο ηελ νη παηέξεο καο, ηελ έθεξαλ καδί κε ηνλ Ηεζνχ ζηε
γε ησλ εζλψλ, πνπ θαηέθηεζαλ, ηα νπνία ν Θεφο έβγαιε κπξνζηά απφ ηνπο παηέξεο καο,
κέρξη ηηο εκέξεο ηνχ Γαβίδ ν νπνίνο βξήθε ράξε κπξνζηά ζηνλ Θεφ, θαη επρήζεθε λα βξεη
θαηνηθία γηα ηνλ Θεφ ηνχ Ηαθψβ. Ο νινκψληαο, φκσο, ηνπ έθηηζε νίθν. Αιιά, ν Ύςηζηνο
δελ θαηνηθεί ζε ρεηξνπνίεηνπο λανχο, φπσο ιέεη ν πξνθήηεο: «Ο νπξαλφο είλαη ν ζξφλνο
κνπ, ε δε γε ην ππνπφδην ησλ πνδηψλ κνπ πνηνλ νίθν ζα νηθνδνκήζεηε ζε κέλα; ιέεη ν
Κχξηνο ή, πνηνο είλαη ν ηφπνο ηήο αλάπαπζήο κνπ; Όια απηά δελ ηα έθαλε ην ρέξη κνπ;». Ο

ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ
αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 118:8,9
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Καιχηεξα λα ειπίδεη θαλείο ζηνλ Κχξην, παξά λα έρεη ην ζάξξνο ηνπ επάλσ ζε
άλζξσπν. Καιχηεξα λα ειπίδεη θαλείο ζηνλ Κχξην, παξά λα έρεη ην ζάξξνο ηνπ επάλσ ζε
άξρνληεο.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 13:16-20
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα, δελ ππάξρεη δνχινο αλψηεξνο απφ ηνλ θχξηφ ηνπ νχηε
απφζηνινο αλψηεξνο απφ εθείλνλ πνπ ηνλ απέζηεηιε.Αλ ηα μέξεηε απηά, είζηε καθάξηνη, αλ
ηα θάλεηε. Γελ ην ιέσ απηφ γηα φινπο εζάο· εγψ μέξσ πνηνπο δηάιεμα· αιιά, γηα λα
εθπιεξσζεί ε γξαθή: «Απηφο πνπ ηξψεη καδί κνπ ην ςσκί, ζήθσζε ελαληίνλ κνπ ηε θηέξλα
ηνπ». Απφ ηψξα ζαο ην ιέσ απηφ, πξηλ γίλεη, γηα λα πηζηέςεηε φηαλ γίλεη, φηη εγψ είκαη. αο
δηαβεβαηψλσ απφιπηα, φπνηνο δέρεηαη απηφλ πνπ ζα απνζηείισ, δέρεηαη εκέλα· θαη φπνηνο
δέρεηαη εκέλα, δέρεηαη απηφλ πνπ κε απέζηεηιε.

ΗΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΔΜΠΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 18:46,47
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Εεη ν Κχξηνο, θαη επινγεκέλν ην θξνχξηφ κνπ θαη αο πςσζεί ν Θεφο ηήο ζσηεξίαο
κνπ. Ο Θεφο είλαη πνπ θάλεη εθδίθεζε γηα κέλα, θαη ππνηάζζεη ηνπο ιανχο θάησ απφ κέλα.
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Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 6:70-71 , 7:1
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ο Ηεζνχο απνθξίζεθε ζ' απηνχο: Δγψ δελ δηάιεμα εζάο ηνπο δψδεθα, θαη έλαο απφ
ζαο είλαη δηάβνινο; Καη ελλννχζε ηνλ Ηνχδα ηνχ ίκσλα, ηνλ Ηζθαξηψηε επεηδή, απηφο, ελψ
ήηαλ έλαο απφ ηνπο δψδεθα, επξφθεηην λα ηνλ παξαδψζεη. Καη χζηεξα απ' απηά, ν Ηεζνχο
πεξπαηνχζε ζηε Γαιηιαία επεηδή, δελ ήζειε λα πεξπαηάεη ζηελ Ηνπδαία, γηα ηνλ ιφγν φηη νη
Ηνπδαίνη δεηνχζαλ λα ηνλ ζαλαηψζνπλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 118:26,27
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ ζαο επινγήζακε απφ ηνλ νίθν ηνχ
Κπξίνπ. Ο Κχξηνο Θεφο καο έδεημε θσο.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 7:5-8
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Έπεηηα, νη Φαξηζαίνη θαη νη γξακκαηείο ηνλ ξσηνχλ: Γηαηί νη καζεηέο ζνπ δελ
πεξπαηνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ησλ πξεζβπηέξσλ, αιιά ηξψλε ςσκί κε άπιπηα
ρέξηα; Καη εθείλνο, απαληψληαο, είπε ζ' απηνχο, φηη: Καιά πξνθήηεπζε ν Ζζαταο γηα ζαο
ηνπο ππνθξηηέο, φπσο είλαη γξακκέλν: «Ο ιαφο απηφο κε ηηκάεη κε ηα ρείιε, ε θαξδηά ηνπο
φκσο απέρεη καθξηά απφ κέλα θαη κάηαηα κε ζέβνληαη, δηδάζθνληαο δηδαζθαιίεο, εληνιέο
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αλζξψπσλ». Δπεηδή, ελψ αθήζαηε ηελ εληνιή ηνχ Θενχ, θξαηάηε ηελ παξάδνζε ησλ
αλζξψπσλ
.

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 6:5-11
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο. Ακήλ.
Δπεηδή, αλ έρνπκε γίλεη ζχκθπηνη καδί ηνπ σο πξνο ηελ νκνηφηεηα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ,
θαηά ζπλέπεηα ζα είκαζηε θαη σο πξνο ηελ νκνηφηεηα ηεο αλάζηαζε γλσξίδνληαο ηνχην, φηη
ν παιηφο καο άλζξσπνο ζπζηαπξψζεθε, γηα λα θαηαξγεζεί ην ζψκα ηήο ακαξηίαο, ψζηε λα
κε είκαζηε πιένλ δνχινη ηήο ακαξηίαο Δπεηδή, εθείλνο πνπ πέζαλε, έρεη ειεπζεξσζεί απφ
ηελ ακαξηία. Καη αλ πεζάλακε καδί κε ηνλ Υξηζηφ, πηζηεχνπκε φηη θαη ζα ζπδήζνπκε κ'
απηφλ γλσξίδνληαο φηη ν Υξηζηφο, θαζψο αλαζηήζεθε απφ ηνπο λεθξνχο, δελ πεζαίλεη πιένλ
ζάλαηνο δελ ηνλ θπξηεχεη πιένλ. Δπεηδή, θαζφζνλ πέζαλε, πέζαλε κηα γηα πάληα γηα ηελ
ακαξηία αιιά, θαζφζνλ δεη, δεη γηα ηνλ Θεφ. Έηζη θη εζείο, λα ζεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο φηη
είζηε λεθξνί κελ σο πξνο ηελ ακαξηία, δσληαλνί δε σο πξνο ηνλ Θεφ, δηακέζνπ ηνχ Ηεζνχ
Υξηζηνχ ηνχ Κπξίνπ καο. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο

θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 4:18-21 , 5:1
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Αιιά, ε ηέιεηα αγάπε βγάδεη έμσ ηνλ θφβν επεηδή, ν θφβνο έρεη θφιαζε θαη εθείλνο
πνπ θνβάηαη δελ έρεη θηάζεη ζε ηέιεην βαζκφ κέζα ζηελ αγάπε. Δκείο ηνλ αγαπάκε, επεηδή
απηφο πξψηνο κάο αγάπεζε. Αλ θάπνηνο πεη, φηη: Αγαπάσ ηνλ Θεφ, φκσο κηζεί ηνλ αδειθφ
ηνπ, είλαη ςεχηεο επεηδή, φπνηνο δελ αγαπάεη ηνλ αδειθφ ηνπ, πνπ ηνλ είδε, ηνλ Θεφ πνπ δελ
ηνλ είδε, πψο κπνξεί λα ηνλ αγαπάεη; Καη απ' απηφλ έρνπκε ηνχηε ηελ εληνιή, δειαδή,
εθείλνο πνπ αγαπάεη ηνλ Θεφ, λα αγαπάεη θαη ηνλ αδειθφ ηνπ. Καζέλαο πνπ πηζηεχεη φηη ν
Ηεζνχο είλαη ν Υξηζηφο γελλήζεθε απφ ηνλ Θεφ θαη θαζέλαο πνπ αγαπάεη απηφλ πνπ ηνλ
γέλλεζε, αγαπάεη θαη εθείλνλ πνπ γελλήζεθε απ' απηφλ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε
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φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ
φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αησλία, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 7:51-54
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
θιεξνηξάρεινη θαη απεξίηκεηνη ζηελ θαξδηά θαη ζηα απηηά, εζείο φινη πάληνηε
αληηηάζζεζηε ελάληηα ζην Άγην Πλεχκα φπσο νη παηέξεο ζαο, έηζη θη εζείο. Πνηνλ απφ ηνπο
πξνθήηεο δελ έζεζαλ ππφ δησγκφλ νη παηέξεο ζαο; Μάιηζηα, θφλεπζαλ εθείλνπο πνπ ηνπο
πξναλήγγεηιαλ γηα ηελ έιεπζε ηνπ Γηθαίνπ, ηνπ νπνίνπ εζείο ηψξα γίλαηε πξνδφηεο θαη
θνληάδεο νη νπνίνη πήξαηε ηνλ λφκν δηακέζνπ αγγέισλ, θαη δελ ηνλ θπιάμαηε. Καη φηαλ ηα
άθνπγαλ απηά θαηαθφβνληαλ νη θαξδηέο ηνπο, θαη έηξηδαλ ηα δφληηα ηνπο ελαληίνλ ηνπ. Ο

ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ
αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 39:12
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Δηζάθνπζε, Κχξηε, ηελ πξνζεπρή κνπ, θαη δψζε αθξφαζε ζηελ θξαπγή κνπ ζηα
δάθξπά κνπ κε ζησπήζεηο επεηδή, είκαη πάξνηθνο θνληά ζνπ θαη παξεπίδεκνο, φπσο θαη φινη
νη παηέξεο κνπ.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 17:18-21
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
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Όπσο απέζηεηιεο εκέλα ζηνλ θφζκν, θαη εγψ απέζηεηια απηνχο ζηνλ θφζκν. Καη γηα
ράξε ηνπο εγψ αγηάδσ ηνλ εαπηφ κνπ, γηα λα είλαη θη απηνί αγηαζκέλνη κέζα ζηελ αιήζεηα.
Καη δελ παξαθαιψ κνλάρα γη' απηνχο, αιιά θαη γηα εθείλνπο πνπ ζα πηζηέςνπλ ζε κέλα
δηακέζνπ ηνχ ιφγνπ ηνπο γηα λα είλαη φινη έλα φπσο εζχ, Παηέξα, είζαη ζε ελφηεηα κε κέλα
θαη εγψ ζε ελφηεηα κε ζέλα, λα είλαη θη απηνί έλα ζε ελφηεηα κε καο γηα λα πηζηέςεη ν
θφζκνο φηη εζχ κε απέζηεηιεο.

ΗΜΔΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΔΜΠΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 118:8
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καιχηεξα λα ειπίδεη θαλείο ζηνλ Κχξην, παξά λα έρεη ην ζάξξνο ηνπ επάλσ ζε
άλζξσπν. Καιχηεξα λα ειπίδεη θαλείο ζηνλ Κχξην, παξά λα έρεη ην ζάξξνο ηνπ επάλσ ζε
άξρνληεο.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 14:7-11
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Δίπε κάιηζηα κηα παξαβνιή ζηνπο θαιεζκέλνπο, επεηδή παξαηεξνχζε κε πνηνλ
ηξφπν δηάιεγαλ ηηο πξσηνθαζεδξίεο, ιέγνληάο ηνπο: Όηαλ πξνζθιεζείο απφ θάπνηνλ ζε
γάκνπο, κε θαζήζεηο ζηελ πξψηε ζέζε, κήπσο θαη ππάξρεη θάπνηνο θαιεζκέλνο απ' απηφλ
πην επίζεκνο απφ ζέλα, θαη θαζψο έξζεη εθείλνο, πνπ θάιεζε εζέλα θη απηφλ, ζνπ πεη: Γψζε
ηε ζέζε ζ' απηφλ θαη ηφηε αξρίζεηο κε ληξνπή λα παίξλεηο ηελ ηειεπηαία ζέζε. Αιιά, φηαλ
πξνζθιεζείο, πήγαηλε θαη θάζεζε ζηελ ηειεπηαία ζέζε, γηα λα ζνπ πεη, φηαλ έξζεη εθείλνο
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πνπ ζε θάιεζε: Φίιε, αλέβα πην ςειά. Σφηε, ζα έρεηο δφμα κπξνζηά ζηνπο ζπγθαζήκελνπο
καδί ζνπ. Δπεηδή, φπνηνο πςψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ζα ηαπεηλσζεί θαη φπνηνο ηαπεηλψλεη ηνλ
εαπηφ ηνπ, ζα πςσζεί.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 118:28,21
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Δζχ είζαη ν Θεφο κνπ, θαη ζα ζε δνμνινγψ ν Θεφο κνπ, ζα ζε πςψλσ. Θα ζε
δνμνινγψ, επεηδή κε εηζάθνπζεο, θαη έγηλεο ζε κέλα ζσηεξία.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 14:12-15
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Έιεγε κάιηζηα ζ' εθείλνλ πνπ ηνλ πξνζθάιεζε: Όηαλ θάλεηο γεχκα ή δείπλν, κε
πξνζθαιείο ηνχο θίινπο ζνπ νχηε ηνπο αδειθνχο ζνπ νχηε ηνπο ζπγγελείο ζνπ νχηε θαη
πινχζηνπο γείηνλεο κήπσο ζε αληηθαιέζνπλ θη απηνί θαη γίλεη ζε ζέλα αληαπφδνζε. Αιιά,
φηαλ θάλεηο ππνδνρή, λα πξνζθαιείο θησρνχο, ζαθάηεδεο, ρσινχο, ηπθινχο. Καη ζα είζαη
καθάξηνο επεηδή, δελ έρνπλ λα ζνπ αληαπνδψζνπλ δεδνκέλνπ φηη, ε αληαπφδνζε ζα γίλεη ζε
ζέλα θαηά ηελ αλάζηαζε ησλ δηθαίσλ. Καη αθνχγνληαο απηά έλαο απφ ηνπο ζπγθαζήκελνπο,
ηνπ είπε: Μαθάξηνο φπνηνο θάεη ςσκί ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ.

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 6:17-22
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Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο. Ακήλ.
Δπραξηζηία, φκσο, αλήθεη ζηνλ Θεφ, επεηδή ππήξραηε δνχινη ηήο ακαξηίαο, πιελ
ππαθνχζαηε απφ θαξδηάο ζηνλ ηχπν ηήο δηδαζθαιίαο, ζηνλ νπνίν θαη παξαδνζήθαηε. Καη
αθνχ ειεπζεξσζήθαηε απφ ηελ ακαξηία, γίλαηε δνχινη ζηε δηθαηνζχλε. Αλζξψπηλα κηιάσ,
εμαηηίαο ηήο αδπλακίαο ηήο ζάξθαο ζαο. Δπεηδή, θαζψο παξαζηήζαηε ηα κέιε ζαο δνχια
ζηελ αθαζαξζία θαη ζηελ αλνκία γηα ηελ αλνκία, έηζη ηψξα λα παξαζηήζεηε ηα κέιε ζαο
δνχια ζηε δηθαηνζχλε γηα αγηαζκφ. Δπεηδή, φηαλ ππήξραηε δνχινη ηήο ακαξηίαο, ήζαζηαλ
ειεχζεξνη απφ ηε δηθαηνζχλε. Πνηνλ θαξπφ είραηε, ινηπφλ, ηφηε απφ εθείλα ηα έξγα, γηα ηα
νπνία ηψξα ληξέπεζηε; Δπεηδή, ην ηέινο εθείλσλ είλαη ζάλαηνο. Αιιά, ηψξα, θαζψο
ειεπζεξσζήθαηε απφ ηελ ακαξηία, θαη γίλαηε δνχινη ζηνλ Θεφ, έρεηε ηνλ θαξπφ ζαο ζε
αγηαζκφ ην δε ηέινο αηψληα δσή. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο

παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 5:1-6
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Καζέλαο πνπ πηζηεχεη φηη ν Ηεζνχο είλαη ν Υξηζηφο γελλήζεθε απφ ηνλ Θεφ θαη
θαζέλαο πνπ αγαπάεη απηφλ πνπ ηνλ γέλλεζε, αγαπάεη θαη εθείλνλ πνπ γελλήζεθε απ' απηφλ.
Απφ ηνχην γλσξίδνπκε φηη αγαπάκε ηα παηδηά ηνχ Θενχ, φηαλ αγαπάκε ηνλ Θεφ θαη ηεξνχκε
ηηο εληνιέο ηνπ. Δπεηδή, απηή είλαη ε αγάπε ηνχ Θενχ, ζην λα ηεξνχκε ηηο εληνιέο ηνπ θαη νη
εληνιέο ηνπ δελ είλαη βαξηέο. Δπεηδή, θάζε ηη πνπ γελλήζεθε απφ ηνλ Θεφ, ληθάεη ηνλ θφζκν,
θαη ε λίθε πνπ λίθεζε ηνλ θφζκν είλαη ηνχηε: Ζ πίζηε καο. Καη πνηνο είλαη εθείλνο πνπ
ληθάεη ηνλ θφζκν, παξά απηφο πνπ πηζηεχεη φηη ν Ηεζνχο είλαη ν Τηφο ηνχ Θενχ; Απηφο είλαη
πνπ ήξζε δηακέζνπ λεξνχ θαη αίκαηνο, ν Ηεζνχο Υξηζηφο φρη κνλάρα δηακέζνπ ηνπ λεξνχ,
αιιά δηακέζνπ ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αίκαηνο θαη ην Πλεχκα είλαη πνπ δίλεη ηε καξηπξία, γηα
ηνλ ιφγν φηη ην Πλεχκα είλαη ε αιήζεηα. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ

θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην
ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αησλία, ακήλ.
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ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 8:1-4
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε έγηλε κεγάινο δησγκφο ελάληηα ζηελ εθθιεζία πνπ ήηαλ
ζηα Ηεξνζφιπκα θαη φινη δηαζπάξζεθαλ ζηνπο ηφπνπο ηήο Ηνπδαίαο θαη ηεο ακάξεηαο,
εθηφο απφ ηνπο απνζηφινπο. Σνλ δε ηέθαλν έθεξαλ ζηνλ ηάθν κεξηθνί επιαβείο άλδξεο,
θαη έθαλαλ γη' απηφλ κεγάινλ ζξήλν. Ο δε αχινο θαθνπνηνχζε ηελ εθθιεζία, κπαίλνληαο
ζε θάζε ζπίηη, θαη αθνχ έζεξλε άλδξεο θαη γπλαίθεο, ηνπο παξέδηλε ζηε θπιαθή. Δθείλνη
κελ, ινηπφλ, πνπ δηαζπάξζεθαλ δηαπέξαζαλ ηνπο ηφπνπο, επαγγειηδφκελνη ηνλ ιφγν. Ο

ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ
αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 119:145,146
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Έθξαμα κε φιε κνπ ηελ θαξδηά άθνπζέ κε, Κχξηε, θαη ζα θπιάμσ ηα δηαηάγκαηά
ζνπ. Έθξαμα ζε ζέλα ζψζε κε, θαη ζα ηεξήζσ ηα καξηχξηά ζνπ.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 17:22-26
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
Καη εγψ, ηε δφμα πνπ κνπ έδσζεο, έδσζα ζ' απηνχο γηα λα είλαη έλα, φπσο εκείο
είκαζηε έλα. Δγψ ζε ελφηεηα κ' απηνχο, θη εζχ ζε ελφηεηα κε κέλα γηα λα είλαη ζε κηα
νινθιεξσκέλε ελφηεηα, θαη λα γλσξίδεη ν θφζκνο φηη εζχ κε απέζηεηιεο, θαη ηνπο αγάπεζεο
φπσο αγάπεζεο εκέλα. Παηέξα, εθείλνπο πνπ κνπ έδσζεο, ζέισ, φπνπ είκαη εγψ, λα είλαη

147

θαη εθείλνη καδί κνπ γηα λα ζσξνχλ ηε δφμα ηε δηθή κνπ, ηελ νπνία κνπ έδσζεο, επεηδή κε
αγάπεζεο πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνχ θφζκνπ. Παηέξα δίθαηε, θαη ν θφζκνο δελ ζε γλψξηζε,
εγψ φκσο ζε γλψξηζα, θη απηνί γλψξηζαλ φηη εζχ κε απέζηεηιεο. Καη ηνπο θαλέξσζα ην
φλνκά ζνπ, θαη ζα ην θαλεξψζσ, γηα λα είλαη ε αγάπε, κε ηελ νπνία κε αγάπεζεο, κέζα
ηνπο, θαη εγψ κέζα ζ' απηνχο.

ΗΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΔΜΠΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 135:19,20
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Οίθνο Ηζξαήι, επινγήζηε ηνλ Κχξην νίθνο Ααξψλ, επινγήζηε ηνλ Κχξην νίθνο Λεπί,
επινγήζηε ηνλ Κχξην εζείο πνπ ηνλ θνβάζηε, επινγήζηε ηνλ Κχξην.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 14:1-6
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο
ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
Καη φηαλ απηφο ήξζε ην άββαην ζην ζπίηη θάπνηνπ απφ ηνπο άξρνληεο ησλ
Φαξηζαίσλ γηα λα θάεη ςσκί, εθείλνη ηνλ παξαηεξνχζαλ. Καη λα! θάπνηνο άλζξσπνο
πδξσπηθφο ήηαλ κπξνζηά ηνπ. Καη ν Ηεζνχο, απνθξηλφκελνο, είπε ζηνπο λνκηθνχο θαη ηνπο
Φαξηζαίνπο, ιέγνληαο: Δπηηξέπεηαη ηάρα λα ζεξαπεχεη θάπνηνο θαηά ην ζάββαην; Καη
εθείλνη ζηψπεζαλ. Καη πηάλνληάο ηνλ, ηνλ ζεξάπεπζε, θαη ηνλ έζηεηιε λα θχγεη. Καη
απνθξηλφκελνο πξνο απηνχο είπε: ε πνηνλ απφ ζαο ην γατδνχξη ή ην βφδη ζα πέζεη ζε
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πεγάδη, θαη δελ ζα ην αλαζχξεη ακέζσο θαηά ηελ εκέξα ηνχ ζαββάηνπ; Καη δελ κπφξεζαλ ζ'
απηά θάηη λα ηνπ απαληήζνπλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 36:5,6
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κχξηε, ην έιεφο ζνπ θηάλεη κέρξη ηνλ νπξαλφ, ε αιήζεηα ζνπ κέρξη ηα ζχλλεθα. Ζ
δηθαηνζχλε ζνπ είλαη ζαλ ηα ςειά βνπλά.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 7:37-46
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο ,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα
ζηνλαηψληα,ακήλ.
Καη θαηά ηε κεγάιε ηειεπηαία εκέξα ηήο γηνξηήο, ν Ηεζνχο ζηεθφηαλ, θαη έθξαμε
ιέγνληαο: Αλ θάπνηνο δηςάεη, αο έξρεηαη ζε κέλα, θαη αο πίλεη φπνηνο πηζηεχεη ζε κέλα, φπσο
είπε ε γξαθή, πνηάκηα απφ δσληαλφ λεξφ ζα ξεχζνπλ απφ ηελ θνηιηά ηνπ. (Απηφ ην έιεγε
γηα ην Πλεχκα, πνπ επξφθεηην λα παίξλνπλ απηνί πνπ πηζηεχνπλ ζ' απηφλ επεηδή, δελ ήηαλ
αθφκα δνζκέλν ην Άγην Πλεχκα γηα ηνλ ιφγν φηη, ν Ηεζνχο δελ είρε αθφκα δνμαζηεί).
Πνιινί, ινηπφλ, απφ ην πιήζνο, φηαλ άθνπζαλ ηα ιφγηα, έιεγαλ: Απηφο είλαη αιεζηλά ν
πξνθήηεο. Άιινη έιεγαλ: Απηφο είλαη ν Υξηζηφο. Άιινη, φκσο, έιεγαλ: Μήπσο απφ ηε
Γαιηιαία έξρεηαη ν Υξηζηφο; Γελ είπε ε γξαθή φηη, απφ ην ζπέξκα ηνχ Γαβίδ, θαη απφ ηελ
θσκφπνιε Βεζιεέκ, φπνπ ήηαλ ν Γαβίδ, έξρεηαη ν Υξηζηφο; Έγηλε, ινηπφλ, ζρίζκα γη' απηφλ
αλάκεζα ζην πιήζνο. Μεξηθνί κάιηζηα απ' απηνχο ήζειαλ λα ηνλ πηάζνπλ αιιά θαλέλαο δελ
έβαιε επάλσ ηνπ ηα ρέξηα. Οη ππεξέηεο, ινηπφλ, ήξζαλ ζηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο
Φαξηζαίνπο, θαη εθείλνη είπαλ ζ' απηνχο: Γηαηί δελ ηνλ θέξαηε; Οη ππεξέηεο απνθξίζεθαλ:
Οπδέπνηε άλζξσπνο κίιεζε κε ηέηνηνλ ηξφπν, φπσο απηφο ν άλζξσπνο.
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ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΔΒΡΑΙΟΤ 10:1-13
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Δβξαίνπο, ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο. Ακήλ.
Δπεηδή, ν λφκνο, ν νπνίνο απνηειεί ζθηά ησλ κειινληηθψλ αγαζψλ, φρη ηελ ίδηα ηελ
εηθφλα ησλ πξαγκάησλ, δελ κπνξεί πνηέ κε ηηο ίδηεο ζπζίεο πνπ πξνζθέξνληαη, πάληνηε,
θάζε ρξφλν, λα ηειεηνπνηήζεη απηνχο πνπ πξνζέξρνληαη. Γηα ηνλ ιφγν φηη, ηφηε ζα έπαπαλ
λα πξνζθέξνληαη δεδνκέλνπ φηη, νη ιαηξεπηέο, αθνχ θαζαξίζηεθαλ κηα θνξά, δελ ζα είραλ
πιένλ θακηά ζπλείδεζε ακαξηηψλ. Αιιά, κε ηηο ζπζίεο απηέο γίλεηαη θάζε ρξφλν αλάκλεζε
ησλ ακαξηηψλ. Δπεηδή, είλαη αδχλαηνλ ην αίκα ηαχξσλ θαη ηξάγσλ λα αθαηξεί ακαξηίεο. Γη'
απηφ, κπαίλνληαο κέζα ζηνλ θφζκν, ιέεη: «Θπζία θαη πξνζθνξά δελ ζέιεζεο, αιιά κνπ
εηνίκαζεο έλα ζψκα. ε νινθαπηψκαηα θαη πξνζθνξέο πεξί ακαξηίαο δελ επαξεζηήζεθεο.
Σφηε, είπα: Γεο, έξρνκαη, (ζηνλ ηφκν ηνχ βηβιίνπ είλαη γξακκέλν γηα κέλα), γηα λα θάλσ, σ
Θεέ, ην ζέιεκά ζνπ». Αθνχ πην πάλσ είπε, φηη: «Θπζία θαη πξνζθνξά, θαη νινθαπηψκαηα,
θαη πξνζθνξέο πεξί ακαξηίαο, δελ ζέιεζεο, νχηε επαξεζηήζεθεο ζ' απηέο» (πνπ
πξνζθέξνληαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν) ηφηε είπε: «Γεο, έξρνκαη, γηα λα θάλσ, σ Θεέ, ην
ζέιεκά ζνπ». Αλαηξεί ην πξψην, γηα λα ζπζηήζεη ην δεχηεξν. Με ην νπνίν ζέιεκα είκαζηε
αγηαζκέλνη δηακέζνπ ηήο πξνζθνξάο ηνχ ζψκαηνο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, πνπ έγηλε κηα θνξά
γηα πάληα. Καη θάζε ηεξέαο κελ ζηέθεηαη θαζεκεξηλά ιεηηνπξγψληαο, θαη πνιιέο θνξέο
πξνζθέξνληαο ηηο ίδηεο ζπζίεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αθαηξέζνπλ ακαξηίεο. Αιιά,
απηφο, αθνχ πξφζθεξε κία ζπζία ππέξ ησλ ακαξηηψλ, θάζεζε γηα πάληα ζηα δεμηά ηνχ
Θενχ, πξνζκέλνληαο ζην εμήο κέρξηο φηνπ νη ερζξνί ηνπ ζα κπνπλ σο ππνπφδην ησλ πνδηψλ
ηνπ. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ

ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 5:11-21
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Καη ε καξηπξία είλαη ηνχηε, φηη: Ο Θεφο έδσζε ζε καο αηψληα δσή, θη απηή ε δσή
είλαη κέζα ζηνλ Τηφ ηνπ. Δθείλνο πνπ έρεη ηνλ Τηφ, έρεη ηε δσή εθείλνο πνπ δελ έρεη ηνλ Τηφ
ηνχ Θενχ, ηε δσή δελ έρεη. Απηά ηα έγξαςα ζε ζαο πνπ πηζηεχεηε ζην φλνκα ηνπ Τηνχ ηνχ
Θενχ, γηα λα γλσξίδεηε φηη έρεηε αηψληα δσή, θαη γηα λα πηζηεχεηε ζην φλνκα ηνπ Τηνχ ηνχ
Θενχ. Κη απηή είλαη ε παξξεζία πνπ έρνπκε πξνο απηφλ, φηη: Αλ δεηάκε θάηη ζχκθσλα κε ην
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ζέιεκά ηνπ, καο εηζαθνχεη. Καη αλ γλσξίδνπκε φηη καο εηζαθνχεη, φηη αλ δεηήζνπκε,
γλσξίδνπκε φηη παίξλνπκε ηα αηηήκαηα πνπ δεηήζακε απ' απηφλ. Αλ θάπνηνο δεη ηνλ αδειθφ
ηνπ λα ακαξηάλεη κε ακαξηία φρη ζαλάζηκε, ζα δεηήζεη θαη ν Θεφο ζα ηνπ δψζεη δσή, ζ'
εθείλνπο πνπ ακαξηάλνπλ φρη ζαλάζηκα. Τπάξρεη κία ζαλάζηκε ακαξηία δελ ιέσ λα
παξαθαιέζεη γηα εθείλε. Κάζε αδηθία είλαη ακαξηία θαη είλαη ακαξηία φρη ζαλάζηκε.
Γλσξίδνπκε φηη θαζέλαο πνπ έρεη γελλεζεί απφ ηνλ Θεφ δελ ακαξηάλεη αιι' απηφο πνπ
γελλήζεθε απφ ηνλ Θεφ δηαθπιάηηεη ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη ν πνλεξφο δελ ηνλ αγγίδεη.
Γλσξίδνπκε φηη είκαζηε απφ ηνλ Θεφ θαη νιφθιεξνο ν θφζκνο είλαη ζηελ θπξηαξρία ηνχ
πνλεξνχ. Ξέξνπκε, φκσο, φηη ν Τηφο ηνχ Θενχ ήξζε, θαη καο έδσζε λφεζε γηα λα
γλσξίδνπκε ηνλ αιεζηλφ θαη είκαζηε ζε ελφηεηα κε ηνλ αιεζηλφ, κε ηνλ Τηφ ηνπ, ηνλ Ηεζνχ
Υξηζηφ απηφο είλαη ν αιεζηλφο Θεφο, θαη ε αηψληα δσή. Παηδάθηα, θπιάμηε ηνλ εαπηφ ζαο
απφ ηα είδσια. Ακήλ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν

θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ ζα δήζεη αησλία, ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 23:6-11
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Άλδξεο αδειθνί, εγψ είκαη Φαξηζαίνο, γηνο Φαξηζαίνπ θαη θξίλνκαη γηα ειπίδα θαη
αλάζηαζε ησλ λεθξψλ. Καη φηαλ ην είπε απηφ, έγηλε ζρίζκα αλάκεζα ζηνπο Φαξηζαίνπο θαη
ηνπο αδδνπθαίνπο θαη ην πιήζνο δηράζηεθε. Δπεηδή, νη κελ αδδνπθαίνη ιέλε φηη δελ
ππάξρεη αλάζηαζε, νχηε άγγεινο νχηε πλεχκα ελψ νη Φαξηζαίνη νκνινγνχλ θαη ηα δχν. Καη
έγηλε κεγάινο ζφξπβνο θαη θαζψο νη γξακκαηείο ζεθψζεθαλ απφ ην κέξνο ησλ Φαξηζαίσλ,
ζπδεηνχζαλ ζπκσκέλα, ιέγνληαο: Γελ βξίζθνπκε θαλέλα θαθφ ζε ηνχην ηνλ άλζξσπν· αλ,
φκσο, ηνπ κίιεζε πλεχκα ή άγγεινο, αο κε ζενκαρνχκε. Καη επεηδή έγηλε κεγάιε δηακάρε, ν
ρηιίαξρνο θνβνχκελνο κήπσο ν Παχινο δηαζπαξαρζεί απ' απηνχο, πξφζηαμε λα θαηέβεη ην
ζηξάηεπκα θαη λα ηνλ αξπάμεη απφ αλάκεζά ηνπο, θαη λα ηνλ θέξεη ζην θξνχξην. Καη ηελ
εξρφκελε λχρηα, ν Κχξηνο, αθνχ θάλεθε ζ' απηφλ μαθληθά, είπε: Έρε ζάξξνο, Παχιν,
επεηδή, φπσο έδσζεο γηα κέλα καξηπξία ζηελ Ηεξνπζαιήκ, έηζη πξέπεη λα δψζεηο καξηπξία
θαη ζηε Ρψκε. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
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Φαλμόρ 135:3,5
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Αηλείηε ηνλ Κχξην, επεηδή ν Κχξηνο είλαη αγαζφο ςαικσδήζηε ζην φλνκά ηνπ,
επεηδή είλαη ηεξπλφ. Δπεηδή, εγψ γλψξηζα φηη ν Κχξηνο είλαη κεγάινο θαη ν Κχξηφο καο είλαη
επάλσ απφ φινπο ηνχο Θενχο.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 14:1-11
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Αο κε ηαξάδεηαη ε θαξδηά ζαο πηζηεχεηε ζηνλ Θεφ, θαη ζε κέλα πηζηεχεηε. ην ζπίηη
ηνχ Παηέξα κνπ ππάξρνπλ πνιιά νηθήκαηα εηδάιισο, ζα ζαο έιεγα πεγαίλσ λα ζαο
εηνηκάζσ ηφπν. Καη αθνχ πάσ θαη ζαο εηνηκάζσ ηφπν, έξρνκαη πάιη, θαη ζα ζαο παξαιάβσ
θνληά ζε κέλα, γηα λα είζηε θη εζείο, φπνπ είκαη εγψ. Καη φπνπ εγψ πεγαίλσ μέξεηε, θαη ηνλ
δξφκν μέξεηε. Ο Θσκάο ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, δελ μέξνπκε πνχ πεγαίλεηο θαη πψο κπνξνχκε
λα μέξνπκε ηνλ δξφκν; Ο Ηεζνχο ιέεη ζ' απηφλ: Δγψ είκαη ν δξφκνο, θαη ε αιήζεηα, θαη ε
δσή θαλέλαο δελ έξρεηαη ζηνλ Παηέξα, παξά κφλνλ δηακέζνπ εκνχ αλ γλσξίδαηε εκέλα, ζα
γλσξίδαηε θαη ηνλ Παηέξα κνπ θαη απφ ηψξα ηνλ γλσξίδεηε, θαη ηνλ είδαηε. Λέεη ζ' απηφλ ν
Φίιηππνο: Κχξηε, δείμε ζε καο ηνλ Παηέξα, θαη καο αξθεί. Ο Ηεζνχο ιέεη ζ' απηφλ: Σφζνλ
θαηξφ είκαη καδί ζαο, θαη δελ κε γλψξηζεο, Φίιηππε; Όπνηνο είδε εκέλα, είδε ηνλ Παηέξα θαη
πψο εζχ ιεο: Γείμε ζε καο ηνλ Παηέξα; Γελ πηζηεχεηο φηη εγψ είκαη ζε ελφηεηα κε ηνλ
Παηέξα, θαη ν Παηέξαο είλαη ζε ελφηεηα κε κέλα; Σα ιφγηα πνπ εγψ κηιάσ ζε ζαο, δελ ηα
κηιάσ απφ ηνλ εαπηφ κνπ αιιά, ν Παηέξαο πνπ κέλεη ζε ελφηεηα κε κέλα, απηφο εθηειεί ηα
έξγα. Πηζηεχεηε ζε κέλα φηη εγψ είκαη ζε ελφηεηα κε ηνλ Παηέξα, θαη ν Παηέξαο είλαη ζε
ελφηεηα κε κέλα εηδάιισο, εμαηηίαο απηψλ ησλ έξγσλ πηζηεχεηε ζε κέλα.
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ΗΜΔΡΑ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΔΜΠΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 135:6,21
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Όια φζα ν Κχξηνο ζέιεζε δεκηνχξγεζε, ζηνλ νπξαλφ, θαη ζηε γε. Δπινγεηφο ν
Κχξηνο απφ ηε ηψλ, ν νπνίνο θαηνηθεί ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Αιιεινχηα.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 14:21-25
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Δθείλνο πνπ έρεη ηηο εληνιέο κνπ θαη ηηο ηεξεί, εθείλνο είλαη πνπ κε αγαπάεη θαη
εθείλνο πνπ κε αγαπάεη, ζα αγαπεζεί απφ ηνλ Παηέξα κνπ θαη εγψ ζα ηνλ αγαπήζσ, θαη ζ'
απηφλ ζα θαλεξψζσ ηνλ εαπηφ κνπ. Ο Ηνχδαο (φρη ν Ηζθαξηψηεο) ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, ηη
ζπκβαίλεη φηη πξφθεηηαη λα θαλεξψζεηο ζε καο ηνλ εαπηφ ζνπ, θαη φρη ζηνλ θφζκν; Ο Ηεζνχο
απνθξίζεθε θαη ηνπ είπε: Αλ θάπνηνο κε αγαπάεη, ζα θπιάμεη ηνλ ιφγν κνπ, θαη ν Παηέξαο
κνπ ζα ηνλ αγαπήζεη, θαη ζάξζνπκε ζ' απηφλ, θαη ζα θαηνηθήζνπκε κέζα ζ' απηφλ. Δθείλνο
πνπ δελ κε αγαπάεη, δελ θπιάηηεη ηα ιφγηα κνπ. Καη ν ιφγνο πνπ αθνχηε, δελ είλαη δηθφο
κνπ, αιιά ηνπ Παηέξα πνπ κε απέζηεηιε. Απηά ηα κίιεζα ζε ζαο, ελψ βξίζθνκαη καδί ζαο.
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ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 135:19,20
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Οίθνο Ηζξαήι, επινγήζηε ηνλ Κχξην νίθνο Ααξψλ, επινγήζηε ηνλ Κχξην νίθνο Λεπί,
επινγήζηε ηνλ Κχξην εζείο πνπ ηνλ θνβάζηε, επινγήζηε ηνλ Κχξην.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 15:4-8
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Όπσο ην θιήκα δελ κπνξεί λα θέξεη θαξπφ απφ κφλν ηνπ, αλ δελ κείλεη ελσκέλν κε
ηελ άκπειν, έηζη θη εζείο, αλ δελ κείλεηε ελσκέλνη καδί κνπ. Δγψ είκαη ε άκπεινο, εζείο ηα
θιήκαηα εθείλνο πνπ κέλεη ελσκέλνο καδί κνπ, θαη εγψ καδί ηνπ, απηφο θέξλεη πνιχ θαξπφ
επεηδή, ρσξίο εκέλα δελ κπνξείηε λα θάλεηε ηίπνηε. Αλ θάπνηνο δελ κείλεη ελσκέλνο καδί
κνπ, ξίρλεηαη έμσ, φπσο ην θιήκα, θαη μεξαίλεηαη θαη ηα καδεχνπλ θαη ηα ξίρλνπλ ζε θσηηά,
θαη θαίγνληαη. Αλ κείλεηε ελσκέλνη καδί κνπ, θαη ηα ιφγηα κνπ κείλνπλ κέζα ζαο, ζα δεηάηε
φηη αλ ζέιεηε, θαη ζα γίλεη ζε ζαο. Καηά ηνχην δνμάδεηαη ν Παηέξαο κνπ, ζην λα θέξεηε
πνιχ θαξπφ θαη έηζη ζα είζηε καζεηέο κνπ.

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΔΒΡΑΙΟΤ 10:19-38
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Δβξαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο. Ακήλ.
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Έρνληαο, ινηπφλ, αδειθνί, ηελ παξξεζία λα κπνχκε κέζα ζηα άγηα, δηακέζνπ ηνχ
αίκαηνο ηνπ Ηεζνχ, κέζα απφ έλαλ λέν θαη δσληαλφ δξφκν, ηνλ νπνίν θαζηέξσζε ζε καο
δηακέζνπ ηνχ θαηαπεηάζκαηνο, δειαδή, ηεο ζάξθαο ηνπ, θαη έρνληαο κεγάινλ ηεξέα γηα ηνλ
νίθν ηνχ Θενχ, αο πιεζηάδνπκε κε αιεζηλή θαξδηά, κε πιεξνθνξία πίζηεο, έρνληαο ηηο
θαξδηέο καο θαζαξηζκέλεο απφ πνλεξή ζπλείδεζε, θαη ινπζκέλνη ην ζψκα κε θαζαξφ λεξφ,
αο θξαηάκε ηελ νκνινγία ηήο ειπίδαο αζάιεπηε επεηδή, είλαη πηζηφο απηφο πνπ ππνζρέζεθε
θαη αο θξνληίδνπκε ν έλαο γηα ηνλ άιινλ, παξαθηλψληαο ζε αγάπε θαη θαιά έξγα κε
αθήλνληαο ην λα ζπλεξρφκαζηε καδί, φπσο είλαη ζπλήζεηα ζε κεξηθνχο, αιιά πξνηξέπνληαο
ν έλαο ηνλ άιινλ θαη κάιηζηα, ηφζν πεξηζζφηεξν, φζν βιέπεηε λα πιεζηάδεη ε εκέξα.
Δπεηδή, αλ εκείο ακαξηάλνπκε εζεινχζηα, αθνχ ιάβακε ηε γλψζε ηήο αιήζεηαο, δελ
απνιείπεηαη πιένλ ζπζία γηα ηηο ακαξηίεο αιιά θάπνηα θνβεξή αλακνλή θξίζεο θαη έμαςε
θσηηάο, ε νπνία πξφθεηηαη λα θαηαηξψεη ηνχο ελάληηνπο. Αλ θάπνηνο αζεηήζεη ηνλ λφκν ηνχ
Μσπζή, κε βάζε ηε καξηπξία δχν ή ηξηψλ καξηχξσλ, πεζαίλεη ρσξίο έιενο ζηνράδεζηε
πφζν ρεηξφηεξεο ηηκσξίαο ζα θξηζεί άμηνο απηφο πνπ θαηαπάηεζε ηνλ Τηφ ηνχ Θενχ, θαη
λφκηζε θνηλφ ην αίκα ηήο δηαζήθεο κε ην νπνίν αγηάζηεθε, θαη έβξηζε ην πλεχκα ηήο ράξεο;
Δπεηδή, μέξνπκε απηφλ πνπ είπε: «ε κέλα αλήθεη ε εθδίθεζε, εγψ ζα θάλσ αληαπφδνζε»,
ιέεη ν Κχξηνο. Καη πάιη: «Ο Κχξηνο ζα θξίλεη ηνλ ιαφ ηνπ». Δίλαη θνβεξφ ην λα πέζεη
θάπνηνο ζε ρέξηα ηνχ δσληαλνχ Θενχ. Φέξηε, ινηπφλ, μαλά ζηε κλήκε ζαο ηηο πξνεγνχκελεο
εκέξεο, θαηά ηηο νπνίεο, αθνχ θσηηζηήθαηε, ππνκείλαηε κεγάινλ αγψλα παζεκάησλ άιινηε
κελ, θαζψο γηλφζαζηαλ ζέαηξν κε νλεηδηζκνχο θαη ζιίςεηο άιινηε πάιη, θαζψο γηλφζαζηαλ
θνηλσλνί απηψλ πνπ έπαζαλ ηέηνηνπ είδνπο παζήκαηα. Δπεηδή, δείμαηε ζπκπάζεηα ζηα
δεζκά κνπ, θαη δερζήθαηε κε ραξά ηελ αξπαγή ησλ ππαξρφλησλ ζαο, μέξνληαο φηη έρεηε γηα
ηνλ εαπηφ ζαο πεξηνπζία ζηνπο νπξαλνχο θαιχηεξε θαη ε νπνία κέλεη. Με απνβάιεηε,
ινηπφλ, ηελ παξξεζία ζαο, πνπ έρεη κεγάιε κηζζαπνδνζία. Δπεηδή, έρεηε αλάγθε απφ
ππνκνλή, γηα λα θάλεηε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, θαη λα ιάβεηε ηελ ππφζρεζε. Γεδνκέλνπ φηη,
αθφκα ιίγνλ θαηξφ, θαη ζα έξζεη ν εξρφκελνο θαη δελ ζα βξαδχλεη «ν δίθαηνο, φκσο, ζα
δήζεη κε βάζε ηελ πίζηε». Καη «αλ θάπνηνο ζπξζεί πξνο ηα πίζσ, ε ςπρή κνπ δελ
επαξεζηείηαη ζ' απηφλ». Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη

αδέιθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΔΣΡΟΤ Α’ 4:6-14
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Δπεηδή, γη' απηφ θεξχρζεθε ην επαγγέιην θαη πξνο ηνπο λεθξνχο, γηα λα θξηζνχλ κελ
ζχκθσλα κε ηνπο αλζξψπνπο θαηά ηε ζάξθα, λα δνπλ φκσο ζχκθσλα κε ηνλ Θεφ θαηά ην
πλεχκα. Όισλ δε ην ηέινο πιεζίαζε δήζηε, ινηπφλ, κε ζσθξνζχλε, θαη αγξππλείηε ζηηο
πξνζεπρέο. Πξνπάλησλ, φκσο, έρεηε έλζεξκε ηελ αγάπε ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ επεηδή, «ε
αγάπε ζα ζθεπάζεη πιήζνο ακαξηηψλ». Γίλεζηε θηιφμελνη ν έλαο ζηνλ άιινλ, ρσξίο
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γνγγπζκνχο. Κάζε έλαο, αλάινγα κε ην ράξηζκα πνπ πήξε, ππεξεηείηε ν έλαο ηνλ άιινλ
ζχκθσλα κ' απηφ, σο θαινί νηθνλφκνη ηήο πνιπεηδνχο ράξεο ηνχ Θενχ. Αλ θάπνηνο κηιάεη,
αο κηιάεη ζαλ θάπνηνλ πνπ κηιάεη ιφγηα Θενχ αλ θάπνηνο ππεξεηεί, αο ππεξεηεί ζαλ θάπνηνλ
πνπ ππεξεηεί απφ ηε δχλακε πνπ ρνξεγεί ν Θεφο, γηα λα δνμάδεηαη ζε φια ν Θεφο δηακέζνπ
ηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ζηνλ νπνίν είλαη ε δφμα θαη ε θπξηαξρηθή εμνπζία ζηνπο αηψλεο ησλ
αηψλσλ. Ακήλ. Αγαπεηνί, κε παξαμελεχεζηε εμαηηίαο ηνχ βαζαληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε ζαο
γηα δνθηκαζία, ζαλ λα ζαο ζπλέβαηλε θάηη παξάδνμν αιιά, δεδνκέλνπ φηη είζηε θνηλσλνί
ησλ παζεκάησλ ηνχ Υξηζηνχ, λα ραίξεζηε, ψζηε θαη φηαλ ε δφμα ηνπ θαλεξσζεί, λα ραξείηε
ληψζνληαο αγαιιίαζε. Αλ νλεηδίδεζηε εμαηηίαο ηνχ νλφκαηνο ηνπ Υξηζηνχ, είζηε καθάξηνη
επεηδή, ην Πλεχκα ηήο δφμαο θαη ην Πλεχκα ηνχ Θενχ αλαπαχεηαη επάλσ ζαο. Μελ

αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζν είλαη ηνπ θφζκν, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αησλία,
ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 9:1-20
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ αγίνπ Πλεχκαηνο ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Ο δε αχινο, πλένληαο αθφκα απφ απεηιή θαη θφλν ελάληηα ζηνπο καζεηέο ηνχ
Κπξίνπ, ήξζε ζηνλ αξρηεξέα, θαη δήηεζε απ' απηφλ επηζηνιέο γηα ηηο ζπλαγσγέο ζηε
Γακαζθφ, πξνθεηκέλνπ, αλ βξεη κεξηθνχο απφ ηνχην ηνλ δξφκν, θαη άλδξεο θαη γπλαίθεο, λα
ηνπο θέξεη δεκέλνπο ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Καη θαζψο πνξεπφηαλ, πιεζίαδε ζηε Γακαζθφ, θαη
μαθληθά άζηξαςε γχξσ ηνπ θσο απφ ηνλ νπξαλφ θαη πέθηνληαο θάησ ζηε γε, άθνπζε κηα
θσλή λα ηνπ ιέεη: ανχι, ανχι, γηαηί κε θαηαδηψθεηο; Καη είπε: Πνηνο είζαη, Κχξηε; Καη ν
Κχξηνο είπε: Δγψ είκαη ν Ηεζνχο, ηνλ νπνίν εζχ θαηαδηψθεηο είλαη ζθιεξφ ζε ζέλα λα
θινηζάο ζε θαξθηά. Δθείλνο δε ηξέκνληαο, θαη ελψ έγηλε έθζακβνο, είπε: Κχξηε, ηη ζέιεηο λα
θάλσ; Καη ν Κχξηνο ηνπ είπε: ήθσ, θαη κπεο κέζα ζηελ πφιε, θαη ζα ζνπ ιαιεζεί ηη πξέπεη
λα θάλεηο. Καη νη άλδξεο, πνπ ηνλ ζπλφδεπαλ, ζηέθνληαλ άθσλνη, αθνχγνληαο κελ ηε θσλή,
ρσξίο φκσο λα βιέπνπλ θαλέλαλ. Καη ν αχινο ζεθψζεθε απφ ηε γε θαη είρε αλνηρηά ηα
κάηηα ηνπ, φκσο δελ έβιεπε θαλέλαλ θαη ρεηξαγσγψληαο ηνλ, ηνλ έθεξαλ κέζα ζηε
Γακαζθφ. Καη ήηαλ ηξεηο εκέξεο ρσξίο λα βιέπεη θαη δελ έθαγε νχηε ήπηε. Τπήξρε δε
θάπνηνο καζεηήο ζηε Γακαζθφ, πνπ νλνκαδφηαλ Αλαλίαο, θαη ν Κχξηνο, δηακέζνπ ελφο
νξάκαηνο, ηνπ είπε: Αλαλία. Καη εθείλνο είπε: Δδψ είκαη, Κχξηε. Καη ν Κχξηνο ηνπ είπε:
Αθνχ ζεθσζείο, πήγαηλε ζηελ νδφ, πνπ ιέγεηαη Δπζεία, θαη ζην ζπίηη ηνχ Ηνχδα δήηεζε
θάπνηνλ πνπ ιέγεηαη αχινο, απφ ηελ Σαξζφ επεηδή, λα, πξνζεχρεηαη θαη δηακέζνπ ελφο
νξάκαηνο είδε έλαλ άλζξσπν, πνπ ιεγφηαλ Αλαλίαο, φηη κπήθε κέζα θαη έβαιε επάλσ ηνπ ην
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ρέξη, γηα λα μαλαδεί. Καη ν Αλαλίαο απνθξίζεθε: Κχξηε, απφ πνιινχο άθνπζα γη' απηφλ ηνλ
άλδξα, φζα θαθά έθαλε ζηνπο αγίνπο ζνπ ζηελ Ηεξνπζαιήκ θη εδψ έρεη εμνπζία απφ ηνπο
αξρηεξείο λα δέζεη φινπο φζνπο επηθαινχληαη ην φλνκά ζνπ. Καη ν Κχξηνο ηνπ είπε:
Πήγαηλε, δεδνκέλνπ φηη απηφο είλαη έλα εθιεθηφ ζθεχνο ζε κέλα, γηα λα βαζηάμεη ην φλνκά
κνπ κπξνζηά ζε έζλε θαη βαζηιηάδεο, θαη ηνπο γηνπο Ηζξαήι επεηδή, εγψ ζα ηνπ δείμσ φζα
πξέπεη λα πάζεη γηα ράξε ηνχ νλφκαηφο κνπ. Καη ν Αλαλίαο πήγε θαη κπήθε κέζα ζην ζπίηη
θαη αθνχ έβαιε επάλσ ηνπ ηα ρέξηα, είπε: ανχι, αδειθέ, ν Κχξηνο, ν Ηεζνχο πνπ θάλεθε
ζε ζέλα ζηνλ δξφκν, ζηνλ νπνίν εξρφζνπλ, κε απέζηεηιε γηα λα μαλαδείο, θαη λα γίλεηο
πιήξεο Πλεχκαηνο Αγίνπ. Κη ακέζσο έπεζαλ απφ ηα κάηηα ηνπ θάηη ζαλ ιέπηα, θαη μαλαείδε
ακέζσο· θαη θαζψο ζεθψζεθε, βαπηίζηεθε. Καη αθνχ έιαβε ηξνθή, δπλάκσζε. Καη ν
αχινο έκεηλε κεξηθέο εκέξεο καδί κε ηνπο καζεηέο πνπ ήζαλ ζηε Γακαζθφ. Κη ακέζσο
θήξπηηε ηνλ Υξηζηφ κέζα ζηηο ζπλαγσγέο, φηη απηφο είλαη ν Τηφο ηνχ Θενχ. Ο ιφγνο ηνπ

Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ
Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 136:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γνμνινγείηε ηνλ Κχξην, επεηδή είλαη αγαζφο επεηδή, ην έιεφο ηνπ παξακέλεη ζηνλ
αηψλα. Γνμνινγείηε ηνλ Θεφ ησλ ζεψλ επεηδή, ην έιεφο ηνπ παξακέλεη ζηνλ αηψλα.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 14:1-11
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Αο κε ηαξάδεηαη ε θαξδηά ζαο πηζηεχεηε ζηνλ Θεφ, θαη ζε κέλα πηζηεχεηε. ην ζπίηη
ηνχ Παηέξα κνπ ππάξρνπλ πνιιά νηθήκαηα εηδάιισο, ζα ζαο έιεγα πεγαίλσ λα ζαο
εηνηκάζσ ηφπν. Καη αθνχ πάσ θαη ζαο εηνηκάζσ ηφπν, έξρνκαη πάιη, θαη ζα ζαο παξαιάβσ
θνληά ζε κέλα, γηα λα είζηε θη εζείο, φπνπ είκαη εγψ. Καη φπνπ εγψ πεγαίλσ μέξεηε, θαη ηνλ
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δξφκν μέξεηε. Ο Θσκάο ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, δελ μέξνπκε πνχ πεγαίλεηο θαη πψο κπνξνχκε
λα μέξνπκε ηνλ δξφκν; Ο Ηεζνχο ιέεη ζ' απηφλ: Δγψ είκαη ν δξφκνο, θαη ε αιήζεηα, θαη ε
δσή θαλέλαο δελ έξρεηαη ζηνλ Παηέξα, παξά κφλνλ δηακέζνπ εκνχ αλ γλσξίδαηε εκέλα, ζα
γλσξίδαηε θαη ηνλ Παηέξα κνπ θαη απφ ηψξα ηνλ γλσξίδεηε, θαη ηνλ είδαηε. Λέεη ζ' απηφλ ν
Φίιηππνο: Κχξηε, δείμε ζε καο ηνλ Παηέξα, θαη καο αξθεί. Ο Ηεζνχο ιέεη ζ' απηφλ: Σφζνλ
θαηξφ είκαη καδί ζαο, θαη δελ κε γλψξηζεο, Φίιηππε; Όπνηνο είδε εκέλα, είδε ηνλ Παηέξα θαη
πψο εζχ ιεο: Γείμε ζε καο ηνλ Παηέξα; Γελ πηζηεχεηο φηη εγψ είκαη ζε ελφηεηα κε ηνλ
Παηέξα, θαη ν Παηέξαο είλαη ζε ελφηεηα κε κέλα; Σα ιφγηα πνπ εγψ κηιάσ ζε ζαο, δελ ηα
κηιάσ απφ ηνλ εαπηφ κνπ αιιά, ν Παηέξαο πνπ κέλεη ζε ελφηεηα κε κέλα, απηφο εθηειεί ηα
έξγα. Πηζηεχεηε ζε κέλα φηη εγψ είκαη ζε ελφηεηα κε ηνλ Παηέξα, θαη ν Παηέξαο είλαη ζε
ελφηεηα κε κέλα εηδάιισο, εμαηηίαο απηψλ ησλ έξγσλ πηζηεχεηε ζε κέλα.

ΗΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 47:1
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ γηα λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην
θαηά Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Όινη νη ιανί, θξνηήζηε ηα ρέξηα αιαιάμηε ζηνλ Θεφ κε θσλή αγαιιίαζεο.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 6:30-34
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ζπγθεληξψλνληαη νη απφζηνινη θνληά ζηνλ Ηεζνχ, θαη ηνπ αλήγγεηιαλ ηα πάληα,
θαη φζα έπξαμαλ θαη φζα δίδαμαλ. Καη ηνπο είπε: Διάηε εζείο νη ίδηνη ηδηαηηέξσο ζε έλαλ
εξεκηθφ ηφπν, θαη αλαπαχεζηε ιίγν επεηδή, ήζαλ πνιινί εθείλνη πνπ έξρνληαλ θαη έθεπγαλ,
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θαη δελ επθαηξνχζαλ νχηε λα θάλε. Καη πήγαλ κε ην πινίν ζε έλαλ εξεκηθφ ηφπν, κφλνη
ηνπο. Καη θαζψο πήγαηλαλ, ηνπο είδαλ ηα πιήζε, θαη πνιινί ηνλ αλαγλψξηζαλ· θαη
πεδνπνξψληαο έηξεμαλ εθεί καδί, απφ φιεο ηηο πφιεηο, θαη, θηάλνληαο πξηλ απ' απηνχο,
ζπγθεληξψζεθαλ θνληά ηνπ. Καη βγαίλνληαο ν Ηεζνχο έμσ, είδε έλα κεγάιν πιήζνο, θαη
ζπιαρλίζηεθε γη' απηνχο, επεηδή ήζαλ ζαλ πξφβαηα πνπ δελ είραλ πνηκέλα· θαη άξρηζε λα
ηνπο δηδάζθεη πνιιά.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 47:1
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Φάιηε ζηνλ Θεφ, ςάιηε ςάιηε ζηνλ Βαζηιηά καο, ςάιηε. Δπεηδή, Βαζηιηάο νιφθιεξεο
ηεο γεο είλαη ν Θεφο ςάιηε κε ζχλεζε.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 8:22-26
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
Καη έξρεηαη ζηε Βεζζατδάλ θαη ηνπ θέξλνπλ έλαλ ηπθιφ, θαη ηνλ παξαθαινχλ λα
ηνλ αγγίμεη. Καη πηάλνληαο ην ρέξη ηνχ ηπθινχ, ηνλ έθεξε έμσ απφ ηελ θσκφπνιε θαη αθνχ
έθηπζε ζηα κάηηα ηνπ, έβαιε επάλσ ηνπ ηα ρέξηα, θαη ηνλ ξσηνχζε αλ βιέπεη θάηη. Καη
θνηηάδνληαο πξνο ηα πάλσ, έιεγε: Βιέπσ ηνχο αλζξψπνπο, φηη ζαλ δέληξα βιέπσ, λα
πεξπαηνχλ. Έπεηηα, έβαιε πάιη ηα ρέξηα επάλσ ζηα κάηηα ηνπ, θαη ηνλ έθαλε λα μαλαδεί θαη
ε φξαζή ηνπ απνθαηαζηάζεθε, θαη είδε θαζαξά φινπο. Καη ηνλ έζηεηιε ζην ζπίηη ηνπ,
ιέγνληαο: Οχηε κέζα ζηελ θσκφπνιε λα κπεηο νχηε λα ην πεηο απηφ ζε θάπνηνλ κέζα ζηελ
θσκφπνιε.
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ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 8:2-4
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο. Ακήλ.
Δπεηδή, ν λφκνο ηνχ Πλεχκαηνο ηεο δσήο, ε νπνία ππάξρεη ζηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ, κε
ειεπζέξσζε απφ ηνλ λφκν ηήο ακαξηίαο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Δπεηδή, ην αδχλαην ζηνλ λφκν,
θαζφηη ήηαλ αλίζρπξνο εμαηηίαο ηήο ζάξθαο, ν Θεφο, ζηέιλνληαο ηνλ δηθφ ηνπ Τηφ κε
νκνίσκα ζάξθαο ακαξηίαο, θαη ζε ζρέζε κε ηελ ακαξηία, θαηέθξηλε ηελ ακαξηία ζηε ζάξθα
γηα λα εθπιεξσζεί ε δηθαηνζχλε ηνχ λφκνπ, ζε καο, πνπ δελ πεξπαηάκε ζχκθσλα κε ηε
ζάξθα, αιιά ζχκθσλα κε ην Πλεχκα.Δπεηδή, εθείλνη πνπ δνπλ ζχκθσλα κε ηε ζάξθα,
θξνλνχλ απηά πνπ δεηάεη ε ζάξθα ελψ, εθείλνη πνπ δνπλ ζχκθσλα κε ην Πλεχκα, απηά πνπ
δεηάεη ην Πλεχκα. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη

αδέξθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 5:9-13
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Αλ δερφκαζηε ηε καξηπξία ησλ αλζξψπσλ, ε καξηπξία ηνχ Θενχ είλαη κεγαιχηεξε
επεηδή, απηή είλαη ε καξηπξία ηνχ Θενχ, ν νπνίνο έδσζε καξηπξία γηα ηνλ Τηφ ηνπ. Όπνηνο
πηζηεχεη ζηνλ Τηφ ηνχ Θενχ, έρεη κέζα ηνπ ηε καξηπξία φπνηνο δελ πηζηεχεη ζηνλ Θεφ,
έθαλε ηνλ Θεφ ςεχηε, επεηδή δελ πίζηεςε ζηε καξηπξία, ηελ νπνία καξηπξία ν Θεφο έδσζε
γηα ηνλ Τηφ ηνπ. Καη ε καξηπξία είλαη ηνχηε, φηη: Ο Θεφο έδσζε ζε καο αηψληα δσή, θη απηή
ε δσή είλαη κέζα ζηνλ Τηφ ηνπ. Δθείλνο πνπ έρεη ηνλ Τηφ, έρεη ηε δσή· εθείλνο πνπ δελ έρεη
ηνλ Τηφ ηνχ Θενχ, ηε δσή δελ έρεη. Απηά ηα έγξαςα ζε ζαο πνπ πηζηεχεηε ζην φλνκα ηνπ
Τηνχ ηνχ Θενχ, γηα λα γλσξίδεηε φηη έρεηε αηψληα δσή, θαη γηα λα πηζηεχεηε ζην φλνκα ηνπ
Τηνχ ηνχ Θενχ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί ν

θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
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ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 9:23-31
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη αθνχ πέξαζαλ αξθεηέο εκέξεο, νη Ηνπδαίνη έθαλαλ ζπκβνχιην γηα λα ηνλ
ζαλαηψζνπλ. Αιιά, ε επηβνπιή ηνπο γλσζηνπνηήζεθε ζηνλ αχιν θαη παξαθχιαγαλ ηηο
πχιεο εκέξα θαη λχρηα, γηα λα ηνλ ζαλαηψζνπλ. Καη νη καζεηέο, αθνχ ηνλ πήξαλ κέζα ζηε
λχρηα, ηνλ θαηέβαζαλ δηακέζνπ ηνχ ηείρνπο κέζα ζε έλα κεγάιν θνθίλη, πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ. Καη ν αχινο φηαλ ήξζε ζηελ Ηεξνπζαιήκ πξνζπαζνχζε λα πξνζθνιιεζεί
ζηνπο καζεηέο φκσο, φινη ηνλ θνβφληαλ, κε πηζηεχνληαο φηη είλαη καζεηήο. Ο Βαξλάβαο,
φκσο, αθνχ ηνλ πήξε, ηνλ έθεξε ζηνπο απνζηφινπο, θαη ηνπο δηεγήζεθε πψο είδε ηνλ Κχξην
ζηνλ δξφκν, θαη φηη ηνπ κίιεζε, θαη πψο ζηε Γακαζθφ θήξπμε κε παξξεζία ζην φλνκα ηνπ
Ηεζνχ. Καη ήηαλ καδί ηνπο ζηελ Ηεξνπζαιήκ, κπαίλνληαο θαη βγαίλνληαο, θεξχηηνληαο δε κε
παξξεζία ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ Ηεζνχ. Καη κηινχζε θαη θηινληθνχζε καδί κε ηνπο
Διιεληζηέο θη εθείλνη θαηαγίλνληαλ ζην πψο λα ηνλ ζαλαηψζνπλ. Καη φηαλ νη αδειθνί ην
έκαζαλ, ηνλ θαηέβαζαλ ζηελ Καηζάξεηα, θαη ηνλ έζηεηιαλ ζηελ Σαξζφ.Οη κελ εθθιεζίεο,
ινηπφλ, ζε νιφθιεξε ηελ Ηνπδαία θαη ηε Γαιηιαία θαη ηε ακάξεηα είραλ εηξήλε,
νηθνδνκνχκελεο θαη πεξπαηψληαο κέζα ζηνλ θφβν ηνχ Κπξίνπ, θαη πιεζχλνληαλ κε ηελ
παξεγνξία ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη,

δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαλμόρ 28:9
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ψζε ηνλ ιαφ ζνπ, θαη επιφγεζε ηελ θιεξνλνκηά ζνπ θαη πνίκαηλέ ηνπο, θαη χςσζέ
ηνπο κέρξη ηνλ αηψλα. Ο Κχξηνο είλαη δχλακε ηνπ ιανχ ηνπ.
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Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 16:15-23
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Όια φζα έρεη ν Παηέξαο, είλαη δηθά κνπ γη' απηφ ζαο είπα φηη, απφ ην δηθφ κνπ ζα
πάξεη, θαη ζα ζαο ην αλαγγείιεη. Λίγν αθφκα, θαη δελ κε βιέπεηε θαη πάιη ιίγν, θαη ζα κε
δείηε· επεηδή, εγψ πεγαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα. Σφηε, κεξηθνί απφ ηνπο καζεηέο ηνπ είπαλ
αλακεηαμχ ηνπο: Ση είλαη ηνχην πνπ καο ιέεη: Λίγν, θαη δελ κε βιέπεηε θαη πάιη ιίγν, θαη ζα
κε δείηε θαη φηη: Δγψ πεγαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα; Έιεγαλ, ινηπφλ: Σνχην ην ιίγν πνπ ιέεη, ηη
είλαη; Γελ μέξνπκε ηη κηιάεη. Καηάιαβε, ινηπφλ, ν Ηεζνχο φηη ήζειαλ λα ηνλ ξσηήζνπλ, θαη
ηνπο είπε: Γηα ην ζέκα απηφ ζπδεηάηε αλακεηαμχ ζαο, φηη είπα: Λίγν, θαη δελ κε βιέπεηε, θαη
πάιη ιίγν, θαη ζα κε δείηε; αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα φηη, εζείο ζα θιάςεηε θαη ζα
ζξελήζεηε, ν θφζκνο, αληίζεηα, ζα ραξεί εζείο, βέβαηα, ζα ιππεζείηε ε ιχπε ζαο, φκσο, ζα
κεηαβιεζεί ζε ραξά. Ζ γπλαίθα, φηαλ γελλάεη, έρεη ιχπε, επεηδή ήξζε ε ψξα ηεο· αθνχ,
φκσο, γελλήζεη ην παηδί, δελ ζπκάηαη πιένλ ηε ζιίςε, εμαηηίαο ηήο ραξάο, φηη έλαο άλζξσπνο
γελλήζεθε ζηνλ θφζκν. Κη εζείο, ινηπφλ, ηψξα κελ έρεηε ιχπε φκσο, ζα ζαο δσ πάιη, θαη ζα
ραξεί ε θαξδηά ζαο, θαη ηε ραξά ζαο θαλέλαο δελ ηελ αθαηξεί απφ ζαο. Καη θαηά ηελ εκέξα
εθείλε δελ ζα δεηήζεηε απφ κέλα ηίπνηε.

ΗΜΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 47:4,5
.
Γηάιεμε γηα καο ηελ θιεξνλνκηά καο, ηε δφμα ηνχ Ηαθψβ, ηνλ νπνίν αγάπεζε. Ο
Θεφο αλέβεθε κε αιαιαγκφ, ν Κχξηνο αλέβεθε κε θσλή ζάιπηγγαο.
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Δςαγγέλιο καηά Μέπκο 9:14-29
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη φηαλ ήξζε ζηνπο καζεηέο ηνπ, είδε γχξσ ηνπο έλα κεγάιν πιήζνο, θαη
γξακκαηείο λα θάλνπλ ζπδεηήζεηο καδί ηνπο. Κη ακέζσο, νιφθιεξν ην πιήζνο, κφιηο ηνλ
είδε, έκεηλε έθζακβν, θαη ηξέρνληαο θνληά ηνπ ηνλ ραηξεηνχζαλ. Καη ξψηεζε ηνπο
γξακκαηείο: Ση ζπδεηάηε καδί ηνπο; Καη απαληψληαο έλαο απφ ην πιήζνο, είπε: Γάζθαιε,
έθεξα ζε ζέλα ηνλ γην κνπ, πνπ έρεη πλεχκα άιαιν θαη φπνπ ηνλ πηάζεη, ηνλ ζπαξάδεη· θαη
αθξίδεη, θαη ηξίδεη ηα δφληηα ηνπ, θαη κέλεη μεξφο θαη είπα ζηνπο καζεηέο ζνπ λα ην
βγάινπλ, αιιά δελ κπφξεζαλ.Κη εθείλνο απαληψληαο ζ' απηφλ, ιέεη: Χ, γελεά άπηζηε, κέρξη
πφηε ζα είκαη καδί ζαο; Μέρξη πφηε ζα ζαο ππνκέλσ; Φέξηε ηνλ ζε κέλα. Καη ηνλ έθεξαλ ζ'
απηφλ θαη θαζψο ηνλ είδε, ην πλεχκα ακέζσο ηνλ ζπάξαμε θαη πέθηνληαο επάλσ ζηε γε,
θπιηφηαλ αθξίδνληαο. Καη ξψηεζε ηνλ παηέξα ηνπ: Πφζνο θαηξφο είλαη αθ' φηνπ ηνχ
ζπλέβεθε απηφ; Καη εθείλνο είπε: Απφ παηδί. Καη πνιιέο θνξέο ηνλ έξξημε θαη ζε θσηηά θαη
ζηα λεξά, γηα λα ηνλ εμνινζξεχζεη αιιά, αλ κπνξείο θάηη, βνήζεζέ καο, δείρλνληαο ζπιάρλα
επάλσ καο. Καη ν Ηεζνχο είπε ζ' απηφλ, ην: Αλ κπνξείο λα πηζηέςεηο, φια είλαη δπλαηά ζ'
απηφλ πνπ πηζηεχεη. Κη ακέζσο ν παηέξαο ηνχ παηδηνχ, θξάδνληαο κε δάθξπα, έιεγε:
Πηζηεχσ, Κχξηε βνήζα κε ζηελ απηζηία κνπ. Καη ν Ηεζνχο βιέπνληαο φηη ηξέρεη πξνο ηα εθεί
θφζκνο, επηηίκεζε ην αθάζαξην πλεχκα, ιέγνληαο ζ' απηφ: Σν πλεχκα, ην άιαιν θαη ην
θνπθφ, εγψ ζε πξνζηάδσ: Βγεο απ' απηφλ, θαη ζην εμήο κε κπεηο κέζα ζ' απηφλ. Καη ην
πλεχκα, αθνχ έθξαμε, θαη ηνλ ζπάξαμε πνιχ, βγήθε· θαη έγηλε ζαλ λεθξφο, ψζηε πνιινί
έιεγαλ φηη πέζαλε. Ο Ηεζνχο, φκσο, πηάλνληάο ηνλ απφ ην ρέξη, ηνλ ζήθσζε· θαη ζεθψζεθε.
Καη φηαλ κπήθε κέζα ζ' έλα ζπίηη, νη καζεηέο ηνπ ηνλ ξσηνχζαλ θαη' ηδίαλ: Γηαηί εκείο δελ
κπνξέζακε λα ην βγάινπκε;Καη ηνπο είπε: Απηφ ην γέλνο δελ κπνξεί λα βγεη κε θαλέλαλ
άιιν ηξφπν, παξά κνλάρα κε πξνζεπρή θαη λεζηεία.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 47: 3,4
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Τπέηαμε ζε καο ιανχο, θαη έζλε θάησ απφ ηα πφδηα καο. Γηάιεμε γηα καο ηελ
θιεξνλνκηά καο, ηε δφμα ηνχ Ηαθψβ, ηνλ νπνίν αγάπεζε.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 9:30-32
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη βγαίλνληαο απφ εθεί, δηάβαηλαλ δηακέζνπ ηήο Γαιηιαίαο· θαη δελ ήζειε λα ην
κάζεη θαλέλαο. Δπεηδή, δίδαζθε ηνπο καζεηέο ηνπ, θαη ηνπο έιεγε φηη: Ο Τηφο ηνχ αλζξψπνπ
παξαδίλεηαη ζε ρέξηα αλζξψπσλ, θαη ζα ηνλ ζαλαηψζνπλ θαη αθνχ ζαλαησζεί, ηελ ηξίηε
εκέξα ζα αλαζηεζεί. Δθείλνη, φκσο, δελ θαηαιάβαηλαλ ηνλ ιφγν, θαη θνβφληαλ λα ηνλ
ξσηήζνπλ.

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 8:9-11
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Δβξαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο. Ακήλ.
Δζείο, φκσο, δελ είζηε ηήο ζάξθαο, αιιά ηνπ Πλεχκαηνο, αλ ην Πλεχκα ηνχ Θενχ
θαηνηθεί κέζα ζαο. Αιιά, αλ θάπνηνο δελ έρεη ην Πλεχκα ηνχ Υξηζηνχ, απηφο δελ είλαη δηθφο
ηνπ. Αλ, φκσο, ν Υξηζηφο είλαη κέζα ζαο, ην κελ ζψκα είλαη λεθξφ γηα ηελ ακαξηία ην δε
πλεχκα δσή γηα ηε δηθαηνζχλε.Καη αλ ην Πλεχκα εθείλνπ, πνπ αλέζηεζε ηνλ Ηεζνχ απφ ηνπο
λεθξνχο, θαηνηθεί κέζα ζαο, απηφο πνπ αλέζηεζε ηνλ Ηεζνχ απφ ηνπο λεθξνχο, ζα
δσνπνηήζεη θαη ηα ζλεηά ζαο ζψκαηα, δηακέζνπ ηνχ Πλεχκαηφο ηνπ, πνπ θαηνηθεί κέζα ζαο.

Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 5:9-12
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
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Αλ δερφκαζηε ηε καξηπξία ησλ αλζξψπσλ, ε καξηπξία ηνχ Θενχ είλαη κεγαιχηεξε
επεηδή, απηή είλαη ε καξηπξία ηνχ Θενχ, ν νπνίνο έδσζε καξηπξία γηα ηνλ Τηφ ηνπ. Όπνηνο
πηζηεχεη ζηνλ Τηφ ηνχ Θενχ, έρεη κέζα ηνπ ηε καξηπξία φπνηνο δελ πηζηεχεη ζηνλ Θεφ,
έθαλε ηνλ Θεφ ςεχηε, επεηδή δελ πίζηεςε ζηε καξηπξία, ηελ νπνία καξηπξία ν Θεφο έδσζε
γηα ηνλ Τηφ ηνπ. Καη ε καξηπξία είλαη ηνχηε, φηη: Ο Θεφο έδσζε ζε καο αηψληα δσή, θη απηή
ε δσή είλαη κέζα ζηνλ Τηφ ηνπ. Δθείλνο πνπ έρεη ηνλ Τηφ, έρεη ηε δσή εθείλνο πνπ δελ έρεη
ηνλ Τηφ ηνχ Θενχ, ηε δσή δελ έρεη.

ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 5:27-29
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη φηαλ ηνπο έθεξαλ, ηνπο έζηεζαλ κέζα ζην ζπλέδξην· θαη ν αξρηεξέαο ηνχο
ξψηεζε, ιέγνληαο: Γελ ζαο παξαγγείιακε ξεηά λα κε δηδάζθεηε ζε ηνχην ην φλνκα; Καη
δέζηε, γεκίζαηε ηελ Ηεξνπζαιήκ απφ ηε δηδαζθαιία ζαο, θαη ζέιεηε λα θέξεηε επάλσ καο ην
αίκα απηνχ ηνχ αλζξψπνπ. Καη απνθξηλφκελνο ν Πέηξνο θαη νη απφζηνινη, είπαλ: Πξέπεη λα
πεηζαξρνχκε ζηνλ Θεφ κάιινλ παξά ζηνπο αλζξψπνπο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ.
Φαλμόρ 116:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Υαίξνκαη πνπ ν Κχξηνο εηζάθνπζε ηε θσλή κνπ, ηηο δεήζεηο κνπ πνπ έθιηλε ην απηί
ηνπ πξνο εκέλα θαη, ελφζσ δσ, ζα ηνλ επηθαινχκαη.
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Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 16:23-33
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα φηη, φζα αλ δεηήζεηε απφ ηνλ Παηέξα ζην φλνκά κνπ, ζα
ζαο ηα δψζεη. Μέρξη ηψξα δελ δεηήζαηε ηίπνηε ζην φλνκά κνπ δεηάηε θαη ζα παίξλεηε, γηα
λα είλαη πιήξεο ε ραξά ζαο. Απηά ηα κίιεζα ζε ζαο κε παξνκνηψζεηο φκσο, έξρεηαη ψξα,
νπφηε δελ ζα κηιήζσ πιένλ κε παξνκνηψζεηο, αιιά ζα ζαο αλαγγείισ αλνηρηά γηα ηνλ
Παηέξα. Καηά ηελ εκέξα εθείλε ζα δεηήζεηε ζην φλνκά κνπ θαη δελ ζαο ιέσ φηη εγψ ζα
παξαθαιέζσ ηνλ Παηέξα γηα ζαο επεηδή, ν ίδηνο ν Παηέξαο ζάο αγαπάεη, γηα ηνλ ιφγν φηη
εζείο αγαπήζαηε εκέλα, θαη πηζηέςαηε φηη εγψ απφ ηνλ Παηέξα εμήιζα. Δμήιζα απφ ηνλ
Παηέξα, θαη ήξζα ζηνλ θφζκν· πάιη αθήλσ ηνλ θφζκν, θαη πεγαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα. Σνπ
ιέλε νη καζεηέο ηνπ: Γεο, ηψξα κηιάο αλνηρηά, θαη δελ ιεο θακηά παξνκνίσζε. Σψξα
γλσξίδνπκε φηη μέξεηο ηα πάληα, θαη δελ έρεηο αλάγθε λα ζε ξσηάεη θάπνηνο. Απ' απηφ
πηζηεχνπκε φηη απφ ηνλ Θεφ εμήιζεο. Ο Ηεζνχο απνθξίζεθε ζ' απηνχο: Σψξα πηζηεχεηε;
Γέζηε, έξρεηαη ψξα θαη ήδε ήξζε, λα ζθνξπηζηείηε θάζε έλαο ζηα δηθά ηνπ, θαη λα κε
αθήζεηε κφλνλ αιιά, δελ είκαη κφλνο, επεηδή ν Παηέξαο είλαη καδί κνπ απηά ηα κίιεζα ζε
ζαο, ψζηε, ελσκέλνη καδί κνπ, λα έρεηε εηξήλε. Μέζα ζηνλ θφζκν ζα έρεηε ζιίςε αιιά, λα
έρεηε ζάξξνο εγψ λίθεζα ηνλ θφζκν.

ΗΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 23:5
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Δηνίκαζεο κπξνζηά κνπ ηξαπέδη, απέλαληη απφ ηνπο ερζξνχο κνπ άιεηςεο ην θεθάιη
κνπ κε ιάδη ην πνηήξη κνπ μερεηιίδεη.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 9:33-37
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ήξζε ζηελ Καπεξλανχκ θαη φηαλ κπήθαλ κέζα ζην ζπίηη, ηνπο ξσηνχζε: Ση
ζπδεηνχζαηε ζηνλ δξφκν κεηαμχ ζαο; Κη εθείλνη ζησπνχζαλ επεηδή, ζηνλ δξφκν ζπδήηεζαλ
κεηαμχ ηνπο, πνηνο είλαη ν κεγαιχηεξνο. Καη αθνχ θάζεζε, θάιεζε ηνπο δψδεθα θαη ηνπο
ιέεη: Όπνηνο ζέιεη λα είλαη πξψηνο, ζα είλαη ηειεπηαίνο φισλ, θαη ππεξέηεο φισλ. Καη
παίξλνληαο έλα παηδάθη, ην έζηεζε αλάκεζά ηνπο θαη αθνχ ην αγθάιηαζε, ηνπο είπε: Όπνηνο
δερζεί έλα απφ ηα παηδηά απηά ζην φλνκά κνπ, δέρεηαη εκέλα θαη φπνηνο δερζεί εκέλα, δελ
δέρεηαη εκέλα, αιιά εθείλνλ πνπ κε απέζηεηιε.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 23:1,3
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Κχξηνο είλαη ν πνηκέλαο κνπ ηίπνηε δελ ζα ζηεξεζψ. ε βνζθέο ρινεξέο κε
αλέπαπζε θαη αλφξζσζε ηελ ςπρή κνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 9:38-42
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
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Καη ν Ησάλλεο απνθξίζεθε ζ' απηφλ, ιέγνληαο: Γάζθαιε, είδακε θάπνηνλ λα βγάδεη
δαηκφληα ζην φλνκά ζνπ, ν νπνίνο δελ καο αθνινπζεί· θαη ηνλ εκπνδίζακε, επεηδή δελ καο
αθνινπζεί. Καη ν Ηεζνχο είπε: Με ηνλ εκπνδίδεηε· επεηδή, δελ ππάξρεη θαλέλαο πνπ ζα
θάλεη ζαχκα ζην φλνκά κνπ, θαη ζα κπνξέζεη ακέζσο λα κε θαθνινγήζεη δεδνκέλνπ φηη,
φπνηνο δελ είλαη ελαληίνλ καο, είλαη κε ην κέξνο καο. Δπεηδή, φπνηνο ζαο πνηίζεη έλα πνηήξη
θξχν λεξφ ζην φλνκά κνπ, γηα ηνλ ιφγν φηη είζηε ηνχ Υξηζηνχ, ζαο δηαβεβαηψλσ, δελ ζα
ράζεη ηνλ κηζζφ ηνπ. Καη φπνηνο ζθαλδαιίζεη έλα απ' απηά ηα κηθξά, πνπ πηζηεχνπλ ζε
κέλα, ηνλ ζπκθέξεη θαιχηεξα λα πεξηδεζεί κηα κπιφπεηξα γχξσ απφ ηνλ ιαηκφ ηνπ, θαη λα
ξηρηεί ζηε ζάιαζζα.

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 7:1-7
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
Ή αγλνείηε, αδειθνί, (επεηδή, κηιάσ πξνο εθείλνπο πνπ γλσξίδνπλ ηνλ λφκν), φηη ν
λφκνο έρεη θπξηφηεηα επάλσ ζηνλ άλζξσπν γηα φζνλ ρξφλν δεη; Δπεηδή, ε παληξεκέλε
γπλαίθα έρεη δεζεί δηακέζνπ ηνχ λφκνπ κε ηνλ άλδξα πνπ βξίζθεηαη ζηε δσή αλ, φκσο, ν
άλδξαο πεζάλεη, απαιιάζζεηαη απφ ηνλ λφκν ηνχ άλδξα. Δπνκέλσο, ινηπφλ, αλ, ελφζσ ν
άλδξαο βξίζθεηαη ζηε δσή, ζπδεπρζεί κε άιινλ άλδξα, ζα είλαη κνηραιίδα αλ, φκσο, ν
άλδξαο πεζάλεη, είλαη ειεχζεξε απφ ηνλ λφκν, ψζηε λα κε είλαη κνηραιίδα, αλ ζπδεπρζεί κε
άιινλ άλδξα. Λνηπφλ, αδειθνί κνπ, θη εζείο ζαλαησζήθαηε σο πξνο ηνλ λφκν δηακέζνπ ηνχ
ζψκαηνο ηνπ Υξηζηνχ, γηα λα ζπδεπρζείηε κε άιινλ, κε εθείλνλ πνπ αλαζηήζεθε απφ ηνπο
λεθξνχο, γηα λα θαξπνθνξήζνπκε ζηνλ Θεφ. Δπεηδή, φηαλ εκείο δνχζακε ζηε δσή ηήο
ζάξθαο, ηα πάζε ησλ ακαξηηψλ, εθείλα πνπ ελεξγνχληαλ εμαηηίαο ηνχ λφκνπ, ελεξγνχληαλ
κέζα ζηα κέιε καο, γηα λα θαξπνθνξήζνπκε ζηνλ ζάλαην ηψξα, φκσο, απαιιαρηήθακε απφ
ηνλ λφκν, αθνχ έρνπκε πεζάλεη ζε ζρέζε κε εθείλν πνπ καο θξαηνχζε· γηα λα δνπιεχνπκε
ζχκθσλα κε ην λέν πλεχκα, θαη φρη ζχκθσλα κε ην παιηφ γξάκκα. Ση ζα πνχκε, ινηπφλ; Ο
λφκνο είλαη ακαξηία; Με γέλνηην αιιά, δελ γλψξηζα ηελ ακαξηία, παξά δηακέζνπ ηνχ λφκνπ
επεηδή, θαη ηελ επηζπκία δελ ηε ζα γλψξηδα, αλ ν λφκνο δελ έιεγε: «Με επηζπκήζεηο». Καη ε
ακαξηία, παίξλνληαο αθνξκή δηακέζνπ ηήο εληνιήο. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο

έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
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Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 5:13-18
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Απηά ηα έγξαςα ζε ζαο πνπ πηζηεχεηε ζην φλνκα ηνπ Τηνχ ηνχ Θενχ, γηα λα
γλσξίδεηε φηη έρεηε αηψληα δσή, θαη γηα λα πηζηεχεηε ζην φλνκα ηνπ Τηνχ ηνχ Θενχ. Κη απηή
είλαη ε παξξεζία πνπ έρνπκε πξνο απηφλ, φηη: Αλ δεηάκε θάηη ζχκθσλα κε ην ζέιεκά ηνπ,
καο εηζαθνχεη. Καη αλ γλσξίδνπκε φηη καο εηζαθνχεη, φ,ηη αλ δεηήζνπκε, γλσξίδνπκε φηη
παίξλνπκε ηα αηηήκαηα πνπ δεηήζακε απ' απηφλ. Αλ θάπνηνο δεη ηνλ αδειθφ ηνπ λα
ακαξηάλεη κε ακαξηία φρη ζαλάζηκε, ζα δεηήζεη· θαη ν Θεφο ζα ηνπ δψζεη δσή, ζ' εθείλνπο
πνπ ακαξηάλνπλ φρη ζαλάζηκα. Τπάξρεη κία ζαλάζηκε ακαξηία δελ ιέσ λα παξαθαιέζεη γηα
εθείλε.Κάζε αδηθία είλαη ακαξηία· θαη είλαη ακαξηία φρη ζαλάζηκε. Γλσξίδνπκε φηη θαζέλαο
πνπ έρεη γελλεζεί απφ ηνλ Θεφ δελ ακαξηάλεη αιι' απηφο πνπ γελλήζεθε απφ ηνλ Θεφ
δηαθπιάηηεη ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη ν πνλεξφο δελ ηνλ αγγίδεη. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,

κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,
ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 19:6-10
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Μηινχζαλ γιψζζεο θαη πξνθήηεπαλ. Καη φινη απηνί νη άλδξεο ήζαλ πεξίπνπ
δψδεθα. Καη κπαίλνληαο κέζα ζηε ζπλαγσγή κηινχζε κε παξξεζία, ζπδεηψληαο ηξεηο
κήλεο, θαη πείζνληαο γηα ηα δεηήκαηα ηεο βαζηιείαο ηνχ Θενχ. Δπεηδή, φκσο, κεξηθνί
ζθιεξχλνληαλ θαη δελ πείζνληαλ, θαθνινγψληαο ηφλ δξφκν ηνχ Κπξίνπ κπξνζηά ζην
πιήζνο, αθνχ απνκαθξχλζεθε απ' απηνχο, απνρψξηζε ηνπο καζεηέο, ζπδεηψληαο
θαζεκεξηλά ζηε ζρνιή θάπνηνπ πνπ ιεγφηαλ Σχξαλλνο. Κη απηφ έγηλε γηα δχν ρξφληα· ψζηε,
φινη εθείλνη πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ Αζία άθνπζαλ ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ Ηεζνχ, θαη νη
Ηνπδαίνη θαη νη Έιιελεο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη

θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
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Φαλμόρ 40:13
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Δπδφθεζε, Κχξηε, λα κε ειεπζεξψζεηο Κχξηε, ζπεχζε ζε βνήζεηά κνπ.

Δςαγγέλιο καηα Ιυάννη 17:1-9
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Απηά κίιεζε ν Ηεζνχο, θαη χςσζε ηα κάηηα ηνπ ζηνλ νπξαλφ, θαη είπε: Παηέξα,
ήξζε ε ψξα δφμαζε ηνλ Τηφ ζνπ, γηα λα ζε δνμάζεη θαη ν Τηφο ζνπ θαζψο ηνπ έδσζεο
εμνπζία επάλσ ζε θάζε ζάξθα, γηα λα δψζεη αηψληα δσή ζε φινπο φζνπο έδσζεο ζ' απηφλ.
Κη απηή είλαη ε αηψληα δσή, ην λα γλσξίδνπλ εζέλα ηνλ κφλνλ αιεζηλφ Θεφ, θαη εθείλνλ ηνλ
νπνίνλ απέζηεηιεο, ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ. Δγψ ζε δφμαζα επάλσ ζηε γε ην έξγν, πνπ κνπ
έδσζεο λα θάλσ, ην ηειείσζα. Καη, ηψξα, εζχ Παηέξα, δφμαζέ κε θνληά ζνπ, κε ηε δφμα
πνπ είρα θνληά ζε ζέλα, πξηλ γίλεη ν θφζκνο. Φαλέξσζα ην φλνκά ζνπ ζηνπο αλζξψπνπο,
πνπ κνπ έδσζεο απφ ηνλ θφζκν. Γηθνί ζνπ ήζαλ, θαη ηνπο έδσζεο ζε κέλα, θαη θχιαμαλ ηνλ
ιφγν ζνπ. Σψξα, γλψξηζαλ φηη φια φζα κνπ έδσζεο είλαη απφ ζέλα επεηδή, ηα ιφγηα πνπ κνπ
έδσζεο, ηα έδσζα ζ' απηνχο θη απηνί δέρζεθαλ, θαη γλψξηζαλ αιεζηλά.

ΗΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
Η ΓΙΟΡΣΗ ΣΗ ΑΝΑΛΗΦΗ
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ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 68:32-34
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Οη βαζηιείεο ηήο γεο, ςάιιεηε ζηνλ Θεφ, ςαικσδείηε ζηνλ Κχξηνζ' απηφλ πνπ
επηβαίλεη επάλσ απφ ηνπο νπξαλνχο ησλ νπξαλψλ. Απνδψζηε ζηνλ Θεφ ηε δχλακε ε
κεγαινπξέπεηά ηνπ είλαη επάλσ ζηνλ Ηζξαήι, θαη ε δχλακή ηνπ επάλσ ζηνπο νπξαλνχο.

Δςαγγέλιο καηα Λοςκά 9:51-62
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη φηαλ ζπκπιεξψλνληαλ νη εκέξεο γηα λα αλαιεθζεί, ηφηε απηφο έθαλε ζηεξεή
απφθαζε λα πάεη ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Καη έζηεηιε κπξνζηά ηνπ κελπηέο, νη νπνίνη, θαζψο
πνξεχηεθαλ, κπήθαλ ζε κηα θσκφπνιε ησλ ακαξεηηψλ, γηα λα θάλνπλ εηνηκαζία γη' απηφλ.
Καη δελ ηνλ δέρζεθαλ, επεηδή θαηλφηαλ φηη πνξεχεηαη ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Καη νη καζεηέο ηνπ,
ν Ηάθσβνο θαη ν Ησάλλεο, βιέπνληαο είπαλ: Κχξηε, ζέιεηο λα πνχκε λα θαηέβεη θσηηά απφ
ηνλ νπξαλφ, θαη λα ηνπο αθαλίζεη, φπσο έθαλε θαη ν Ζιίαο; Καη αθνχ ζηξάθεθε, ηνπο
επέπιεμε, θαη είπε: Γελ μέξεηε ηίλνο πλεχκαηνο είζηε εζείο επεηδή, ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ δελ
ήξζε γηα λα απνιέζεη ςπρέο αλζξψπσλ, αιιά γηα λα ζψζεη. Καη πήγαλ ζε κηα άιιε
θσκφπνιε. Καη ελψ πνξεχνληαλ, θάπνηνο θαζ' νδφλ ηνχ είπε: Θα ζε αθνινπζήζσ, Κχξηε,
φπνπ θη αλ παο. Καη ν Ηεζνχο είπε ζ' απηφλ: Οη αιεπνχδεο έρνπλ θσιηέο, θαη ηα πνπιηά ηνχ
νπξαλνχ θαηνηθίεο· ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ, φκσο, δελ έρεη πνχ λα γείξεη ην θεθάιη. Καη ζε
έλαλ άιινλ είπε: Αθνινχζα κε. Καη εθείλνο είπε: Κχξηε, επίηξεςέ κνπ λα πάσ πξψηα λα
ζάςσ ηνλ παηέξα κνπ. Καη ν Ηεζνχο είπε ζ' απηφλ: Άθεζε ηνπο λεθξνχο λα ζάςνπλ ηνπο
δηθνχο ηνπο λεθξνχο· εζχ, φκσο, αθνχ αλαρσξήζεηο, θήξπηηε ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ. Καη
έλαο άιινο είπε: Κχξηε, ζα ζε αθνινπζήζσ· πξψηα, φκσο, επίηξεςέ κνπ λα απνραηξεηήζσ
απηνχο πνπ είλαη ζηελ νηθνγέλεηά κνπ. Καη ν Ηεζνχο είπε ζ' απηφλ: Καλέλαο, πνπ έρεη βάιεη
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ην ρέξη ηνπ επάλσ ζε άξνηξν, θαη βιέπεη πξνο ηα πίζσ, δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηε
βαζηιεία ηνχ Θενχ.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 68:18,19
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Αλέβεθεο ζε χςνο αηρκαιψηηζεο αηρκαισζία πήξεο ραξίζκαηα γηα ηνπο αλζξψπνπο
αθφκα. Κχξηε, είζαη άμηνο επινγίαο,θαζεκεξηλά.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 16:12-20
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη κεηά απ' απηά, θαλεξψζεθε κε άιιε κνξθή ζε δχν απ' απηνχο, ελψ
πεξπαηνχζαλ θαη πήγαηλαλ ζην ρσξάθη. Καη εθείλνη πήγαλ θαη ην αλήγγεηιαλ ζηνπο
ππφινηπνπο· αιιά, νχηε θαη ζ' εθείλνπο πίζηεςαλ. Ύζηεξα, θαλεξψζεθε ζηνπο έληεθα, ελψ
θάζνληαλ ζην ηξαπέδη, θαη επέπιεμε ηελ απηζηία ηνπο θαη ηε ζθιεξνθαξδία, επεηδή δελ
πίζηεςαλ ζ' εθείλνπο πνπ ηνλ είραλ δεη αλαζηεκέλνλ. Καη ηνπο είπε: Πεγαίλεηε ζε φιν ηνλ
θφζκν, θαη θεξχμηε ην επαγγέιην ζε φιε ηελ θηίζε. Όπνηνο πηζηέςεη θαη βαπηηζηεί, ζα
ζσζεί· φπνηνο, φκσο, απηζηήζεη, ζα θαηαθξηζεί. Σνχηα δε ηα ζεκεία ζα παξαθνινπζνχλ
εθείλνπο πνπ πίζηεςαλ: ην φλνκά κνπ ζα βγάδνπλ δαηκφληα· ζα κηινχλ θαηλνχξγηεο
γιψζζεο ζα πηάλνπλ θίδηα· θαη αλ θάηη ζαλάζηκν πηνπλ, δελ ζα ηνπο βιάςεη· ζα βάδνπλ ηα
ρέξηα επάλσ ζε αξξψζηνπο, θαη ζα γηαηξεχνληαη. Ο κελ Κχξηνο, ινηπφλ, αθνχ ηνπο κίιεζε,
αλαιήθζεθε ζηνλ νπξαλφ, θαη θάζεζε ζηα δεμηά ηνχ Θενχ. Καη εθείλνη, αθνχ βγήθαλ έμσ,
θήξπμαλ παληνχ, ελψ ν Κχξηνο ζπλεξγνχζε, θαη βεβαίσλε ην θήξπγκα κε ηα ζαχκαηα πνπ
επαθνινπζνχζαλ. Ακήλ.
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ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΣΙΜΟΘΔΟ Α’ 3:13-16
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Σηκφζεν,ε επινγία ηνπ αο είλαη
καδί καο ακήλ.
Δπεηδή, απηνί πνπ δηαθφλεζαλ θαιά, απνθηνχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαιφλ βαζκφ, θαη
κεγάιε παξξεζία ζηελ πίζηε, ηελ πίζηε ζηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ. νπ ηα γξάθσ απηά,
ειπίδνληαο λάξζσ ζε ζέλα γξεγνξφηεξα αιιά, αλ θαζπζηεξήζσ, γηα λα μέξεηο πψο πξέπεη λα
πνιηηεχεζαη ζηνλ νίθν ηνχ Θενχ, πνπ είλαη ε εθθιεζία ηνχ δσληαλνχ Θενχ, ζηχινο θαη
ζηεξέσκα ηεο αιήζεηαο. Καη αλαληίξξεηα, ην κπζηήξην ηεο επζέβεηαο είλαη κεγάιν· ν Θεφο
θαλεξψζεθε κε ζάξθα, δηθαηψζεθε κε Πλεχκα, θάλεθε ζε αγγέινπο, θεξχρζεθε ζηα έζλε,
έγηλε απνδεθηφο κε πίζηε ζηνλ θφζκν, αλαιήθζεθε κε δφμα. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα

καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΔΣΡΟΤ Α’ 3:15-22
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Να είζηε πάληνηε έηνηκνη ζε απνινγία κε πξαφηεηα θαη θφβν, πξνο θαζέλαλ πνπ
δεηάεη απφ ζαο ιφγν γηα ηελ ειπίδα πνπ είλαη κέζα ζαο έρνληαο αγαζή ζπλείδεζε, ψζηε,
ελψ ζαο θαηαιαινχλ σο θαθνπνηνχο, λα θαηαληξνπηαζηνχλ απηνί πνπ ζπθνθαληνχλ ηελ
θαιή ζαο ελ Υξηζηψ δηαγσγή. Καιχηεξα, δειαδή, λα πάζρεηε αγαζνπνηψληαο, αλ έηζη είλαη
ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, παξά θαθνπνηψληαο. Δπεηδή, θαη ν Υξηζηφο έπαζε κηα θνξά γηα πάληα
γηα ηηο ακαξηίεο, ν δίθαηνο γηα ράξε ησλ αδίθσλ, γηα λα καο θέξεη ζηνλ Θεφ, ν νπνίνο, ελψ
κελ ζαλαηψζεθε θαηά ηε ζάξθα, δσνπνηήζεθε φκσο δηακέζνπ ηνχ Πλεχκαηνο κε ην νπνίν,
αθνχ πνξεχηεθε, θήξπμε θαη πξνο ηα πλεχκαηα πνπ ήζαλ ζηε θπιαθή, ηα νπνία θάπνηε
απείζεζαλ, φηαλ ε καθξνζπκία ηνχ Θενχ, ζηηο εκέξεο ηνχ Νψε, ηνπο πξφζκελε, θαζψο
θαηαζθεπαδφηαλ ε θηβσηφο, ζηελ νπνία δηαζψζεθαλ απφ ην λεξφ ιίγεο (δειαδή, νθηψ)
ςπρέο αληίηππν ηνπ νπνίνπ ζψδεη ζήκεξα θη εκάο ην βάπηηζκα, (φρη ε απνβνιή ηήο
αθαζαξζίαο ηήο ζάξθαο, αιιά ε καξηπξία ηήο αγαζήο ζπλείδεζεο πξνο ηνλ Θεφ), δηακέζνπ
ηήο αλάζηαζεο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ. Ο νπνίνο είλαη ζηα δεμηά ηνχ Θενχ, θαζψο πνξεχηεθε
ζηνλ νπξαλφ, θαη ζηνλ νπνίν ππνηάρζεθαλ άγγεινη θαη εμνπζίεο θαη δπλάκεηο. Μελ

αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
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ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 1:1-14
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Σελ πξψηε δηήγεζε, βέβαηα, έθαλα, σ Θεφθηιε, γηα φια φζα ν Ηεζνχο άξρηζε λα
θάλεη θαη λα δηδάζθεη, κέρξη ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία αλαιήθζεθε, αθνχ δηακέζνπ ηνχ
Αγίνπ Πλεχκαηνο έδσζε εληνιέο ζηνπο απνζηφινπο, πνπ δηάιεμε ζηνπο νπνίνπο θαη
θαλέξσζε ηνλ εαπηφ ηνπ δσληαλφ, κεηά ην πάζνο ηνπ, κε πνιιά ηεθκήξηα, θαζψο
εκθαληδφηαλ ζ' απηνχο γηα 40 εκέξεο, ιέγνληάο ηνπο ηα ζρεηηθά κε ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ.
Καη θαζψο ζπλαλαζηξεθφηαλ καδί ηνπο, ηνπο παξήγγεηιε λα κε απνκαθξπλζνχλ απφ ηα
Ηεξνζφιπκα, αιιά λα πεξηκέλνπλ ηελ ππφζρεζε ηνπ Παηέξα, πνπ αθνχζαηε, ηνπο είπε, απφ
κέλα. Δπεηδή, ν κελ Ησάλλεο βάπηηζε κε λεξφ, εζείο φκσο ζα βαπηηζηείηε κε Άγην Πλεχκα,
φρη χζηεξα απφ πνιιέο εκέξεο. Δθείλνη, ινηπφλ, θαζψο ζπγθεληξψζεθαλ ηνλ ξσηνχζαλ,
ιέγνληαο: Κχξηε, ηάρα ζε ηνχην ηνλ θαηξφ απνθαζηζηάο ηε βαζηιεία ζηνλ Ηζξαήι; Καη ηνπο
είπε: Γελ αλήθεη ζε ζαο λα γλσξίδεηε ηα ρξφληα ή ηνπο θαηξνχο, πνπ ν Παηέξαο έβαιε ζηε
δηθή ηνπ εμνπζία αιιά, ζα πάξεηε δχλακε, φηαλ έξζεη επάλσ ζαο ην Άγην Πλεχκα· θαη ζα
είζηε κάξηπξεο γηα κέλα θαη ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ζε νιφθιεξε ηελ Ηνπδαία θαη ζηε
ακάξεηα, θαη κέρξη ην ηειεπηαίν άθξν ηήο γεο. Καη φηαλ ηα είπε απηά, ελψ απηνί ηνλ
έβιεπαλ, αλαιήθζεθε, θαη απφ θάησ ηνπ κηα λεθέιε ηνλ πήξε απφ ηα κάηηα ηνπο.Καη ελψ
απηνί εμαθνινπζνχζαλ λα αηελίδνπλ ζηνλ νπξαλφ, θαζψο απηφο αλέβαηλε, μάθλνπ, δχν
άλδξεο κε ιεπθά ελδχκαηα ζηάζεθαλ θνληά ηνπο νη νπνίνη θαη είπαλ: Άλδξεο Γαιηιαίνη,
γηαηί ζηέθεζηε θνηηάδνληαο ζηνλ νπξαλφ; Απηφο ν Ηεζνχο, πνπ αλαιήθζεθε απφ ζαο ζηνλ
νπξαλφ, ζάξζεη έηζη, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηνλ είδαηε λα πνξεχεηαη ζηνλ νπξαλφ. Σφηε,
επέζηξεςαλ ζηελ Ηεξνπζαιήκ απφ ην βνπλφ πνπ απνθαιείηαη ησλ Διαηψλ, ην νπνίν είλαη
θνληά ζηελ Ηεξνπζαιήκ, απέρνληαο δξφκνλ ζαββάηνπ. Καη φηαλ κπήθαλ κέζα, αλέβεθαλ
ζην αλψγεην, φπνπ είραλ ην θαηάιπκα, ν Πέηξνο θαη ν Ηάθσβνο, θαη ν Ησάλλεο θαη ν
Αλδξέαο, ν Φίιηππνο θαη ν Θσκάο, ν Βαξζνινκαίνο θαη ν Μαηζαίνο, ν Ηάθσβνο ηνπ
Αιθαίνπ, θαη ν ίκσλαο ν Εεισηήο, θαη ν Ηνχδαο ηνχ Ηαθψβνπ. Όινη απηνί
πξνζθαξηεξνχζαλ κε κηα ςπρή ζηελ πξνζεπρή θαη ηε δέεζε, καδί κε ηηο γπλαίθεο θαη ηε
Μαξία, ηε κεηέξα ηνχ Ηεζνχ, θαη καδί κε ηνπο αδειθνχο ηνπ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ.
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Φαλμόρ 24:9,10
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
εθψζηε, πχιεο,ηα θεθάιηα ζαο, θαη πςσζείηε,αηψληεο πφξηεο,θαη ζα κπεη κέζα ν
Βαζηιηάο ηεο δφμαο. Πνηνο είλαη απηφο ν Βαζηιηάο ηήο δφμαο? Ο Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ
απηφο είλαη ν Βαζηιηάο ηήο δφμαο

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 24:36-53
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ελψ κηινχζαλ γη' απηά, ν ίδηνο ν Ηεζνχο ζηάζεθε ζην κέζνλ ηνπο, θαη ιέεη ζ'
απηνχο: Δηξήλε ζ' εζάο. Καη εθείλνη, ελψ εθπιάγεθαλ θαη έγηλαλ έληξνκνη, λφκηδαλ φηη
έβιεπαλ πλεχκα. Καη ηνπο είπε: Γηαηί είζηε ηαξαγκέλνη; Καη γηαηί αλεβαίλνπλ ζπιινγηζκνί
ζηηο θαξδηέο ζαο; Γείηε ηα ρέξηα κνπ θαη ηα πφδηα κνπ, φηη εγψ ν ίδηνο είκαη ςειαθήζηε κε
θαη δείηε επεηδή, έλα πλεχκα δελ έρεη ζάξθα θαη θφθαια, φπσο βιέπεηε εκέλα φηη έρσ. Καη
αθνχ ην είπε απηφ, ηνπο έδεημε ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα. Καη ελψ απηνί, απφ ηε ραξά, αθφκα
απηζηνχζαλ θαη ζαχκαδαλ, είπε ζ' απηνχο: Έρεηε εδψ θάηη θαγψζηκν; Καη εθείλνη έδσζαλ ζ'
απηφλ έλα κέξνο απφ ςεκέλν ςάξη, θαη έλα κέξνο θεξήζξαο απφ κέιη. Καη θαζψο ηα πήξε,
έθαγε κπξνζηά ηνπο. Καη ηνπο είπε: Απηά είλαη ηα ιφγηα, πνπ ζαο είρα κηιήζεη, φηαλ αθφκα
ήκνπλ καδί ζαο, φηη πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ φια ηα γξακκέλα κέζα ζηνλ λφκν ηνχ Μσπζή
θαη ζηνπο πξνθήηεο θαη ζηνπο ςαικνχο γηα κέλα. Σφηε, δηάλνημε ηνλ λνπ ηνπο, γηα λα
θαηαιάβνπλ ηηο γξαθέο. Καη ηνπο είπε: Έηζη είλαη γξακκέλν, θαη έηζη έπξεπε λα πάζεη ν
Υξηζηφο, θαη λα αλαζηεζεί απφ ηνπο λεθξνχο ηελ ηξίηε εκέξα, θαη λα θεξπρζεί ζην φλνκά
ηνπ κεηάλνηα θαη άθεζε ακαξηηψλ ζε φια ηα έζλε, μεθηλψληαο απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ. Κη
εζείο είζηε κάξηπξεο γη' απηά. Καη δέζηε, εγψ ζηέιλσ ηελ ππφζρεζε ηνπ Παηέξα κνπ επάλσ
ζαο· θη εζείο θαζήζηε ζηελ πφιε, ηελ Ηεξνπζαιήκ, κέρξηο φηνπ ληπζείηε δχλακε απφ ςειά.
Καη ηνπο έθεξε έμσ, κέρξη ηε Βεζαλία· θαη θαζψο ζήθσζε ηα ρέξηα ηνπ ςειά, ηνπο
επιφγεζε. Καη ελψ ηνπο επινγνχζε, απνρσξίζηεθε απ' απηνχο, θαη αλπςσλφηαλ πξνο ηνλ
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νπξαλφ. Κη απηνί, αθνχ ηνλ πξνζθχλεζαλ, επέζηξεςαλ ζηελ Ηεξνπζαιήκ κε κεγάιε ραξά.
Καη βξίζθνληαλ δηαξθψο κέζα ζην ηεξφ, δνμάδνληαο θαη επινγψληαο ηνλ Θεφ.

ΗΜΔΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 99:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Κχξηνο θάζεηαη επάλσ ζηα ρεξνπβείκ, αο ζεηζηεί ε γε. Ο Κχξηνο είλαη κεγάινο
ζηε ηψλ, θαη είλαη πςειφο ζε φινπο ηνχο ιανχο.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 8:34-38 , 9:1
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη αθνχ πξνζθάιεζε ην πιήζνο καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ, ηνπο είπε: Όπνηνο ζέιεη
λάξζεη πίζσ απφ κέλα, αο απαξλεζεί ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη αο ζεθψζεη ηνλ ζηαπξφ ηνπ, θαη αο
κε αθνινπζεί. Δπεηδή, φπνηνο ζέιεη λα ζψζεη ηε δσή ηνπ, ζα ηε ράζεη θαη φπνηνο ράζεη ηε
δσή ηνπ εμαηηίαο κνπ θαη εμαηηίαο ηνχ επαγγειίνπ, απηφο ζα ηε ζψζεη. Δπεηδή, ηη ζα
σθειήζεη ηνλ άλζξσπν, αλ θεξδήζεη νιφθιεξν ηνλ θφζκν, δεκησζεί φκσο ηελ ςπρή ηνπ; Ή,
ηη ζα δψζεη ν άλζξσπνο ζε αληαιιαγή ηήο ςπρήο ηνπ; Γεδνκέλνπ φηη, φπνηνο ληξαπεί γηα
κέλα θαη γηα ηα ιφγηα κνπ ζ' απηή ηε γελεά, ηε κνηραιίδα θαη ακαξησιή, θαη ν Τηφο ηνχ
αλζξψπνπ ζα ληξαπεί γη' απηφλ, φηαλ έξζεη ζηε δφμα ηνχ Παηέξα ηνπ καδί κε ηνπο αγγέινπο.
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Καη ηνπο έιεγε: αο δηαβεβαηψλσ φηη, είλαη κεξηθνί απ' απηνχο πνπ ζηέθνληαη εδψ, νη νπνίνη
δελ ζα γεπηνχλ ζάλαην, κέρξηο φηνπ δνπλ ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ λα έξρεηαη κε δχλακε.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 110:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ λα αθνχζνπκε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπ ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Δίπε ν Κχξηνο ζηνλ Κχξηφ κνπ: Κάζεζε απφ ηα δεμηά κνπ, κέρξηο φηνπ βάισ ηνπο
ερζξνχο ζνπ ππνπφδην ησλ πνδηψλ ζνπ. Απφ ηε ηψλ ν Κχξηνο ζα ζηείιεη ηή ξάβδν ηήο
δχλακήο ζνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 9:2-7
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη χζηεξα απφ έμη εκέξεο, παίξλεη ηνλ Πέηξν θαη ηνλ Ηάθσβν θαη ηνλ Ησάλλε, θαη
ηνπο αλεβάδεη, ζε έλα ςειφ βνπλφ, κφλνπο, θαη' ηδίαλ θαη κεηακνξθψζεθε κπξνζηά ηνπο.
Καη ηα ηκάηηά ηνπ έγηλαλ αζηξαθηεξά, ιεπθά ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ, ζαλ ρηφλη, πνπ
ιεπθαληήο επάλσ ζηε γε δελ κπνξεί λα ιεπθάλεη. Καη θάλεθε ζ' απηνχο ν Ζιίαο καδί κε ηνλ
Μσπζή· θαη ζπλνκηινχζαλ κε ηνλ Ηεζνχ. Καη απνθξηλφκελνο ν Πέηξνο ιέεη ζηνλ Ηεζνχ:
Ραββί, είλαη θαιφ λα είκαζηε εδψ· θαη αο θάλνπκε ηξεηο ζθελέο, κία γηα ζέλα, θαη κία γηα
ηνλ Μσπζή, θαη κία γηα ηνλ Ζιία. Δπεηδή, δελ ήμεξε ηη λα πεη· γηα ηνλ ιφγν φηη, ήζαλ
θνβηζκέλνη. Καη κηα λεθέιε ηνχο επηζθίαζε θαη ήξζε κηα θσλή απφ ηε λεθέιε, ιέγνληαο:
Απηφο είλαη ν Τηφο κνπ ν αγαπεηφο απηφλ λα αθνχηε.
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ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΤ Α’ 11:2-16
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Κνξηλζίνπο,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
Αδειθνί,ζαο επαηλψ, κάιηζηα, φηη πάληνηε κε ζπκάζηε, θαη θξαηάηε ηηο παξαδφζεηο,
φπσο ζαο ηηο παξέδσζα. Θέισ δε λα μέξεηε φηη, ε θεθαιή θάζε άλδξα είλαη ν Υξηζηφο·
θεθαιή δε ηεο γπλαίθαο, είλαη ν άλδξαο· θεθαιή δε ηνπ Υξηζηνχ, είλαη ν Θεφο. Κάζε άλδξαο
φηαλ πξνζεχρεηαη ή φηαλ πξνθεηεχεη, αλ έρεη θαιπκκέλν ην θεθάιη ηνπ, θαηαληξνπηάδεη ηε
δηθή ηνπ θεθαιή. Κάζε γπλαίθα, φκσο, φηαλ πξνζεχρεηαη ή πξνθεηεχεη κε αθάιππην ην
θεθάιη, θαηαληξνπηάδεη ηε δηθή ηεο θεθαιή, δεδνκέλνπ φηη είλαη έλα θαη ην απηφ κε ηελ
μπξηζκέλε. Δπεηδή, αλ δελ ζθεπάδεηαη ε γπλαίθα, αο θνπξέςεη θαη ηα καιιηά ηεο· αιιά, αλ
είλαη αηζρξφ ζηε γπλαίθα λα θνπξεχεη ηα καιιηά ηεο ή λα μπξίδεηαη, αο ζθεπάδεηαη. Δπεηδή,
ν άλδξαο κελ δελ έρεη ρξένο λα ζθεπάδεη ην θεθάιη ηνπ, επεηδή είλαη εηθφλα θαη δφμα ηνχ
Θενχ· ελψ ε γπλαίθα είλαη δφμα ηνχ άλδξα.Γηα ηνλ ιφγν φηη, ν άλδξαο δελ πξνέξρεηαη απφ
ηε γπλαίθα, αιιά ε γπλαίθα απφ ηνλ άλδξα επεηδή, δελ θηίζηεθε ν άλδξαο γηα ηε γπλαίθα,
αιιά ε γπλαίθα γηα ηνλ άλδξα. Γη' απηφ, ε γπλαίθα έρεη ρξένο λα έρεη εμνπζία επάλσ ζην
θεθάιη ηεο, εμαηηίαο ησλ αγγέισλ. Όκσο, νχηε ν άλδξαο ππάξρεη ρσξίο ηε γπλαίθα νχηε ε
γπλαίθα ρσξίο ηνλ άλδξα, ελ Κπξίσ. Δπεηδή, φπσο ε γπλαίθα είλαη απφ ηνλ άλδξα, έηζη θαη ν
άλδξαο είλαη δηακέζνπ ηήο γπλαίθαο· ηα πάληα, φκσο, πξνέξρνληαη απφ ηνλ Θεφ. Απηφ
θξίλεηέ ην εζείο απφ κφλνη ζαο· είλαη πξέπνλ ε γπλαίθα λα πξνζεχρεηαη ζηνλ Θεφ αθάιππηε;
Ή, νχηε ε θχζε δελ ζαο δηδάζθεη, φηη ν άλδξαο κελ αλ αθήλεη καθξηά καιιηά είλαη γη' απηφλ
αηηκία; Ζ γπλαίθα, φκσο, αλ αθήλεη καθξηά καιιηά, είλαη γη' απηήλ δφμα· επεηδή, ηα καθξηά
καιιηά δφζεθαλ ζ' απηή αληί γηα θάιπκκα. Αλ, φκσο, θάπνηνο θαίλεηαη φηη είλαη θηιφληθνο,
εκείο δελ έρνπκε ηέηνηνπ είδνπο ζπλήζεηα νχηε θαη νη εθθιεζίεο ηνχ Θενχ. Ζ ράξε ηνπ

Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 5:14-21
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο, ακήλ.
Κη απηή είλαη ε παξξεζία πνπ έρνπκε πξνο απηφλ, φηη: Αλ δεηάκε θάηη ζχκθσλα κε
ην ζέιεκά ηνπ, καο εηζαθνχεη. Καη αλ γλσξίδνπκε φηη καο εηζαθνχεη, φ,ηη αλ δεηήζνπκε,
γλσξίδνπκε φηη παίξλνπκε ηα αηηήκαηα πνπ δεηήζακε απ' απηφλ. Αλ θάπνηνο δεη ηνλ αδειθφ
ηνπ λα ακαξηάλεη κε ακαξηία φρη ζαλάζηκε, ζα δεηήζεη θαη ν Θεφο ζα ηνπ δψζεη δσή, ζ'
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εθείλνπο πνπ ακαξηάλνπλ φρη ζαλάζηκα. Τπάξρεη κία ζαλάζηκε ακαξηία· δελ ιέσ λα
παξαθαιέζεη γηα εθείλε. Κάζε αδηθία είλαη ακαξηία θαη είλαη ακαξηία φρη ζαλάζηκε.
Γλσξίδνπκε φηη θαζέλαο πνπ έρεη γελλεζεί απφ ηνλ Θεφ δελ ακαξηάλεη· αιι' απηφο πνπ
γελλήζεθε απφ ηνλ Θεφ δηαθπιάηηεη ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη ν πνλεξφο δελ ηνλ αγγίδεη.
Γλσξίδνπκε φηη είκαζηε απφ ηνλ Θεφ· θαη νιφθιεξνο ν θφζκνο είλαη ζηελ θπξηαξρία ηνχ
πνλεξνχ. Ξέξνπκε, φκσο, φηη ν Τηφο ηνχ Θενχ ήξζε, θαη καο έδσζε λφεζε γηα λα
γλσξίδνπκε ηνλ αιεζηλφ θαη είκαζηε ζε ελφηεηα κε ηνλ αιεζηλφ, κε ηνλ Τηφ ηνπ, ηνλ Ηεζνχ
Υξηζηφ απηφο είλαη ν αιεζηλφο Θεφο, θαη ε αηψληα δσή. Παηδάθηα, θπιάμηε ηνλ εαπηφ ζαο
απφ ηα είδσια. Ακήλ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί ν

θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 22:6-10
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη νδνηπνξψληαο, ελψ πιεζίαδα ζηε Γακαζθφ, θαηά ην κεζεκέξη, άζηξαςε
μαθληθά γχξσ κνπ πνιχ θσο απφ ηνλ νπξαλφ θαη έπεζα ζην έδαθνο, θαη άθνπζα κηα θσλή,
πνπ κνπ έιεγε: ανχι, ανχι, γηαηί κε θαηαδηψθεηο; Καη εγψ απνθξίζεθα: Πνηνο είζαη,
Κχξηε; Καη κνπ είπε: Δγψ είκαη ν Ηεζνχο ν Ναδσξαίνο, πνπ εζχ θαηαδηψθεηο. Απηνί πνπ
ήζαλ καδί κνπ είδαλ κελ ην θσο, θαη θνβήζεθαλ ππεξβνιηθά· ηε θσλή, φκσο, εθείλνπ πνπ
κνπ κηινχζε, δελ άθνπζαλ. Καη είπα: Ση λα θάλσ, Κχξηε; Καη ν Κχξηνο κνπ είπε: Αθνχ
ζεθσζείο, πήγαηλε ζηε Γακαζθφ θαη εθεί ζα ζνπ ιαιεζεί γηα φια φζα είλαη δηνξηζκέλα λα
θάλεηο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαλμόρ 69:32,33,30
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Δθδεηάηε ηνλ Θεφ, ζα δήζεη. Δπεηδή, ν Κχξηνο εηζαθνχεη ηνπο πέλεηεο, θαη δελ
θαηαθξνλεί ηνπο δεζκίνπο ηνπ. Θα αηλέζσ ην φλνκα ηνπ Θενχ κε σδή, θαη ζα ηνλ κεγαιχλσ
κε χκλνπο.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 14:26-31
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ν Παξάθιεηνο, ην Πλεχκα ην Άγην, πνπ ν Παηέξαο ζα ζηείιεη ζην φλνκά κνπ,
εθείλνο ζα ζαο ηα δηδάμεη φια, θαη ζα ζαο ππελζπκίζεη φια φζα είπα πξνο εζάο. Δηξήλε
αθήλσ ζε ζαο, εηξήλε ηε δηθή κνπ δίλσ ζε ζαο·φρη φπσο δίλεη ν θφζκνο, ζαο δίλσ εγψ. Αο
κε ηαξάδεηαη ε θαξδηά ζαο κήηε λα δεηιηάδεη. Αθνχζαηε φηη εγψ ζαο είπα: Πεγαίλσ θαη
έξρνκαη πξνο εζάο. Αλ κε αγαπνχζαηε, ζα ραηξφζαζηαλ φηη είπα: Πεγαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα
επεηδή, ν Παηέξαο κνπ είλαη κεγαιχηεξφο κνπ. Καη ηψξα ζαο ην είπα πξηλ γίλεη, γηα λα
πηζηέςεηε φηαλ γίλεη. Γελ ζα κηιήζσ πνιιά πιένλ καδί ζαο επεηδή, έξρεηαη ν άξρνληαο
ηνχηνπ ηνχ θφζκνπ, θαη δελ έρεη ηίπνηε κέζα ζε κέλα. Αιιά, γηα λα γλσξίζεη ν θφζκνο φηη
αγαπάσ ηνλ Παηέξα θαη, φπσο κε πξφζηαμε ν Παηέξαο, έηζη θάλσ.

ΗΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 51:10
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κηίζε κέζα κνπ, Θεέ, κηα θαζαξή θαξδηά θαη έλα επζχ πλεχκα αλαλέσζε κέζα κνπ.
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Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 11:53-54 , 12:1-3
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ελψ απηφο ηνπο έιεγε απηά, νη γξακκαηείο θαη νη Φαξηζαίνη άξρηζαλ λα ηνλ
δηεγείξνπλ ππεξβνιηθά, θαη λα ηνλ βηάδνπλ λα κηιήζεη, ζέηνληαο εξσηήζεηο γηα πνιιά,
ελεδξεχνληάο ηνλ θαη δεηψληαο λα αξπάμνπλ θάηη απφ ην ζηφκα ηνπ, γηα λα ηνλ
θαηεγνξήζνπλ. Δλησκεηαμχ, αθνχ ζπγθεληξψζεθαλ νη κπξηάδεο ηνχ πιήζνπο, ζε ζεκείν
πνπ λα θαηαπαηνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ, άξρηζε λα ιέεη ζηνπο καζεηέο ηνπ: Πξψηνλ,
πξνζέρεηε ζηνλ εαπηφ ζαο απφ ηε δχκε ησλ Φαξηζαίσλ, πνπ είλαη ε ππνθξηζία. Αιιά, δελ
είλαη ηίπνηε ζθεπαζκέλν, πνπ δελ ζα μεζθεπαζηεί θαη θξπθφ, πνπ δελ ζα γίλεη γλσζηφ. Γη'
απηφ, φζα είπαηε κέζα ζην ζθνηάδη, ζα αθνπζηνχλ κέζα ζην θσο θαη φ,ηη κηιήζαηε ζην απηί
κέζα ζηα εζψηεξα δσκάηηα, ζα θεξπρζεί επάλσ απφ ηηο ηαξάηζεο.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 112:4
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Φσο αλαηέιιεη ζην ζθνηάδη γηα ηνπο επζείο είλαη ειεήκνλαο, θαη νηθηίξκνλαο, θαη
δίθαηνο.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 10:21-24
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
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Σελ ίδηα εθείλε ψξα, ν Ηεζνχο έλησζε αγαιιίαζε ζην πλεχκα ηνπ, θαη είπε: '
επραξηζηψ, Παηέξα, Κχξηε ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο γεο, φηη ηα απέθξπςεο απηά απφ ζνθνχο θαη
ζπλεηνχο, θαη ηα απνθάιπςεο ζε λήπηα λαη, σ Παηέξα, επεηδή έηζη έγηλε αξεζηφ κπξνζηά
ζνπ. Όια παξαδφζεθαλ ζε κέλα απφ ηνλ Παηέξα κνπ θαη θαλέλαο δελ γλσξίδεη πνηνο είλαη ν
Τηφο, παξά κνλάρα ν Παηέξαο· θαη πνηνο είλαη ν Παηέξαο, παξά κνλάρα ν Τηφο, θαη ζε
φπνηνλ ν Τηφο ζέιεη λα ηνλ απνθαιχςεη. Καη αθνχ ζηξάθεθε ζηνπο καζεηέο, ηνπο είπε
ηδηαηηέξσο: Μαθάξηα ηα κάηηα ζαο πνπ βιέπνπλ φζα βιέπεηε. Δπεηδή, ζαο ιέσ φηη, πνιινί
πξνθήηεο θαη βαζηιηάδεο επηζχκεζαλ λα δνπλ φζα εζείο βιέπεηε, θαη δελ είδαλ· θαη λα
αθνχζνπλ φζα εζείο αθνχηε, θαη δελ άθνπζαλ.

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΔΦΔΙΟΤ 4:8-16
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Δθεζίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο. Ακήλ.
Γη' απηφ, ιέεη: «Καζψο αλέβεθε ζε χςνο, αηρκαιψηηζε αηρκαισζία, θαη έδσζε
ραξίζκαηα ζηνπο αλζξψπνπο». Καη ην, αλέβεθε, ηη είλαη, παξά φηη θαη θαηέβεθε πξψηα ζηα
θαηψηεξα κέξε ηήο γεο; Απηφο πνπ θαηέβεθε, απηφο είλαη πνπ θαη αλέβεθε πην πάλσ απφ
φινπο ηνχο νπξαλνχο, γηα λα γεκίζεη κε πιεξφηεηα ηα πάληα. Κη απηφο έδσζε άιινπο κελ
απνζηφινπο, άιινπο δε πξνθήηεο, άιινπο δε επαγγειηζηέο, άιινπο δε πνηκέλεο θαη
δαζθάινπο, γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ αγίσλ, γηα ην έξγν ηήο δηαθνλίαο, γηα ηελ νηθνδνκή
ηνχ ζψκαηνο ηνπ Υξηζηνχ κέρξηο φηνπ φινη αλεμαίξεηα λα θηάζνπκε ζηελ ελφηεηα ηεο
πίζηεο, θαη ηεο επίγλσζεο ηνπ Τηνχ ηνχ Θενχ, ζε ηέιεηνλ άλδξα, ζε κέηξν ειηθίαο ηνχ
πιεξψκαηνο ηνπ Υξηζηνχ γηα λα κε είκαζηε πιένλ λήπηνη, κε ην λα θπκαηηδφκαζηε θαη λα
πεξηθεξφκαζηε κε θάζε άλεκν ηεο δηδαζθαιίαο, κέζα ζηε δνιηφηεηα ησλ αλζξψπσλ, κέζα
ζηελ παλνπξγία πξνο κεζφδεπζε ηεο πιάλεο αιιά, δψληαο ηελ αιήζεηα κε αγάπε, λα
απμεζνχκε ζ' απηφλ ζε φια, απηφο πνπ είλαη ε θεθαιή, ν Υξηζηφο απφ ηνλ νπνίν νιφθιεξν
ην ζψκα, θαζψο ζπλαξκνινγείηαη θαη θαζψο ζπλδέεηαη κε θάζε ζπλάθεηα ησλ κειψλ πνπ
ζπλεξγνχλ, ζχκθσλα κε ηελ αλάινγε ελέξγεηα θαζελφο κέξνπο μερσξηζηά, θάλεη ηελ
αχμεζε ηνπ ζψκαηνο, γηα ηε δηθή ηνπ νηθνδνκή, κε αγάπε. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα

καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.

Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΔΣΡΟΤ Α’ 5:5-12
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Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Παξφκνηα, νη λεφηεξνη, ππνηαρζείηε ζηνπο πξεζβχηεξνπο φινη, κάιηζηα, θαζψο ζα
ππνηάζζεζηε ν έλαο ζηνλ άιινλ, ληπζείηε ηελ ηαπεηλνθξνζχλε επεηδή, «ν Θεφο
αληηηάζζεηαη ζηνπο ππεξήθαλνπο, ζηνπο ηαπεηλνχο, φκσο, δίλεη ράξε». Σαπεηλσζείηε,
ινηπφλ, θάησ απφ ην παλίζρπξν ρέξη ηνχ Θενχ, γηα λα ζαο πςψζεη ελ θαηξψ θαη φιε ηε
κέξηκλά ζαο ξίμηε ηελ επάλσ ζ' απηφλ, επεηδή απηφο θξνληίδεη γηα ζαο. Δγθξαηεπζείηε,
αγξππλήζηε· επεηδή, ν αληίδηθφο ζαο ν δηάβνινο πεξηηξηγπξίδεη, ζαλ σξπφκελν ιηνληάξη,
δεηψληαο πνηνλ λα θαηαπηεί. ηνλ νπνίν αληηζηαζείηε κέλνληαο ζηεξενί ζηελ πίζηε,
μέξνληαο φηη ηα ίδηα παζήκαηα γίλνληαη ζηνπο αδειθνχο ζαο πνπ είλαη κέζα ζηνλ θφζκν.
Καη ν Θεφο θάζε ράξεο, πνπ καο θάιεζε ζηελ αηψληα δφμα ηνπ δηακέζνπ ηνχ Ηεζνχ
Υξηζηνχ, αθνχ πάζεηε ιίγν, απηφο λα ζαο ηειεηνπνηήζεη, ζηεξίμεη, εληζρχζεη, ζεκειηψζεη, ζ'
απηφλ αο είλαη ε δφμα θαη ε θπξηαξρηθή εμνπζία ζηνπο αηψλεο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. αο
έγξαςα κε ζπληνκία δηακέζνπ ηνχ ηινπαλνχ, ηνπ πηζηνχ αδειθνχ, φπσο ηνλ ζεσξψ,
πξνηξέπνληαο θαη δίλνληαο επηπιένλ καξηπξία φηη απηή είλαη ε αιεζηλή ράξε ηνχ Θενχ,
ζηελ νπνία ζηέθεζηε. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί ν

θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 24:10-21
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Σφηε, αθνχ ν εγεκφλαο έλεπζε ζ' απηφλ λα κηιήζεη, ν Παχινο απνθξίζεθε: Δπεηδή
ζε γλσξίδσ φηη απφ πνιιά ρξφληα είζαη θξηηήο ζε ηνχην ην έζλνο, απνινγνχκαη γηα ηνλ
εαπηφ κνπ κε πεξηζζφηεξε επραξίζηεζε δεδνκέλνπ φηη, κπνξείο λα πιεξνθνξεζείο πσο δελ
είλαη πεξηζζφηεξεο απφ δψδεθα εκέξεο, αθφηνπ εγψ αλέβεθα γηα λα πξνζθπλήζσ ζηελ
Ηεξνπζαιήκ.Καη νχηε κέζα ζην ηεξφ κε βξήθαλ λα ζπδεηψ κε θάπνηνλ ή λα νριαγσγψ νχηε
θαη κέζα ζηηο ζπλαγσγέο νχηε θαη κέζα ζηελ πφιε νχηε κπνξνχλ λα θέξνπλ απνδείμεηο γηα
φζα ηψξα κε θαηεγνξνχλ.Οκνινγψ, κάιηζηα, ηνχην ζε ζέλα, φηη ζχκθσλα κε ηνλ δξφκν πνπ
απηνί ιέλε αίξεζε, έηζη ιαηξεχσ ηνλ Θεφ ησλ παηέξσλ κνπ, πηζηεχνληαο ζε φια ηα
γξακκέλα κέζα ζηνλ λφκν θαη ζηνπο πξνθήηεο έρνληαο ειπίδα ζηνλ Θεφ, ηελ νπνία θη απηνί
νη ίδηνη πξνζκέλνπλ, φηη πξφθεηηαη λα γίλεη αλάζηαζε ησλ λεθξψλ, θαη δηθαίσλ θαη αδίθσλ.
Μάιηζηα, θξνληίδσ θαηά ηνχην, ζην λα έρσ πάληνηε άπηαηζηε ζπλείδεζε πξνο ηνλ Θεφ θαη
πξνο ηνπο αλζξψπνπο. Ύζηεξα δε απφ πνιιά ρξφληα ήξζα λα θάλσ ζην έζλνο κνπ
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ειεεκνζχλεο θαη πξνζθνξέο. Αλάκεζα δε ζε ηνχηνπο, κεξηθνί Ηνπδαίνη απφ ηελ Αζία κε
βξήθαλ εμαγληζκέλνλ κέζα ζην ηεξφ, φρη κε φριν νχηε κε ζφξπβν νη νπνίνη έπξεπε λα
παξαζηαζνχλ κπξνζηά ζνπ, θαη λα κε θαηεγνξήζνπλ, αλ είραλ θάηη ελαληίνλ κνπ. Ή, απηνί
νη ίδηνη, αο πνπλ, αλ βξήθαλ ζε κέλα θάπνην αδίθεκα, φηαλ παξαζηάζεθα κπξνζηά ζην
ζπλέδξην εθηφο αλ είλαη γη' απηή ηε κία θσλή, πνπ θψλαμα, θαζψο ζηεθφκνπλ αλάκεζά ηνπο,
φηη: Γηα αλάζηαζε λεθξψλ εγψ θξίλνκαη ζήκεξα απφ ζαο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ.
Φαλμόρ 136:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γνμνινγείηε ηνλ Κχξην, επεηδή είλαη αγαζφο επεηδή, ην έιεφο ηνπ παξακέλεη ζηνλ
αηψλα. Γνμνινγείηε ηνλ Θεφ ησλ ζεψλ επεηδή, ην έιεφο ηνπ παξακέλεη ζηνλ αηψλα.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 16:15-23
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Όια φζα έρεη ν Παηέξαο, είλαη δηθά κνπ γη' απηφ ζαο είπα φηη, απφ ην δηθφ κνπ ζα
πάξεη, θαη ζα ζαο ην αλαγγείιεη. Λίγν αθφκα, θαη δελ κε βιέπεηε θαη πάιη ιίγν, θαη ζα κε
δείηε· επεηδή, εγψ πεγαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα. Σφηε, κεξηθνί απφ ηνπο καζεηέο ηνπ είπαλ
αλακεηαμχ ηνπο: Ση είλαη ηνχην πνπ καο ιέεη: Λίγν, θαη δελ κε βιέπεηε θαη πάιη ιίγν, θαη ζα
κε δείηε θαη φηη: Δγψ πεγαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα; Έιεγαλ, ινηπφλ: Σνχην ην ιίγν πνπ ιέεη, ηη
είλαη; Γελ μέξνπκε ηη κηιάεη. Καηάιαβε, ινηπφλ, ν Ηεζνχο φηη ήζειαλ λα ηνλ ξσηήζνπλ, θαη
ηνπο είπε: Γηα ην ζέκα απηφ ζπδεηάηε αλακεηαμχ ζαο, φηη είπα: Λίγν, θαη δελ κε βιέπεηε, θαη
πάιη ιίγν, θαη ζα κε δείηε; αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα φηη, εζείο ζα θιάςεηε θαη ζα
ζξελήζεηε, ν θφζκνο, αληίζεηα, ζα ραξεί εζείο, βέβαηα, ζα ιππεζείηε· ε ιχπε ζαο, φκσο, ζα
κεηαβιεζεί ζε ραξά. Ζ γπλαίθα, φηαλ γελλάεη, έρεη ιχπε, επεηδή ήξζε ε ψξα ηεο αθνχ,
φκσο, γελλήζεη ην παηδί, δελ ζπκάηαη πιένλ ηε ζιίςε, εμαηηίαο ηήο ραξάο, φηη έλαο άλζξσπνο
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γελλήζεθε ζηνλ θφζκν. Κη εζείο, ινηπφλ, ηψξα κελ έρεηε ιχπε φκσο, ζα ζαο δσ πάιη, θαη ζα
ραξεί ε θαξδηά ζαο, θαη ηε ραξά ζαο θαλέλαο δελ ηελ αθαηξεί απφ ζαο. Καη θαηά ηελ εκέξα
εθείλε δελ ζα δεηήζεηε απφ κέλα ηίπνηε. αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα φηη, φζα αλ δεηήζεηε
απφ ηνλ Παηέξα ζην φλνκά κνπ, ζα ζαο ηα δψζεη.

ΗΜΔΡΑ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 146:1,10
Αηλείηε ηνλ Κχξην. Φπρή κνπ, λα αηλείο ηνλ Κχξην. Ο Κχξηνο ζα βαζηιεχεη ζηνλ
αηψλα ν Θεφο ζνπ, ηψλ, ζε γελεά θαη γελεά. Αιιεινχηα.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 12:28-37
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη πιεζηάδνληαο έλαο απφ ηνπο γξακκαηείο, πνπ ηνπο είρε αθνχζεη λα ζπδεηνχλ,
γλσξίδνληαο φηη ζσζηά απνθξίζεθε ζ' απηνχο, ηνλ ξψηεζε: Πνηα εληνιή είλαη πξψηε απ'
φιεο; Καη ν Ηεζνχο απάληεζε ζ' απηφλ φηη: Πξψηε απ' φιεο ηηο εληνιέο είλαη: «Άθνπ Ηζξαήι·
ν Κχξηνο ν Θεφο καο είλαη έλαο Κχξηνο. Καη ζα αγαπάο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ κε φιε ηελ
θαξδηά ζνπ, θαη κε φιε ηελ ςπρή ζνπ, θαη κε φιε ηε δηάλνηά ζνπ, θαη κε φιε ηε δχλακή
ζνπ», απηή είλαη ε πξψηε εληνιή. Καη δεχηεξε φκνηα κ' απηή είλαη: «Θα αγαπάο ηνλ
πιεζίνλ ζνπ ζαλ ηνλ εαπηφ ζνπ». Άιιε εληνιή, κεγαιχηεξε απ' απηέο, δελ ππάξρεη. Καη ν
γξακκαηέαο είπε ζ' απηφλ: σζηά, Γάζθαιε, αιεζηλά είπεο, φηη ππάξρεη έλαο Θεφο, θαη δελ
ππάξρεη άιινο εθηφο απ' απηφλ θαη ην λα ηνλ αγαπάεη θάπνηνο κε φιε ηνπ ηελ θαξδηά, θαη κε
φιε ηνπ ηε ζχλεζε, θαη κε φιε ηνπ ηελ ςπρή, θαη κε φιε ηνπ ηε δχλακε, θαη ην λα αγαπάεη
ηνλ πιεζίνλ ηνπ ζαλ ηνλ εαπηφ ηνπ, είλαη πεξηζζφηεξν απφ φια ηα νινθαπηψκαηα θαη ηηο
ζπζίεο.. Καη ν Ηεζνχο βιέπνληάο ηνλ φηη απάληεζε κε θξφλεζε, ηνπ είπε: Γελ είζαη καθξηά
απφ ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ. Καη θαλέλαο δελ ηνικνχζε πιένλ λα ηνλ ξσηήζεη. Καη ν Ηεζνχο,
απνθξηλφκελνο, έιεγε, δηδάζθνληαο κέζα ζην ηεξφ: Πψο ιέλε νη γξακκαηείο φηη ν Υξηζηφο
είλαη γηνο ηνχ Γαβίδ; Δπεηδή, ν ίδηνο ν Γαβίδ, δηακέζνπ ηνχ Πλεχκαηνο ηνπ Αγίνπ, είπε: «Ο
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Κχξηνο είπε ζηνλ Κχξηφ κνπ: Κάζεζε ζηα δεμηά κνπ, κέρξηο φηνπ βάισ ηνπο ερζξνχο ζνπ
ππνπφδην ησλ πνδηψλ ζνπ». Απηφο, ινηπφλ, ν Γαβίδ ηνλ ιέεη Κχξην θαη απφ πνχ είλαη γηνο
ηνπ;

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 147:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Αηλείηε ηνλ Κχξην επεηδή, είλαη θαιφ λα ςάιινπκε ζηνλ Θεφ καο επεηδή, είλαη
ηεξπλφ, ε αίλεζε πξέπνπζα. Ο Κχξηνο νηθνδνκεί ηελ Ηεξνπζαιήκ ζα ζπγθεληξψζεη ηνπο
δηαζπαξκέλνπο ηνχ Ηζξαήι.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 14:8-14
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Λέεη ζ' απηφλ ν Φίιηππνο: Κχξηε, δείμε ζε καο ηνλ Παηέξα, θαη καο αξθεί. Ο Ηεζνχο
ιέεη ζ' απηφλ: Σφζνλ θαηξφ είκαη καδί ζαο, θαη δελ κε γλψξηζεο, Φίιηππε; Όπνηνο είδε εκέλα,
είδε ηνλ Παηέξα· θαη πψο εζχ ιεο: Γείμε ζε καο ηνλ Παηέξα;. Γελ πηζηεχεηο φηη εγψ είκαη ζε
ελφηεηα κε ηνλ Παηέξα, θαη ν Παηέξαο είλαη ζε ελφηεηα κε κέλα; Σα ιφγηα πνπ εγψ κηιάσ
ζε ζαο, δελ ηα κηιάσ απφ ηνλ εαπηφ κνπ αιιά, ν Παηέξαο πνπ κέλεη ζε ελφηεηα κε κέλα,
απηφο εθηειεί ηα έξγα. Πηζηεχεηε ζε κέλα φηη εγψ είκαη ζε ελφηεηα κε ηνλ Παηέξα, θαη ν
Παηέξαο είλαη ζε ελφηεηα κε κέλα εηδάιισο, εμαηηίαο απηψλ ησλ έξγσλ πηζηεχεηε ζε κέλα.
αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα, φπνηνο πηζηεχεη ζε κέλα, ηα έξγα πνπ εγψ θάλσ, ζα θάλεη θη
εθείλνο, θαη κεγαιχηεξα απ' απηά ζα θάλεη επεηδή, εγψ πεγαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα κνπ. Καη
φ,ηη αλ δεηήζεηε ζην φλνκά κνπ, ζα ην θάλσ, γηα λα δνμαζηεί ν Παηέξαο ζηνλ Τηφ. Αλ
δεηήζεηε θάηη ζην φλνκά κνπ, εγψ ζα ην θάλσ.
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ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΤ Α’ 15:57-58 , 16:1-8
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Κνξηλζίνπο,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
Αιιά, επραξηζηία αλήθεη ζηνλ Θεφ, ν νπνίνο κάο δίλεη ηε λίθε δηακέζνπ ηνχ Κπξίνπ
καο Ηεζνχ Υξηζηνχ. Ώζηε, αγαπεηνί κνπ αδειθνί, γίλεζηε ζηεξενί, ακεηαθίλεηνη,
πεξηζζεχνληαο πάληνηε ζην έξγν ηνχ Κπξίνπ, γλσξίδνληαο φηη ν θφπνο ζαο δελ είλαη
κάηαηνο ελ Κπξίσ. ε ζρέζε δε κε ηε ζπλεηζθνξά, γηα ηηο αλάγθεο ησλ αγίσλ, φπσο δηέηαμα
ζηηο εθθιεζίεο ηήο Γαιαηίαο, έηζη λα θάλεηε θη εζείο. Καηά ηελ πξψηε εκέξα ηήο
εβδνκάδαο, θάζε έλαο απφ ζαο, αο ελαπνζέηεη θαηά κέξνο, ζεζαπξίδνληαο φ,ηη αλ εππνξεί·
ψζηε, φηαλ έξζσ, λα κε ζπγθεληξψλνληαη ηφηε ζπλεηζθνξέο. Καη φηαλ έξζσ, φπνηνπο
εγθξίλεηε κε επηζηνιέο, απηνχο ζα ζηείισ λα κεηαθέξνπλ ηε δσξεά ζαο ζηελ Ηεξνπζαιήκ.
Καη αλ είλαη άμην λα πάσ θαη εγψ, ζάξζνπλ καδί κνπ. Θάξζσ δε ζε ζαο, αθνχ πεξάζσ
δηακέζνπ ηήο Μαθεδνλίαο, (επεηδή, ηψξα πεξλάσ δηακέζνπ ηήο Μαθεδνλίαο) θαη, ίζσο, ζα
παξακείλσ θνληά ζαο ή θαη ζα κείλσ κε ζαο φιν ηνλ ρεηκψλα, ψζηε λα κε θαηεπνδψζεηε
εζείο, φπνπ αλ πάσ. Δπεηδή, δελ ζέισ λα ζαο δσ ηψξα σο πεξαζηηθφο· ειπίδσ, φκσο, λα
κείλσ θνληά ζαο ιίγν θαηξφ, αλ ην επηηξέςεη ν Κχξηνο.Μάιηζηα, ζα κείλσ ζηελ Έθεζν
κέρξη ηελ Πεληεθνζηή. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη

αδέξθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΔΣΡΟΤ Α’1:2-12
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Ζ ράξε θαη ε εηξήλε λα πιεζχλνπλ ζε εζάο. Άμηνο επινγίαο είλαη ν Θεφο θαη
Παηέξαο ηνχ Κπξίνπ καο Ηεζνχ Υξηζηνχ, ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ην πνιχ ηνπ έιενο καο
αλαγέλλεζε ζε κηα δσληαλή ειπίδα, δηακέζνπ ηήο αλάζηαζεο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ απφ ηνπο
λεθξνχο, ζε κηα θιεξνλνκία άθζαξηε θαη ακφιπληε θαη ακάξαληε, πνπ είλαη θπιαγκέλε γηα
καο ζηνπο νπξαλνχο νη νπνίνη θξνπξνχκαζηε κε ηε δχλακε ηνπ Θενχ δηακέζνπ ηήο πίζηεο,
ζε ζσηεξία έηνηκε λα απνθαιπθζεί θαηά ηνλ έζραην θαηξφ. Γηα ην νπνίν ληψζεηε
αγαιιίαζε, αλ θαη ηψξα, (εθφζνλ ρξεηαζηεί), ιππεζείηε ιίγν κέζα ζε δηάθνξνπο
πεηξαζκνχο, ψζηε ε δνθηκή ηήο πίζηεο ζαο, ε νπνία είλαη πνιπηηκφηεξε απφ ην ρξπζάθη πνπ
θζείξεηαη, δνθηκάδεηαη φκσο δηακέζνπ ηήο θσηηάο, βξεζεί ζε έπαηλν θαη ηηκή θαη δφμα, φηαλ
ν Ηεζνχο Υξηζηφο θαλεξσζεί ηνλ νπνίν, αλ θαη δελ είδαηε, αγαπάηε ζηνλ νπνίν, αλ θαη ηψξα
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δελ ηνλ βιέπεηε, πηζηεχνληαο φκσο, ληψζεηε αγαιιίαζε κε ραξά αλεθιάιεηε θαη
έλδνμε,απνιακβάλνληαο ην ηέινο ηήο πίζηεο ζαο, ηε ζσηεξία ησλ ςπρψλ. γηα ηελ νπνία
ζσηεξία αλαδήηεζαλ κε επηκέιεηα θαη εξεχλεζαλ νη πξνθήηεο, πνπ πξνθήηεπζαλ γηα ηε
ράξε, πνπ επξφθεηην λάξζεη ζε ζαο· εξεπλψλαο, ζε πνηα πεξίζηαζε θαη ζε πνηνλ θαηξφ
θαλέξσλε ην Πλεχκα ηνχ Υξηζηνχ πνπ ήηαλ κέζα ηνπο, φηαλ απφ πξηλ έδηλε καξηπξία γηα ηα
παζήκαηα ηνπ Υξηζηνχ, θαη ηηο δφμεο χζηεξα απ' απηά ζηνπο νπνίνπο απνθαιχθζεθε φηη, φρη
γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά γηα καο ππεξεηνχζαλ απηά, πνπ ζαο αλαγγέιζεθαλ ηψξα δηακέζνπ
εθείλσλ πνπ ζαο θήξπμαλ ην επαγγέιην, κε ην Άγην Πλεχκα πνπ ζηάιζεθε απφ ηνλ νπξαλφ,
ζηα νπνία νη άγγεινη επηζπκνχλ, ζθχβνληαο, λα εκβαζχλνπλ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,

κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,
ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 20:1-16
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη φηαλ έπαπζε ν ζφξπβνο, ν Παχινο, αθνχ πξνζθάιεζε ηνπο καζεηέο, θαη ηνπο
αζπάζηεθε, βγήθε έμσ γηα λα πάεη ζηε Μαθεδνλία. Καη αθνχ δηαπέξαζε εθείλα ηα κέξε, θαη
θαη ηνπο πξνέηξςεε κε πνιιά ιφγηα, ήξζε ζηελ Διιάδα.Καη αθνχ έκεηλε ηξεηο κήλεο, επεηδή
έγηλε ελαληίνλ ηνπ ζπλσκνζία απφ ηνπο Ηνπδαίνπο, ελψ επξφθεηην λα απνπιεχζεη πξνο ηε
πξία, απνθαζίζηεθε λα επηζηξέςεη δηακέζνπ ηεο Μαθεδνλίαο. Μαδί ηνπ, κάιηζηα,
αθνινπζνχζε κέρξη ηελ Αζία θαη ν Βεξνηαίνο ν ψπαηξνο· θαη απφ ηνπο Θεζζαινληθείο ν
Αξίζηαξρνο θαη ν εθνχλδνο, θαη ν Γάηνο, απηφο απφ ηε Γέξβε, θαη ν Σηκφζενο· απφ ηελ
Αζία δε, ν Σπρηθφο θαη ν Σξφθηκνο. Απηνί, επεηδή ήξζαλ πξσηχηεξα, καο πεξίκελαλ ζηελ
Σξσάδα. Δκείο, φκσο, απνπιεχζακε απφ ηνπο Φηιίππνπο, χζηεξα απφ ηηο εκέξεο ησλ
αδχκσλ, θαη ζε πέληε εκέξεο ήξζακε ζ' απηνχο ζηελ Σξσάδα, φπνπ δηακείλακε επηά εκέξεο.
Καη θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηήο εβδνκάδαο, ελψ νη καζεηέο ήζαλ ζπγθεληξσκέλνη γηα ηελ
θνπή ηνχ άξηνπ, ν Παχινο ζπλδηαιεγφηαλ καδί ηνπο, θαζψο επξφθεηην ηελ επφκελε εκέξα
λα αλαρσξήζεη· θαη παξέηεηλε ηνλ ιφγν κέρξη ηα κεζάλπρηα. Καη ππήξραλ αξθεηέο ιακπάδεο
ζην αλψγεην, φπνπ ήζαλ ζπγθεληξσκέλνη. Καη θάπνηνο λεαλίαο, κε ην φλνκα Δχηπρνο,
θαζηζκέλνο επάλσ ζην παξάζπξν, πεξηήιζε ζε βαζχ χπλν, ελψ ν Παχινο ζπδεηνχζε
εθηεηακέλα, θαη θαζψο θπξηεχζεθε απφ ηνλ χπλν, έπεζε θάησ απφ ην ηξίην πάησκα· θαη ηνλ
ζήθσζαλ λεθξφλ. Καη φηαλ ν Παχινο θαηέβεθε, έπεζε επάλσ ηνπ, θαη θαζψο ηνλ αγθάιηαζε
είπε: Με ηαξάδεζηε επεηδή, ε ςπρή ηνπ είλαη κέζα ηνπ. Καη αθνχ αλέβεθε έθνςε άξηνλ θαη
γεχηεθε, θαη κίιεζε αξθεηά κέρξη ηελ απγή, χζηεξα αλαρψξεζε. Σν δε παηδί ην έθεξαλ
δσληαλφ, θαη παξεγνξήζεθαλ ππεξβνιηθά. Κη εκείο, επεηδή θαηεβήθακε πξσηχηεξα ζην
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πινίν, απνπιεχζακε ζηελ Άζζν, δεδνκέλνπ φηη επξφθεηην απφ εθεί λα πάξνπκε ηνλ Παχιν·
επεηδή, έηζη είρε δηαηάμεη, θαζψο απηφο επξφθεηην λα πάεη πεδφο. Καη φηαλ καο ζπλάληεζε
ζηελ Άζζν, αθνχ ηνλ πήξακε, ήξζακε ζηε Μπηηιήλε θαη θαζψο απνπιεχζακε απφ εθεί,
θηάζακε ηελ επφκελε εκέξα αληηθξπλά ηήο Υίνπ· θαη ηελ άιιε εκέξα θηάζακε ζηε άκν
θαη αθνχ κείλακε ζην Σξσγχιιην, ηελ αθφινπζε εκέξα ήξζακε ζηε Μίιεην.Δπεηδή, ν
Παχινο έθξηλε λα παξαπιεχζεη ηελ Έθεζν, γηα λα κε ηνπ ζπκβεί λα ρξνλνηξηβήζεη ζηελ
Αζία γηα ηνλ ιφγν φηη, έζπεπδε, αλ ηνπ ήηαλ δπλαηφλ, λα βξεζεί ηελ εκέξα ηήο Πεληεθνζηήο
ζηα Ηεξνζφιπκα. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία, ακήλ.
Φαλμόρ 147:12,18
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Να επαηλείο, Ηεξνπζαιήκ, ηνλ Κχξην λα αηλείο ηνλ Θεφ ζνπ, ηψλ. ηέιλεη ηνλ ιφγν ηνπ
θαη ηα δηαιχεη θπζάεη ηνλ άλεκφ ηνπ, θαη ηα λεξά ξένπλ.

Δςαγγελιο καηα Ιυάννη 16:23-33
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα φηη, φζα αλ δεηήζεηε απφ ηνλ Παηέξα ζην φλνκά κνπ, ζα
ζαο ηα δψζεη. Μέρξη ηψξα δελ δεηήζαηε ηίπνηε ζην φλνκά κνπ· δεηάηε θαη ζα παίξλεηε, γηα
λα είλαη πιήξεο ε ραξά ζαο. Απηά ηα κίιεζα ζε ζαο κε παξνκνηψζεηο φκσο, έξρεηαη ψξα,
νπφηε δελ ζα κηιήζσ πιένλ κε παξνκνηψζεηο, αιιά ζα ζαο αλαγγείισ αλνηρηά γηα ηνλ
Παηέξα. Καηά ηελ εκέξα εθείλε ζα δεηήζεηε ζην φλνκά κνπ· θαη δελ ζαο ιέσ φηη εγψ ζα
παξαθαιέζσ ηνλ Παηέξα γηα ζαο επεηδή, ν ίδηνο ν Παηέξαο ζάο αγαπάεη, γηα ηνλ ιφγν φηη
εζείο αγαπήζαηε εκέλα, θαη πηζηέςαηε φηη εγψ απφ ηνλ Παηέξα εμήιζα. Δμήιζα απφ ηνλ
Παηέξα, θαη ήξζα ζηνλ θφζκν· πάιη αθήλσ ηνλ θφζκν, θαη πεγαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα. Σνπ
ιέλε νη καζεηέο ηνπ: Γεο, ηψξα κηιάο αλνηρηά, θαη δελ ιεο θακηά παξνκνίσζε. Σψξα
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γλσξίδνπκε φηη μέξεηο ηα πάληα, θαη δελ έρεηο αλάγθε λα ζε ξσηάεη θάπνηνο. Απ' απηφ
πηζηεχνπκε φηη απφ ηνλ Θεφ εμήιζεο. Ο Ηεζνχο απνθξίζεθε ζ' απηνχο: Σψξα
πηζηεχεηε;Γέζηε, έξρεηαη ψξα θαη ήδε ήξζε, λα ζθνξπηζηείηε θάζε έλαο ζηα δηθά ηνπ, θαη λα
κε αθήζεηε κφλνλ· αιιά, δελ είκαη κφλνο, επεηδή ν Παηέξαο είλαη καδί κνπ απηά ηα κίιεζα
ηε, ελσκέλνη καδί κνπ, λα έρεηε εηξήλε. Μέζα ζηνλ θφζκν ζα έρεηε ζιίςε αιιά, λα έρεηε
ζάξξνο εγψ λίθεζα ηνλ θφζκν.

ΗΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΒΓΟΜΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
Φαλμόρ 22:2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θεέ κνπ, θξάδσ ηελ εκέξα θαη δελ απαληάο θαη ηε λχρηα, θαη δελ ζησπψ.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 4:38-41
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη αθνχ ζεθψζεθε απφ ηε ζπλαγσγή, κπήθε κέζα ζην ζπίηη ηνχ ίκσλα ε δε
πεζεξά ηνχ ίκσλα ήηαλ θάησ απφ ηελ επήξεηα κεγάινπ ππξεηνχ θαη ηνλ παξαθάιεζαλ γη'
απηήλ. Καη θαζψο ζηάζεθε επάλσ ηεο, επηηίκεζε ηνλ ππξεηφ, θαη ηελ άθεζε θη ακέζσο,
αθνχ ζεθψζεθε, ηνπο ππεξεηνχζε. Καη ελψ έδπε ν ήιηνο, φινη φζνη είραλ αλζξψπνπο πνπ
αζζελνχζαλ απφ δηάθνξεο αξξψζηηεο, ηνπο έθεξαλ ζ' απηφλ θη εθείλνο, βάδνληαο ηα ρέξηα
ηνπ επάλσ ζε θάζε έλαλ απ' απηνχο μερσξηζηά, ηνπο ζεξάπεπζε. Απφ πνιινχο, κάιηζηα,
έβγαηλαλ θαη δαηκφληα, θξάδνληαο θαη ιέγνληαο φηη: Δζχ είζαη ν Υξηζηφο, ν Τηφο ηνχ Θενχ.
Καη θαζψο ηα επηηηκνχζε, δελ ηα άθελε λα κηινχλ, επεηδή ηνλ γλψξηδαλ φηη είλαη ν Υξηζηφο.
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ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 119:164,165
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Δπηά θνξέο ηελ εκέξα ζε αηλψ, γηα ηηο θξίζεηο ηήο δηθαηνζχλεο ζνπ. Πνιιή εηξήλε
έρνπλ εθείλνη πνπ αγαπνχλ ηνλ λφκν ζνπ.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 4:42-44 , 5:1-3
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη φηαλ έγηλε εκέξα, βγαίλνληαο έμσ πήγε ζε έλαλ έξεκν ηφπν θαη ηα πιήζε ηνλ
δεηνχζαλ, θαη ήξζαλ κέρξηο απηφλ θαη ηνλ θξαηνχζαλ, γηα λα κε θχγεη απ' απηνχο. Δθείλνο,
φκσο, ηνπο είπε φηη: Πξέπεη θαη ζε άιιεο πφιεηο λα εμαγγείισ ηα ραξκφζπλα λέα ηήο
βαζηιείαο ηνχ Θενχ επεηδή, γη' απηφ είκαη απνζηαικέλνο. Καη θήξπηηε ζηηο ζπλαγσγέο ηήο
Γαιηιαίαο. Καη ελψ ην πιήζνο ηνλ ζπλέζιηβε γηα λα αθνχεη ηνλ ιφγν ηνχ Θενχ, απηφο
ζηεθφηαλ θνληά ζηε ιίκλε Γελλεζαξέη θαη είδε δχν πινία λα ζηέθνληαη θνληά ζηε ιίκλε θαη
νη ςαξάδεο, θαζψο είραλ βγεη απ' απηά, μέπιελαλ ηα δίρηπα. Μπαίλνληαο δε ζε έλα απφ ηα
πινία, πνπ ήηαλ ηνπ ίκσλα, ηνλ παξαθάιεζε λα ην απνκαθξχλεη ιηγάθη απφ ηελ μεξά. Καη
αθνχ θάζεζε, δίδαζθε ηα πιήζε απφ ην πινίν.

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 8:12-17
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
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Άξα, ινηπφλ, αδειθνί, είκαζηε ρξεψζηεο, φρη ζηε ζάξθα, ψζηε λα δνχκε ζχκθσλα
κε ηε ζάξθα. Δπεηδή, αλ δείηε ζχκθσλα κε ηε ζάξθα, πξφθεηηαη λα πεζάλεηε, αλ, φκσο,
δηακέζνπ ηνχ Πλεχκαηνο, ζαλαηψλεηε ηηο πξάμεηο ηνχ ζψκαηνο, ζα δήζεηε. Δπεηδή, φζνη
δηνηθνχληαη απφ ην Πλεχκα ηνχ Θενχ, απηνί είλαη γηνη ηνχ Θενχ. Γεδνκέλνπ φηη, δελ ιάβαηε
πλεχκα δνπιείαο, ψζηε πάιη λα θνβάζηε, αιιά ιάβαηε πλεχκα πηνζεζίαο, κε ην νπνίν
θξάδνπκε: Αββά, Παηέξα. Σν ίδην ην Πλεχκα δίλεη καξηπξία, καδί κε ην πλεχκα καο, φηη
είκαζηε παηδηά ηνχ Θενχ. Καη αλ είκαζηε παηδηά, είκαζηε θαη θιεξνλφκνη θιεξνλφκνη κελ
ηνπ Θενχ, ζπγθιεξνλφκνη δε ηνπ Υξηζηνχ αλ ζπκπάζρνπκε, γηα λα γίλνπκε θαη ζπκκέηνρνη
ηεο δφμαο ηνπ. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη

αδέξθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Β’ 1:1-8
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Πξεζβχηεξνο,πξνο ηελ εθιεθηή θπξία θαη πξνο ηα παηδηά ηεο, ηνπο νπνίνπο εγψ
αγαπψ αιεζηλά, θαη φρη κνλάρα εγψ, αιιά θαη εθείλνη πνπ γλψξηζαλ ηελ αιήζεηα· εμαηηίαο
ηήο αιήζεηαο πνπ κέλεη κέζα καο, θαη ζα είλαη καδί καο ζηνλ αηψλα. Δίζε λα είλαη καδί ζαο
ράξε, έιενο, εηξήλε απφ ηνλ Παηέξα Θεφ, θαη απφ ηνλ Κχξην Ηεζνχ Υξηζηφ, ηνλ Τηφ ηνχ
Παηέξα, κε αιήζεηα θαη αγάπε. Υάξεθα πάξα πνιχ, πνπ βξήθα κεξηθά απφ ηα παηδηά ζνπ
λα πεξπαηνχλ ζηελ αιήζεηα, φπσο πήξακε εληνιή απφ ηνλ Παηέξα. Καη, ηψξα, ζε
παξαθαιψ, θπξία, φρη ζαλ λα ζνπ γξάθσ θάπνηα θαηλνχξγηα εληνιή, αιιά εθείλε πνπ είρακε
απφ ηελ αξρή, λα αγαπάκε ν έλαο ηνλ άιινλ. Καη ηνχηε είλαη ε αγάπε, λα πεξπαηάκε
ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ. Σνχηε είλαη ε εληνιή, φπσο αθνχζαηε απφ ηελ αξρή, ψζηε λα
πεξπαηάηε ζ' απηή. Δπεηδή, πνιινί πιάλνη κπήθαλ κέζα ζηνλ θφζκν, απηνί πνπ δελ
νκνινγνχλ ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ φηη ήξζε κε ζάξθα· απηφο είλαη ν πιάλνο θαη ν αληίρξηζηνο.
Πξνζέρεηε ζηνλ εαπηφ ζαο, γηα λα κε ράζνπκε απηά πνπ εξγαζηήθακε, αιιά λα
απνιαχζνπκε νιφθιεξν ηνλ κηζζφ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ

θφζκνπ, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην
ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.

ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 14:19-23

192

Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Κη επάλσ ζ' απηφ, ήξζαλ νη Ηνπδαίνη απφ ηελ Αληηφρεηα θαη ην Ηθφλην, θαη αθνχ
έπεηζαλ ηα πιήζε, θαη ιηζνβφιεζαλ ηνλ Παχιν, ηνλ έζπξαλ έμσ απφ ηελ πφιε, λνκίδνληαο
φηη πέζαλε. Όηαλ, φκσο, νη καζεηέο ηνλ πεξηθχθισζαλ, αθνχ ζεθψζεθε, κπήθε κέζα ζηελ
πφιε θαη ηελ επφκελε εκέξα βγήθε έμσ ζηε Γέξβε καδί κε ηνλ Βαξλάβα. Καη αθνχ
θήξπμαλ ην επαγγέιην ζηελ πφιε εθείλε θαη έθαλαλ αξθεηνχο καζεηέο, επέζηξεςαλ ζηε
Λχζηξα θαη ζην Ηθφλην θαη ζηελ Αληηφρεηα, επηζηεξίδνληαο ηηο ςπρέο ησλ καζεηψλ,
πξνηξέπνληαο λα κέλνπλ κε ζηαζεξφηεηα ζηελ πίζηε, θαη δηδάζθνληαο φηη δηακέζνπ πνιιψλ
ζιίςεσλ πξέπεη λα κπνχκε κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ. Καη ελψ ρεηξνηφλεζαλ ζ' απηνχο
πξεζβχηεξνπο ζε θάζε εθθιεζία, αθνχ πξνζεπρήζεθαλ κε λεζηείεο, ηνπο αθηέξσζαλ ζηνλ
Κχξην, ζηνλ νπνίν είραλ πηζηέςεη. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη,

δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαλμόρ 82:8,6
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ήθσ, Θεέ, θξίλε ηε γε επεηδή, εζχ ζα θιεξνλνκήζεηο νινθιεξσηηθά φια ηα έζλε.
Δγψ είπα: Θενί είζηε εζείο, θαη φινη γηνη ηνχ Τςίζηνπ.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 15:1-8
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Δγψ είκαη ε άκπεινο ε αιεζηλή, θαη ν Παηέξαο κνπ είλαη ν γεσξγφο. Κάζε θιήκα ζε
κέλα, ην νπνίν δελ θέξλεη θαξπφ, ην απνθφπηεη· θαη θαζέλα ην νπνίν θέξλεη θαξπφ, ην
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θαζαξίδεη, γηα λα θέξεη πεξηζζφηεξν θαξπφ.Σψξα, εζείο είζηε θαζαξνί, εμαηηίαο ηνπ ιφγνπ
πνπ ζαο κίιεζα. Μείλεηε ελσκέλνη καδί κνπ θαη εγψ ελσκέλνο καδί ζαο. Όπσο ην θιήκα
δελ κπνξεί λα θέξεη θαξπφ απφ κφλν ηνπ, αλ δελ κείλεη ελσκέλν κε ηελ άκπειν, έηζη θη
εζείο, αλ δελ κείλεηε ελσκέλνη καδί κνπ. Δγψ είκαη ε άκπεινο, εζείο ηα θιήκαηα· εθείλνο
πνπ κέλεη ελσκέλνο καδί κνπ, θαη εγψ καδί ηνπ, απηφο θέξλεη πνιχ θαξπφ· επεηδή, ρσξίο
εκέλα δελ κπνξείηε λα θάλεηε ηίπνηε. Αλ θάπνηνο δελ κείλεη ελσκέλνο καδί κνπ, ξίρλεηαη
έμσ, φπσο ην θιήκα, θαη μεξαίλεηαη θαη ηα καδεχνπλ θαη ηα ξίρλνπλ ζε θσηηά, θαη
θαίγνληαη.Αλ κείλεηε ελσκέλνη καδί κνπ, θαη ηα ιφγηα κνπ κείλνπλ κέζα ζαο, ζα δεηάηε φ,ηη
αλ ζέιεηε, θαη ζα γίλεη ζε ζαο. Καηά ηνχην δνμάδεηαη ν Παηέξαο κνπ, ζην λα θέξεηε πνιχ
θαξπφ· θαη έηζη ζα είζηε καζεηέο κνπ.

ΗΜΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΒΓΟΜΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 48:1
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Μέγαο είλαη ν Κχξηνο, θαη άμηνο αίλεζεο ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ζηελ πφιε ηνχ Θενχ
καο, ζην βνπλφ ηήο αγηφηεηάο ηνπ.

Δςαγγέλιο καηά Μάπκο 9:14-29
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη φηαλ ήξζε ζηνπο καζεηέο ηνπ, είδε γχξσ ηνπο έλα κεγάιν πιήζνο, θαη
γξακκαηείο λα θάλνπλ ζπδεηήζεηο καδί ηνπο. Κη ακέζσο, νιφθιεξν ην πιήζνο, κφιηο ηνλ
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είδε, έκεηλε έθζακβν, θαη ηξέρνληαο θνληά ηνπ ηνλ ραηξεηνχζαλ. Καη ξψηεζε ηνπο
γξακκαηείο: Ση ζπδεηάηε καδί ηνπο; Καη απαληψληαο έλαο απφ ην πιήζνο, είπε: Γάζθαιε,
έθεξα ζε ζέλα ηνλ γην κνπ, πνπ έρεη πλεχκα άιαιν θαη φπνπ ηνλ πηάζεη, ηνλ ζπαξάδεη θαη
αθξίδεη, θαη ηξίδεη ηα δφληηα ηνπ, θαη κέλεη μεξφο θαη είπα ζηνπο καζεηέο ζνπ λα ην
βγάινπλ, αιιά δελ κπφξεζαλ.Κη εθείλνο απαληψληαο ζ' απηφλ, ιέεη: Χ, γελεά άπηζηε, κέρξη
πφηε ζα είκαη καδί ζαο; Μέρξη πφηε ζα ζαο ππνκέλσ; Φέξηε ηνλ ζε κέλα. Καη ηνλ έθεξαλ ζ'
απηφλ· θαη θαζψο ηνλ είδε, ην πλεχκα ακέζσο ηνλ ζπάξαμε θαη πέθηνληαο επάλσ ζηε γε,
θπιηφηαλ αθξίδνληαο. Καη ξψηεζε ηνλ παηέξα ηνπ: Πφζνο θαηξφο είλαη αθ' φηνπ ηνχ
ζπλέβεθε απηφ; Καη εθείλνο είπε: Απφ παηδί. Καη πνιιέο θνξέο ηνλ έξξημε θαη ζε θσηηά θαη
ζηα λεξά, γηα λα ηνλ εμνινζξεχζεη αιιά, αλ κπνξείο θάηη, βνήζεζέ καο, δείρλνληαο ζπιάρλα
επάλσ καο. Καη ν Ηεζνχο είπε ζ' απηφλ, ην: Αλ κπνξείο λα πηζηέςεηο, φια είλαη δπλαηά ζ'
απηφλ πνπ πηζηεχεη.Κη ακέζσο ν παηέξαο ηνχ παηδηνχ, θξάδνληαο κε δάθξπα, έιεγε:
Πηζηεχσ, Κχξηε· βνήζα κε ζηελ απηζηία κνπ. Καη ν Ηεζνχο βιέπνληαο φηη ηξέρεη πξνο ηα
εθεί θφζκνο, επηηίκεζε ην αθάζαξην πλεχκα, ιέγνληαο ζ' απηφ: Σν πλεχκα, ην άιαιν θαη ην
θνπθφ, εγψ ζε πξνζηάδσ: Βγεο απ' απηφλ, θαη ζην εμήο κε κπεηο κέζα ζ' απηφλ. Καη ην
πλεχκα, αθνχ έθξαμε, θαη ηνλ ζπάξαμε πνιχ, βγήθε· θαη έγηλε ζαλ λεθξφο, ψζηε πνιινί
έιεγαλ φηη πέζαλε.Ο Ηεζνχο, φκσο, πηάλνληάο ηνλ απφ ην ρέξη, ηνλ ζήθσζε· θαη ζεθψζεθε.
Καη φηαλ κπήθε κέζα ζ' έλα ζπίηη, νη καζεηέο ηνπ ηνλ ξσηνχζαλ θαη' ηδίαλ: Γηαηί εκείο δελ
κπνξέζακε λα ην βγάινπκε; Καη ηνπο είπε: Απηφ ην γέλνο δελ κπνξεί λα βγεη κε θαλέλαλ
άιιν ηξφπν, παξά κνλάρα κε πξνζεπρή θαη λεζηεία.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 138:1
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα ζε δνμνινγήζσ κε φιε κνπ ηελ θαξδηά κνπ. Δπεηδή άθνπζεο ηα ιφγηα ηνχ
ζηφκαηφο κνπ.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 6:12-16
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Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη θαηά ηηο εκέξεο εθείλεο βγήθε ζην βνπλφ γηα λα πξνζεπρεζεί θαη δηαλπρηέξεπε
ζηελ πξνζεπρή ηνχ Θενχ. Καη φηαλ έγηλε εκέξα, θψλαμε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη δηάιεμε απ'
απηνχο δψδεθα, ηνπο νπνίνπο θαη νλφκαζε απνζηφινπο: Σνλ ίκσλα, ηνλ νπνίν θαη νλφκαζε
Πέηξν, θαη ηνλ Αλδξέα, ηνλ αδειθφ ηνπ, ηνλ Ηάθσβν θαη ηνλ Ησάλλε, ηνλ Φίιηππν θαη ηνλ
Βαξζνινκαίν, ηνλ Μαηζαίν θαη ηνλ Θσκά, ηνλ Ηάθσβν, απηφλ ηνχ Αιθαίνπ, θαη ηνλ
ίκσλα, ηνλ απνθαινχκελν Εεισηή, ηνλ Ηνχδα, ηνλ αδειθφ ηνχ Ηαθψβνπ, θαη ηνλ Ηνχδα ηνλ
Ηζθαξηψηε, ν νπνίνο θαη έγηλε πξνδφηεο.

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 8:22-27
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο. Ακήλ.
Δπεηδή, μέξνπκε θαιά φηη νιφθιεξε ε θηίζε ζπζηελάδεη, θαη ζπκπάζρεη κε σδίλεο,
κέρξη θαη ηψξα. Καη φρη κνλάρα απηή, αιιά θαη εκείο νη ίδηνη πνπ έρνπκε ηελ απαξρή ηνχ
Πλεχκαηνο, θαη εκείο νη ίδηνη ζηελάδνπκε κέζα καο, πεξηκέλνληαο ηελ πηνζεζία, ηελ
απνιχηξσζε ηνπ ζψκαηφο καο. Δπεηδή, ζσζήθακε κε ηελ ειπίδα ειπίδα, φκσο, πνπ θάπνηνο
ηε βιέπεη, δελ είλαη ειπίδα επεηδή, εθείλν πνπ θαλείο βιέπεη, γηαηί θαη ην ειπίδεη; Αλ, φκσο,
ειπίδνπκε εθείλν πνπ δελ βιέπνπκε, ην πεξηκέλνπκε κε ππνκνλή. Παξφκνηα, φκσο, θαη ην
Πλεχκα ζπκβνεζάεη ζηηο αζζέλεηέο καο επεηδή, ην ηη λα πξνζεπρεζνχκε, θαζψο πξέπεη, δελ
μέξνπκε, αιιά ην ίδην ην Πλεχκα ηθεηεχεη γηα ράξε καο κε ζηελαγκνχο αιάιεηνπο. Κη απηφο
πνπ εξεπλά ηηο θαξδηέο μέξεη ηη είλαη ην θξφλεκα ηνπ Πλεχκαηνο, φηη ηθεηεχεη ζχκθσλα κε
ην ζέιεκα ηνπ Θενχ γηα ράξε ησλ άγησλ. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε

εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.

Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Β’ 8-13
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Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Πξνζέρεηε ζηνλ εαπηφ ζαο, γηα λα κε ράζνπκε απηά πνπ εξγαζηήθακε, αιιά λα
απνιαχζνπκε νιφθιεξν ηνλ κηζζφ. Καζέλαο πνπ παξαβαίλεη θαη δελ κέλεη ζηε δηδαζθαιία
ηνχ Υξηζηνχ, δελ έρεη ηνλ Θεφ· εθείλνο πνπ κέλεη ζηε δηδαζθαιία, απηφο έρεη θαη ηνλ
Παηέξα θαη ηνλ Τηφ. Αλ θάπνηνο έξρεηαη ζε ζαο θαη δελ θέξλεη απηή ηε δηδαζθαιία, κε ηνλ
δέρεζηε ζε ζπίηη, θαη κε ηνπ ιέηε ην «ραίξε»επεηδή, εθείλνο πνπ ιέεη ζ' απηφλ ην «ραίξε»,
γίλεηαη θνηλσλφο ζηα πνλεξά ηνπ έξγα. Αλ θαη είρα πνιιά λα ζαο γξάςσ, δελ ζέιεζα λα ην
θάλσ κε ραξηί θαη κειάλη· ειπίδσ, φκσο, λάξζσ ζε ζαο, θαη λα κηιήζσ καδί ζαο ζηφκα κε
ζηφκα, ψζηε λα είλαη πιήξεο ε ραξά καο. ε ραηξεηνχλ ηα παηδηά ηήο εθιεθηήο αδειθήο ζνπ.
Ακήλ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί ν θφζκνο θαη νη

επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη
αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 14:20-23
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Όηαλ, φκσο, νη καζεηέο ηνλ πεξηθχθισζαλ, αθνχ ζεθψζεθε, κπήθε κέζα ζηελ
πφιε θαη ηελ επφκελε εκέξα βγήθε έμσ ζηε Γέξβε καδί κε ηνλ Βαξλάβα. Καη αθνχ
θήξπμαλ ην επαγγέιην ζηελ πφιε εθείλε θαη έθαλαλ αξθεηνχο καζεηέο, επέζηξεςαλ ζηε
Λχζηξα θαη ζην Ηθφλην θαη ζηελ Αληηφρεηα, επηζηεξίδνληαο ηηο ςπρέο ησλ καζεηψλ,
πξνηξέπνληαο λα κέλνπλ κε ζηαζεξφηεηα ζηελ πίζηε, θαη δηδάζθνληαο φηη δηακέζνπ πνιιψλ
ζιίςεσλ πξέπεη λα κπνχκε κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ. Καη ελψ ρεηξνηφλεζαλ ζ' απηνχο
πξεζβχηεξνπο ζε θάζε εθθιεζία, αθνχ πξνζεπρήζεθαλ κε λεζηείεο, ηνπο αθηέξσζαλ ζηνλ
Κχξην, ζηνλ νπνίν είραλ πηζηέςεη. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη,

δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαλμόρ 13:6,5
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα ςάιισ ζηνλ Κχξην, επεηδή κε αληάκεηςε. Δγψ, φκσο, έιπηζα ζην έιεφο ζνπ ε
θαξδηά κνπ ζα αγάιιεηαη ζηε ζσηεξία ζνπ.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 15:9-15
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Όπσο ν Παηέξαο αγάπεζε εκέλα, θαη εγψ αγάπεζα εζάο, κείλεηε ζηελ αγάπε κνπ.
Αλ θπιάμεηε ηηο εληνιέο κνπ, ζα κείλεηε ζηελ αγάπε κνπ φπσο εγψ θχιαμα ηηο εληνιέο ηνχ
Παηέξα κνπ, θαη κέλσ ζηελ αγάπε ηνπ. Απηά κίιεζα ζε ζαο, γηα λα κείλεη κέζα ζαο ε ραξά
κνπ, θαη ε ραξά ζαο λα είλαη πιήξεο. Απηή είλαη ε εληνιή κνπ, λα αγαπάηε ν έλαο ηνλ
άιινλ, φπσο εγψ ζαο αγάπεζα.Μεγαιχηεξε απφ ηνχηε ηελ αγάπε δελ έρεη θαλέλαο, ην λα
βάιεη θάπνηνο ηελ ςπρή ηνπ γηα ράξε ησλ θίισλ ηνπ. Δζείο είζηε θίινη κνπ, αλ θάλεηε φζα
εγψ ζαο παξαγγέιισ. Γελ ζαο ιέσ πιένλ δνχινπο, επεηδή ν δνχινο δελ μέξεη ηη θάλεη ν
θχξηφο ηνπ εζάο, φκσο, ζαο απνθάιεζα θίινπο, επεηδή φια φζα άθνπζα απφ ηνλ Παηέξα
κνπ, ζαο ηα θαλέξσζα.

ΗΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΒΓΟΜΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 119:130
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ζ θαλέξσζε ησλ ιφγσλ ζνπ θσηίδεη ζπλεηίδεη ηνπο απινχο.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 7:18-23
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη αλήγγεηιαλ ζηνλ Ησάλλε νη καζεηέο ηνπ γηα φια απηά. Καη ν Ησάλλεο, αθνχ
πξνζθάιεζε δχν, θάπνηνπο, απφ καζεηέο ηνπ, έζηεηιε ζηνλ Ηεζνχ, ιέγνληαο: Δζχ είζαη
απηφο πνπ έξρεηαη ή άιινλ πξνζδνθνχκε; Καη αθνχ νη άλζξσπνη ήξζαλ ζ' απηφλ, είπαλ: Ο
Ησάλλεο ν Βαπηηζηήο κάο έζηεηιε ζε ζέλα, ιέγνληαο: Δζχ είζαη απηφο πνπ έξρεηαη ή άιινλ
πξνζδνθνχκε; Καη θαηά ηελ ψξα εθείλε ζεξάπεπζε πνιινχο απφ αξξψζηηεο θαη
βαζαληζηηθέο παζήζεηο, θαη απφ πνλεξά πλεχκαηα, θαη ζε πνιινχο ηπθινχο ράξηζε ην θσο
γηα λα βιέπνπλ. Καη ν Ηεζνχο, απαληψληαο ζ' απηνχο, είπε: Πεγαίλεηε θαη αλαγγείιαηε ζηνλ
Ησάλλε φζα είδαηε θαη αθνχζαηε, φηη: Σπθινί μαλαβιέπνπλ, ρσινί πεξπαηνχλ, ιεπξνί
θαζαξίδνληαη, θνπθνί αθνχλ, λεθξνί αλαζηαίλνληαη, θησρνί αθνχλ ηα ραξκφζπλα λέα θαη
καθάξηνο είλαη φπνηνο κε κέλα δελ ζθαλδαιηζηεί.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 12:6
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σα ιφγηα ηνχ Κπξίνπ είλαη ιφγηα θαζαξά αζήκη δνθηκαζκέλν ζε πήιηλν ρσλεπηήξη,
θαζαξηζκέλν επηά θνξέο.

Eςαγγέλιο καηά Λοςκά 7:24-28
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Καη αθνχ νη απεζηαικέλνη ηνχ Ησάλλε αλαρψξεζαλ, άξρηζε λα ιέεη ζηα πιήζε γηα
ηνλ Ησάλλε: Ση βγήθαηε ζηελ έξεκν λα δείηε; Έλα θαιάκη πνπ ζαιεχεηαη απφ ηνλ άλεκν;
Αιιά, ηη βγήθαηε λα δείηε; Έλαλ άλζξσπν ληπκέλνλ κε απαιά ηκάηηα; Γέζηε, απηνί πνπ είλαη
ληπκέλνη κε πνιπηειή ηκάηηα θαη δνπλ κέζα ζε απνιαχζεηο, βξίζθνληαη κέζα ζηα βαζηιηθά
παιάηηα. Αιιά, ηη βγήθαηε λα δείηε; Έλαλ πξνθήηε; Ναη, ζαο ιέσ, θαη πεξηζζφηεξν απφ
πξνθήηε. Απηφο είλαη γηα ηνλ νπνίν είλαη γξακκέλν: «Γεο, εγψ ζηέιλσ ηνλ αγγειηνθφξν κνπ
πξηλ απφ ηελ πξνζσπηθή ζνπ παξνπζία, ν νπνίνο ζα πξνπαξαζθεπάζεη κπξνζηά ζνπ ηνλ
δξφκν ζνπ». Δπεηδή, ζαο ιέσ φηη, αλάκεζα ζ' απηνχο πνπ γελλήζεθαλ απφ γπλαίθα θαλέλαο
πξνθήηεο δελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ Ησάλλε ηνλ Βαπηηζηή εληνχηνηο, ν κηθξφηεξνο
κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ είλαη κεγαιχηεξνο απ' απηφλ.

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΡΧΜΑΙΟΤ 8:28-39
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
Καη μέξνπκε φηη φια ζπλεξγνχλ πξνο ην αγαζφ ζ' απηνχο πνπ αγαπνχλ ηνλ Θεφ,
ηνπο πξνζθαιεζκέλνπο ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Δπεηδή, φζνπο πξνγλψξηζε, απηνχο
θαη πξνφξηζε λα γίλνπλ ζχκκνξθνη κε ηελ εηθφλα ηνχ Τηνχ ηνπ, γηα λα είλαη απηφο
πξσηφηνθνο αλάκεζα ζε πνιινχο αδειθνχο θαη φζνπο πξνφξηζε, ηνχηνπο θαη θάιεζε· θαη
φζνπο θάιεζε, ηνχηνπο θαη δηθαίσζε θαη φζνπο δηθαίσζε, ηνχηνπο θαη δφμαζε. Ση ζα πνχκε,
ινηπφλ, απέλαληη ζ' απηά; Αλ ν Θεφο είλαη καδί καο, πνηνο ζα είλαη ελαληίνλ καο; Δπεηδή,
απηφο, πνπ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ Τηφ δελ ιππήζεθε, αιιά ηνλ παξέδσζε γηα ράξε φισλ καο, πψο
θαη καδί κ' απηφλ δελ ζα ραξίζεη ζε καο ηα πάληα;Πνηνο ζα θαηεγνξήζεη ηνχο εθιεθηνχο ηνχ
Θενχ; Ο Θεφο είλαη απηφο πνπ ηνπο αλαθεξχζζεη δίθαηνπο. Πνηνο ζα είλαη εθείλνο πνπ ηνπο
θαηαθξίλεη; Ο Υξηζηφο είλαη απηφο πνπ πέζαλε, επηπιένλ δε θαη αλαζηήζεθε, ν νπνίνο θαη
είλαη ζηα δεμηά ηνχ Θενχ, ν νπνίνο θαη κεζηηεχεη γηα καο. Πνηνο ζα καο ρσξίζεη απφ ηελ
αγάπε ηνχ Υξηζηνχ; Θιίςε ή ζηελνρψξηα ή δησγκφο ή πείλα ή γπκλφηεηα ή θίλδπλνο ή
κάραηξα; (Καζψο είλαη γξακκέλν: «Όηη γηα ράξε ζνπ ζαλαησλφκαζηε φιε ηελ εκέξα·
ινγαξηαζηήθακε ζαλ πξφβαηα γηα ζθαγή»). ε φια απηά, φκσο, ππεξληθνχκε, δηακέζνπ
εθείλνπ πνπ καο αγάπεζε. Δπεηδή, είκαη πεπεηζκέλνο φηη, νχηε ζάλαηνο νχηε δσή νχηε
άγγεινη νχηε αξρέο νχηε δπλάκεηο νχηε παξφληα νχηε κέιινληα νχηε χςσκα νχηε βάζνο
νχηε θάπνηα άιιε θηίζε, ζα κπνξέζεη λα καο ρσξίζεη απφ ηελ αγάπε ηνχ Θενχ, ε νπνία
ππάξρεη ζηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ ηνλ Κχξηφ καο. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε

εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
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Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Γ’ 1:1-8
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Πξεζβχηεξνο,πξνο ηνλ Γάην, ηνλ αγαπεηφ, ηνλ νπνίν εγψ αγαπψ αιεζηλά. Αγαπεηέ,
εχρνκαη ζε φια λα επνδψλεζαη θαη λα πγηαίλεηο, θαζψο επνδψλεηαη ε ςπρή ζνπ. Δπεηδή,
ράξεθα ππεξβνιηθά, πνπ έξρνληαη αδειθνί θαη δίλνπλ καξηπξία γηα ηελ πηζηφηεηά ζνπ ζηελ
αιήζεηα, θαζψο εζχ πεξπαηάο κέζα ζηελ αιήζεηα. Μεγαιχηεξε ραξά απ' απηφ δελ έρσ, απφ
ην λα αθνχσ φηη ηα δηθά κνπ παηδηά πεξπαηνχλ κέζα ζηελ αιήζεηα. Αγαπεηέ, θάλεηο έλα
άμην έξγν πηζηνχ, ζε φ,ηη θάλεηο ζηνπο αδειθνχο θαη ζηνπο μέλνπο,νη νπνίνη έδσζαλ
καξηπξία κπξνζηά ζηελ εθθιεζία γηα ηελ αγάπε ζνπ ηνπο νπνίνπο ζα θάλεηο θαιά λα ηνπο
πξνπέκςεηο κε ηξφπνλ αληάμηνλ ηνπ Θενχ. Δπεηδή, γηα ράξε ηνχ νλφκαηφο ηνπ βγήθαλ πξνο
ηα έμσ, ρσξίο λα παίξλνπλ ηίπνηε απφ ηνπο Δζληθνχο. Δκείο, ινηπφλ, νθείινπκε λα
ππνδερφκαζηε απηνχ ηνχ είδνπο ηνχο αλζξψπνπο, γηα λα γηλφκαζηε ζπλεξγνί ζηελ αιήζεηα.

Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί ν θφζκνο θαη νη
επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη
αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 15:4-9
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη φηαλ ήξζαλ ζηελ Ηεξνπζαιήκ, ηνπο ππνδέρζεθε ε εθθιεζία θαη νη απφζηνινη
θαη νη πξεζβχηεξνη, θαη αλήγγεηιαλ φζα ν Θεφο έθαλε δηακέζνπ απηψλ. Καη ζεθψζεθαλ
κεξηθνί, εθείλνη απφ ηελ παξάηαμε ησλ Φαξηζαίσλ, νη νπνίνη είραλ πηζηέςεη, θαη έιεγαλ, φηη:
Πξέπεη λα ηνπο θάλνπκε ηελ πεξηηνκή, θαη λα ηνπο παξαγγέιινπκε λα ηεξνχλ ηνλ λφκν ηνχ
Μσπζή. Καη ζπγθεληξψζεθαλ νη απφζηνινη θαη νη πξεζβχηεξνη γηα λα ζθεθζνχλ γηα ηνχην
ην πξάγκα. Ύζηεξα απφ πνιιή ζπδήηεζε, αθνχ ν Πέηξνο ζεθψζεθε, ηνπο είπε: Άλδξεο
αδειθνί, εζείο μέξεηε φηη ν Θεφο δηάιεμε κεηαμχ καο, εμαξρήο, δηακέζνπ ηνχ ζηφκαηφο κνπ
ηα έζλε λα αθνχζνπλ ηνλ ιφγν ηνχ επαγγειίνπ, θαη λα πηζηέςνπλ. Καη ν θαξδηνγλψζηεο
Θεφο έδσζε ζ' απηνχο καξηπξία, ραξίδνληαο ζ' απηνχο ην Πλεχκα ην Άγην φπσο θαη ζ'
εκάο.Καη δελ έθαλε θακηά δηάθξηζε αλάκεζα ζ' εκάο θαη ζ' απηνχο, θαζαξίδνληαο ηηο
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θαξδηέο ηνπο δηακέζνπ ηήο πίζηεο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη,

δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαλμόρ 89:52,49
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Δπινγεηφο ν Κχξηνο ζηνλ αηψλα. Ακήλ, θαη ακήλ. Πνχ είλαη, Κχξηε, ηα αξραία ειέε
ζνπ, ηα νπνία νξθίζηεθεο ζηνλ Γαβίδ κέζα ζηελ αιήζεηα ζνπ;

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 15:12-16
Απηή είλαη ε εληνιή κνπ, λα αγαπάηε ν έλαο ηνλ άιινλ, φπσο εγψ ζαο αγάπεζα.
Μεγαιχηεξε απφ ηνχηε ηελ αγάπε δελ έρεη θαλέλαο, ην λα βάιεη θάπνηνο ηελ ςπρή ηνπ γηα
ράξε ησλ θίισλ ηνπ. Δζείο είζηε θίινη κνπ, αλ θάλεηε φζα εγψ ζαο παξαγγέιισ.Γελ ζαο
ιέσ πιένλ δνχινπο, επεηδή ν δνχινο δελ μέξεη ηη θάλεη ν θχξηφο ηνπ· εζάο, φκσο, ζαο
απνθάιεζα θίινπο, επεηδή φια φζα άθνπζα απφ ηνλ Παηέξα κνπ, ζαο ηα θαλέξσζα. Δζείο
δελ δηαιέμαηε εκέλα, αιιά εγψ δηάιεμα εζάο, θαη ζαο δηέηαμα, γηα λα πάηε εζείο θαη λα
θάλεηε θαξπφ, θαη ν θαξπφο ζαο λα κέλεη ψζηε, φ,ηη αλ δεηήζεηε απφ ηνλ Παηέξα ζην φλνκά
κνπ, λα ζαο ην δψζεη.

ΗΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΒΓΟΜΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
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ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 132:4,5
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γελ ζα δψζσ χπλν ζηα κάηηα κνπ, λπζηαγκφ ζηα βιέθαξά κνπ, κέρξηο φηνπ βξσ
ηφπν γηα ηνλ Κχξην, θαηνηθία γηα ηνλ ηζρπξφ Θεφ ηνχ Ηαθψβ».

Eςαγγέλιο καηά Λοςκά 8:22-25
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ζε κηα απφ ηηο εκέξεο εθείλεο κπήθε κέζα ζε έλα πινίν απηφο θαη νη καζεηέο
ηνπ θαη ηνπο είπε: Αο πεξάζνπκε ζηελ αληίπεξα πιεπξά ηήο ιίκλεο. Καη ζεθψζεθαλ. Καη
ελψ έπιεαλ, απνθνηκήζεθε. Καη ζηε ιίκλε θαηέβεθε έλαο αλεκνζηξφβηινο θαη ην πινίν
γέκηδε, θαη θηλδχλεπαλ. Καη αθνχ ήξζαλ θνληά ηνπ, ηνλ μχπλεζαλ, ιέγνληαο: Κχξηε, Κχξηε,
ραλφκαζηε. Καη εθείλνο, αθνχ ζεθψζεθε, επηηίκεζε ηνλ άλεκν θαη ηελ ηαξαρή ηνχ λεξνχ
θαη ζηακάηεζαλ, θαη έγηλε γαιήλε. Καη ηνπο είπε: Πνχ είλαη ε πίζηε ζαο; Καη ελψ
θνβήζεθαλ, ζαχκαζαλ, ιέγνληαο αλακεηαμχ ηνπο: Πνηνο είλαη, ινηπφλ, απηφο πνπ θαη ηνπο
αλέκνπο πξνζηάδεη, θαη ην λεξφ, θαη ππαθνχλ ζ' απηφλ.

ΟΡΘΡΟ
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Φαλμόρ 91:13,14
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα παηήζεηο επάλσ ζε ιηνληάξη θαη επάλσ ζε νρηά ζα θαηαπαηήζεηο ιηνληαξάθη θαη
δξάθνληα. Δπεηδή, έβαιε ηελ αγάπε ηνπ ζε κέλα, γη' απηφ ζα ηνλ ιπηξψζσ ζα ηνλ πςψζσ,
επεηδή γλψξηζε ην φλνκά κνπ.

Δςαγγελιο καηα Λοςκά 8:1-3
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη χζηεξα απ' απηά, απηφο πεξλνχζε κέζα απφ θάζε πφιε θαη θσκφπνιε,
θεξχηηνληαο θαη θέξλνληαο ην ραξκφζπλν άγγεικα γηα ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ θαη νη δψδεθα
ήζαλ καδί ηνπ θαη κεξηθέο γπλαίθεο, πνπ είραλ ζεξαπεπζεί απφ πνλεξά πλεχκαηα θαη
αζζέλεηεο, ε Μαξία, πνπ ιεγφηαλ Μαγδαιελή, απφ ηελ νπνία είραλ βγεη επηά δαηκφληα, θαη
ε Ησάλλα, ε γπλαίθα ηνχ Υνπδά, ηνπ επηηξφπνπ ηνχ Ζξψδε, θαη ε νπζάλλα, θαη πνιιέο
άιιεο, πνπ ηνλ ππεξεηνχζαλ απφ ηα ππάξρνληά ηνπο.

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΤ Α’ 14:5-11
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Κνξηλζίνπο,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
Θέισ, κάιηζηα, φινη λα κηιάηε γιψζζεο, πεξηζζφηεξν φκσο λα πξνθεηεχεηε
επεηδή, απηφο πνπ πξνθεηεχεη είλαη κεγαιχηεξνο παξά απηφο πνπ κηιάεη κε γιψζζεο, εθηφο
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αλ δηεξκελεχεη, γηα λα πάξεη νηθνδνκή ε εθθιεζία. Καη ηψξα, αδειθνί, αλ έξζσ ζε ζαο
κηιψληαο κε γιψζζεο, ηη ζα ζαο σθειήζσ, αλ δελ ζαο κηιήζσ ή κε απνθάιπςε ή κε γλψζε
ή κε πξνθεηεία ή κε δηδαζθαιία; Καη ηα άςπρα, φηαλ δίλνπλ θσλή, είηε απιφο είηε θηζάξα,
αλ δελ δψζνπλ μερσξηζκέλνπο ηνχο ήρνπο, πψο ζα γλσξηζηεί απηφ πνπ παίδεηαη κε ηνλ απιφ
ή κε ηελ θηζάξα; Δπεηδή, αλ ε ζάιπηγγα δψζεη αζαθή θσλή, πνηνο ζα εηνηκαζηεί γηα
πφιεκν; Έηζη θη εζείο, αλ δηακέζνπ ηήο γιψζζαο δελ δψζεηε κηα επθαηάιεπηε θσλή, πψο ζα
γλσξηζηεί απηφ πνπ ιέγεηαη; Δπεηδή, ζα κηιάηε ζηνλ αέξα. Τπάξρνπλ, αο πνχκε, ηφζα πνιιά
είδε γισζζψλ κέζα ζηνλ θφζκν, θαη θαλέλα απ' απηά δελ είλαη ρσξίο ζεκαζία. Αλ, ινηπφλ,
δελ γλσξίζσ ηε ζεκαζία ηήο θσλήο, ζα είκαη βάξβαξνο ζ' απηφλ πνπ κηιάεη, θαη εθείλνο πνπ
κηιάεη, βάξβαξνο ζε κέλα. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο

θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Η Δπιζηολή ηος Αποζηόλος Ιυάννη Γ’ 1:10-14
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γη' απηφ, φηαλ έξζσ ζα ηνπ ππελζπκίζσ ηα έξγα ηνπ, απηά πνπ θάλεη, θιπαξψληαο
ελαληίνλ καο κε πνλεξά ιφγηα θαη κε αξθνχκελνο ζ' απηά, νχηε απηφο δέρεηαη ηνπο
αδειθνχο, αιιά θη απηνχο πνπ ζέινπλ λα ηνπο δερζνχλ, ηνπο εκπνδίδεη, θαη ηνπο βγάδεη έμσ
απφ ηελ εθθιεζία. Αγαπεηέ, κε κηκείζαη ην θαθφ, αιιά ην αγαζφ. Απηφο πνπ πξάηηεη ην
αγαζφ, είλαη απφ ηνλ Θεφ απηφο πνπ πξάηηεη ην θαθφ, δελ είδε ηνλ Θεφ. Γηα ηνλ Γεκήηξην
δίλεηαη θαιή καξηπξία απφ φινπο, θαη απφ ηελ ίδηα ηελ αιήζεηα θη εκείο, φκσο, δίλνπκε
καξηπξία, θαη μέξεηε φηη ε καξηπξία καο είλαη αιεζηλή. Πνιιά είρα λα γξάθσ αιιά, δελ
ζέισ λα ζνπ γξάςσ κε κειάλη θαη θάιακν ειπίδσ, φκσο, γξήγνξα λα ζε δσ, θαη ζα
κηιήζνπκε ζηφκα κε ζηφκα. Δηξήλε ζε ζέλα. ε ραηξεηνχλ νη θίινη. Υαηξέηα ηνχο θίινπο
έλαλ-έλαλ νλνκαζηηθά. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί

ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 15:7-12
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ύζηεξα απφ πνιιή ζπδήηεζε, αθνχ ν Πέηξνο ζεθψζεθε, ηνπο είπε: Άλδξεο αδειθνί,
εζείο μέξεηε φηη ν Θεφο δηάιεμε κεηαμχ καο, εμαξρήο, δηακέζνπ ηνχ ζηφκαηφο κνπ ηα έζλε
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λα αθνχζνπλ ηνλ ιφγν ηνχ επαγγειίνπ, θαη λα πηζηέςνπλ. Καη ν θαξδηνγλψζηεο Θεφο έδσζε
ζ' απηνχο καξηπξία, ραξίδνληαο ζ' απηνχο ην Πλεχκα ην Άγην φπσο θαη ζ' εκάο. Καη δελ
έθαλε θακηά δηάθξηζε αλάκεζα ζ' εκάο θαη ζ' απηνχο, θαζαξίδνληαο ηηο θαξδηέο ηνπο
δηακέζνπ ηήο πίζηεο. Σψξα, ινηπφλ, γηαηί πεηξάδεηε ηνλ Θεφ, επηβάιινληαο δπγφ ζηνλ
ηξάρειν ησλ καζεηψλ, πνπ νχηε νη παηέξεο καο νχηε εκείο δελ κπνξέζακε λα βαζηάμνπκε;
Αιιά, δηακέζνπ ηήο ράξεο ηνχ Κπξίνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ πηζηεχνπκε φηη ζα ζσζνχκε, φπσο
αθξηβψο θαη εθείλνη. Καη νιφθιεξν ην πιήζνο ζηψπεζε, θαη άθνπγαλ ηνλ Βαξλάβα θαη ηνλ
Παχιν λα εμηζηνξνχλ φζα ζεκεία θαη ηέξαηα ν Θεφο έθαλε δηακέζνπ απηψλ αλάκεζα ζηα
έζλε. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαλμόρ 31:16,17
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Δπίιακςε ην πξφζσπφ ζνπ επάλσ ζηνλ δνχιν ζνπ ζψζε κε κέζα ζην έιεφο ζνπ.
Κχξηε, αο κε ληξνπηαζηψ, επεηδή ζε επηθαιέζηεθα.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 15:17-25
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Απηά ζαο παξαγγέιισ, λα αγαπάηε ν έλαο ηνλ άιινλ. Αλ ν θφζκνο ζάο κηζεί, λα
μέξεηε φηη πξσηχηεξα απφ ζαο κίζεζε εκέλα. Αλ ήζαζηαλ απφ ηνλ θφζκν, ν θφζκνο ζα
αγαπνχζε ην δηθφ ηνπ επεηδή, φκσο, δελ είζηε απφ ηνλ θφζκν, αιιά εγψ ζαο δηάιεμα απφ
ηνλ θφζκν, γη' απηφ ν θφζκνο ζάο κηζεί. Να ζπκάζηε ηνλ ιφγν, πνπ εγψ ζαο είπα: Γελ
ππάξρεη δνχινο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ θχξηφ ηνπ. Αλ εκέλα έζεζαλ ππφ δησγκφ, ζα ζέζνπλ
ππφ δησγκφ θαη ζαο αλ θχιαμαλ ηνλ ιφγν κνπ, ζα θπιάμνπλ θαη ηνλ δηθφ ζαο. Αιιά, φια
απηά ζα ηα θάλνπλ ζε ζαο εμαηηίαο ηνχ νλφκαηφο κνπ, επεηδή δελ μέξνπλ απηφλ πνπ κε
απέζηεηιε. Αλ δελ είρα έξζεη θαη δελ ηνπο είρα κηιήζεη, δελ ζα είραλ ακαξηία· ηψξα, φκσο,
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δελ έρνπλ πξφθαζε γηα ηελ ακαξηία ηνπο. Δθείλνο πνπ κηζεί εκέλα, κηζεί θαη ηνλ Παηέξα
κνπ. Αλ δελ είρα θάλεη αλάκεζά ηνπο ηα έξγα, πνπ θαλέλαο άιινο δελ έθαλε, δελ ζα είραλ
ακαξηία ηψξα, φκσο, θαη είδαλ, θαη κίζεζαλ, θαη εκέλα θαη ηνλ Παηέξα κνπ. Αιιά, απηφ
έγηλε, γηα λα εθπιεξσζεί ν ιφγνο πνπ είλαη γξακκέλνο κέζα ζηνλ λφκν ηνπο, φηη: «Με
κίζεζαλ ρσξίο αηηία».

ΗΜΔΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΒΓΟΜΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 42:8
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σελ εκέξα ν Κχξηνο ζα πξνζηάμεη ην έιεφο ηνπ θαη ηε λχρηα ην ηξαγνχδη ηνπ ζα
είλαη καδί κνπ.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 11:24-26
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Όηαλ ην αθάζαξην πλεχκα βγεη απφ ηνλ άλζξσπν, δηέξρεηαη κέζα απφ άλπδξνπο
ηφπνπο θαη δεηάεη αλάπαπζε θαη κε βξίζθνληαο, ιέεη: Αο γπξίζσ ζην ζπίηη κνπ, απ' φπνπ
βγήθα. Καη φηαλ έξζεη, ην βξίζθεη ζθνππηζκέλν θαη ζηνιηζκέλν. Σφηε, πεγαίλεη θαη παίξλεη
άιια επηά πλεχκαηα, πνλεξφηεξα απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη αθνχ κπνπλ κέζα, θαηνηθνχλ εθεί·
θαη γίλνληαη ηα ηειεπηαία εθείλνπ ηνχ αλζξψπνπ ρεηξφηεξα απφ ηα πξψηα.

ΟΡΘΡΟ
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Φαλμόρ 119:96,89
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ε θάζε ηειεηφηεηα είδα φξην ν λφκνο ζνπ, φκσο, είλαη ππεξβνιηθά πιαηχο. Κχξηε, ν
ιφγνο ζνπ παξακέλεη γηα πάληα ζηνλ νπξαλφ ζηνλ αηψλα

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 8:18-21
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Πξνζέρεηε, ινηπφλ, πψο αθνχηε επεηδή, φπνηνο έρεη, ζα ηνπ δνζεί θαη φπνηνο δελ
έρεη, θαη εθείλν πνπ λνκίδεη φηη έρεη, ζα ηνπ αθαηξεζεί. Καη ήξζαλ ζ' απηφλ ε κεηέξα ηνπ θαη
νη αδειθνί ηνπ, θαη δελ κπνξνχζαλ λα ηνλ πιεζηάζνπλ εμαηηίαο ηνχ πιήζνπο.Καη ηνπ
αλαγγέιζεθε απφ κεξηθνχο, ιέγνληαο: Ζ κεηέξα ζνπ θαη νη αδειθνί ζνπ ζηέθνληαη έμσ,
ζέινληαο λα ζε δνπλ. Καη εθείλνο, απαληψληαο, είπε ζ' απηνχο: Μεηέξα κνπ θαη αδειθνί
κνπ είλαη απηνί, πνπ αθνχλ ηνλ ιφγν ηνχ Θενχ θαη ηνλ εθηεινχλ.

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΤ Α’ 14:12-17
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Κνξηλζίνπο,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
Έηζη θη εζείο, επεηδή είζηε δεισηέο πλεπκαηηθψλ ραξηζκάησλ, δεηάηε λα
πεξηζζεχεηε ζ' απηά γηα ηελ νηθνδνκή ηήο εθθιεζίαο. Γη' απηφ, απηφο πνπ κηιάεη κε γιψζζα,
αο πξνζεχρεηαη γηα λα γίλεη ηθαλφο λα δηεξκελεχεη. Δπεηδή, αλ πξνζεχρνκαη κε γιψζζα, ην
πλεχκα κνπ πξνζεχρεηαη, αιιά ν λνπο κνπ κέλεη αθαξπνθφξεηνο. Ση πξέπεη, ινηπφλ; Θα
πξνζεπρεζψ κε ην πλεχκα, ζα πξνζεπρεζψ φκσο θαη κε ηνλ λνπ ζα ςάιισ κε ην πλεχκα, ζα
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ςάιισ φκσο θαη κε ηνλ λνπ. Δπεηδή, αλ δνμνινγήζεηο κε ην πλεχκα, εθείλνο πνπ έρεη ηελ
ηάμε ηνχ ηδηψηε, πψο ζα πεη ην Ακήλ ζηελ επραξηζηία ζνπ, κε μέξνληαο ηη ιεο; Δπεηδή, εζχ
κελ θαιψο επραξηζηείο, ν άιινο φκσο δελ νηθνδνκείηαη. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο

αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΟΤΓΑ 1:22-25
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ηνχδα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Καη άιινπο κελ ειεείηε, θάλνληαο δηάθξηζε άιινπο, δε, ζψδεηε κε θφβν,
αξπάδνληάο ηνπο απφ ηε θσηηά, κηζψληαο θαη ηνλ κνιπζκέλν απφ ηε ζάξθα ρηηψλα. '
απηφλ, φκσο, πνπ κπνξεί λα ζαο θπιάμεη άπηαηζηνπο, θαη λα ζαο ζηήζεη κπξνζηά ζηε δφμα
ηνπ, ρσξίο ςεγάδη, κε αγαιιίαζε, ζηνλ κφλν ζνθφ Θεφ, ηνλ σηήξα καο, αο είλαη δφμα θαη
κεγαινζχλε, θπξηαξρία θαη εμνπζία, θαη ηψξα θαη ζε φινπο ηνχο αηψλεο. Ακήλ. Μελ

αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 15:13-18
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη αθνχ απηνί ζηψπεζαλ, απνθξίζεθε ν Ηάθσβνο, ιέγνληαο: Άλδξεο αδειθνί,
αθνχζηε κε: Ο πκεψλ θαλέξσζε κε πνηνλ ηξφπν ν Θεφο επηζθέθζεθε θαη' αξράο ηα έζλε,
ψζηε λα πάξεη απ' απηά ιαφ γηα ην φλνκά ηνπ. Καη κε ηνχην ζπκθσλνχλ ηα ιφγηα ησλ
πξνθεηψλ, φπσο είλαη γξακκέλν: «Καη χζηεξα απ' απηά ζα επηζηξέςσ θαη ζα αλνηθνδνκήζσ
ηε ζθελή ηνχ Γαβίδ, πνπ έρεη πέζεη θαη ηα θαηεδαθηζκέλα ηεο ζα ηα αλνηθνδνκήζσ, θαη ζα
ηελ αλνξζψζσ. γηα λα εθδεηήζνπλ ηνλ Κχξην νη ππφινηπνη ησλ αλζξψπσλ, θαη φια ηα έζλε,
επάλσ ζηα νπνία θαιείηαη ην φλνκά κνπ, ιέεη ν Κχξηνο, ν νπνίνο θάλεη φια απηά». Απφ ηνλ
αηψλα είλαη γλσζηά ζηνλ Θεφ φια ηα έξγα ηνπ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,

απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαλμόρ 25:1-3
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ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ε ζέλα,Κχξηε, χςσζα ηελ ςπρή κνπ. Θεέ κνπ, ζε ζέλα έιπηζα. Αο κε ληξνπηαζηψ,
αο κε ραξνχλ επάλσ κνπ νη ερζξνί κνπ. ίγνπξα, φινη εθείλνη πνπ ζε πξνζκέλνπλ δελ ζα
ληξνπηαζηνχλ.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 7:37-39
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη θαηά ηε κεγάιε ηειεπηαία εκέξα ηήο γηνξηήο, ν Ηεζνχο ζηεθφηαλ, θαη έθξαμε
ιέγνληαο: Αλ θάπνηνο δηςάεη, αο έξρεηαη ζε κέλα, θαη αο πίλεη φπνηνο πηζηεχεη ζε κέλα, φπσο
είπε ε γξαθή, πνηάκηα απφ δσληαλφ λεξφ ζα ξεχζνπλ απφ ηελ θνηιηά ηνπ. (Απηφ ην έιεγε
γηα ην Πλεχκα, πνπ επξφθεηην λα παίξλνπλ απηνί πνπ πηζηεχνπλ ζ' απηφλ· επεηδή, δελ ήηαλ
αθφκα δνζκέλν ην Άγην Πλεχκα γηα ηνλ ιφγν φηη, ν Ηεζνχο δελ είρε αθφκα δνμαζηεί).

ΗΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΒΓΟΜΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμόρ 107:2, 3
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Έηζη αο ιέλε νη ιπηξσκέλνη ηνχ Κπξίνπ, πνπ ηνπο ιχηξσζε απφ ην ρέξη ηνχ ερζξνχ
θαη ηνπο ζπγθέληξσζε απφ ηηο ρψξεο, απφ ηνλ βνξξά θαη απφ ηνλ λφην.

Δςαγγέλιο καηά Λοςκά 8:40-56
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη φηαλ ν Ηεζνχο επέζηξεςε, ηνλ ππνδέρζεθε ην πιήζνο επεηδή, φινη βξίζθνληαλ
εθεί πεξηκέλνληαο απηφλ. Καη μάθλνπ, ήξζε έλαο άλζξσπνο, κε ην φλνκα Ηάεηξνο, πνπ ήηαλ
άξρνληαο ηεο ζπλαγσγήο, θαη πέθηνληαο ζηα πφδηα ηνχ Ηεζνχ, ηνλ παξαθαινχζε λα κπεη
κέζα ζην ζπίηη ηνπ·επεηδή, είρε κηα κνλνγελή ζπγαηέξα, πεξίπνπ δψδεθα ρξφλσλ, θη απηή
πέζαηλε. Καη ελψ πνξεπφηαλ, ηα πιήζε ηνλ ζπκπίεδαλ.Καη κηα γπλαίθα, πνπ γηα δψδεθα
ρξφληα είρε αηκνξξαγία, ε νπνία δαπάλεζε ζε γηαηξνχο νιφθιεξε ηελ πεξηνπζία ηεο, δελ
κπφξεζε λα ζεξαπεπζεί απφ θαλέλαλ, θαζψο πιεζίαζε απφ πίζσ, άγγημε ηελ άθξε ηνχ
ηκαηίνπ ηνπ· θη ακέζσο ζηακάηεζε ε αηκνξξαγία ηεο. Καη ν Ηεζνχο είπε: Πνηνο κε άγγημε;
Καη ελψ φινη αξλνχληαλ, είπε ν Πέηξνο, θαη εθείλνη πνπ ήζαλ καδί ηνπ: Κχξηε, ηα πιήζε ζε
ζπκπηέδνπλ, θαη ζε ζπλζιίβνπλ, θαη ιεο: Πνηνο κε άγγημε; Καη ν Ηεζνχο είπε: Κάπνηνο κε
άγγημε· επεηδή, εγψ θαηάιαβα φηη δχλακε βγήθε απφ κέλα. Καη ε γπλαίθα, φηαλ είδε φηη δελ
θξχθηεθε, ήξζε ηξέκνληαο, θαη πέθηνληαο κπξνζηά ηνπ, αλήγγεηιε ζ' απηφλ κπξνζηά ζε
νιφθιεξν ηνλ ιαφ γηα πνηα αηηία ηνλ άγγημε, θαη φηη ακέζσο γηαηξεχηεθε.Καη εθείλνο ηήο
είπε: Θπγαηέξα κνπ, έρε ζάξξνο, ε πίζηε ζνπ ζε έζσζε πήγαηλε ζε εηξήλε. Καη ελψ αθφκα
κηινχζε, έξρεηαη θάπνηνο απφ ηνλ αξρηζπλάγσγν, ιέγνληάο ηνπ φηη: Ζ ζπγαηέξα ζνπ πέζαλε·
κε ελνριείο ηνλ δάζθαιν. Καη ν Ηεζνχο, αθνχγνληαο, απάληεζε ζ' απηφλ, ιέγνληαο: Με
θνβάζαη κφλνλ πίζηεπε, θαη ζα ζσζεί. Καη φηαλ κπήθε κέζα ζην ζπίηη, δελ άθεζε θαλέλαλ
λα κπεη κέζα, παξά κνλάρα ηνλ Πέηξν θαη ηνλ Ηάθσβν θαη ηνλ Ησάλλε, θαη ηνλ παηέξα ηήο
θφξεο θαη ηε κεηέξα.Καη φινη έθιαηγαλ, θαη ηε ζξελνχζαλ. Καη εθείλνο είπε: Με θιαίηε δελ
πέζαλε, αιιά θνηκάηαη. Καη γεινχζαλ γη' απηφλ εηξσληθά, μέξνληαο φηη είρε πεζάλεη.Δθείλνο,
φκσο, αθνχ ηνπο έβγαιε φινπο έμσ, θαη πηάλνληαο ην ρέξη ηεο, θψλαμε, ιέγνληαο:
Κνξηηζάθη, ζήθσ επάλσ. Καη ην πλεχκα ηεο επέζηξεςε, θαη αλαζηήζεθε ακέζσο θαη
πξφζηαμε λα ηεο δνζεί λα θάεη. Καη νη γνλείο ηεο εθπιάγεθαλ θαη εθείλνο παξήγγεηιε ζ'
απηνχο, λα κε πνπλ ην γεγνλφο ζε θαλέλαλ.

ΟΡΘΡΟ
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Φαλμόρ 33:5,6
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ζ γε είλαη γεκάηε απφ ην έιενο ηνπ Κπξίνπ. Με ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ έγηλαλ νη
νπξαλνί, θαη κε ηελ πλνή ηνχ ζηφκαηφο ηνπ νιφθιεξε ε ζηξαηηά ηνπο.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 17:1-13
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Απηά κίιεζε ν Ηεζνχο, θαη χςσζε ηα κάηηα ηνπ ζηνλ νπξαλφ, θαη είπε: Παηέξα,
ήξζε ε ψξα δφμαζε ηνλ Τηφ ζνπ, γηα λα ζε δνμάζεη θαη ν Τηφο ζνπθαζψο ηνπ έδσζεο
εμνπζία επάλσ ζε θάζε ζάξθα, γηα λα δψζεη αηψληα δσή ζε φινπο φζνπο έδσζεο ζ' απηφλ.
Κη απηή είλαη ε αηψληα δσή, ην λα γλσξίδνπλ εζέλα ηνλ κφλνλ αιεζηλφ Θεφ, θαη εθείλνλ ηνλ
νπνίνλ απέζηεηιεο, ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ.Δγψ ζε δφμαζα επάλσ ζηε γε· ην έξγν, πνπ κνπ
έδσζεο λα θάλσ, ην ηειείσζα. Καη, ηψξα, εζχ Παηέξα, δφμαζέ κε θνληά ζνπ, κε ηε δφμα
πνπ είρα θνληά ζε ζέλα, πξηλ γίλεη ν θφζκνο. Φαλέξσζα ην φλνκά ζνπ ζηνπο αλζξψπνπο,
πνπ κνπ έδσζεο απφ ηνλ θφζκν. Γηθνί ζνπ ήζαλ, θαη ηνπο έδσζεο ζε κέλα, θαη θχιαμαλ ηνλ
ιφγν ζνπ.Σψξα, γλψξηζαλ φηη φια φζα κνπ έδσζεο είλαη απφ ζέλα επεηδή, ηα ιφγηα πνπ κνπ
έδσζεο, ηα έδσζα ζ' απηνχο θη απηνί δέρζεθαλ, θαη γλψξηζαλ αιεζηλά φηη απφ ζέλα εμήιζα·
θαη πίζηεςαλ φηη εζχ κε απέζηεηιεο. Δγψ γη' απηνχο παξαθαιψ· δελ παξαθαιψ γηα ηνλ
θφζκν, αιιά γηα εθείλνπο ηνπο νπνίνπο κνπ έδσζεο, επεηδή δηθνί ζνπ είλαη. Καη φια ηα δηθά
κνπ, δηθά ζνπ είλαη, θαη ηα δηθά ζνπ, δηθά κνπ θαη δνμάζηεθα κέζα ζ' απηνχο. Καη δελ είκαη
πιένλ κέζα ζηνλ θφζκν, αιιά απηνί είλαη κέζα ζηνλ θφζκν, θαη εγψ έξρνκαη ζε ζέλα.
Παηέξα άγηε, θχιαμέ ηνπο ζην φλνκά ζνπ, απηνχο πνπ κνπ έδσζεο, γηα λα είλαη έλα, φπσο
εκείο. Όηαλ εγψ ήκνπλ καδί ηνπο κέζα ζηνλ θφζκν, εγψ ηνπο δηαθχιαγα ζην φλνκά ζνπ
δηαθχιαμα εθείλνπο πνπ κνπ έδσζεο, θαη θαλέλαο απ' απηνχο δελ ράζεθε, παξά κνλάρα ν
γηνο ηήο απψιεηαο, γηα λα εθπιεξσζεί ε γξαθή. Σψξα, φκσο, έξρνκαη ζε ζέλα, θη απηά ηα
κηιάσ κέζα ζηνλ θφζκν, γηα λα έρνπλ ηε ραξά κνπ κέζα ηνπο πιήξε.
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ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΤ Α’ 13:1-13 , 14:1-4
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Κνξηλζίνπο,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
Αλ κηιάσ ηηο γιψζζεο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ αγγέισλ, αιιά δελ έρσ αγάπε, έγηλα
έλα θνκκάηη ραιθφο πνπ βγάδεη ήρνπο ή έλα θχκβαιν πνπ μεθνπθαίλεη. Καη αλ έρσ
πξνθεηεία, θαη γλσξίδσ φια ηα κπζηήξηα θαη φιε ηε γλψζε, θαη αλ έρσ φιε ηελ πίζηε, ψζηε
λα κεηαηνπίδσ βνπλά, αιιά δελ έρσ αγάπε, δελ είκαη ηίπνηε. Καη αλ δηαλείκσ φια ηα
ππάξρνληά κνπ, θαη αλ παξαδψζσ ην ζψκα κνπ γηα λα θαψ, αιιά δελ έρσ αγάπε, ηίπνηε δελ
σθεινχκαη. Ζ αγάπε καθξνζπκεί, αγαζνπνηεί ε αγάπε δελ θζνλεί· ε αγάπε δελ απζαδηάδεη,
δελ ππεξεθαλεχεηαη, δελ θέξεηαη κε απξέπεηα, δελ δεηάεη ηα δηθά ηεο, δελ εμάπηεηαη, δελ
ζπιινγίδεηαη ην θαθφ δελ ραίξεηαη ζηελ αδηθία, ζπγραίξεη φκσο ζηελ αιήζεηα. Όια ηα
αλέρεηαη, φια ηα πηζηεχεη, φια ηα ειπίδεη, φια ηα ππνκέλεη. Ζ αγάπε δελ μεπέθηεη πνηέ ηα
άιια, φκσο, είηε πξνθεηείεο είλαη, ζα θαηαξγεζνχλ είηε γιψζζεο, ζα ζηακαηήζνπλ είηε
γλψζε, ζα θαηαξγεζεί επεηδή, θαηά κέξνο γλσξίδνπκε, θαη θαηά κέξνο πξνθεηεχνπκε φηαλ,
φκσο, έξζεη ην ηέιεην, ηφηε ην θαηά κέξνο ζα θαηαξγεζεί. Όηαλ ήκνπλ λήπηνο, κηινχζα σο
λήπηνο, ζθεθηφκνπλ σο λήπηνο, είρα θξίζε σο λήπηνο φηαλ, φκσο, έγηλα άλδξαο, έβαια θαηά
κέξνο εθείλα πνπ έρεη ην λήπην. Δπεηδή, ηψξα βιέπνπκε ζαλ κέζα απφ έλα ζακπφ θάηνπηξν,
κε ηξφπν αηληγκαηψδε, ηφηε φκσο ζα βιέπνπκε πξφζσπν πξνο πξφζσπν ηψξα γλσξίδσ θαηά
κέξνο, ηφηε φκσο ζα γλσξίζσ θαζψο θαη γλσξίζηεθα. Ώζηε, ηψξα, κέλεη πίζηε, ειπίδα,
αγάπε, απηά ηα ηξία φκσο, απ' απηά, κεγαιχηεξε είλαη ε αγάπε. Αθνινπζείηε ηελ αγάπε· θαη
δεηάηε κε δήιν ηα πλεπκαηηθά ραξίζκαηα, πεξηζζφηεξν φκσο ην λα πξνθεηεχεηε. Δπεηδή,
απηφο πνπ κηιάεη κε γιψζζα, δελ κηιάεη ζε αλζξψπνπο, αιιά ζηνλ Θεφ· επεηδή, θαλέλαο δελ
ηνλ αθνχεη, αιιά κε ην πλεχκα ηνπ κηιάεη κπζηήξηα εθείλνο, φκσο, πνπ πξνθεηεχεη, κηιάεη
ζηνπο αλζξψπνπο γηα νηθνδνκή θαη πξνηξνπή θαη παξεγνξηά. Απηφο πνπ κηιάεη κε γιψζζα,
νηθνδνκεί ηνλ εαπηφ ηνπ· ελψ απηφο πνπ πξνθεηεχεη, νηθνδνκεί ηελ εθθιεζία. Ζ ράξε ηνπ

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

Δπιζηολή ηος αποζηόλος Ιυάννη Α’ 2:12-17
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Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γξάθσ ζε ζαο, παηδάθηα, επεηδή ζπγρσξήζεθαλ νη ακαξηίεο ζαο, γηα ράξε ηνχ
νλφκαηφο ηνπ. Γξάθσ ζε ζαο, παηέξεο, επεηδή γλσξίζαηε εθείλνλ πνπ ππήξρε εμαξρήο.
Γξάθσ ζε ζαο, λεαξνί, επεηδή ληθήζαηε ηνλ πνλεξφ· γξάθσ ζε ζαο, παηδάθηα, επεηδή
γλσξίζαηε ηνλ παηέξα. Έγξαςα ζε ζαο, παηέξεο, επεηδή γλσξίζαηε εθείλνλ πνπ ππήξρε
εμαξρήο· έγξαςα ζε ζαο, λεαξνί, επεηδή είζηε δπλαηνί θαη ν ιφγνο ηνχ Θενχ κέλεη κέζα ζαο
θαη ληθήζαηε ηνλ πνλεξφ. Με αγαπάηε ηνλ θφζκν, νχηε απηά πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνλ
θφζκν. Αλ θάπνηνο αγαπάεη ηνλ θφζκν, ε αγάπε ηνχ Παηέξα δελ ππάξρεη κέζα ζ' απηφλ
επεηδή, θάζε ηη πνπ ππάξρεη ζηνλ θφζκν: Ζ επηζπκία ηήο ζάξθαο θαη ε επηζπκία ησλ καηηψλ
θαη ε αιαδνλεία ηνχ βίνπ, δελ είλαη απφ ηνλ Παηέξα, αιιά είλαη απφ ηνλ θφζκν. Καη ν
θφζκνο παξέξρεηαη θαη ε επηζπκία ηνπ εθείλνο, φκσο, πνπ πξάηηεη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ,
κέλεη ζηνλ αηψλα. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί ν

θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη, ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 1:15-26
Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη θαηά ηηο εκέξεο απηέο, ν Πέηξνο, αθνχ ζεθψζεθε ζην κέζνλ ησλ καζεηψλ,
είπε, (ν δε αξηζκφο ησλ παξφλησλ εθεί ήηαλ πεξίπνπ 120): Άλδξεο αδειθνί, έπξεπε λα
εθπιεξσζεί ε γξαθή απηή, πνπ ην Άγην Πλεχκα είρε πξνείπεη δηακέζνπ ηνχ ζηφκαηνο ηνπ
Γαβίδ γηα ηνλ Ηνχδα, ν νπνίνο έγηλε νδεγφο ζ' απηνχο πνπ ζπλέιαβαλ ηνλ Ηεζνχ·επεηδή, ήηαλ
ζπγθαηαξηζκεκέλνο κε καο, θαη πήξε ηε κεξίδα απηήο ηήο δηαθνλίαο. Απηφο, ινηπφλ,
απέθηεζε έλα ρσξάθη απφ ηνλ κηζζφ ηήο αδηθίαο, θαη αθνχ έπεζε κπξνχκπηα, ζρίζηεθε ζην
κέζνλ, θαη μερχζεθαλ φια ηα εληφζζηά ηνπ·θαη έγηλε γλσζηφ ζε φινπο φζνπο θαηνηθνχλ
ζηελ Ηεξνπζαιήκ, ψζηε ην ρσξάθη εθείλν νλνκάζηεθε ζηε δηθή ηνπο δηάιεθην: Αθειδακά,
δειαδή: Υσξάθη αίκαηνο. Δπεηδή, είλαη γξακκέλν ζην βηβιίν ησλ Φαικψλ: «Αο γίλεη ε
θαηνηθία ηνπ έξεκε, θαη αο κε ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα θαηνηθεί ζ' απηή», θαη: «Άιινο αο
πάξεη ηελ επηζθνπή ηνπ». Πξέπεη, ινηπφλ, απφ ηνπο άλδξεο, πνπ ζπκπαξαβξέζεθαλ καδί καο
θαζφιν ηνλ θαηξφ, θαηά ηνλ νπνίν ν Κχξηνο Ηεζνχο κπήθε θαη βγήθε αλάκεζά καο,
αξρίδνληαο απφ ην βάπηηζκα ηνπ Ησάλλε κέρξη ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία αλαιήθζεθε απφ
καο, έλαο απφ ηνχηνπο λα γίλεη καδί καο κάξηπξαο ηεο αλάζηαζήο ηνπ. Καη έζηεζαλ δχν, ηνλ
Ησζήθ, ηνλ νλνκαδφκελν Βαξζαβά, πνπ απνθιήζεθε Ηνχζηνο, θαη ηνλ Μαηζία. Καη αθνχ
πξνζεπρήζεθαλ, είπαλ: Δζχ, Κχξηε, θαξδηνγλψζηε φισλ, αλάδεημε έλαλ απφ ηνχηνπο ηνχο
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δχν, πνπ ηνλ δηάιεμεο,γηα λα πάξεη ηε κεξίδα απηήο ηεο δηαθνλίαο θαη απνζηνιήο, απφ ηελ
νπνία ν Ηνχδαο μέπεζε γηα λα πάεη ζηνλ ηφπν ηνπ. Καη έδσζαλ ηνπο θιήξνπο ηνπο θαη ν
θιήξνο έπεζε ζηνλ Μαηζία, θαη ζπγθαηαςεθίζηεθε καδί κε ηνπο έληεθα απνζηφινπο. Ο

ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη
ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαλμόρ 108:3,4
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα ζε επαηλέζσ, Κχξηε, αλάκεζα ζηνπο ιανχο, θαη ζα ςαικσδψ ζε ζέλα αλάκεζα
ζηα έζλε επεηδή, ην έιεφο ζνπ κεγαιχλζεθε κέρξη ηνχο νπξαλνχο θαη ε αιήζεηα ζνπ κέρξη
ηα ζχλλεθα.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 17:14-26
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Δγψ ηνπο έδσζα ηνλ ιφγν ζνπ θαη ν θφζκνο ηνχο κίζεζε, επεηδή δελ είλαη απφ ηνλ
θφζκν, φπσο εγψ δελ είκαη απφ ηνλ θφζκν. Γελ παξαθαιψ λα ηνπο ζεθψζεηο απφ ηνλ
θφζκν, αιιά λα ηνπο δηαθπιάμεηο απφ ηνλ πνλεξφ. Απφ ηνλ θφζκν δελ είλαη, φπσο εγψ δελ
είκαη απφ ηνλ θφζκν. Αγίαζέ ηνπο κέζα ζηελ αιήζεηα ζνπ ν ιφγνο ν δηθφο ζνπ είλαη
αιήζεηα. Όπσο απέζηεηιεο εκέλα ζηνλ θφζκν, θαη εγψ απέζηεηια απηνχο ζηνλ θφζκν. Καη
γηα ράξε ηνπο εγψ αγηάδσ ηνλ εαπηφ κνπ, γηα λα είλαη θη απηνί αγηαζκέλνη κέζα ζηελ
αιήζεηα. Καη δελ παξαθαιψ κνλάρα γη' απηνχο, αιιά θαη γηα εθείλνπο πνπ ζα πηζηέςνπλ ζε
κέλα δηακέζνπ ηνχ ιφγνπ ηνπο γηα λα είλαη φινη έλα φπσο εζχ, Παηέξα, είζαη ζε ελφηεηα κε
κέλα θαη εγψ ζε ελφηεηα κε ζέλα, λα είλαη θη απηνί έλα ζε ελφηεηα κε καο· γηα λα πηζηέςεη ν
θφζκνο φηη εζχ κε απέζηεηιεο. Καη εγψ, ηε δφμα πνπ κνπ έδσζεο, έδσζα ζ' απηνχο· γηα λα
είλαη έλα, φπσο εκείο είκαζηε έλα. Δγψ ζε ελφηεηα κ' απηνχο, θη εζχ ζε ελφηεηα κε κέλα· γηα
λα είλαη ζε κηα νινθιεξσκέλε ελφηεηα, θαη λα γλσξίδεη ν θφζκνο φηη εζχ κε απέζηεηιεο, θαη
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ηνπο αγάπεζεο φπσο αγάπεζεο εκέλα. Παηέξα, εθείλνπο πνπ κνπ έδσζεο, ζέισ, φπνπ είκαη
εγψ, λα είλαη θαη εθείλνη καδί κνπ γηα λα ζσξνχλ ηε δφμα ηε δηθή κνπ, ηελ νπνία κνπ
έδσζεο, επεηδή κε αγάπεζεο πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνχ θφζκνπ. Παηέξα δίθαηε, θαη ν
θφζκνο δελ ζε γλψξηζε, εγψ φκσο ζε γλψξηζα, θη απηνί γλψξηζαλ φηη εζχ κε απέζηεηιεο. Καη
ηνπο θαλέξσζα ην φλνκά ζνπ, θαη ζα ην θαλεξψζσ, γηα λα είλαη ε αγάπε, κε ηελ νπνία κε
αγάπεζεο, κέζα ηνπο, θαη εγψ κέζα ζ' απηνχο.

ΗΜΔΡΑ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΒΓΟΜΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

Η ΓΙΟΡΣΗ ΣΗ ΠΔΝΣΗΚΟΣΗ
ΔΠΔΡΙΝΟ
Φαλμοι 51:12,14
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφδσζέ κνπ ηελ αγαιιίαζε ηεο ζσηεξίαο ζνπ, θαη κε εγεκνληθφ πλεχκα ζηήξημέ
κε. Θεέ, ειεπζέξσζέ κε απφ αίκαηα, Θεέ ηεο ζσηεξίαο κνπ ε γιψζζα κνπ ζα ςάιιεη ηε
δηθαηνζχλε ζνπ.

Δςαγγέλιο καηά Ιυάννη 7:37-44
Καη θαηά ηε κεγάιε ηειεπηαία εκέξα ηήο γηνξηήο, ν Ηεζνχο ζηεθφηαλ, θαη έθξαμε
ιέγνληαο: Αλ θάπνηνο δηςάεη, αο έξρεηαη ζε κέλα, θαη αο πίλεηφπνηνο πηζηεχεη ζε κέλα, φπσο
είπε ε γξαθή, πνηάκηα απφ δσληαλφ λεξφ ζα ξεχζνπλ απφ ηελ θνηιηά ηνπ. (Απηφ ην έιεγε
γηα ην Πλεχκα, πνπ επξφθεηην λα παίξλνπλ απηνί πνπ πηζηεχνπλ ζ' απηφλ· επεηδή, δελ ήηαλ
αθφκα δνζκέλν ην Άγην Πλεχκα γηα ηνλ ιφγν φηη, ν Ηεζνχο δελ είρε αθφκα δνμαζηεί).
Πνιινί, ινηπφλ, απφ ην πιήζνο, φηαλ άθνπζαλ ηα ιφγηα, έιεγαλ: Απηφο είλαη αιεζηλά ν
πξνθήηεο. Άιινη έιεγαλ: Απηφο είλαη ν Υξηζηφο. Άιινη, φκσο, έιεγαλ: Μήπσο απφ ηε
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Γαιηιαία έξρεηαη ν Υξηζηφο; Γελ είπε ε γξαθή φηη, απφ ην ζπέξκα ηνχ Γαβίδ, θαη απφ ηελ
θσκφπνιε Βεζιεέκ, φπνπ ήηαλ ν Γαβίδ, έξρεηαη ν Υξηζηφο; Έγηλε, ινηπφλ, ζρίζκα γη' απηφλ
αλάκεζα ζην πιήζνο. Μεξηθνί κάιηζηα απ' απηνχο ήζειαλ λα ηνλ πηάζνπλ· αιιά θαλέλαο
δελ έβαιε επάλσ ηνπ ηα ρέξηα.

ΟΡΘΡΟ
Φαλμόρ 104:30,31
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ηέιλεηο ην πλεχκα ζνπ, θηίδνληαη, θαη αλαλεψλεηο ην πξφζσπν ηεο γεο. Ζ δφμα ηνχ
Κπξίνπ αο είλαη ζηνλ αηψλα.

Δςαγγελιο καηα Ιυάννη 14:26-31 , 15:1-4
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ν Παξάθιεηνο, ην Πλεχκα ην Άγην, πνπ ν Παηέξαο ζα ζηείιεη ζην φλνκά κνπ,
εθείλνο ζα ζαο ηα δηδάμεη φια, θαη ζα ζαο ππελζπκίζεη φια φζα είπα πξνο εζάο. Δηξήλε
αθήλσ ζε ζαο, εηξήλε ηε δηθή κνπ δίλσ ζε ζαο· φρη φπσο δίλεη ν θφζκνο, ζαο δίλσ εγψ. Αο
κε ηαξάδεηαη ε θαξδηά ζαο κήηε λα δεηιηάδεη. Αθνχζαηε φηη εγψ ζαο είπα: Πεγαίλσ θαη
έξρνκαη πξνο εζάο. Αλ κε αγαπνχζαηε, ζα ραηξφζαζηαλ φηη είπα: Πεγαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα
επεηδή, ν Παηέξαο κνπ είλαη κεγαιχηεξφο κνπ. Καη ηψξα ζαο ην είπα πξηλ γίλεη, γηα λα
πηζηέςεηε φηαλ γίλεη. Γελ ζα κηιήζσ πνιιά πιένλ καδί ζαο επεηδή, έξρεηαη ν άξρνληαο
ηνχηνπ ηνχ θφζκνπ, θαη δελ έρεη ηίπνηε κέζα ζε κέλα. Αιιά, γηα λα γλσξίζεη ν θφζκνο φηη
αγαπάσ ηνλ Παηέξα θαη, φπσο κε πξφζηαμε ν Παηέξαο, έηζη θάλσ. εθσζείηε, αο
αλαρσξήζνπκε απφ εδψ. Δγψ είκαη ε άκπεινο ε αιεζηλή, θαη ν Παηέξαο κνπ είλαη ν
γεσξγφο. Κάζε θιήκα ζε κέλα, ην νπνίν δελ θέξλεη θαξπφ, ην απνθφπηεη θαη θαζέλα ην
νπνίν θέξλεη θαξπφ, ην θαζαξίδεη, γηα λα θέξεη πεξηζζφηεξν θαξπφ. Σψξα, εζείο είζηε
θαζαξνί, εμαηηίαο ηνπ ιφγνπ πνπ ζαο κίιεζα. Μείλεηε ελσκέλνη καδί κνπ θαη εγψ ελσκέλνο
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καδί ζαο. Όπσο ην θιήκα δελ κπνξεί λα θέξεη θαξπφ απφ κφλν ηνπ, αλ δελ κείλεη ελσκέλν
κε ηελ άκπειν, έηζη θη εζείο, αλ δελ κείλεηε ελσκέλνη καδί κνπ.

ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΡΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΤ Α’ 12:1-31
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Κνξηλζίνπο,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
ε ζρέζε δε κε ηα πλεπκαηηθά, αδειθνί, δελ ζέισ λα είζηε ζε άγλνηα. Ξέξεηε φηη
ήζαζηαλ εζληθνί, παξαζπξφκελνη, θαζψο ζεξλφζαζηαλ πξνο ηα άθσλα είδσια. Γη' απηφ, ζαο
θάλσ γλσζηφ φηη, θαλέλαο πνπ κηιάεη δηακέζνπ ηνχ Πλεχκαηνο ηνπ Θενχ, δελ ιέεη ηνλ
Ηεζνχ αλάζεκα θαη θαλέλαο δελ κπνξεί λα πεη ηνλ Ηεζνχ Κχξην, παξά κνλάρα δηακέζνπ ηνχ
Αγίνπ Πλεχκαηνο.
Τπάξρνπλ δηαηξέζεηο ραξηζκάησλ, ην Πλεχκα φκσο είλαη ην
ίδην·ππάξρνπλ θαη δηαηξέζεηο δηαθνληψλ, ν Κχξηνο φκσο είλαη ν ίδηνο ππάξρνπλ θαη
δηαηξέζεηο ελεξγεκάησλ, ν Θεφο φκσο είλαη ν ίδηνο, πνπ ελεξγεί ηα πάληα κέζα ζε φινπο. ε
θάζε έλαλ, φκσο, δίλεηαη ε θαλέξσζε ηνπ Πλεχκαηνο πξνο ην ζπκθέξνλ.Δπεηδή, ζε άιινλ
κελ δίλεηαη δηακέζνπ ηνχ Πλεχκαηνο ιφγνο ζνθίαο, ζε άιινλ δε ιφγνο γλψζεο, ζχκθσλα κε
ην ίδην Πλεχκα ζε άιινλ δε πίζηε, δηακέζνπ ηνχ ίδηνπ Πλεχκαηνο ζε άιινλ δε ραξίζκαηα
ζεξαπεηψλ, δηακέζνπ ηνχ ίδηνπ Πλεχκαηνο· ζε άιινλ δε ελέξγεηεο ζαπκάησλ, ζε άιινλ δε
πξνθεηεία, ζε άιινλ δε δηαθξίζεηο πλεπκάησλ, ζε άιινλ δε γέλε γισζζψλ, ζε άιινλ δε
εξκελεία γισζζψλ θαη φια απηά ηα ελεξγεί ην έλα θαη ην ίδην Πλεχκα, πνπ δηαλέκεη,
μερσξηζηά ζε θάζε έλαλ, φπσο απηφ ζέιεη. Δπεηδή, θαζψο ην ζψκα είλαη έλα, θαη έρεη πνιιά
κέιε, φια φκσο ηα κέιε ηνχ ελφο ζψκαηνο, ελψ είλαη πνιιά, είλαη έλα ζψκα έηζη θαη ν
Υξηζηφο. Δπεηδή, φινη εκείο βαπηηζηήθακε δηακέζνπ ηνχ ελφο Πλεχκαηνο ζε έλα ζψκα, είηε
Ηνπδαίνη είηε Έιιελεο είηε δνχινη είηε ειεχζεξνη θαη φινη πνηηζηήθακε ζε έλα Πλεχκα.
Δπεηδή, ην ζψκα δελ είλαη έλα κέινο, αιιά πνιιά. Αλ ην πφδη πεη: Δπεηδή δελ είκαη ρέξη, δελ
είκαη απφ ην ζψκα· γη' απηφ, ηάρα, δελ είλαη απφ ην ζψκα; Καη αλ ην απηί πεη: Δπεηδή δελ
είκαη κάηη, δελ είκαη απφ ην ζψκα· γη' απηφ, ηάρα, δελ είλαη απφ ην ζψκα; Αλ νιφθιεξν ην
ζψκα είλαη κάηη, πνχ είλαη ε αθνή; Αλ νιφθιεξν ην ζψκα είλαη αθνή, πνχ είλαη ε φζθξεζε;
Αιιά, ηψξα, ν Θεφο έβαιε ηα κέιε ην θάζε έλα απ' απηά ζην ζψκα, φπσο ζέιεζε. Αλ, φκσο,
φια ήζαλ έλα κέινο, πνχ είλαη ην ζψκα; Αιιά, ηψξα κελ, είλαη πνιιά κέιε, φκσο έλα ζψκα.
Καη δελ κπνξεί ην κάηη λα πεη ζην ρέξη: Γελ ζε έρσ αλάγθε ή, πάιη, ην θεθάιη λα πεη ζηα
πφδηα: Γελ ζαο έρσ αλάγθε. Αιιά, πνιχ πεξηζζφηεξν, ηα κέιε ηνχ ζψκαηνο, πνπ θαίλνληα
φηη είλαη αζζελέζηεξα, απηά είλαη αλαγθαία θαη εθείλα πνπ λνκίδνπκε φηη είλαη κε ιηγφηεξε
ηηκή ζην ζψκα, ζ' απηά απνδίδνπκε πεξηζζφηεξε ηηκή θαη ηα άζρεκα κέιε καο έρνπλ
πεξηζζφηεξε επζρεκνζχλε. Καη ηα επζρήκνλα κέιε καο δελ έρνπλ αλάγθε. Αιιά, ν Θεφο
218

ζπγθέξαζε ην ζψκα, δίλνληαο πεξηζζφηεξε ηηκή ζην επηειέζηεξν, γηα λα κε είλαη ζρίζκα
κέζα ζην ζψκα, αιιά ηα κέιε λα θξνληίδνπλ εμίζνπ, ην έλα γηα ην άιιν, πξνο ην ζπκθέξνλ
ηνπο.Καη είηε έλα κέινο πάζρεη, φια ηα κέιε ζπκπάζρνπλ· είηε έλα κέινο ηηκάηαη, φια ηα
κέιε ραίξνληαη καδί. Κη εζείο είζηε ζψκα ηνχ Υξηζηνχ, θαη κέιε θαηά κέξνο. Καη άιινπο
κελ έβαιε ν Θεφο κέζα ζηελ εθθιεζία, πξψηνλ απνζηφινπο, δεχηεξνλ πξνθήηεο, ηξίηνλ
δαζθάινπο, έπεηηα ζαχκαηα, έπεηηα ραξίζκαηα ζεξαπείαο, βνήζεηαο, δηαθπβεξλήζεηο, γέλε
γισζζψλ.Μήπσο φινη είλαη απφζηνινη; Μήπσο φινη είλαη πξνθήηεο; Μήπσο φινη είλαη
δάζθαινη; Μήπσο φινη θάλνπλ ζαχκαηα; Μήπσο φινη έρνπλ ραξίζκαηα ζεξαπεηψλ; Μήπσο
φινη κηινχλ γιψζζεο; Μήπσο φινη δηεξκελεχνπλ; Εεηάηε δε κε δήιν ηα κεγαιχηεξα
ραξίζκαηα. Ζ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα

κνπ ακήλ.
Η ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ Α’ 2:20-29 , 3:1
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ησάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο,ακήλ.
Κη εζείο έρεηε ρξίζκα απφ ηνλ Άγην, θαη ηα γλσξίδεηε φια. Γελ ζαο έγξαςα επεηδή
δελ γλσξίδεηε ηελ αιήζεηα, αιιά επεηδή ηε γλσξίδεηε, θαη επεηδή θάζε ςέκα δελ είλαη απφ
ηελ αιήζεηα. Πνηνο είλαη ν ςεχηεο, παξά απηφο πνπ αξλείηαη φηη ν Ηεζνχο δελ είλαη ν
Υξηζηφο; Απηφο είλαη ν αληίρξηζηνο, απηφο πνπ αξλείηαη ηνλ Παηέξα θαη ηνλ Τηφ. Καζέλαο
πνπ αξλείηαη ηνλ Τηφ δελ έρεη νχηε ηνλ Παηέξα εθείλνο πνπ νκνινγεί ηνλ Τηφ έρεη θαη ηνλ
Παηέξα. Δθείλν, ινηπφλ, πνπ εζείο αθνχζαηε εμαξρήο, αο κέλεη κέζα ζαο. Αλ κέλεη κέζα ζαο
απηφ πνπ αθνχζαηε εμαξρήο, θη εζείο ζα κέλεηε ζηνλ Τηφ θαη ζηνλ Παηέξα. Κη απηή είλαη ε
ππφζρεζε, πνπ απηφο ππνζρέζεθε ζε καο: Σελ αηψληα δσή. Απηά ζαο ηα έγξαςα γη' απηνχο
πνπ ζαο πιαλνχλ. Κη εζείο, ην ρξίζκα πνπ ιάβαηε απ' απηφλ, κέλεη κέζα ζαο, θαη δελ έρεηε
αλάγθε θάπνηνο λα ζαο δηδάζθεη αιιά, φπσο ζαο δηδάζθεη ην ίδην ην ρξίζκα γηα φια, έηζη
θαη είλαη αιήζεηα θαη δελ είλαη ςέκα θαη θαζψο ζαο δίδαμε, ζα κέλεηε ζ' απηφλ. Καη ηψξα,
παηδάθηα, κέλεηε ζ' απηφλ ψζηε, φηαλ θαλεξσζεί, λα έρνπκε παξξεζία θαη λα κε
ληξνπηαζηνχκε απ' απηφλ θαηά ηελ παξνπζία ηνπ. Δθφζνλ γλσξίδεηε φηη είλαη δίθαηνο,
γλσξίδεηε, επίζεο, φηη θαη θαζέλαο πνπ πξάηηεη ηε δηθαηνζχλε, έρεη γελλεζεί απ' απηφλ.
Γέζηε ηη είδνπο αγάπε έδσζε ζε καο ν Παηέξαο, ψζηε λα νλνκαζηνχκε παηδηά ηνχ Θενχ. Γη'
απηφ ν θφζκνο δελ καο γλσξίδεη, επεηδή δελ γλψξηζε απηφλ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,

κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,
ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
ΠΡΑΞΔΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 2:1-21
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Απφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη φηαλ ήξζε ε εκέξα ηήο Πεληεθνζηήο, φινη ήζαλ κε νκνςπρία ζηνλ ίδην ηφπν.
Καη μαθληθά έγηλε ήρνο απφ ηνλ νπξαλφ, ζαλ άλεκνο πνπ εξρφηαλ κε βία, θαη γέκηζε
νιφθιεξν ην ζπίηη φπνπ ήζαλ θαζηζκέλνη.Καη θάλεθαλ ζ' απηνχο γιψζζεο ζαλ θσηηά λα
δηακνηξάδνληαη, θαη θάζεζε ζε θάζε έλαλ απ' απηνχο μερσξηζηά. Καη έγηλαλ φινη πιήξεηο
απφ ην Άγην Πλεχκα, θαη άξρηζαλ λα κηινχλ μέλεο γιψζζεο, φπσο ην Πλεχκα έδηλε ζ'
απηνχο λα κηινχλ. Καη ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαηνηθνχζαλ Ηνπδαίνη, επιαβείο άλδξεο απφ θάζε
έζλνο, πνπ ππάξρεη θάησ απφ ηνλ νπξαλφ. Καη θαζψο έγηλε απηή ε θσλή, ην πιήζνο
ζπγθεληξψζεθε θαη ζπληαξάρζεθε επεηδή, ηνπο άθνπγαλ θάζε έλαο μερσξηζηά λα κηινχλ κε
ηε δηθή ηνπ δηάιεθην. Καη φινη εθπιήηηνληαλ θαη ζαχκαδαλ, ιέγνληαο αλακεηαμχ ηνπο:
Γέζηε, φινη απηνί πνπ κηινχλ δελ είλαη Γαιηιαίνη; Καη πψο εκείο ηνχο αθνχκε, θάζε έλαο,
ζηε δηθή καο δηάιεθην ζηελ νπνία γελλεζήθακε;Πάξζνη θαη Μήδνη θαη Διακίηεο, θη απηνί
πνπ θαηνηθνχλ ζηε Μεζνπνηακία, θαη ζηελ Ηνπδαία θαη ζηελ Καππαδνθία, ζηνλ Πφλην θαη
ζηελ Αζία,θαη ζηε Φξπγία θαη ζηελ Πακθπιία, ζηελ Αίγππην θαη ζηα κέξε ηήο Ληβχεο, πνπ
είλαη πξνο ηελ Κπξήλε, θαη νη Ρσκαίνη πνπ παξεπηδεκνχλ εδψ, θαη Ηνπδαίνη θαη πξνζήιπηνη,
Κξεηηθνί θαη Άξαβεο, ηνπο αθνχκε λα κηινχλ ζηηο γιψζζεο καο ηα κεγαιεία ηνχ Θενχ.
Θαχκαδαλ δε φινη θαη απνξνχζαλ, ιέγνληαο ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ: Ση ζεκαίλεη
απηφ;Άιινη, κάιηζηα, ριεπάδνληαο έιεγαλ φηη: Δίλαη γεκάηνη απφ κνχζην. Καη ν Πέηξνο,
αθνχ ζηάζεθε φξζηνο καδί κε ηνπο έληεθα, χςσζε ηε θσλή ηνπ, θαη κίιεζε ζ' απηνχο:
Άλδξεο Ηνπδαίνη θαη φινη φζνη θαηνηθείηε ζηελ Ηεξνπζαιήκ, αο είλαη ζε ζαο γλσζηφ ηνχην,
θη αθνχζηε ηα ιφγηα κνπ.Δπεηδή, απηνί δελ είλαη κεζπζκέλνη, φπσο εζείο λνκίδεηε επεηδή,
είλαη ε ηξίηε ψξα ηήο εκέξαο αιιά, ηνχην είλαη εθείλν πνπ εηπψζεθε απφ ηνλ πξνθήηε Ησήι:
«Καη θαηά ηηο έζραηεο εκέξεο, ιέεη ν Θεφο, ζα μερχζσ απφ ην πλεχκα κνπ επάλσ ζε θάζε
ζάξθα· θαη ζα πξνθεηεχζνπλ νη γηνη ζαο θαη νη ζπγαηέξεο ζαο, θαη νη λένη ζαο ζα δνπλ
νξάζεηο, θαη νη πξεζβχηεξνί ζαο ζα δνπλ φλεηξα θη αθφκα, επάλσ ζηνπο δνχινπο κνπ θη
επάλσ ζηηο δνχιεο κνπ θαηά ηηο εκέξεο εθείλεο ζα μερχλσ απφ ην πλεχκα κνπ, θαη ζα
πξνθεηεχζνπλ θαη ζα δείμσ ηέξαηα επάλσ ζηνλ νπξαλφ, θαη ζεκεία θάησ ζηε γε, αίκα θαη
θσηηά θαη αλαζπκίαζε θαπλνχ θαη ν ήιηνο ζα κεηαηξαπεί ζε ζθνηάδη, θαη ην θεγγάξη ζε
αίκα, πξηλ έξζεη ε εκέξα ηνχ Κπξίνπ ε κεγάιε θαη επηθαλήο.Καη θαζέλαο πνπ ζα
επηθαιεζηεί ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ, ζα ζσζεί». Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,

απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.

Φαλμόρ 47:5,7
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ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Ησάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Απφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Γαβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Θεφο αλέβεθε κε αιαιαγκφ, ν Κχξηνο αλέβεθε κε θσλή ζάιπηγγαο. Δπεηδή,
Βαζηιηάο νιφθιεξεο ηεο γεο είλαη ν Θεφο.

Δςαγγελιο καηα Ιυάννη 15:26-27 , 16:1-15
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Όηαλ, φκσο, έξζεη ν Παξάθιεηνο, πνπ εγψ ζα ζηείισ ζε ζαο απφ ηνλ Παηέξα, ην
Πλεχκα ηήο αιήζεηαο, πνπ εθπνξεχεηαη απφ ηνλ Παηέξα, εθείλνο ζα δψζεη καξηπξία γηα
κέλα. Αιιά θη εζείο δίλεηε καξηπξία, επεηδή εμαξρήο είζηε καδί κνπ. Απηά ζαο ηα είπα, γηα
λα κε ζθαλδαιηζηείηε. Θα ζαο θάλνπλ απνζπλάγσγνπο κάιηζηα, έξρεηαη ψξα, θαηά ηελ
νπνία θαζέλαο πνπ ζα ζαο ζαλαηψζεη ζα λνκίζεη φηη πξνζθέξεη ιαηξεία ζηνλ Θεφ. Καη ζα
ζαο ηα θάλνπλ απηά, επεηδή δελ γλψξηζαλ ηνλ Παηέξα νχηε εκέλα. Αιιά ζαο ηα είπα απηά
γηα λα ηα ζπκάζηε, φηαλ έξζεη ε ψξα, φηη εγψ ζαο ηα είρα πεη. Καη δελ ζαο ηα είπα εμαξρήο,
επεηδή ήκνπλ καδί ζαο. Καη ηψξα πεγαίλσ ζ' εθείλνλ πνπ κε απέζηεηιε, θαη θαλέλαο απφ
ζαο δελ κε ξσηάεη: Πνχ πεγαίλεηο; Αιιά, επεηδή ζαο είπα απηά, ε ιχπε γέκηζε ηελ θαξδηά
ζαο. Δγψ, φκσο, ζαο ιέσ ηελ αιήζεηα ζαο ζπκθέξεη λα αλαρσξήζσ εγψ επεηδή, αλ δελ
αλαρσξήζσ, ν Παξάθιεηνο δελ ζάξζεη ζε ζαο αιιά, αθνχ αλαρσξήζσ, ζα ηνλ ζηείισ ζε
ζαο. Καη φηαλ έξζεη εθείλνο, ζα ειέγμεη ηνλ θφζκν γηα ακαξηία, θαη γηα δηθαηνζχλε, θαη γηα
θξίζε γηα ακαξηία κελ, επεηδή δελ πηζηεχνπλ ζε κέλα γηα δηθαηνζχλε δε, επεηδή πεγαίλσ
ζηνλ Παηέξα κνπ, θαη δελ κε βιέπεηε πιένλ γηα θξίζε κάιηζηα, επεηδή ν άξρνληαο ηνχηνπ
ηνχ θφζκνπ έρεη θξηζεί. Έρσ πνιιά αθφκα λα ζαο πσ, φκσο δελ κπνξείηε ηψξα λα ηα
βαζηάδεηε αιιά, φηαλ έξζεη εθείλνο, ην Πλεχκα ηήο αιήζεηαο, ζα ζαο νδεγήζεη ζε φιε ηελ
αιήζεηα επεηδή, δελ ζα κηιήζεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά ζα κηιήζεη φζα πξφθεηηαη λα
αθνχζεη, θαη ζα ζαο αλαγγείιεη ηα κέιινληα. Δθείλνο ζα δνμάζεη εκέλα, επεηδή απφ ην δηθφ
κνπ ζα πάξεη, θαη ζα ην αλαγγείιεη ζε ζαο. Όια φζα έρεη ν Παηέξαο, είλαη δηθά κνπ γη' απηφ
ζαο είπα φηη, απφ ην δηθφ κνπ ζα πάξεη, θαη ζα ζαο ην αλαγγείιεη.
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Ζ παξνχζα κεηάθξαζε ηνπ Καηακέξνο (Δπαγγειηθά-Απνζηνιηθά
αλαγλψζκαηα) είλαη θαξπφο αγάπεο γηα ην ιφγν ηνπ Θενχ θαη
απνηέιεζκα ζπιινγηθήο εξγαζίαο κε αίζζεκα βαζχηαηεο επζχλεο. Έρεη
σο ζθνπφ λα ππνβνεζήζεη ην ζχγρξνλν αλαγλψζηε θαη ηδηαίηεξα ηνπο
λένπο ηεο Διιάδαο γηα ηνπο νπνίνπο ε θαηαλφεζε ηνπ αξαβηθνχ
Καηακέξνο (Δπαγγειηθά-Απνζηνιηθά αλαγλψζκαηα) είλαη αδχλαηε ή
δπζρεξήο.
Σν Καηακέξνο απηφ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ λενιαία ηεο
Κνπηνξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ηεο Παλαγίαο θαη ηνπ αγίνπ
Μάξθνπ, ππφ ηελ επινγία, ηελ επνπηεία θαη ηελ επίβιεςε ησλ παηέξσλ
ηεο, Π.Γ. Αθανάζιο Υεφνίν και Π. Μάπκο Νάζενη. Παξαδίδνληαο ηε
κεηάθξαζε απηή ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, αηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε λα
επραξηζηήζνπκε φινπο φζνη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν
ζπλεηέιεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Έρνληαο ηε ζπλαίζζεζε φηη
θακία κεηάθξαζε δελ είλαη απαιιαγκέλε αδπλακηψλ, αλακέλνπκε θάζε
θαινπξναίξεηε παξαηήξεζε ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ζε κειινληηθή
επαλέθδνζε.

Απαγοπεύεηαι η με οποιονδήποηε ηπόπο ή μέζον (ζηοισειοθεζία,
εκηύπυζη, ησολητία, εκθώνηζη) και για οποιανδήποηε αιηία
αναπαπαγυγή εν όλυ ή εν μέπει ηηρ παπούζηρ μεηαθπάζευρ ή θίλμ
αςηήρ, συπίρ πποηγούμενη (για κάθε αναπαπαγυγή) έγγπαθη άδεια
ηηρ Κοπηικήρ Οπθόδοξηρ Δκκληζίαρ ηηρ Δλλάδορ.
(Ππώηη έκδοζη 2009-2010)
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