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الوقذهت
ΔΙΑΓΧΓΗ
Θενινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Εςσολογίος
Ζ Κμπημνευδμλδ έκκμζα ηδξ θαηνείαξ πδβάγεζ απυ ηδκ ανπαία πίζηδ ηδξ Δηηθδζίαξ
υηζ μ άκενςπμξ δδιζμονβήεδηε ηαη’ εζηυκα ηαζ μιμίςζδ Θεμφ. Καηά ημοξ ιεβάθμοξ
παηένεξ ηδξ Δηηθδζίαξ, μ άκενςπμξ ιέζα ζημκ Πανάδεζζμ ηδξ ηνοθήξ ήηακ ζε ζοκεπή
εεςνία ηςκ Θείςκ ιοζηδνίςκ· ιε άθθα θυβζα, δεκ πνεζαγυηακ μ Θευξ ηδ θαηνεία ημο
ακενχπμο, βζα ημκ απθυ θυβμ υηζ μ άκενςπμξ ήηακ ζε ζοκεπή επαθή ιε ημκ Θευ. Ζ πηχζδ
ημο ακενχπμο δδιζμφνβδζε ηαζκμφνβζα δεδμιέκα, υπςξ είκαζ δ απμιάηνοκζδ ημο
ακενχπμο απυ ημκ Θευ ηαζ δ αζεέκεζα, απυ ηδκ μπμία πάζπεζ δ ακενχπζκδ φπανλδ.
Γκςνίγμοιε υηζ μ Θευξ είκαζ αβάπδ, ηαεχξ δεκ εβηαηέθεζρε ημκ άκενςπμ ιέπνζ ηέθμοξ,
αθθά ημκ επζζηέθεδηε ιέζς ηςκ πνμθδηχκ, υπςξ ακαθένεζ δ Αγία Γξαθή (Εβξ 1:1). ηδκ
πνμζπάεεζα ημο Θεμφ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ ημζκςκίαξ ιεηαλφ Θεμφ ηαζ ακενχπμο,
ειθακίζηδηε δ έκκμζα ηδξ θαηνείαξ. Ζ θαηνεία ζε υθδ ηδκ ζζημνζηή δζάνηεζα ηδξ Παιαηάο
Δηαζήθεο απμηεθεί ιζα εανναθέα πνμζπάεεζα εη ιένμοξ ημο ακενχπμο κα πνμζθένεζ εοζίεξ
ηαζ εοπανζζηίεξ ζημκ Θευ. Ζ Ονευδμλδ ακηίθδρδ βζα ημ πνμπαημνζηυ αιάνηδια
δζαπζζηχκεζ υηζ αθεκυξ ιεκ δ ακενχπζκδ ροπή έπεζ αννςζηήζεζ ηυζμ πμθφ χζηε δεκ
ιπμνμφκ κα ηδ εεναπεφζμοκ δζάθμνμζ ηφπμζ επζθακεζαηήξ, ελςηενζηήξ ηαζ
θαζκμιεκμθμβζηήξ θαηνείαξ, αθεηένμο δε υηζ μ Θευξ έβζκε άκενςπμξ βζα κα ακαηαζκίζεζ ηδκ
ακενχπζκδ θφζδ ιέζς ηςκ ιοζηδνίςκ.
Ο Υνζζηυξ έθααε ακενχπζκδ ζάνηα βζα κα ιπμνέζεζ έιπναηηα κα ιαξ δχζεζ ηα
θάνιαηα ηδξ αεακαζίαξ, πμο είκαζ ηα ιοζηήνζα ηδξ Δηηθδζίαξ. Σα επηά ιοζηήνζα ηαηέπμοκ
ηεκηνζηή εέζδ ζηδκ Ονευδμλδ Υνζζηζακζηή θαηνεία. ε ηάεε ιοζηήνζμ οπάνπεζ ζοκδοαζιυξ
εκυξ ελςηενζημφ, μναημφ ζδιείμο, ιε ιζα εζςηενζηή, πκεοιαηζηή πάνδ. Ο άνημξ, ημ κενυ, ημ
θάδζ ηαζ ημ θζαάκζ ακηζπνμζςπεφμοκ ηδκ ηηίζδ, ηαζ ηα πνμζθένμοιε ζημκ Θευ βζα κα ηα
αβζάζεζ ηαζ κα ιαξ ηα επζζηνέρεζ βζα εεναπεία, ακάπαοζδ, αβζαζιυ ηαζ ακαβέκκδζδ ηςκ
ζςιάηςκ, ηςκ ροπχκ ηαζ ηςκ πκεοιάηςκ. Σα επηά ιοζηήνζα παίνκμοκ ηδ δφκαιή ημοξ απυ
ημ πνυζςπμ ημο ζανηςιέκμο Θεμφ Λυβμο ηαζ απυ ημ Άβζμ Πκεφια. ημπυξ ηςκ επηά
ιοζηδνίςκ είκαζ κα ιαξ επακεζζαβάβμοκ ζημκ ηυθπμ ημο Παηνυξ δζά ημο Τζμφ εκ Αβίς
Πκεφιαηζ. διεζςηέμκ, υηζ ζηδκ Κμπηζηή πανάδμζδ ηα ιοζηήνζα ηεθμφκηαζ ιε ηδκ πανμοζία
ηςκ ηνζχκ ααζζηχκ παναβυκηςκ: ημκ ηακμκζηχξ πεζνμημκδιέκμ ζενέα, ημοξ δζάημκμοξ ράθηεξ ηαζ ημκ θαυ. Ζ ζοκηαηηζηή μιάδα αάζζζε ηδ ιεηάθναζή ηδξ ζημ πνςηυηοπμ
Κμπηζηυ ηείιεκμ ηαζ ηδκ ανααζηή ιεηάθναζδ.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΚΟΛΟΤΘΙΔ ΚΑΙ ΣΑ ΜΤΣΗΡΙΑ
Σν ηεξό κπζηήξην ηνπ Βαπηίζκαηνο: είκαζ ιζα ιοζηζηή, πανζζιαηζηή
πναβιαηζηυηδηα ηδξ πίζηεςξ ηαζ ηδξ Δηηθδζίαξ ιαξ, δ μπμία ζοκδέεηαζ ιε ηδ ζοκμθζηή
πνζζηζακζηή εέαζδ ημο Θεμφ, ημο ηυζιμο ηαζ ημο ακενχπμο. Έηζζ, ημ Βάπηζζια ζοκδέεηαζ
αηυιδ ιε ηδκ Ονευδμλδ Υνζζηζακζηή ακενςπμθμβία, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μ άκενςπμξ
είκαζ ακμζπηυ, δοκαιζηυ μκ, δδιζμονβδιέκμ βζα αζχκζα ημζκςκία γςήξ ηαζ αβάπδξ ιε ημκ
Θευ εκ Υνζζηχ. Σμ Βάπηζζια είκαζ δ απανπή ιζαξ κέαξ οπάνλεςξ, ιζα πνάλδ πανζζιαηζηήξ εκάνεηδξ ακάπηολδξ «εκ ζοκενβία ηαζ ζοιαζχζεζ» ιε ημκ Θευ. Δίκαζ δ αάζδ ηδξ πεναζηένς
γςήξ ιαξ ιέζα ζηδκ Δηηθδζία, δ ακάπηολδ ηαζ μζημδμιή ηδξ εεχζεχξ ιαξ δζά ηδξ
πνυεοιδξ ζοζηαονχζεςξ ηαζ ζοκακαζηάζεχξ ιαξ ιε ημκ Υνζζηυ. ημ Βάπηζζια, δίκεηαζ
υθμ ημ πνυβναιια ηδξ εκ Υνζζηχ γςήξ ιαξ, ηυζμ εδχ ζηδ βδ υζμ ηαζ ζηδκ αζςκζυηδηα.
Γζυηζ ιυκμ δ «εκ Θεακενχπς Υνζζηχ» γςή μδδβεί ημκ άκενςπμ απυ ηδ θοθαηή ηδξ
αιανηίαξ, ημο εακάημο ηαζ ηδξ οπανλζαηήξ ηαηαζηνμθήξ, πνμξ ηδκ αζχκζα γςή ημο
Θεακενχπμο, βζα ηδκ μπμία δδιζμονβήεδηε ημ ακενχπζκμ βέκμξ.
Η αθνινπζία ηνπ Αξξαβώλα: Πνμδβείηαζ ηδξ αημθμοείαξ ημο Γάιμο. ε
παθαζυηενεξ επμπέξ, ηυηε πμο ήηακ ζφκδεεξ ημ πνμλεκζυ, μ αννααχκαξ ήηακ οπυζπεζδ βζα
ημκ βάιμ ηαζ πνδζίιεοε βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ ιεθθμκφιθςκ, δίκμκηάξ ημοξ ηδκ
εοηαζνία κα βκςνζζημφκ ηαζ κα αβαπήζμοκ μ έκαξ ημκ άθθμ. ηδκ επμπή ιαξ, μ αννααχκαξ
είκαζ αηυια, ιζα εοπή ηαζ εοθμβία ηδξ Δηηθδζίαξ βζα ημοξ ιεθθμκφιθμοξ.
Σν ηεξό κπζηήξην ηνπ Γάκνπ: Ο πνχημξ κοιθαβςβυξ είκαζ μ ίδζμξ μ Θευξ, ζημ
πενζζηαηζηυ ημο Παναδείζμο, εηεί πμο δδιζμονβεί ηδκ Δφα ηαζ ηδκ παναδίδεζ ζημκ
πνςηυπθαζημ Αδάι. Ζ Δηηθδζία ακαηήνολε ημκ βάιμ ζε ιοζηήνζμ: «ακδνυξ ηαζ βοκαζηυξ
ζοκάθεζα ηαζ ζοβηθήνςζζξ πάζδξ γςήξ, εείμο ηε ηαζ ακενςπίκμο δζηαίμο ημζκςκία». Γεκ
είκαζ απθχξ ιζα εηηθδζζαζηζηή αημθμοεία, αθθά έκα ιοζηήνζμ ηδξ Δηηθδζίαξ. Όπςξ ζημκ
Πανάδεζζμ, έηζζ ηαζ ζημ ζενυ ιοζηήνζμ, μ Θευξ βίκεηαζ ηαζ πάθζ κοιθαβςβυξ ηαζ
ηεθεηάνπδξ· «ηαηεαάγεζ απυ ημκ μονακυ ηδ εεία Σμο πάνδ ηαζ ζοβημθθά ηζξ ηανδζέξ,
εοθμβεί ηδκ έκςζδ ηςκ ζςιάηςκ ηαζ ηςκ ροπχκ, πενζηεζπίγεζ ημ γεοβάνζ ιε ηδ δζηή Σμο
δφκαιδ ηαζ απακημπή, βζα κα ιπμνεί μ ηαεέκαξ αθθά απυ ημζκμφ κα ακηέλμοκ ηαζ κα
ακηζιεηςπίζμοκ ηζξ δοζημθίεξ ηδξ ζογοβίαξ ηαζ ανβυηενα ηδξ ακαηνμθήξ ηςκ παζδζχκ». Ζ
Δηηθδζία ελαβζάγεζ ηδκ ήδδ οπάνπμοζα αβάπδ, ημκ ένςηα, ηςκ ενπμιέκςκ εζξ βάιμο
ημζκςκίακ, ζε ιζα ηαζκμφνβζα εκ Υνζζηχ ζπέζδ. ημ ιοζηήνζμ αοηυ δεκ έπμοιε απθχξ
ιεηααμθή ηδξ πμζυηδημξ γςήξ ηςκ πνχδκ αβάιςκ, αθθά ζοκηεθείηαζ ηαζ ιζα
μοζζαζηζηχηενδ ιεηααμθή ηςκ δφμ «εζξ ζάνηα ιίακ», βζα κα βίκεζ μ ηαεέκαξ απυ ημοξ δφμ
μθυηθδνμξ, εκζαίμξ, ζχμξ. Ο άκδναξ ηαζ δ βοκαίηα δεκ είκαζ δφμ άκενςπμζ, αθθά έκαξ
άκενςπμξ. «Σμ ηαεέκα δεκ είκαζ αφηανηεξ απυ ιυκμ ημο, αθθά ζοκζζηά ημ ‘‘ήιζζο’’ ημο
άθθμο», υπςξ βζα πνχηδ θμνά ελδβεί μ ζενυξ Υνοζυζημιμξ. Έηζζ, ζημκ βάιμ δεκ εκχκμκηαζ
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απθχξ δφμ ίζα υκηα, αθθά δφμ υκηα ζημ ηαεέκα εη ηςκ μπμίςκ θείπεζ ηάηζ ζδιακηζηυ ηαζ
δζαθμνεηζηυ. Σμ έκα ζοιπθδνχκεζ ημ άθθμ, ημ έκα πνμζθένεζ υ,ηζ πνεζάγεηαζ ημ άθθμ.
«Σμ ιοζηήνζμ ημφημ ιέβα εζηί», ακαθςκεί μ απυζημθμξ Παφθμξ, ηαεχξ αθέπεζ ημκ βάιμ ςξ
εηηφπςζδ ηαζ ακηίβναθμ ηδξ ιοζηζηήξ ηαζ απυθοηδξ εκυηδηαξ ημο Υνζζημφ ιε ηδκ
Δηηθδζία, εηθνάγμκηαξ έηζζ υθδ ηδ πνζζηζακζηή εεχνδζδ ημο βάιμο.
Η αθνινπζία ηνπ Δπρειαίνπ ηεθείηαζ «ζηελ εθθιεζία ή ζηνλ νίθν». Ζ αημθμοεία ημο
Δοπεθαίμο ηεθείηαζ «βζα ηδ εεναπεία ηδξ ροπήξ ηαζ ημο ζχιαημξ». φιθςκα ιε ηδ
δζδαζηαθία ηδξ Δηηθδζίαξ ιαξ, δ ζςιαηζηή αζεέκεζα εεςνείηαζ ςξ μ πζηνυξ ηανπυξ ηδξ
αιανηίαξ. Οπμζαδήπμηε αζεέκεζα, ςξ δζαηαναπή ηδξ ανιμκζηήξ θεζημονβίαξ ημο ζχιαημξ,
μθείθεηαζ ζε πκεοιαηζηά αίηζα ηαζ ηονίςξ ζηδ δζαηαναπή ηςκ ζπέζεςκ ημο ακενχπμο ιε ημκ
Θευ. Ζ πανάααζδ, ζοκεπχξ, ημο εείμο κυιμο έπεζ ζοκέπεζεξ ηαζ ζηδκ ίδζα ιαξ ηδκ οβεία.
ηα ζενά ηείιεκα δεκ πανμοζζάγεηαζ ιυκμ δ ζηεκή ζφκδεζδ ηδξ αζεέκεζαξ ιε ηδκ αιανηία,
αθθά ζοβπνυκςξ οπμδεζηκφεηαζ ηαζ μ ηνυπμξ ηδξ εεναπείαξ: δ εζθζηνζκήξ ιεηάκμζα ηαζ δ
επζζηνμθή ζημκ Θευ. Γεκ είκαζ ζπάκζα ηαζ ηα πενζζηαηζηά ηαηά ηα μπμία ηαζ μζ ίδζμζ μζ
βζαηνμί μιμθμβμφκ υηζ πανίζηαηαζ ακάβηδ ακηζιεηςπίζεςξ δζαθυνςκ, ακζάηςκ ηονίςξ,
αζεεκεζχκ θαη δζά πκεοιαηζηχκ ιέζςκ ηδξ πάνζημξ. Αοηά δζεβείνμοκ ζημκ αζεεκή ηδκ
απαναίηδηδ ιεηάκμζα ηαζ ηδκ ακάηηδζδ ηδξ εζνδκζηήξ ημζκςκίαξ ιε ημκ Θευ.
Η αθνινπζία ησλ Κεθνηκεκέλσλ: Δίκαζ ιζα ααζζηή έηθναζδ ηδξ Δηηθδζίαξ ςξ
αβάπδξ. Εδηάιε απυ ημκ Θευ κα εοιδεεί αοημφξ πμο ηζ ειείξ εοιυιαζηε – ηαζ ημοξ
εοιυιαζηε αηνζαχξ επεζδή ημοξ αβαπάιε. Πνμζεοπυιεκμζ βζ’ αοημφξ, ημοξ ζοκακηάιε «εκ
Υνζζηχ», μ μπμίμξ «αβάπδ εζηίκ» ηαζ πμο –αηνζαχξ επεζδή είκαζ Αβάπδ– λεπενκά ημκ
εάκαημ, πμο είκαζ δ ηεθζηή κίηδ ημο πςνζζιμφ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ αβάπδξ. Μέζα ζημκ Υνζζηυ
δεκ οπάνπμοκ γςκηακμί ηαζ πεεαιέκμζ, βζαηί υθμζ είκαζ «γχκηεξ εκ Αοηχ». Αοηυξ είκαζ δ
Εςή, ηαζ αοηή δ Εςή είκαζ ημ Φςξ ημο ακενχπμο. Καζ πναβιαηζηά δ «εκ Υνζζηχ» αβάπδ
ιαξ είκαζ εηείκδ πμο δζαηδνεί γςκηακμφξ ημοξ ηεημζιδιέκμοξ, βζαηί ημοξ δζαηδνεί «εκ
Υνζζηχ».

Ο Θεόρ να μαρ δίνει ηη δύναμη να Τον λαηπεύοςμε μεηά θόβος και αγάπηρ.
Η ζςνηακηική ομάδα!!!!
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†
صالة الوعووديت الوقذضت
ΣΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΗ ΒΑΠΣΙΔΧ

Η Βάθηηζε ηνπ Υξηζηνύ
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Η άθεζε ηεο γπλαίθαο.
Α΄: Δάλ γελλεζεί αγόξη

.تحليل الورأة
ارا ولذث ركرا

Η κεηέξα έξρεηαη ζηνλ Ιεξέα ζαξάληα εκέξεο κεηά ηε γέλλεζε, θαη ν Ιεξέαο αξρίδεη
ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Δθέδζμκ διάξ μ Θευξ μ Παηήν μ Πακημηνάηςν. Πακαβία Σνζάξ, εθέδζμκ διάξ.
Κφνζε μ Θευξ ηςκ δοκάιεςκ, αξ είζαζ ιαγί ιαξ· βζαηί δεκ έπμοιε ηακέκακ αμδευ ζηζξ
δοζημθίεξ ηαζ ζηζξ δμηζιαζίεξ ιαξ, εηηυξ απυ εζέκα.
Ύζηεξα ιέγεηαη ε Κπξηαθή πξνζεπρή.

Πάηεν διχκ, μ εκ ημζξ μονακμίξ, αβζαζεήης ημ υκμιά ζμο. Δθεέης δ ααζζθεία ζμο.
Γεκδεήης ημ εέθδιά ζμο, ςξ εκ μονακχ ηαζ επί ηδξ βδξ. Σμκ άνημκ διχκ ημκ επζμφζζμκ δμξ
διίκ ζήιενμκ. Καζ άθεξ διίκ ηα μθεζθήιαηα διχκ, ςξ ηαζ διείξ αθίειεκ ημζξ μθεζθέηαζξ
διχκ. Καζ ιδ εζζεκέβηδξ διάξ εζξ πεζναζιυκ. Αθθά νφζαζ διάξ απυ ηoο πμκδνμφ. Γζά ημο
Ηδζμφ Υνζζημφ ημο Κονίμο διχκ· υηζ ζμφ εζηίκ δ ααζζθεία ηαζ δ δφκαιζξ ηαζ δ δυλα εζξ
ημοξ αζχκαξ. Αιήκ.
Ο Ιεξέαο:
Πνμζεοπδεείηε.
Ο Γηάθνλνο:
Δπί πνμζεοπή ζηαεείηε.
Ο Ιεξέαο:
Δζνήκδ πάζζ.
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Ο Λαόο:
Καζ ης πκεφιαηί ζμο.
Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα, Κφνζε μ Θευξ, μ Πακημηνάημναξ, μ Παηέναξ ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ
ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ζε εοπανζζημφιε, Κφνζε μ Θευξ ιαξ, βζα ηα πάκηα ηαζ βζα ηάεε
πενίπηςζδ, δζυηζ ιαξ αβηάθζαζεξ, ιαξ αμήεδζεξ, ιαξ πνμζηάηερεξ, ιαξ δέπηδηεξ ημκηά
ζμο, ιαξ θοπήεδηεξ, ιαξ οπμζηήνζλεξ, ιαξ έθενεξ εζνδκζηά ιέπνζ αοηήκ ηδκ χνα.
Ο Γηάθνλνο:
Παναηαθέζηε κα ιαξ εθεήζεζ μ Θευξ, κα ιαξ ζπθαπκζζηεί, κα ιαξ αημφζεζ, κα ιαξ
αμδεήζεζ, κα απμδεπεεί ηζξ πνμζεοπέξ ηςκ αβίςκ ημο, οπέν ημ ηαθυ υθςκ ιαξ, ηαζ κα ιαξ
αλζχζεζ κα ημζκςκήζμοιε απυ ηα άβζα ηαζ εοθμβδιέκα ιοζηήνζα, ηαζ κα ζοβπςνήζεζ ηζξ
αιανηίεξ ιαξ
Ο Λαόο:
Κφνζε εθέδζμκ.
Ο Ιεξέαο :
Γζ’ αοηυ ζε ζηεηεφμοιε ηαζ ζε παναηαθμφιε, αβαεέ Κφνζε, θζθάκενςπε, κα ιαξ
ηαηαλζχζεζξ κα μθμηθδνχζμοιε αοηήκ ηδκ άβζα διένα, ηαεχξ ηαζ υθεξ ηζξ διένεξ ηδξ γςήξ
ιαξ, ιε εζνήκδ ηαζ ιε ημκ θυαμ ζμο. Κάεε θευκμ, ηάεε πεζναζιυ, ηάεε ζαηακζηή εκένβεζα
ηαζ αμφθδζδ ηςκ πμκδνχκ ακενχπςκ, ηςκ θακενχκ ηαζ ηςκ ηνοθχκ επενχκ απμιάηνοκέ
ηα απυ ειάξ ηαζ απυ υθμ ημκ θαυ ζμο.
Καηά ηελ άθεζε ηεο γπλαίθαο ιέεη:

… ηαζ απυ αοηή ηδ βοκαίηα
Καηά ηε Βάπηηζε ιέεη:

… ηαζ απυ αοηή ηδκ ημθοιαήενα.
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ην ηέινο ιέεη:

Υμνήβδζέ ιαξ, Θεέ, ηα ηαθά ηαζ ηα ςθέθζια. Γζαηί εζφ είζαζ αοηυξ πμο ιαξ έδςζε
ηδκ ελμοζία κα παηάιε επάκς ζηα θίδζα ηαζ ημοξ ζημνπζμφξ ηαζ υθεξ ηζξ δοκάιεζξ ημο
επενμφ. Μδ ιαξ εέηεζξ ζε πεζναζιυ, αθθά ζχζε ιαξ απυ ημκ πμκδνυ, ιε ηδ πάνδ ηαζ ημκ
μίηημ ηαζ ηδ θζθακενςπία, ηα μπμία είκαζ παναηηδνζζηζηά ημο Μμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο
Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ
δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζε εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί
ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ζπκηάδεη θαη δηαβάδεη απόζπαζκα από ηελ πξνο Δβξαίνπο Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ
Παύινπ (1:8-12).

Γζα ημκ Τζυ, υιςξ, θέεζ: «Ο ενυκμξ ζμο, ς Θεέ, είκαζ ζημκ αζχκα ημο αζχκα
ζηήπηνμ εοεφηδηαξ· είκαζ ημ ζηήπηνμ ηδξ ααζζθείαξ ζμο. Αβάπδζεξ δζηαζμζφκδ, ηαζ
ιίζδζεξ ακμιία· βζ’ αοηυ, μ Θευξ, μ Θευξ ζμο, ζε έπνζζε ιε θάδζ αβαθθίαζδξ πενζζζυηενμ
απυ ημοξ ιεηυπμοξ ζμο». Καζ: «Δζφ, Κφνζε, ηαηανπάξ εειεθίςζεξ ηδ βδ, ηαζ μζ μονακμί
είκαζ ένβα ηςκ πενζχκ ζμο. Αοημί εα απμθεζημφκ, εζφ υιςξ παναιέκεζξ ηαζ υθμζ εα
παθζχζμοκ ζακ ζιάηζμ, ηαζ εα ημοξ ηοθίλεζξ ζακ πενζηάθοιια, ηαζ εα αθθαπημφκ· εζφ, υιςξ,
είζαζ μ ίδζμξ, ηαζ ηα πνυκζα ζμο δεκ εα εηθείρμοκ». Ζ πάνδ ημο Θεμφ Παηένα ιαξ αξ έθεεζ
ζ’ ειάξ, παηένεξ ηαζ αδεθθμί ιμο. Αιήκ.
Δπαγγέιην θαηά Λνπθάλ (2:21-35)
Καζ υηακ ζοιπθδνχεδηακ μζ μηηχ διένεξ βζα κα ηάκμοκ ηδκ πενζημιή ζημ παζδί, ημ
υκμιά ημο απμηθήεδηε Ηδζμφξ, αοηυ πμο μκμιάζηδηε απυ ημκ άββεθμ πνζκ ζοθθδθεεί ζηδκ
ημζθζά. Καζ υηακ ζοιπθδνχεδηακ μζ διένεξ ημο ηαεανζζιμφ ηδξ, ζφιθςκα ιε ημκ κυιμ
ημο Μςοζή, ημκ ακέααζακ ζηα Ηενμζυθοια βζα κα ημκ πανμοζζάζμοκ ζημκ Κφνζμ –υπςξ
είκαζ βναιιέκμ ζημκ κυιμ ημο Κονίμο, υηζ «ηάεε ανζεκζηυ, πμο δζακμίβεζ ιήηνα, εα
απμηθδεεί άβζμ ζημκ Κφνζμ»– ηαζ βζα κα πνμζθένμοκ εοζία, ζφιθςκα ι’ αοηυ πμο έπεζ
εζπςεεί ιέζα ζημκ κυιμ ημφ Κονίμο: «έκα γεοβάνζ ηνοβυκζα ή δφμ κεμζζμφξ πενζζηενζχκ».
Καζ κα!, ζηδκ Ηενμοζαθήι οπήνπε ηάπμζμξ άκενςπμξ πμο θεβυηακ οιεχκ, ηαζ μ άκενςπμξ
αοηυξ ήηακ δίηαζμξ ηαζ εοθααήξ, μ μπμίμξ πνυζιεκε ηδκ πανδβμνζά ημφ Ηζναήθ, ηαζ ημ Άβζμ
Πκεφια ήηακ επάκς ημο. Καζ ημο είπε απμηαθοθεεί απυ ημ Πκεφια ημ Άβζμ υηζ δεκ εα δεζ
εάκαημ, πνζκ δεζ ημκ Υνζζηυ ημο Κονίμο. Καζ ήνεε ζημ ζενυ μδδβδιέκμξ απυ ημ Πκεφια ηαζ,
υηακ μζ βμκείξ έθενκακ ιέζα ημ παζδάηζ, ημκ Ηδζμφ, βζα κα ηάκμοκ ζ’ αοηυ ζφιθςκα ιε ηδ
ζοκήεεζα ημο κυιμο, αοηυξ ημ δέπεδηε ζηδκ αβηαθζά ημο ηαζ εοθυβδζε ημκ Θευ ηαζ είπε:
«Σχνα απμθφεζξ ημκ δμφθμ ζμο, Γέζπμηα, ιε εζνήκδ, ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ζμο, επεζδή ηα
ιάηζα ιμο είδακ ημ ζςηήνζυ ζμο, ημ μπμίμ εημίιαζεξ ιπνμζηά ζε υθμοξ ημφξ θαμφξ, θςξ ζε
7

θςηζζιυ ηςκ εεκχκ, ηαζ δυλα ημο θαμφ ζμο, ημο Ηζναήθ». Καζ μ Ηςζήθ ηαζ δ ιδηένα ημο
εαφιαγακ ι’ αοηά πμο θέβμκηακ βζ’ αοηυκ. Καζ μ οιεχκ ημφξ εοθυβδζε ηαζ είπε ζηδ
Μανζάι, ηδ ιδηένα ημο: «Γεξ, αοηυξ έπεζ μνζζηεί βζα πηχζδ ηαζ ακφρςζδ πμθθχκ ιέζα
ζημκ Ηζναήθ, ηαζ βζα ζδιείμ ακηζθεβυιεκμ (ηαζ, ιάθζζηα, ηδκ ροπή εζέκα ηδξ ίδζαξ νμιθαία
εα δζαπενάζεζ), βζα κα θακενςεμφκ μζ δζαθμβζζιμί πμθθχκ ηανδζχκ». Γόμα ζνη, Κύξηε.
Ο Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο επρέο: ηεο εηξήλεο, ησλ παηέξσλ θαη ηεο ζπλάμεσο. Μεηά ιέεη καδί κε
ηνλ ιαό ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο.
Καηόπηλ ιέεη ηελ επρή:

Κφνζε Θεέ Πακημηνάημνα, μ παηέναξ ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ
Υνζζημφ, μ εδζαονυξ ημο θςηυξ, μ δδιζμονβυξ, μ εεναπεοηήξ ηάεε αζεέκεζαξ, μ
ζοιθζθζςηήξ υθςκ ιε ηδ ιεηάκμζα ηδξ δζαεήηδξ, μ μπμίμξ δζαηυζιδζε ηα πάκηα ιε ημκ κυιμ
ηδξ αβάπδξ ημο, ηαηά ηδκ μζημκμιία ημο Τζμφ ηαζ Λυβμο ημο, μ μπμίμξ ειθακίζηδηε ζ’ ειάξ
εκ ζανηί απυ ηδ Θεμηυημ αβκή αεζπανεέκμ αβία Μανία ηαζ απυ ημ Άβζμ Πκεφια, πμο
εεναπεφεζ, πμο είκαζ μ βζαηνυξ ηδξ θφζδξ ιαξ ηαζ μδδβυξ ιαξ ζηδκ αθδεζκή ζμο βκχζδ,
χζηε κα ζςεμφιε ιε ηδκ επαββεθία ημο αβίμο ζμο εοαββεθίμο. Δλαζηίαξ ημο ακενχπμο, πμο
δδιζμφνβδζεξ, ηαζ ηςκ πνάλεςκ ηδξ βοκαίηαξ, πμο έαβαθεξ ιέζα απυ αοηυκ βζα κα είκαζ ζ’
αοηυκ αμδευξ, ςξ ημζκςκία ημο κυιζιμο ιοζηδνίμο ημο βάιμο· ηαζ εοθυβδζεξ ημκ ηανπυ
ηδξ βέκκδζδξ ηαηά ηδκ εζηυκα ζμο ηαζ ηδκ μιμίςζή ζμο· ηαζ έααθεξ ηάλδ ζηδ θφζδ ιε ηδκ
παναβςβή, ηαζ δζαηυζιδζεξ ημκ ηυζιμ ηαζ υ,ηζ οπάνπεζ ζ’ αοηυκ δζά ηςκ αβίςκ ζμο ηαζ ημ
βέκμξ ηδξ ααζζθείαξ ηςκ μονακχκ· βζα υθα αοηά, Κφνζε, ηαεάνζζεξ ηδ θφζδ ιαξ ηαζ ιαξ
απεθεοεένςζεξ πνμξ ηδ ιοζηζηή ημζκςκία ιε ημ πνυζςπυ ζμο. ε ζηεηεφμοιε ηαζ ζε
παναηαθμφιε, θζθάκενςπε· επίαθερε επάκς ζηδ δμφθδ ζμο […], χζηε ημ Άβζμ Πκεφια ζμο
κα ακαηαζκίζεζ ηα ζπθάπκα ηδξ. Καεάνζζέ ηδκ απυ ημοξ νφπμοξ ημο ζχιαημξ, χζηε κα
ακαηαζκζζηεί δ ροπή ηδξ, ημ ζχια ηδξ ηαζ ημ πκεφια ηδξ· εθεοεένςζέ ηδκ απυ ηάεε υκεζδμξ
ηαζ απυ ηζξ παθζέξ ηδξ πνάλεζξ, χζηε κα ζοβπςνδεμφκ μζ αιανηίεξ ηδξ, ιε ηδ πάνδ ηαζ ημοξ
μζηηζνιμφξ ηαζ ηδ θζθακενςπία ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ
ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ
ακήημοκ ζ’ εζέκα, ημκ Παηένα ηαζ ημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ
ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ν ιαόο ιέεη ην «Πάηεξ εκώλ …» θαη ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο αθέζεηο θαη ηελ επινγία.
Μεηά αιείθεη ηε γπλαίθα κε ην έιαην, ε νπνία θαηόπηλ εηζέξρεηαη ζηελ εθθιεζία γηα λα θνηλσλήζεη
από ηα άγηα κπζηήξηα.
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Η άθεζε ηεο γπλαίθαο.
Η άθεζε ηεο γπλαίθαο.
Β’: Δάλ γελλεζεί θνξίηζη

.تحليل الورأة
.تحليل الورأة
ارا ولذث اًثي

Η γπλαίθα έξρεηαη ζηνλ Ιεξέα νγδόληα εκέξεο κεηά ηε γέλλεζε θαη ν Ιεξέαο αξρίδεη ιέγνληαο
ηελ πξνζεπρή ηεο επραξηζηίαο. Μεηά ζπκηάδεη, θαη ύζηεξα ιέεη ην αθόινπζν αλάγλσζκα από
επηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ:

Δπηζηνιή πξνο Κνξηλζίνπο Α΄ (7:12-14)
Πνμξ ημοξ οπμθμίπμοξ, υιςξ, θές εβχ, υπζ μ Κφνζμξ: Ακ ηάπμζμξ έπεζ βοκαίηα
άπζζηδ, ηζ αοηή είκαζ ζφιθςκδ κα ζοκμζηεί ιαγί ημο, αξ ιδ ηδκ αθήκεζ. Καζ δ βοκαίηα πμο
έπεζ άκδνα άπζζημ, ηζ αοηυξ είκαζ ζφιθςκμξ κα ζοκμζηεί ιαγί ηδξ, αξ ιδ ημκ αθήκεζ. Δπεζδή
μ άπζζημξ άκδναξ αβζάζηδηε δζαιέζμο ηδξ βοκαίηαξ ηαζ δ βοκαίηα δ άπζζηδ αβζάζηδηε
δζαιέζμο ημο άκδνα· δζυηζ, δζαθμνεηζηά, ηα παζδζά ζαξ εα ήζακ αηάεανηα, ηχνα, υιςξ,
είκαζ άβζα. Ζ πάνδ ημο Θεμφ Παηένα ιαξ αξ ένεεζ ζε ειάξ, παηένεξ ηαζ αδεθθμί ιμο. Αιήκ.
Ύζηενα θέκε ημ Σνζζάβζμ, ηδκ εοπή ημο Δοαββεθίμο ηαζ ημκ ραθιυ:
Φαικόο 44:12
Θοβαηένεξ ααζζθζάδςκ πανεονίζημκηαζ ζηζξ ηζιέξ ζμο· δ ααζίθζζζα ζηάεδηε απυ
ηα δελζά ζμο ζημθζζιέκδ ιε πνοζάθζ δζαημζιδιέκμ ιε ηάεε είδμξ. Αιιεινύηα.
Δπαγγέιην θαηά Λνπθάλ (10:38-42)
Καζ εκχ ακαπςνμφζακ, αοηυξ ιπήηε ιέζα ζε ιζα ηςιυπμθδ, ηαζ ιζα βοκαίηα, πμο
μκμιαγυηακ Μάνεα, ημκ οπμδέπεδηε ζημ ζπίηζ ηδξ. Αοηή είπε ιζα αδεθθή, πμο ηδκ έθεβακ
Μανία, δ μπμία, αθμφ ηάεδζε ζηα πυδζα ημφ Ηδζμφ, άημοβε ημκ θυβμ ημο. Ζ Μάνεα, υιςξ,
ηαηαβζκυηακ ζε πμθθή οπδνεζία ηαζ, υηακ ήνεε ιπνμζηά ημο, είπε: «Κφνζε, δεκ ζε ιέθεζ υηζ
δ αδεθθή ιμο ιε άθδζε ιυκδ κα οπδνεηχ; Πεξ ηδξ, θμζπυκ, κα ιε αμδεήζεζ». Απακηχκηαξ μ
Ηδζμφξ, είπε ζ’ αοηήκ: «Μάνεα, Μάνεα, ιενζικάξ ηαζ αβςκίγεζαζ βζα πμθθά, εκημφημζξ, βζα
έκα οπάνπεζ ακάβηδ· δ Μανία, υιςξ, δζάθελε ηδκ αβαεή ιενίδα, δ μπμία δεκ εα αθαζνεεεί
απυ αοηήκ». Γόμα ζνη, Κύξηε.
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Ύζηεξα ιέεη ηηο ηξεηο επρέο: ηεο εηξήλεο, ησλ παηέξσλ θαη ηεο ζπλάμεσο, θαη κεηά, ην
ύκβνιν ηεο Πίζηεσο θαη ηελ επρή ηεο ζειίδαο [10]. Σέινο, ην «Πάηεξ εκώλ …».
Καηόπηλ ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο αθέζεηο θαη ηελ επινγία. Μεηά αιείθεη ηε γπλαίθα, ε νπνία
αθνινύζσο εηζέξρεηαη ζηελ εθθιεζία θαη κεηαιακβάλεη από ηα άγηα κπζηήξηα.

Ο Ιεξέαο δηαβάδεη ηελ εμήο επρή ηεο αθέζεσο ζηε κεηέξα ηνπ βαπηηδνκέλνπ:

Γέζπμηα Κφνζε μ Θευξ μ Πακημηνάηςν, δδιζμονβέ ηςκ αζχκςκ, έεεζεξ ημκ δμφθμ ζμο
Μςτζή ζηδκ οπδνεζία ημο κυιμο ζμο ηαζ ημο βκςζημπμίδζεξ ηα υνζα ηδξ απαζημφιεκδξ
αβκυηδηαξ ηςκ βοκαζηχκ πμο βεκκμφκ, ηα μπμία είκαζ κα ιέκμοκ ηάπμζεξ διένεξ υπςξ υνζζεξ
βζ’ αοηέξ πςνίξ κα αββίλμοκ ηίπμηε απυ ηα άβζα ηςκ αβίςκ, αθθά ηζξ θφθαλεξ, χζηε κα
ζςεμφκ. Δπίζδξ, δέζπμηα, παναηαθμφιε ηαζ ζηεηεφμοιε ηδκ αβαευηδηά ζμο βζα ηδ δμφθδ
ζμο […], δ μπμία θφθαλε ημκ κυιμ ζμο, ηαζ εθάνιμζε ηζξ εκημθέξ ζμο, ηαζ επζεφιδζε κα
εζζέθεεζ ζημκ άβζμ ηυπμ ζμο ηαζ κα πνμζηοκήζεζ εκχπζμκ ημο εοζζαζηδνίμο ζμο,
επζεοιχκηαξ κα ιεηαθάαεζ απυ ηα γςμπμζά ιοζηήνζά ζμο.
Καηά ημκ ίδζμ ηνυπμ, Γέζπμηα, εοθυβδζε ηαζ αβίαζε ημ βεκκδιέκμ απυ αοηή ιςνυ,
ηαζ ηάκε κα πνμμδεφζεζ ζε ζμθία ηαζ δθζηία, χζηε κα πνμηυρεζ ζφιθςκα ιε ημ άβζμ εέθδιά
ζμο· ζηενέςζέ ημ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ ζμο, ζηδκ εθπίδα ζμο, ζηδκ αβάπδ ζμο, δζά ημο
ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Κονίμο Ηδζμφ Υνζζημφ ιαξ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία
ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ
αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή ησλ θαηερνπκέλσλ.

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Κφνζε Πακημηνάημν, Παηένα ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ
Υνζζημφ, παναηαθμφιε ηαζ ζηεηεφμοιε ηδκ αβαευηδηά ζμο, θζθάκενςπε, βζα ημοξ
ηαηδπμοιέκμοξ δμφθμοξ ζμο […]· εθέδζέ ημοξ.
Ο Γηάθνλνο:
Παναηαθέζηε βζα ημοξ ηαηδπμοιέκμοξ ημο θαμφ ιαξ, χζηε κα ημοξ αλζχζεζ μ
Υνζζηυξ μ Θευξ ιαξ ημο αβίμο Βαπηίζιαημξ ηαζ κα ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ ιαξ.
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Ο Ιεξέαο:
Κάκε ημοξ ζηαεενμφξ ζηδκ πίζηδ ζμο ηαζ απμιάηνοκε απυ ηζξ ηανδζέξ ημοξ υθα ηα
ηαηάθμζπα ηδξ εζδςθμθαηνείαξ. Δπίζδξ, ζηενέςζε ζηζξ ηανδζέξ ημοξ ημκ κυιμ ζμο, ημκ θυαμ
ζμο, ηα δζηαζχιαηά ζμο, ηζξ άβζεξ εκημθέξ ζμο. Γχζε ημοξ κα βκςνίζμοκ ηδκ αζςκζυηδηα
ηςκ θυβςκ ζμο, ιε ημοξ μπμίμοξ ηαηδπήεδηακ, ηαζ κα αλζςεμφκ ζε θίβμ ημο θμοηνμφ ηδξ
παθζββεκεζίαξ βζα ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ. Δοηνέπζζέ ημοξ χζηε κα βίκμοκ καυξ ημο Αβίμο
ζμο Πκεφιαημξ, ιε ηδ πάνδ ηαζ ημοξ μζηηζνιμφξ ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Ηδζμφ
Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ
Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ο Γηάθνλνο:
Πνμζεοπδεείηε.
Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Κφνζε Ηδζμφ Υνζζηέ, πμο έηθζκεξ ημοξ μονακμφξ ηαζ ηαηέαδηεξ ζηδ βδ, πμο
ηα θυβζα ζμο ζοκηνίαμοκ ημοξ ανάπμοξ πενζζζυηενμ ηζ απυ ηα λίθδ, πμο ζε θμαήεδηακ ηα
κενά ηαζ ζηνάθδηακ πίζς, αβηάθζαζε ηα ανέθδ αοηά, πμο μδεφμοκ πνμξ ηδκ ηαηήπδζδ.
Οδήβδζέ ηα ζημ κα ηαηδπδεμφκ ηαηάθθδθα, θακένςζέ ημοξ ημκ δνυιμ πμο πνέπεζ κα
πμνεφμκηαζ, δίδαλέ ηα ιε ηδ πάνδ ημο Αβίμο ζμο Πκεφια, χζηε κα παναιέκμοκ ζημ άιειπημ
πάνζζια ημο Αβίμο ζμο Πκεφιαημξ. Υάνζζέ ημοξ ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ ηαζ δχζε κα
εεναπεοημφκ ιε ηδ πάνδ ζμο απυ ηδκ μθέενζα αιανηία, κα αλζςεμφκ ηδξ αβκήξ ααπηίζεςξ
ηδξ παθζββεκεζίαξ, κα θάαμοκ ημ άιειπημ θμοηνυ ηδξ ααπηίζεςξ ιε ημ Άβζυ ζμο Πκεφια, κα
θοθάζζμοκ ηαεανή ηδ ιοζηζηή εεςνία ημο ηαζ κα ζε δμλάγμοκ, μ Θευξ, δζυηζ ζ’ εζέκα
ακήηεζ δ δυλα ιε ημκ Πακάβαεμ Παηένα ζμο ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια ζημοξ αζχκεξ.

11

صالة علي دهي الووعظيي
Πξνζεπρή ηνπ ρξίζκαηνο ησλ θαηερνπκέλσλ

Ο Ιεξέαο ιακβάλεη ην δνρείν ηνπ ειαίνπ θαη πξνζεύρεηαη ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Κφνζε Πακημηνάημν, Παηένα ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ
Υνζζημφ, παναηαθμφιε ηαζ ζηεηεφμοιε, θζθάκενςπε, ηδκ αβαευηδηά ζμο, ημο εκυξ ηαζ
ιυκμο αθδεζκμφ Θεμφ, ηαζ ημκ ιμκμβεκή ζμο Τζυ Ηδζμφ Υνζζηυ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, χζηε
κα ιενζικήζεζξ βζα ηδ δδιζμονβία ζμο, ημ πανυκ έθαζμ, ηαζ κα ημ ηάκεζξ κα ηαηανβήζεζ ηα
ένβα ηςκ δαζιυκςκ, ηδ ιαβεία ηαζ ηδκ εζδςθμθαηνία, ηαζ ιεηάααθέ ημ, χζηε κα είκαζ έθαζμ
πνίζιαημξ ηαζ ηαηδπήζεςξ, ηαζ κα μδδβεί ηδκ ροπή κα πζζηεφεζ ζημκ Ηδζμφ Υνζζηυ ημκ
Κφνζμ ιαξ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ
Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ο Γηάθνλνο:
Πνμζεοπδεείηε.
Ο Ιεξέαο ιέεη αθόκε κία επρή γηα ην έιαην:

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Κφνζε Πακημηνάημν, Παηένα ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ
Υνζζημφ, ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Λυβμο, μ μπμίμξ ζηαονχεδηε επί Πμκηίμο Πζθάημο ηαζ
μιμθυβδζε ηδκ ηαθή μιμθμβία, παναηαθμφιε ηαζ ζηεηεφμοιε ηδκ αβαευηδηά ζμο,
θζθάκενςπε· ζηείθε ηδκ αβία ζμο δφκαιδ ζημ πανυκ έθαζμ, χζηε κα βίκεζ έθαζμ ηαηδπήζεςξ
ηαζ κα ηαηανβήζεζ ηάεε πνάλδ ημο επενμφ, ηάεε ιαβεία, ηάεε λυνηζ, ηάεε εζδςθμθαηνία,
ηαζ απμιάηνοκε ηάεε ηαηυ δζά ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ
δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ
Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Σώξα ν Ιεξέαο, εμεηάδνληαο ηα βξέθε, ππνδεηθλύεη λα ηνπο βγάινπλ ό,ηη θνξνύλ ζηα απηηά,
ζηα ρέξηα θαη ζηα πόδηα. Ύζηεξα ιακβάλεη ην δνρείν ηνπ ειαίνπ θαη ρξίεη πξώηα ηα αγόξηα θαη έπεηηα
ηα θνξίηζηα, ιέγνληαο:
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Ο Ιεξέαο:
ε πνίς, [...], εζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ημκ
έκα Θευ. Έθαζμ ηαηδπήζεςξ βζα ημκ [...] ιέζα ζηδ ιία, αβία, ηαεμθζηή ηαζ απμζημθζηή
Δηηθδζία ημο Θεμφ. Αιήκ.
Ύζηεξα ρξίεη ηελ θαξδηά, ην ρέξη θαη ηελ πιάηε ηνπ βξέθνπο, ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Σμ έθαζμ αοηυ ηαηανβεί υθεξ ηζξ δοκάιεζξ ημο επενμφ. Αιήκ.
Ο Γηάθνλνο:
Εδημφιε απυ ημκ Κφνζμ.
Ο Ιεξέαο:
Δοθμβδιέκμξ είζαζ, Βαζζθέα ιαξ Πακημηνάημνα. Δοθμβδιέκμξ είκαζ μ ιμκμβεκήξ
ζμο Τζυξ, μ Ηδζμφξ Υνζζηυξ, δζά ημο μπμίμο ηάθεζεξ υθα ηα έεκδ απυ ημ ζημηάδζ ζημ
εαοιαζηυ ηαζ αθδεζκυ θςξ, απυ ηδκ αζςηεία ηαζ ηδ ιαηαζυηδηα ηςκ εζδχθςκ ζηδκ αθδεζκή
βκχζδ.
Ο Γηάθνλνο:
Πνμζεοπδεείηε.
Ο Ιεξέαο:
Οκυιαζεξ ημοξ δμφθμοξ ζμο ιε ημ άβζμ ηαζ εοθμβδιέκμ υκμιά ζμο. Γνάρε ηα
μκυιαηά ημοξ ζημ αζαθίμ ηδξ γςήξ ηαζ ζοκοπμθυβζζέ ημοξ ιε ημκ θαυ ζμο ηαζ ιε ημοξ
εοζεαείξ. Υάνζζέ ημοξ ηδκ πνμημπή ζηδκ πίζηδ ηαζ ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ. Δοηνέπζζέ
ημοξ χζηε κα είκαζ καυξ ημο Αβίμο ζμο Πκεφιαημξ δζά ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Ηδζμφ
Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ
Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ο Γηάθνλνο:
Εδημφιε απυ ημκ Κφνζμ.
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Ο Ιεξέαο εύρεηαη γηα ηα νλόκαηα ησλ βαπηηδνκέλσλ θαη πξνζεύρεηαη ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Καζ πάθζ αξ παναηαθέζμοιε ημκ Πακημηνάημνα Θευ, ημκ Παηένα ημο Κονίμο ηαζ
Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, βζα ημοξ δμφθμοξ ζμο ηςκ μπμίςκ ηα μκυιαηα ζμο
πνμζθένεδηακ ηαζ μζ μπμίμζ εζζήθεακ ζηδκ πίζηδ ιε ηδ πάνδ ζμο, βζα κα ημοξ αλζχζεζξ κα
θάαμοκ ηδ πάνδ πμο ημοξ πνμζθένεηαζ, κα ηαεανζζημφκ απυ ηδκ αιανηία ημο ηυζιμο ηαζ κα
εθεοεενςεμφκ απυ ηδ δμοθεία ηδξ θεμνάξ· δζυηζ δ ελμοζία ημο εθέμοξ είκαζ ζηα πένζα ζμο,
Πακημηνάημνα Κφνζε Θεέ ιαξ.
Ο Γηάθνλνο:
Παναηαθέζηε βζ’ αοημφξ ζημοξ μπμίμοξ δυεδηακ ηα μκυιαηα, χζηε κα ημοξ αλζχζεζ
μ Κφνζμξ ημ άβζμ Βάπηζζια βζα ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ ημοξ.
Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Θεέ Πακημηνάημν, Παηένα ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ
Υνζζημφ, παναηαθμφιε ηαζ ζηεηεφμοιε ηδκ αβαευηδηά ζμο, θζθάκενςπε· εθέδζε ηα μκυιαηα
ηςκ δμφθςκ ζμο ζημοξ μπμίμοξ δυεδηακ· αλίςζέ ημοξ ιε ηδ πάνδ πμο ημοξ πνμζθένεηαζ,
χζηε κα θάαμοκ ημ Άβζμ Πκεφια ζμο, κα βειίζμοκ απυ ηδ εεσηή ζμο δφκαιδ ηαζ κα
μιμζάζμοκ ζημκ ιμκμβεκή ζμο Τζυ, ημκ Κφνζυ ιαξ Ηδζμφ Υνζζηυ, χζηε κα βίκμοκ έκα ιε
αοηυκ. Υάνζζέ ημοξ αβκυ κμο ηαζ ηαεανή δζάκμζα. Δπίζδξ, δχνζζέ ημοξ κα είκαζ θοθαβιέκμζ
ιε ηδ πάνδ ημο Αβίμο ζμο Πκεφιαημξ ηαζ μδήβδζέ ημοξ ζηδκ εθπίδα ηςκ αζςκίςκ αβαεχκ
ζμο δζά ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία
ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ
αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ο Γηάθνλνο:
Εδημφιε απυ ημκ Κφνζμ.
Ο Ιεξέαο ιέεη:

Ο Ιεξέαο:
Καζ πάθζ αξ παναηαθέζμοιε ιε επζιμκή ηαζ αξ γδηήζμοιε απυ ημκ Πακημηνάημνα,
ημκ Παηένα ημο Κονίμο ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, βζα ημοξ δμφθμοξ ημο ζημοξ
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μπμίμοξ δυεδηακ ηα μκυιαηα, χζηε κα ακμίλεζ ηα ιάηζα ηςκ ηανδζχκ ημοξ, κα ημοξ θςηίζεζ
ιε ημ θςξ ηδξ βκχζεςξ, κα ηαηαπναΰκεζ ηζξ ηανδζέξ ημοξ, χζηε κα βκςνίζμοκ ηδ αζςκζυηδηα
ηςκ θυβςκ ζμο, ιε ημοξ μπμίμοξ ηαηδπήεδηακ, ηαζ υηζ μ Πακημηνάημναξ Θευξ ιαξ έπεζ ηδκ
ελμοζία ηαζ ημ έθεμξ.
Ο Γηάθνλνο:
Εδημφιε απυ ημκ Κφνζμ.
Ο Ιεξέαο ιέεη:

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Θεέ Πακημηνάημν, Παηένα ημο Κονίμο ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ,
παναηαθμφιε ηαζ ζηεηεφμοιε ηδκ αβαευηδηά ζμο, θζθάκενςπε· δ επίηθδζδ ημο αβίμο
μκυιαηυξ ζμο αξ είκαζ δ ηαηαζηνμθή υθςκ ηςκ δοκάιεςκ ηαζ ηςκ πκεοιάηςκ ημο επενμφ·
απυννζρέ ηα, Κφνζε, ηαζ ηαηάνβδζέ ηα. Γζυηζ εζφ ηάθεζεξ ημοξ δμφθμοξ ζμο απυ ημ ζημηάδζ
ζημ θςξ, απυ ημκ εάκαημ ζηδ γςή, απυ ηδκ πθάκδ ζηδ βκχζδ ηδξ αθδεείαξ, απυ ηδκ
εζδςθμθαηνία ζηδ βκχζδ ζμο, αθδεζκέ Θεέ. Δνεφκδζε ηα ηνοθά ηςκ ηανδζχκ ημοξ, εζφ πμο
ενεφκδζεξ ηδκ Ηενμοζαθήι ιε θοπκάνζ. Μδκ επζηνέρεζξ ζε αηάεανημ πκεφια κα ηνοθηεί
ιέζα ημοξ. Υάνζζέ ημοξ αβκυηδηα ηαζ ζςηδνία, δχνζζέ ημοξ αζχκζα θφηνςζδ ηαζ
ακαβέκκδζέ ημοξ ιε ημ θμοηνυ ηδξ παθζββεκεζίαξ ηαζ ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ· μζημδυιδζε
ιέζα ημοξ καυ ημο Αβίμο ζμο Πκεφιαημξ δζά ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Ηδζμφ Υνζζημφ,
ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ
ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ζέηεη ην ρέξη ηνπ επάλσ ζηνπο βαπηηδνκέλνπο, ιέγνληαο:

Δζξ ημ υκμια ημο ιμκμβεκμφξ Τζμφ, ημο Ηδζμφ Υνζζημφ. Δημζιάγς ημκ αβζαζιυ
αοημφ ημο ζχιαημξ. Δζξ ημ υκμια ημο ιμκμβεκμφξ Ηδζμφ Υνζζημφ, αξ εθεοεενςεεί αοηυ ημ
ζχια απυ υθα ηα δαζιμκζηά πκεφιαηα ηαζ απυ ηάεε ιμθοζιυ, ηαζ αξ θφβεζ απυ αοηυ ηάεε
ζημηάδζ· αξ απμιαηνοκεεί απυ αοηή ηδκ ροπή ηάεε θμβζζιυξ μθζβμπζζηίαξ. Δζξ ημ υκμια
ημο ιμκμβεκμφξ Ηδζμφ Υνζζημφ ημο Κονίμο ιαξ, αξ ελαβκζζηεί ηαζ αξ εθεοεενςεεί απυ υθα
ηα ζαηακζηά πκεφιαηα εζξ ημοξ αζχκεξ. Αιήκ.
Ύζηεξα, αθνύ αθαηξέζεη ν βαπηηδόκελνο ηα ελδύκαηά ηνπ, θνηηάδεη πξνο ηε Γύζε
ζεθώλνληαο ην δεμί ηνπ ρέξη θαη ιέγνληαο ηα εμήο (εάλ είλαη βξέθνο, ιέλε αληί γη’ απηό ν παηέξαο ή ε
κεηέξα ηνπ ή ν/ε αλάδνρνο [λνλόο / λνλά] ηνπ):




ε απμηάζζμιαζ, ζαηακά.
Όθα ηα ηαηά ζμο ένβα.
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Όθα ηα πμκδνά ζμο ζηναηεφιαηα.
Όθμοξ ημοξ αββέθμοξ ζμο.
Όθδ ηδ δφκαιή ζμο.
Όθδ ηδκ αημθμοεία ηδξ θαηνείαξ ζμο.
Όθεξ ηζξ παβίδεξ ζμο.
Όθμ ημκ ζηναηυ ζμο.
Όθδ ηδκ ελμοζία ζμο.
Όθα ηα πνμζςπεία ηδξ οπμηνζζίαξ.
ε απμηάζζμιαζ, ζε απμηάζζμιαζ, ζε απμηάζζμιαζ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο θπζάεη ζην πξόζσπν ηνπ βαπηηδνκέλνπ θαη ιέεη ηξεηο θνξέο:

Καηά ην πξώην θύζεκα: Αξ απμιαηνοκεεί απυ αοηή ηδκ ροπή ηάεε θμβζζιυξ απζζηίαξ ηαζ
ηάεε αηάεανημ πκεφια.
Καηά ην δεύηεξν θύζεκα: Αξ απμιαηνοκεεί απυ αοηή ηδκ ροπή ηάεε θμβζζιυξ ημο
παθαζμφ ακενχπμο.
Καηά ην ηξίην θύζεκα: Αξ απμιαηνοκεεί απυ αοηή ηδκ ροπή ηάεε αθαζθδιία ηαηά ημο
Αβίμο Πκεφιαημξ.
Ύζηεξα ν βαπηηδόκελνο θνηηάδεη πξνο ηελ Αλαηνιή θαη, κε ηα ρέξηα πςσκέλα πξνο ηα άλσ,
ιέεη:

ε μιμθμβχ, Κφνζε Υνζζηέ Θεέ ιμο, ηαζ υθμοξ ημοξ ζςηήνζμοξ κυιμοξ ζμο ηαζ υθδ
ηδ γςμπμζυ δζαημκία ηαζ ηάεε εκένβεζα πμο δίκεζ γςή.
Ύζηεξα ιέεη ηελ νκνινγία ηεο Πίζηεσο:

Πζζηεφς εζξ έκα Θευ Παηένα, Πακημηνάημνα, ηαζ εζξ ημκ ιμκμβεκή ημο Ηδζμφ Υνζζηυ, ημκ
Κφνζυ ιαξ, ηαζ εζξ ημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, ηαζ εζξ ηδκ ακάζηαζδ ημο ζχιαημξ ηαζ εζξ ηδκ
ιία ηαζ ιυκδ ηαεμθζηή ηαζ απμζημθζηή Δηηθδζία. Αιήκ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ξσηάεη ηξεηο θνξέο ηνλ παηέξα ή ηε κεηέξα ή ηνλ/ηελ αλάδνρν, ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Θα θνμκηίγεζξ βζ’ αοηυ ημ ανέθμξ;
Καη ηνπ απαληάεη ηξεηο θνξέο:

Θα θνμκηίγς.
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Ο Γηάθνλνο:
Εδημφιε απυ ημκ Κφνζμ.
Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Κφνζε Πακημηνάημν, Παηένα ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ
Υνζζημφ, δδιζμονβέ ημο πακηυξ, Κφνζε ημο μονακμφ ηαζ ηδξ βδξ· εζφ έδςζεξ ηδ βκχζδ ζμο
ζε υζμοξ γμοκ επάκς ζηδ βδ, δζά ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Κονίμο Ηδζμφ Υνζζημφ, μ
μπμίμξ εημίιαζε ημοξ μονακμφξ ιε ημ ζηυια ημο ηαζ ημοξ ζηενέςζε ιε ηδ δφκαιή ημο.
ηενέςζε ηδκ οπαημή αοηχκ ηςκ δμφθςκ ζμο ηαζ εκδοκάιςζέ ημοξ χζηε κα ιδκ
επζζηνέρμοκ πμηέ ζε υζα εβηαηέθεζρακ. Δκίζποζε ηδκ πίζηδ ημοξ, χζηε ηίπμηε κα ιδκ ημοξ
πςνίζεζ απυ εζέκα. Οδήβδζέ ημοξ ζηδκ απμζημθζηή ζμο πίζηδ, ηάθεζέ ημοξ ζημ αβκυ ζμο
θςξ ηαζ αλίςζέ ημοξ ηδ ιεβάθδ ζμο πάνδ. Απμβφικςζέ ημοξ απυ ηδκ παθαζυηδηα,
ακαηαίκζζε ηδ γςή ημοξ, βέιζζέ ημοξ ιε ηδ δφκαιδ ημο Αβίμο ζμο Πκεφιαημξ, βζα κα είκαζ
εκςιέκμζ ιε ημκ Υνζζηυ ζμο. Ώζηε κα ιδκ είκαζ πζα ηέηκα ηδξ ζανηυξ αθθά ηέηκα ηδξ
αθδεείαξ, ηαζ κα βίκμοκ πζζημί ηαζ ζμθμί δμφθμζ ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ
ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ
Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ο Γηάθνλνο:
Σαξ ηεθαθάξ διχκ ης Κονίς ηθίκαηε.
Μεηά νη βαπηηδόκελνη θιίλνπλ ηα γόλαηά ηνπο θαη ν Ιεξέαο δεηεί γη’ απηνύο, ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Κφνζε ςηήνα ιαξ, εοενβέηδ ηαζ θζθάκενςπε, ιυκμ πάνδ ζ’ εζέκα
μθμηθδνχκεηαζ αοηυ ημ ιοζηήνζμ. ’ εζέκα ηθίκεζ ηάεε βυκο, είηε είκαζ ζημκ μονακυ, είηε
ζηδ βδ, είηε ηάης απυ ηδ βδ. Κάεε βθχζζα ηαζ μζ δμφθμζ ζμο πμο ζε γήηδζακ ηαζ ζμο
έηθζκακ ηα βυκαηά ημοξ ζμο μιμθμβμφκ θέβμκηαξ: «Ο Ηδζμφξ Υνζζηυξ είκαζ μ Κφνζμξ ηδξ
δυλαξ ημο Θεμφ Παηένα». Γζ’ αοηυ ζμο γδημφιε ηαζ ζε παναηαθμφιε, θζθάκενςπε·
ενεφκδζε ηα ηνφθζα ηςκ ροπχκ ημοξ ηαζ θχηζζε ηα ιάηζα ηδξ δζακμίαξ ημοξ ιε ημ θςξ ηδξ
βκχζδξ ζμο. Απμιάηνοκε απυ αοημφξ ηάεε ιαβεία, ηάεε λυνηζ ηαζ ηάεε ζαηακζηή εκένβεζα.
Γζχλε απυ ηδκ ηανδζά ημοξ ηάεε ηαηάθμζπμ ηδξ εζδςθμθαηνίαξ ηαζ ηδξ απζζηίαξ. Δημίιαζε
ηζξ ροπέξ ημοξ, χζηε κα δεπημφκ ημ Άβζυ ζμο Πκεφια ηαζ κα αλζςεμφκ ημο θμοηνμφ ηδξ
παθζββεκεζίαξ, ημο άιειπημο εκδφιαημξ ηαζ ηδξ αθέζεςξ ηςκ αιανηζχκ. Δοηνέπζζέ ημοξ,
χζηε κα βίκμοκ εοζζαζηήνζμ βζα ημ Άβζυ ζμο Πκεφια ιε ηδκ εοδμηία ημο Πακάβαεμο
Παηένα ηαζ ημο Αβίμο ζμο Πκεφιαημξ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
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Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιακβάλεη ην άγην έιαην (ην θαιιηέιαηνλ) θαη αιείθεη ηνλ βαπηηδόκελν ζηελ
θαξδηά, ηα ρέξηα, ην ζηήζνο, ηελ πιάηε θαη ηνπο θαξπνύο ηνπ ρεξηνύ ζην ζρήκα ηνπ ηαπξνύ,
ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
ε πνίς, [...], ιε ημ έθαζμ ηδξ πανάξ, χζηε κα είκαζ ακηίδμημ βζα υθεξ ηζξ εκένβεζεξ
ημο επενμφ ηαζ κα ιπμθζαζηείξ ζημ δέκηνμ ηδξ ηαθήξ εθζάξ, ζηδκ αβία ηαεμθζηή ηαζ
απμζημθζηή Δηηθδζία ημο Θεμφ. Αιήκ.
Ο Γηάθνλνο:
Αιήκ.
Αθνινπζεί ε πξνζεπρή ηεο ρεηξνζεζίαο, πνπ ιέγεηαη ζηνπο θαηερνπκέλνπο κεηά ηε ρξίζε
ηνπο κε ην αγηαζκέλν έιαην (θαιιηέιαηνλ).

Ο Γηάθνλνο:
Εδημφιε απυ ημκ Κφνζμ.
Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Θεέ Πακημηνάημν, ηνάγμοιε πνμξ ημ εοθμβδιέκμ άβζμ υκμιά ζμο, χζηε κα
ελεηάζεζξ ηαζ κα απμιαηνφκεζξ υθεξ ηζξ επενζηέξ ηαζ εκάκηζεξ δοκάιεζξ, ηαζ ζμο γδημφιε, ιε
ηδκ πνεζαεία υθςκ ζμο ηςκ αβίςκ, κα ενεοκήζεζξ ηζξ ηανδζέξ ηςκ δμφθςκ ζμο πμο
πνμζήθεακ ζημ θμοηνυ ηδξ πάνζημξ. Ακ δ ηαηία ηςκ πμκδνχκ πκεοιάηςκ είκαζ ηνοιιέκδ
ιέζα ημοξ, θακένςζέ ηδ δδιυζζα ηαζ δζχλε ηδ ιαηνζά απυ ηζξ ροπέξ ηαζ ηα ζχιαηα ηςκ
πζζηχκ δμφθςκ ζμο, πμο πζζηεφμοκ ζημ άβζμ υκμιά ζμο. Ακαηαίκζζε ηδ γςή ημοξ ηαζ
αλίςζέ ημοξ κα δεπημφκ άιειπηα ηαζ ιε αβκυηδηα ημ θςξ ηαζ ηδ ζθναβίδα ημο Υνζζημφ, ηαζ
ημ πάνζζια ημο μιμμφζζμο ιε ζέκα Αβίμο ζμο Πκεφιαημξ. Αλίςζέ ημοξ αηυιδ κα βίκμοκ
θςηεζκυ έκδοια, κα εκζζποεμφκ ιε ημ έκδοια ηδξ ζςηδνίαξ ηαζ ημ ακίηδημ υπθμ ηδξ πίζηδξ,
ηαζ κα βίκμοκ πνυααηα ημο θμβζημφ πμζικίμο ζμο ηαζ ηέηκα ημο μονάκζμο βάιμο,
ηθδνμκυιμζ ηδξ άθεανηδξ αζχκζαξ Βαζζθείαξ ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο Κονίμο ιαξ, ημο
μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ
γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
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Ο Γηάθνλνο:
Εδημφιε απυ ημκ Κφνζμ.

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Κφνζε, μ μπμίμξ δδιζμφνβδζεξ ημκ άκενςπμ ηαη’ εζηυκα ηαζ ηαε’ μιμίςζίκ
ζμο, ημο έδςζεξ ηδκ ελμοζία ηδξ αζχκζαξ γςήξ ηαζ, υηακ έπεζε ζηδκ αιανηία, δεκ ημκ
εβηαηέθεζρεξ, αθθά μζημκυιδζεξ ηδκ εκακενχπδζδ ημο Υνζζημφ ζμο βζα ηδ ζςηδνία ημο
ηυζιμο. Δζφ, Κφνζε, έζςζεξ ημ πθάζια ζμο απυ ηδ δμοθεία ημο επενμφ. Γζ’ αοηυ δέλμο
ημοξ δμφθμοξ ζμο […] ζηδκ μονάκζα Βαζζθεία ζμο. Άκμζλε ηα ιάηζα ηδξ δζακμίαξ ημοξ,
χζηε κα αοβάγμκηαζ απυ ημ θςξ ημο εοαββεθίμο ηδξ Βαζζθείαξ ζμο. Αξ ημοξ ζοκμδεφμοκ μζ
μονάκζμζ άββεθμζ, χζηε κα ημοξ ζχγμοκ απυ ηάεε ζοκςιμζία, απυ ηάεε ηαηή
ζοκακαζηνμθή ηαζ απυ ηάεε αέθμξ πμο πεηάεζ ηδκ διένα, απυ ηδκ αηδδία, ημ πμκδνυ
πκεφια ημο ιεζδιενζμφ, ηαζ απ’ υ,ηζ ηοηθμθμνεί ζημ ζηυημξ, ζηδ ζηζά ηδξ κφπηαξ.
Αθαίνεζε απυ ηζξ ηανδζέξ ημοξ ηάεε αηάεανημ πκεφια· ημ ηαηυαμοθμ πκεφια πμο ηανάγεζ
ηζξ ηανδζέξ, ημ πκεφια ηδξ πθάκδξ, ηδξ πμκδνίαξ, ηδξ θζθανβονίαξ, ηδξ εζδςθμθαηνίαξ, ημο
ρεφδμοξ, ηάεε ιμθοζιμφ πμο εκενβείηαζ ιε ηδκ παναίκεζδ ημο πμκδνμφ. Κάκε ημοξ θμβζηά
πνυααηα ημο αβίμο πμζικίμο ημο Υνζζημφ ζμο, αβκά ιέθδ ηδξ Δηηθδζίαξ ζμο, ηέηκα θςηυξ,
ηθδνμκυιμοξ ηδξ Βαζζθείαξ ζμο, χζηε κα αβςκίγμκηαζ ηαηά ηζξ εκημθέξ ημο Υνζζημφ, κα
θοθάζζμοκ ηδ ζθναβίδα ημο Αβίμο Πκεφιαημξ απυ ηάεε επίαμοθμ, κα δζαηδνμφκ ημκ πζηχκα
ημο Θεμφ αιυθοκημ ηαζ κα ηφπμοκ ηδξ ιαηανζυηδηαξ ηςκ αβίςκ ζμο ζηδ Βαζζθεία ζμο δζά
ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’
εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ
αζχκςκ. Αιήκ.
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تقذيص هاء العواد
Ο αβζαζιυξ ημο κενμφ ηδξ ημθοιαήεναξ

Ο Ιεξέαο εηζέξρεηαη ζηνλ ρώξν όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε ε θνιπκβήζξα, παίξλεη απιό ιάδη
θαη ξίρλεη ιίγν από απηό ζην λεξό ηεο θνιπκβήζξαο, θάλνληαο ην ζρήκα ηνπ ηαπξνύ θαη ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
 Δζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ημο
εκυξ Θεμφ.
 Δοθμβδιέκμξ μ Θευξ μ Παηέναξ μ Πακημηνάημναξ. Αιήκ.
 Δοθμβδιέκμξ μ Τζυξ ημο, μ ιμκμβεκήξ Ηδζμφξ Υνζζηυξ, μ Κφνζυξ ιαξ.
Αιήκ.
 Δοθμβδιέκμ ημ Άβζμ Πκεφια, μ Πανάηθδημξ. Αιήκ.
 Γυλα ηαζ ηζιή, ηζιή ηαζ δυλα ζηδκ μιμμφζζα Αβία Σνζάδα, ημκ Παηένα,
ημκ Τζυ
ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια.
 Καζ κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ιέεη ηελ αθόινπζε πξνζεπρή ρακειόθσλα:

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα, ηάθεζε ημοξ δμφθμοξ ζμο ζημ αβκυ ζμο θςξ ηαζ ηαηαλίςζέ ημοξ κα δεπημφκ
αοηή ηδ ιεβάθδ πάνδ ημο αβίμο Βαπηίζιαημξ. Απμβφικςζέ ημοξ απυ ημκ παθαζυ άκενςπμ
ηαζ ακακέςζε ηδ βέκκδζή ημοξ ιε ηδκ αζχκζα γςή. Γέιζζέ ημοξ ιε ηδ δφκαιδ ημο Αβίμο ζμο
Πκεφιαημξ ηαζ ιε ηδ βκχζδ ημο Υνζζημφ ζμο, χζηε κα ιδκ είκαζ πθέμκ ηέηκα ηδξ ζανηυξ,
αθθά ηέηκα ηδξ Βαζζθείαξ ζμο, ιε ηδκ εοδμηία ηαζ ηδ πάνδ ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο
Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα,
ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ.
Αιήκ.
Ο Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή ηεο Δπραξηζηίαο ζπκηάδνληαο. Ύζηεξα δηαβάδεη ζηνλ Απόζηνιν
αλάγλσζκα από ηελ πξνο Σίηνλ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ (2:11 - 3:8)

Δπεζδή θακενχεδηε δ ζςηήνζα πάνδ ημο Θεμφ πνμξ υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ, δ μπμία
ιαξ δζδάζηεζ κα ανκδεμφιε ηδκ αζέαεζα ηαζ ηζξ ημζιζηέξ επζεοιίεξ ηαζ κα γήζμοιε ιε
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ζςθνμζφκδ, δζηαζμζφκδ ηαζ εοζέαεζα ζημκ πανυκηα αζχκα, πνμζιέκμκηαξ ηδ ιαηάνζα
εθπίδα ηαζ ηδκ επζθάκεζα ηδξ δυλαξ ημο ιεβάθμο Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, μ
μπμίμξ έδςζε ημκ εαοηυ ημο βζα πάνδ ιαξ, βζα κα ιαξ θοηνχζεζ απυ ηάεε ακμιία ηαζ κα
ηαεανίζεζ βζα ημκ εαοηυ ημο ειάξ ςξ θαυ εηθεηηυ, γδθςηή ηαθχκ ένβςκ. Αοηά κα θεξ, κα
πνμηνέπεζξ ηαζ κα εθέβπεζξ, ιε ηάεε ελμοζία· αξ ιδ ζε πενζθνμκεί ηακέκαξ. Τπεκεφιζγε ζ’
αοημφξ κα οπμηάζζμκηαζ ζηζξ ανπέξ ηαζ ηζξ ελμοζίεξ, κα πεζεανπμφκ, κα είκαζ έημζιμζ βζα
ηάεε αβαευ ένβμ, κα ιδ αθαζθδιμφκ ηακέκα, κα ιδκ ηζαηχκμκηαζ, κα είκαζ επζεζηείξ, κα
δείπκμοκ ηάεε πναυηδηα ζε υθμοξ ημφξ ακενχπμοξ. Γζαηί ήιαζηακ ηζ ειείξ ηάπμηε ακυδημζ,
απεζεείξ, πθακχιεκμζ, δμφθμζ ζε δζάθμνεξ επζεοιίεξ ηαζ δδμκέξ, γχκηαξ ιέζα ζηδκ ηαηία
ηαζ ημκ θευκμ, ιζζδημί ηαζ ιζζχκηαξ μ έκαξ ημκ άθθμ. Όηακ, υιςξ, θακενχεδηε δ
αβαευηδηα ηαζ δ θζθακενςπία ημο ςηήνα ιαξ Θεμφ, υπζ απυ ένβα δζηαζμζφκδξ πμο ειείξ
πνάλαιε· αθθά ιαξ έζςζε ζφιθςκα ιε ημ έθευξ ημο δζά ημο θμοηνμφ ηδξ παθζββεκεζίαξ ηαζ
ηδξ ακαηαζκίζεςξ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ημ μπμίμ ημ λέποζε επάκς ιαξ πθμφζζα δζά ημο
Ηδζμφ Υνζζημφ ημο ςηήνα ιαξ, χζηε, δζηαζςιέκμζ ιε ηδ πάνδ ημο, κα βίκμοιε ηθδνμκυιμζ
ζφιθςκα ιε ηδκ εθπίδα ηήξ αζχκζαξ γςήξ. Αλζυπζζημξ είκαζ μ θυβμξ ηαζ εέθς αοηά κα ηα
δζααεααζχκεζξ, χζηε αοημί πμο πίζηερακ ζημκ Θευ κα θνμκηίγμοκ κα είκαζ πνχημζ ζε ηαθά
ένβα. Αοηά είκαζ ηαθά ηαζ ςθέθζια ζημοξ ακενχπμοξ. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη
ζε όινπο ζαο. Ακήλ.
ΔΤΥΗ ΛΔΓΟΜΔΝΗ ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΑΠΟΣΟΛΟ
Ο Ιεξέαο:
Κφνζε ηδξ βκχζδξ ηαζ πμνδβέ ηδξ ζςθνμζφκδξ, μ μπμίμξ απμηάθορε ηα αάεδ ηδξ
ααφζζμο ηαζ έδςζε ημκ θυβμ ζημοξ ζεναπμζηυθμοξ ιε ιεβάθδ δφκαιδ· εζφ πμο απυ ηδκ
πμθθή ζμο αβαευηδηα ηάθεζεξ ημκ Παφθμ, ημκ μπμίμ απυ δζχηηδ ηυηε ημκ έηακεξ ηχνα
εηθεηηυ ζηεφμξ ηαζ απυζημθμ ηαζ ηήνοηα ημο Δοαββεθίμο ζμο, Υνζζηέ Θεέ ιαξ
θζθάκενςπε, πμνήβδζέ ιαξ ζχθνμκα κμο ηαζ απθακή δζάκμζα, χζηε κα ηαηακμμφιε ηδκ
ςθέθεζα ηδξ αβίαξ δζδαζηαθίαξ ζμο, ηδκ μπμία ιαξ ιεηέδςζεξ. Όπςξ μ Παφθμξ έβζκε
ιζιδηήξ ζμο, ανπδβέ ηδξ γςήξ, αλίςζέ ιαξ κα βίκμοιε ηαζ ειείξ ιζιδηέξ ημο ζηα ένβα ηαζ
ζηδκ πίζηδ, κα οικμφιε ημ άβζμ Όκμιά ζμο ηαζ κα ηαοπχιαζηε πάκημηε βζα ημκ ηαονυ
ζμο. Γζυηζ ζε εζέκα ακήηεζ δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ, ιαγί ιε ημκ
Παηένα ηαζ ημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα δηαβάδεηαη αλάγλσζκα από ηελ Δπηζηνιή Α΄ Ισάλλνπ (5:5-14)

Καζ πμζμξ άθθμξ είκαζ εηείκμξ πμο κζηάεζ ημκ ηυζιμ πανά αοηυξ πμο πζζηεφεζ υηζ μ
Ηδζμφξ είκαζ μ Τζυξ ημφ Θεμφ; Αοηυξ είκαζ πμο ήνεε ιέζς φδαημξ ηαζ αίιαημξ, μ Ηδζμφξ
Υνζζηυξ· υπζ ιυκμ ιέζς ημο κενμφ, αθθά ιέζς ηαζ ημο κενμφ ηαζ ημο αίιαημξ· ηαζ ημ
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Πκεφια είκαζ πμο δίκεζ ηδ ιανηονία, δζυηζ ημ Πκεφια είκαζ δ αθήεεζα. Γζυηζ ηνεζξ είκαζ αοημί
πμο δίκμοκ ιανηονία ζημκ μονακυ: μ Παηέναξ, μ Λυβμξ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια· ηαζ μζ ηνεζξ
αοημί είκαζ έκα. Καζ ηνεζξ είκαζ αοημί πμο δίκμοκ ιανηονία ζηδ βδ: ημ Πκεφια ηαζ ημ κενυ
ηαζ ημ αίια· ηαζ μζ ηνεζξ αοημί ακαθένμκηαζ ζημ έκα. Ακ δεπυιαζηε ηδ ιανηονία ηςκ
ακενχπςκ, δ ιανηονία ημφ Θεμφ είκαζ ιεβαθφηενδ, επεζδή αοηή είκαζ δ ιανηονία ημφ Θεμφ,
υηζ έπεζ δχζεζ ιανηονία βζα ημκ Τζυ ημο. Όπμζμξ πζζηεφεζ ζημκ Τζυ ημφ Θεμφ, έπεζ ιέζα ημο
ηδ ιανηονία· υπμζμξ δεκ πζζηεφεζ ζημκ Θευ ηάκεζ ημκ Θευ ρεφηδ, επεζδή δεκ έπεζ πζζηέρεζ
ζηδ ιανηονία ηδκ μπμία έδςζε μ Θευξβζα ημκ Τζυ ημο. Καζ δ ιανηονία είκαζ ημφηδ, υηζ ιαξ
έδςζε μ Θευξ αζχκζα γςή, ηζ αοηή δ γςή είκαζ ιέζα ζημκ Τζυ ημο. Δηείκμξ πμο έπεζ ημκ Τζυ
έπεζ ηδ γςή· εηείκμξ πμο δεκ έπεζ ημκ Τζυ ημφ Θεμφ δεκ έπεζ ηδ γςή. Αοηά ηα έβναρα ζ’
εζάξ, πμο πζζηεφεηε ζημ υκμια ημο Τζμφ ημφ Θεμφ, βζα κα βκςνίγεηε υηζ έπεηε αζχκζα γςή,
ηαζ βζα κα πζζηεφεηε ζημ υκμια ημο Τζμφ ημφ Θεμφ. Καζ αοηή είκαζ δ παννδζία πμο έπμοιε
πνμξ αοηυκ, υηζ ακ γδηάιε ηάηζ ζφιθςκα ιε ημ εέθδιά ημο, ιαξ εζζαημφεζ.
Ο Ιεξέαο ιέεη ην κπζηήξην ηνπ Καζνιηθνύ
Ο Ιεξέαο:
Κφνζε Θεέ ιαξ, εζφ πμο θακένςζεξ ιέζς ηςκ απμζηυθςκ ζμο ημ ιοζηήνζμ ημο
εοαββεθίμο ηδξ δυλαξ ημο Υνζζημφ ζμο ηαζ ημοξ έδςζεξ, ηαηά ηδ ιεβάθδ, αιέηνδηδ ηαζ
απενζυνζζηδ δςνεά ζμο, κα ηδνφλμοκ ζε υθα ηα έεκδ ημκ ακελζπκίαζημ πθμφημ ημο εθέμοξ
ζμο· εζέκα, Γέζπμηα, ζε ζηεηεφμοιε ηαζ ζε παναηαθμφιε κα ιαξ αλζχζεζξ κα ηαηέπμοιε
ηυπμ ηαζ ηθήνμ ιαγί ημοξ. Υάνζζέ ιαξ, Κφνζε, πάκημηε κα αημθμοεήζμοιε ηα αήιαηά ημοξ,
κα βίκμοιε ιζιδηέξ ημο αβχκα ημοξ ηαζ κα ζοιιεηάζπμοιε ζημοξ ηυπμοξ πμο δέπεδηακ
πάνζκ ηδξ εοζεαείαξ. Φφθαλε ηδκ αβία ζμο Δηηθδζία, ηδκ μπμία εειεθίςζεξ ιέζς αοηχκ,
ηαζ εοθυβδζε ηα πνυααηα ημο πμζικίμο ζμο, ηαζ ηάκε κα ηανπμθμνήζεζ ημ αιπέθζ ζμο αοηυ,
ημ μπμίμ θφηερεξ ιε ημ δελί ζμο πένζ, ιέζς ημο Ηδζμφ Υνζζημφ ημο Κονίμο ιαξ. ’ αοηυκ
ακήηεζ δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ιαγί ιε ημκ Παηένα ηαζ ημ γςμπμζυ
Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα δηαβάδεηαη αλάγλσζκα από ηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ (8:26-40)

Έκαξ άββεθμξ Κονίμο ιίθδζε ζημκ Φίθζππμ ηαζ ημο είπε: «ήης ηαζ πήβαζκε ηαηά
ημ κυηζμ ιένμξ, ζημκ δνυιμ πμο ηαηεααίκεζ απυ ηδκ Ηενμοζαθήι ζηδ Γάγα» (μ μπμίμξ είκαζ
ένδιμξ). δηχεδηε θμζπυκ ηαζ πήβε. Ξαθκζηά, έκαξ Αζείμπαξ, εοκμφπμξ, άνπμκηαξ ηδξ
Κακδάηδξ, ηδξ ααζίθζζζαξ ηςκ Αζεζυπςκ, πμο ήηακ επυπηδξ υθςκ ηςκ εδζαονχκ ηδξ, είπε
ένεεζ βζα κα πνμζηοκήζεζ ζηδκ Ηενμοζαθήι. Καζ επέζηνεθε ηαεζζιέκμξ επάκς ζηδκ άιαλά
ημο, ηαζ δζάααγε ημκ πνμθήηδ Ζζαΐα. Σμ Πκεφια είπε ζημκ Φίθζππμ: «Πθδζίαζε ηαζ
πνμζημθθήζμο ζ’ αοηή ηδκ άιαλα». Ο Φίθζππμξ έηνελε ημκηά ηαζ, αημφβμκηάξ ημκ κα
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δζααάγεζ ημκ πνμθήηδ Ζζαΐα, είπε: «Άναβε, ηαηαθαααίκεζξ αοηά πμο δζααάγεζξ;» Δηείκμξ
είπε: «Πχξ εα ιπμνμφζα, ακ ηάπμζμξ δεκ ιε μδδβήζεζ;» Καζ παναηάθεζε ημκ Φίθζππμ κα
ακέαεζ ηαζ κα ηαεήζεζ ιαγί ημο. Σμ πςνίμ ηδξ Γναθήξ θμζπυκ ημ μπμίμ δζάααγε ήηακ αοηυ:
«Οδδβήεδηε ζακ πνυααημ ζηδ ζθαβή, ηαζ υπςξ ανκί άθςκμ ιπνμζηά ζ’ αοηυκ πμο ημο
ηυαεζ ημ ηεθάθζ, έηζζ δεκ ακμίβεζ ημ ζηυια ημο. ε ηέημζα ηαηάζηαζδ πμο ανέεδηε, δ
δζηαζηζηή ηνίζδ ημφ αθαζνέεδηε· ηδ βεκεά ημο πμζμξ εα ηδ δζδβδεεί; Γζαηί δ γςή ημο θεφβεζ
απυ ηδ βδ». Καζ μ εοκμφπμξ, απμηνζκυιεκμξ ζημκ Φίθζππμ, είπε: «ε παναηαθχ, βζα πμζμκ
ημ θέεζ αοηυ μ πνμθήηδξ; Γζα ημκ εαοηυ ημο ή βζα ηάπμζμκ άθθμκ;» Ο Φίθζππμξ, ακμίβμκηαξ
ημ ζηυια ημο ηαζ ανπίγμκηαξ απυ ημφηδ ηδ βναθή, ημο εοαββεθίζηδηε ημκ Ηδζμφ. Καζ ηαεχξ
πνμπςνμφζακ, ήνεακ ζε ηάπμζμκ ηυπμ ιε κενυ, ηαζ θέεζ μ εοκμφπμξ: «Γεξ, κενυ· ηζ ιε
ειπμδίγεζ κα ααπηζζηχ;» Ο Φίθζππμξ είπε: «Ακ πζζηεφεζξ ιε υθδ ζμο ηδκ ηανδζά, ιπμνείξ».
Καζ απμηνζκυιεκμξ είπε: «Πζζηεφς υηζ μ Ηδζμφξ Υνζζηυξ είκαζ μ Τζυξ ημφ Θεμφ». Καζ
πνυζηαλε κα ζηαεεί δ άιαλα, ηαζ ηαηέαδηακ ηαζ μζ δφμ, μ Φίθζππμξ ηαζ μ εοκμφπμξ, ζημ
κενυ, ηαζ ημκ αάπηζζε. Καζ υηακ ακέαδηακ απυ ημ κενυ, ημ Πκεφια ημο Κονίμο άνπαλε ημκ
Φίθζππμ, ηαζ μ εοκμφπμξ δεκ ημκ είδε πθέμκ, αθθά πμνεουηακ ημκ δνυιμ ημο ιε πανά. Απυ
ηδκ άθθδ πθεονά, μ Φίθζππμξ ανέεδηε ζηδκ Άγςημ, ηαζ, ηαεχξ πενκμφζε, ηήνοηηε ημ
εοαββέθζμ ζε υθεξ ηζξ πυθεζξ, ιέπνζ πμο ήνεε ζηδκ Καζζάνεζα.
Ύζηεξα ιέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 31:1-2
Μαηάνζμζ εηείκμζ ηςκ μπμίςκ ζοβπςνήεδηακ μζ ακμιίεξ ηαζ ηςκ μπμίςκ
ζηεπάζηδηακ μζ αιανηίεξ. Μαηάνζμξ μ άκενςπμξ ζημκ μπμίμ μ Κφνζμξ δεκ ηαηαθμβίγεζ
ακμιία, ηαζ ζημ ζηυια ημο μπμίμο δεκ οπάνπεζ δυθμξ.
Δπαγγέιην θαηά Ισάλλελ (3:1-21)
Τπήνπε ηάπμζμξ απυ ημοξ Φανζζαίμοξ, άνπμκηαξ ηςκ Ημοδαίςκ, πμο μκμιαγυηακ
Νζηυδδιμξ. Αοηυξ ήνεε ζημκ Ηδζμφ ιέζα ζηδ κφπηα ηαζ ημο είπε: «Ραααί, λένμοιε υηζ ήνεεξ
ςξ δάζηαθμξ απυ ημκ Θευ· βζαηί ηακέκαξ δεκ ιπμνεί κα ηάκεζ ηα ζδιεία πμο εζφ ηάκεζξ, ακ
μ Θευξ δεκ είκαζ ιαγί ημο». Απμηνίεδηε μ Ηδζμφξ ηαζ ημο είπε: «ε δζααεααζχκς απυθοηα
υηζ, ακ ηάπμζμξ δεκ βεκκδεεί απυ επάκς, δεκ ιπμνεί κα δεζ ηδ ααζζθεία ημφ Θεμφ». Σμο θέεζ
μ Νζηυδδιμξ: «Πχξ ιπμνεί έκαξ άκενςπμξ κα βεκκδεεί εκχ είκαζ βένμκηαξ; Μήπςξ ιπμνεί
κα ιπεζ βζα δεφηενδ θμνά ζηδκ ημζθζά ηήξ ιδηέναξ ημο ηαζ κα βεκκδεεί;» Απμηνίεδηε μ
Ηδζμφξ: «ε δζααεααζχκς απυθοηα υηζ, ακ ηάπμζμξ δεκ βεκκδεεί απυ κενυ ηαζ Πκεφια, δεκ
ιπμνεί κα εζζέθεεζ ζηδ ααζζθεία ημφ Θεμφ. Δηείκμ πμο έπεζ βεκκδεεί απυ ηδ ζάνηα είκαζ
ζάνηα, ηαζ εηείκμ πμο έπεζ βεκκδεεί απυ ημ Πκεφια είκαζ πκεφια. Μδκ απμνήζεζξ πμο ζμο
είπα: ‘‘Πνέπεζ κα βεκκδεείηε απυ επάκς’’. Ο άκειμξ πκέεζ υπμο εέθεζ, ηαζ αημφξ ηδ θςκή
ημο, αθθά δεκ λένεζξ απυ πμφ ένπεηαζ ηαζ πμφ πδβαίκεζ· έηζζ είκαζ ηαεέκαξ πμο βεκκήεδηε
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απυ ημ Πκεφια». Απμηνίεδηε μ Νζηυδδιμξ θέβμκηάξ ημο: «Πχξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ αοηά;»
Απμηνίεδηε μ Ηδζμφξ θέβμκηάξ ημο: «Δζφ είζαζ μ δάζηαθμξ ημο Ηζναήθ, ηζ αοηά δεκ ηα
λένεζξ; ε δζααεααζχκς απυθοηα υηζ ιζθμφιε βζα εηείκμ πμο λένμοιε, ηαζ ιανηονμφιε βζα
εηείκμ πμο είδαιε, ηαζ δεκ δέπεζηε ηδ ιανηονία ιαξ. Ακ ζαξ είπα βζα ηα επίβεζα ηαζ δεκ
πζζηεφεηε, πχξ εα πζζηέρεηε ακ ζαξ πς βζα ηα επμονάκζα; Κακέκαξ δεκ ακέαδηε ζημκ
μονακυ πανά ιυκμ αοηυξ πμο ηαηέαδηε απυ ημκ μονακυ, μ Τζυξ ημφ ακενχπμο, πμο είκαζ
ζημκ μονακυ. Καζ υπςξ μ Μςοζήξ φρςζε ημ θίδζ ιέζα ζηδκ ένδιμ, έηζζ πνέπεζ κα ορςεεί μ
Τζυξ ημφ ακενχπμο, χζηε κα ιδ παεεί υπμζμξ πζζηεφεζ ζ’ αοηυκ, αθθά κα έπεζ αζχκζα γςή.
Γζαηί ηυζμ πμθφ αβάπδζε μ Θευξ ημκ ηυζιμ, πμο έδςζε ημκ Τζυ ημο ημκ ιμκμβεκή, χζηε κα
ιδ παεεί υπμζμξ πζζηεφεζ ζ’ αοηυκ, αθθά κα έπεζ αζχκζα γςή. Γζαηί μ Θευξ δεκ απέζηεζθε ημκ
Τζυ ημο ζημκ ηυζιμ βζα κα ηνίκεζ ημκ ηυζιμ, αθθά βζα κα ζςεεί μ ηυζιμξ δζ’ αοημφ. Όπμζμξ
πζζηεφεζ ζ’ αοηυκ δεκ ηνίκεηαζ, υπμζμξ υιςξ δεκ πζζηεφεζ έπεζ ήδδ ηνζεεί, επεζδή δεκ
πίζηερε ζημ υκμια ημο ιμκμβεκμφξ Τζμφ ημο Θεμφ. Ζ ηνίζδ είκαζ αοηή, υηζ ημ θςξ ήνεε
ζημκ ηυζιμ, ηαζ μζ άκενςπμζ αβάπδζακ ημ ζημηάδζ πενζζζυηενμ πανά ημ θςξ, επεζδή ηα
ένβα ημοξ ήηακ πμκδνά. Γζαηί υπμζμξ πνάηηεζ ηα θαφθα ιζζεί ημ θςξ ηαζ δεκ ένπεηαζ ζημ
θςξ, βζα κα ιδκ εθεβπεμφκ ηα ένβα ημο. Όπμζμξ υιςξ πνάηηεζ ηδκ αθήεεζα ένπεηαζ πνμξ ημ
θςξ, βζα κα θακενςεμφκ ηα ένβα ημο, δζυηζ έβζκακ ζφιθςκα ιε ημκ Θευ.
Ο Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη αθνινύζσο ηηο επηά κεγάιεο επρέο:

Σςκ αζεεκχκ.
Σςκ ηαλζδεουκηςκ.
Σςκ οδάηςκ, ηςκ ηαθθζενβεζχκ ηαζ ηςκ αένςκ.
Σςκ ααζζθέςκ.
Σςκ ημζιδεέκηςκ.
Σςκ πνμζθενυκηςκ.
Σςκ ηαηδπμοιέκςκ, δ μπμία έπεζ ςξ ελήξ:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Ο Ιεξέαο:

Γέζπμηα Κφνζε Πακημηνάημν, Παηένα ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ
Υνζζημφ, παναηαθμφιε ηαζ ζηεηεφμοιε ηδκ αβαευηδηά ζμο, θζθάκενςπε, βζα ημοξ
ηαηδπμοιέκμοξ δμφθμοξ ζμο· εθέδζέ ημοξ.
Ο Γηάθνλνο:
Γεδεείηε βζα ημοξ ηαηδπμοιέκμοξ ημο θαμφ ιαξ, χζηε κα ημοξ αλζχζεζ μ Υνζζηυξ μ
Θευξ ιαξ ημο αβίμο Βαπηίζιαημξ ηαζ κα ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ ιαξ.

24

Ο Ιεξέαο:
Θειεθίςζέ ημοξ ζηδκ πίζηδ ζμο ηαζ απμιάηνοκε απυ ηζξ ηανδζέξ ημοξ υθα ηα
ηαηάθμζπα ηδξ εζδςθμθαηνίαξ. Αηυιδ, ζηενέςζε ζηζξ ηανδζέξ ημοξ ημκ κυιμ ζμο, ημκ θυαμ
ζμο, ηζξ εκημθέξ ζμο, ηα δζηαζχιαηά ζμο, ηζξ άβζεξ εκημθέξ ζμο. Γχζε ημοξ κα βκςνίζμοκ ηδ
ζηαεενυηδηα ηςκ θυβςκ ζμο, ιε ημοξ μπμίμοξ ηαηδπήεδηακ, ηαζ κα αλζςεμφκ, ζημκ πνυκμ
πμο απμιέκεζ, ημο θμοηνμφ ηδξ παθζββεκεζίαξ βζα ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ. Πνμεημίιαζέ
ημοξ, χζηε κα βίκμοκ καυξ ημο Αβίμο ζμο Πκεφιαημξ, ιε ηδ πάνδ ηαζ ημοξ μζηηζνιμφξ ημο
ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ
πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ
εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ο Γηάθνλνο:
Εδημφιε απυ ημκ Κφνζμ.
Ο Ιεξέαο ιέεη:

Ο Ιεξέαο:
Θεέ ηςκ πνμθδηχκ ηαζ Κφνζε ηςκ απμζηυθςκ, πμο πνμακήββεζθεξ απυ παθζά ηδκ
έθεοζδ ημο Υνζζημφ δζά ηςκ αβίςκ ημο πνμθδηχκ, ηαζ έζηεζθεξ ημκ Πνυδνμιμ Ηςάκκδ
Βαπηζζηή ιπνμζηά ημο· παναηαθμφιε ηαζ ζηεηεφμοιε ηδκ αβαευηδηά ζμο, θζθάκενςπε·
ζηείθε ηδ δφκαιή ζμο ζηδκ πανμφζα αάπηζζδ, χζηε κα εκδοκαιςεμφκ μζ δμφθμζ ζμο ηαζ κα
ιπμνμφκ κα θάαμοκ ημ αβκυ θμοηνυ ηδξ παθζββεκεζίαξ βζα ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ, ηαζ ηδκ
άιειπηδ εθπίδα ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ
ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια,
κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Αθνινπζεί ε επρή ηεο Υεηξνζεζίαο:

Ο Ιεξέαο:
ημοξ δμφθμοξ ζμο πμο ζε οπδνεημφκ ηαζ επζηαθμφκηαζ ημ άβζμ υκμιά ζμο ηαζ ζε
οπαημφμοκ, ζηήκςζε ιέζα ημοξ, πμνεφζμο ακάιεζά ημοξ ηαζ αμήεδζέ ημοξ ζε ηάεε ένβμ
αβαευ. Ακαβέκκδζε ηδκ ηανδζά ημοξ απυ ηάεε ηαηή ζηέρδ. Αλίςζέ ημοξ κα γμοκ ηαζ κα
θμβίγμκηαζ υ,ηζ είκαζ ςθέθζιμ βζα ημοξ γςκηακμφξ, ηαζ κα ηαηακμμφκ ημ ζπέδζυ ζμο, δζά ημο
ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ
πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ
εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
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Ο Ιεξέαο ιέεη ππέξ ηνπ κπζηηθώο ηελ αθόινπζε επρή, θιίλνληαο ην θεθάιη ηνπ πάλσ από ηελ
θνιπκβήζξα, πνπ ζπκβνιίδεη ηνλ πνηακό Ινξδάλε.

Ο Ιεξέαο:
Φζθεφζπθαπκε ηαζ εθεήιμκα Θεέ, πμο ενεοκάξ ηζξ ηανδζέξ ηαζ ημοξ κεθνμφξ, μ ιυκμξ
πμο βκςνίγεζ ηα ηνοθά ηςκ ακενχπςκ ηαζ πμο ηίπμηε ακενχπζκμ δεκ ιπμνεί κα ηνοθηεί απυ
εζέκα, αθθά υθα είκαζ βοικά ηαζ θακενά εκχπζυκ ζμο· εζφ πμο βκςνίγεζξ υθα υζα ιμο
ακήημοκ ιδ ιε απμννίρεζξ, μφηε κα απμζηνέρεζξ ημ πνυζςπυ ζμο απυ ειέκα, αθθά αξ
απμιαηνοκεμφκ ηδκ πανμφζα χνα υθα ιμο ηα παναπηχιαηα· εζφ πμο θένκεζξ ημοξ
ακενχπμοξ ζε ιεηάκμζα ηαζ ζοβπςνείξ υθεξ ημοξ ηζξ αιανηίεξ, πθφκε ημοξ νφπμοξ ημο
ζχιαηυξ ιμο ηαζ ημοξ ζπίθμοξ ηδξ ροπήξ ιμο, αβίαζέ ιε πθήνςξ ιε ηδ δφκαιδ ημο αμνάημο
ηαζ πκεοιαηζημφ δελζμφ ζμο πενζμφ, χζηε κα δζααάζς ηδκ εοπή ηδξ αθέζεςξ ζ’ εηείκμοξ
πμο ιμο ηδ γδημφκ, δ μπμία πανέπεζ ηδκ ίδζα πίζηδ πμο εημίιαζε δ άθαηδ ιεβαθμπνέπεζα
ηδξ θζθακενςπίαξ ζμο, ηαζ κα ιδ βίκς αδυηζιμξ δμφθμξ ηδξ αιανηίαξ.
Γέζπμηα, ιυκε αβαεέ ηαζ θζθάκενςπε, ιυκε ακαιάνηδηε, αβαεέ ηαζ θζθάκενςπε, πμο
δεκ αθήκεζξ ημκ ηαπεζκυ ζηδκ απεθπζζία ημο, ζοβπχνδζέ ιε· ζηείθε ιμο ηδ δφκαιή ζμο απυ
ηα φρδ ηαζ εκίζποζέ ιε, χζηε κα δζαημκήζς αοηυ ημ ιεβάθμ πνμηείιεκμ μονάκζμ ιοζηήνζμ·
αξ ιμνθςεεί μ Υνζζηυξ ιέζα ζημκ/ζηδκ [...], πμο πνυηεζηαζ κα ακαβεκκδεεί απυ ειέκα ημκ
εθάπζζημ. Οζημδυιδζέ ημκ/ηδκ επάκς ζηα εειέθζα ηςκ απμζηυθςκ ηαζ ηςκ πνμθδηχκ, ηαζ
ιδκ επζηνέρεζξ κα βηνειζζηεί. Κάκε κα θοηνχζεζ ημ ζπένια ηδξ αθδεείαξ ιέζα ζηδκ αβία,
απμζημθζηή, ηαεμθζηή Δηηθδζία, χζηε κα πνμηυρεζ ζηδκ εοζέαεζα, ηαζ αξ δμλάγεηαζ
πακημφ ημ πακάβζμ υκμιά ζμο, ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, κοκ ηαζ
αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
΄Τζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο κεγάιεο επρέο: ηεο εηξήλεο, ησλ παηέξσλ θαη ηεο ζπλάμεσο,
θαη έπεηηα ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο. Μεηά παίξλεη ην δνρείν ηνπ ειαίνπ θαη ρύλεη από απηό ζηελ
θνιπκβήζξα ηξεηο θνξέο θάλνληαο ην ζρήκα ηνπ ηαπξνύ, ώζηε λα αγηαζηεί ην λεξό, θαη ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Δζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ημο εκυξ
Θεμφ.
Δοθμβδιέκμξ μ Θευξ μ Παηέναξ μ Πακημηνάημναξ. Αιήκ.
Δοθμβδιέκμξ μ Τζυξ ημο μ ιμκμβεκήξ Ηδζμφξ Υνζζηυξ, μ Κφνζυξ ιαξ. Αιήκ.
Δοθμβδιέκμ ημ Άβζμ Πκεφια, μ Πανάηθδημξ. Αιήκ.
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Ο Γηάθνλνο:
Εδημφιε απυ ημκ Κφνζμ.
Ο Ιεξέαο ιέεη ηελ αθόινπζε πξνζεπρή:

Ο Ιεξέαο:
Γδιζμονβέ ηςκ οδάηςκ ηαζ ημο πάκηυξ, επζηαθμφιαζηε ηδ δφκαιδ ημο μκυιαημξ πμο
οπενααίκεζ ηάεε υκμια, ημο μκυιαημξ ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, μ
μπμίμξ ζηαονχεδηε βζα πάνδ ιαξ επί Πμκηίμο Πζθάημο. Εδημφιε, ααζζθζά, βζα ημοξ δμφθμοξ
ζμο· ιεηάααθέ ημοξ, άθθαλέ ημοξ, αβίαζέ ημοξ ηαζ εκδοκάιςζέ ημοξ, χζηε δζά ημο πανυκημξ
φδαημξ ηαζ εθαίμο κα ηαηανβδεμφκ υθεξ μζ επενζηέξ δοκάιεζξ. Απυννζρε ηα αηάεανηα
πκεφιαηα. Καηάνβδζε ηάεε ιαβεία, ηάεε ααζηακία, ηάεε εζδςθμθαηνία ηαζ ηάεε λυνηζ.
Σώξα ν Ιεξέαο θπζά ηξεηο θνξέο ζην λεξό ηεο θνιπκβήζξαο θάλνληαο ην ζρήκα ηνπ ηαπξνύ θαη
ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Αβίαζε ημ πανυκ φδςν ηαζ ημ πανυκ έθαζμ βζα ημ θμοηνυ ηδξ παθζββεκεζίαξ. Ακήλ.
Γζα ηδκ αζχκζα γςή. Ακήλ. Γζα ημ έκδοια ηδξ αθεανζίαξ. Ακήλ. Γζα ηδ πάνδ ηδξ οζμεεζίαξ.
Ακήλ. Ακαηαίκζζε ιε ημ Άβζμ Πκεφια. Ακήλ. Γζυηζ μ ιμκμβεκήξ ζμο Τζυξ, μ Κφνζυξ ιαξ
Ηδζμφξ Υνζζηυξ, ηαηέαδηε ζημκ Ημνδάκδ, ημ αβίαζε ηαζ έδςζε ηδκ ελήξ ιανηονία: «Δάκ δεκ
βεκκδεεί ηακείξ ελ φδαημξ ηαζ πκεφιαημξ, δεκ εα ιπμνεί κα ιπεζ ζηδ ααζζθεία ημο Θεμφ».
Δπίζδξ, έδςζε εκημθή ζημοξ αβίμοξ ηαζ αβκμφξ ημο απμζηυθμοξ, θέβμκηαξ: «Πδβαίκεηε κα
δζδάλεηε υθα ηα έεκδ ηαζ κα ηα ααπηίζεηε».
Καη πάιη θάλεη ην ζρήκα ηνπ ηαπξνύ ζην λεξό ηεο θνιπκβήζξαο ηξεηο θνξέο, ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Δζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ. Έθα ιέζα ιαξ,
πακημδφκαιε, ηαζ ζχζε ιαξ, άβζε. Ακαηίκδζε, Παηένα Πακημηνάημνα, ημ πανυκ φδςν, χζηε
ιε αοηυ ηαζ ιε ημ Άβζμ Πκεφια κα ακαβεκκήζεζξ ημοξ δμφθμοξ ζμο, μζ μπμίμζ εζζένπμκηαζ ιε
ηδ εεσηή ζμο δφκαιδ. οβπχνδζε ηζξ αιανηίεξ ημοξ ηαζ αλίςζέ ημοξ ημο αθεάνημο
εκδφιαημξ, ιε ηδ πάνδ ηαζ ημοξ μζηηζνιμφξ ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Ηδζμφ Υνζζημφ,
ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ
ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ο Γηάθνλνο:
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Πνμζεοπδεείηε οπέν ηδξ ηεθείαξ εζνήκδξ ηαζ αβάπδξ ηαζ οπέν ημο αβίμο αζπαζιμφ
ηςκ απμζηυθςκ.
Ο Λαόο:
Ο Ηςάκκδξ μ Βαπηζζηήξ έδςζε ηδκ ελήξ ιανηονία: «Δβχ αάπηζζα ημκ ςηήνα ιμο
ζηα κενά ημο Ημνδάκδ ηαζ άημοζα ηδ θςκή ημο Παηένα κα ηνάγεζ ηαζ κα θέεζ: ‘‘Αοηυξ είκαζ
μ Τζυξ ιμο μ αβαπδηυξ, ζημκ μπμίμ εοανεζηήεδηα’’». Κφνζε Ηδζμφ Υνζζηέ, πμο
ααπηίζηδηεξ ζημκ πμηαιυ Ημνδάκδ, αβίαζέ ιαξ απυ υθμοξ ημοξ νφπμοξ ηαζ ζοβπχνδζε ηζξ
αιανηίεξ ιαξ.
Ο Γηάθνλνο:
Αζπάζαζεε αθθήθμοξ εκ θζθήιαηζ αβίς. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε
εθέδζμκ. Ναζ, Κφνζε Ηδζμφ Υνζζηέ, Τζέ ημο Θεμφ, άημοζέ ιαξ ηαζ εθέδζέ ιαξ. Αξ
πνμζθένμοιε ιε ημκ ζςζηυ ηνυπμ. ηαεείηε ιε θυαμ Θεμφ, ζηναθείηε ηαζ ημζηάληε πνμξ
ηδκ Ακαημθή. Πνυζπςιεκ.
Ο Λαόο:
 Με ηδκ πνεζαεία ηδξ Θεμηυημο αβίαξ Μανίαξ, Κφνζε, πάνζζέ ιαξ ηδκ
άθεζδ ηςκ αιανηζχκ.
 Με ηδκ πνεζαεία ηςκ ηνζχκ θςηεζκχκ ανπαββέθςκ Μζπαήθ, Γαανζήθ
ηαζ Ραθαήθ, Κφνζε, πάνζζέ ιαξ ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ.
 Με ηδκ πνεζαεία ημο Πνμδνυιμο Βαπηζζηή Ηςάκκδ, Κφνζε, πάνζζέ ιαξ
ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ.
 ε πνμζηοκμφιε, Υνζζηέ, ιαγί ιε ημκ αβαευ Παηένα ζμο ηαζ ημ Άβζμ
Πκεφια, δζυηζ ήνεεξ / ακαζηήεδηεξ ηαζ ιαξ έζςζεξ.
Ύζηεξα ν Λαόο ζπλερίδεη ιέγνληαο:

Ο Λαόο:
Έθεμξ, εζνήκδ ηαζ αάπηζζδ αζκέζεςξ.
Μεηά ν Ιεξέαο ιέεη:

Ζ αβάπδ ημο Θεμφ ηαζ Παηνυξ ηαζ δ πάνδ ημο ιμκμβεκμφξ ημο Τζμφ, ημο Κονίμο ηαζ
Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, αξ είκαζ ιαγί ζαξ:
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Ο Λαόο:
Καζ ιεηά ημο πκεφιαηυξ ζμο.
Ο Ιεξέαο:
Άκς ζπχιεκ ηαξ ηανδίαξ.
Ο Λαόο:
Έπμιεκ πνμξ ημκ Κφνζμκ.
Ο Ιεξέαο:
Δοπανζζηήζςιεκ ης Κονίς.
Ο Λαόο:
Άλζμκ ηαζ δίηαζμκ.
Ο Ιεξέαο ιέεη ηξεηο θνξέο: «Άμηνλ θαη δίθαηνλ».

Ο Ιεξέαο:
Τρχζαιε ηα ιάηζα ιαξ πνμξ εζέκα, Κφνζε. Σα ιάηζα ηςκ ροπχκ ιαξ ημζηάγμοκ ζ’
εζέκα, Κφνζε Θεέ ιαξ. μο γδημφιε, Κφνζε Πακημηνάημν, Θεέ ηςκ παηένςκ ιαξ, πμο
δδιζμφνβδζεξ ημκ μονακυ ηαζ ηδ βδ ηαζ ηα δζαηυζιδζεξ, πμο δδιζμφνβδζεξ ηα φδαηα ηαζ
ζηενέςζεξ ηδ βδ επάκς ζ’ αοηά, πμο ηα ζοβηέκηνςζεξ ηαζ ηα πενζυνζζεξ, πμο έηθεζζεξ ηα
αάεδ ηαζ ηα ζθνάβζζεξ ιε ημ υκμιά ζμο· εζφ, Κφνζε, ζηενέςζεξ βζα πάνδ ιαξ ηδ εάθαζζα
ιε ηδ δφκαιή ζμο· εζφ ζοκέηνζρεξ ηα ηεθάθζα ηςκ δναηυκηςκ πμο είπακ θςθζάζεζ ιέζα ζηα
φδαηα.
Ο Γηάθνλνο:
Οζ ηαεήιεκμζ ακάζηδηε.
Ο Ιεξέαο:
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Δζφ δζαπχνζζεξ ηζξ πδβέξ ηαζ ηζξ ημζθάδεξ ηαζ έδςζεξ δζέλμδμ ζηα φδαηα, πμο ζε
είδακ ηαζ ηανάπηδηακ. Σα αάεδ ηδξ εάθαζζαξ θμαήεδηακ απυ ημκ ευνοαμ ηςκ πμθθχκ
οδάηςκ. Δζφ ημίηαλεξ ηα φδαηα ηδξ Δνοενάξ Θαθάζζδξ ιε ημ δέμξ ζμο ηαζ δζαπέναζεξ απυ
αοηή ηα ηέηκα ημο Ηζναήθ ηαζ ημοξ αάπηζζεξ υθμοξ ιέζς ηςκ πενζχκ ημο Μςοζή.
Ο Γηάθνλνο:
Δζξ ακαημθάξ αθέραηε.
Ο Ιεξέαο:
Όηακ δζέηαλεξ ηδ αμοαή πέηνα, αοηή άκμζλε ηαζ έαβαθε κενυ βζα ημκ θαυ ζμο.
Δπίζδξ, ημ αθιονυ κενυ ημ ιεηέηνερεξ ζε βθοηυ δζά ημο Ηδζμφ ημο οζμφ ημο Ναοή.
Έζηνερεξ πνμξ ηα πίζς ηδ νμή ημο πεζιάννμο. Δζφ είζαζ μ ηνμιενυξ. Πμζμξ ιπμνεί κα
ζηαεεί εκχπζμκ ημο πνμζχπμο ζμο; Σδ εοζία ημο Ζθία, πμο έβζκε ιε κενυ, ηδ δέπηδηεξ ιε
θςηζά απυ ημκ μονακυ. Δζφ επίζδξ, Γέζπμηα, θακένςζεξ δζά ημο πνμθήηδ ζμο Δθζζζαίμο
ημ γςμπμζυ κενυ ηδξ παθζββεκεζίαξ. Σμκ Νεειάκ ημκ φνμ ημκ ηαεάνζζεξ ιε ηα κενά ημο
Ημνδάκδ. Δζφ είζαζ μ Πακημδφκαιμξ ηαζ ηίπμηα δεκ είκαζ αδφκαημκ εκχπζυκ ζμο.
Ο Λαόο:
Αβαθθζάζηε, Ημνδάκδ ηαζ υθδ δ ένδιμξ, ζακ ηα πνυααηα, δζυηζ ήνεε ζ’ εζάξ μ αικυξ
πμο αίνεζ ηδκ αιανηία ημο ηυζιμο. Αθθδθμφζα, αθθδθμφζα, αθθδθμφζα. Ο Ηδζμφξ Υνζζηυξ, μ
Τζυξ ημο Θεμφ, ααπηίζηδηε ζημκ Ημνδάκδ πμηαιυ. Δθέδζέ ιαξ ηαηά ημ έθευξ ζμο.
Ύζηεξα ιέεη ην Σξηζάγην ηξεηο θνξέο θαη κεηά ζπλερίδεη:

Ο Ιεξέαο:
Άβζμξ, άβζμξ, Κφνζε, άβζμξ ζε υθα. Σχνα, ααζζθέα ιαξ Κφνζε ηςκ δοκάιεςκ,
ααζζθέα ηςκ μονακίςκ ζηναηεοιάηςκ, επίαθερε, ηαεήιεκε επί ηςκ Υενμοαείι. Φακενχζμο
ηαζ ημίηαλε επάκς ζηδ δδιζμονβία ζμο, δδθαδή ζημ πανυκ φδςν. Γχνζζέ ημο ηδ πάνδ ημο
Ημνδάκδ, ηδκ μονάκζα δφκαιδ ηαζ πανδβμνζά. Καηά ηδκ επζθμίηδζδ ημο Αβίμο ζμο
Πκεφιαημξ επάκς ημο πάνζζέ ημο ηδκ εοθμβία ημο Ημνδάκδ. Ακήλ. Γχζε ημο δφκαιδ, χζηε
κα βίκεζ φδςν γςμπμζυ. Ακήλ. Ύδςν αβκυ. Ακήλ. Ύδςν βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ αιανηζχκ.
Ακήλ. Ύδςν ημο θμοηνμφ ηδξ παθζββεκεζίαξ. Ακήλ. Ύδςν οζμεεζίαξ. Ακήλ. Υάνζζε ζημ
φδςν αοηυ, χζηε κα ιδκ εζζέθεεζ ιέζα ημο μφηε κα ηαηέθεεζ ιαγί ιε ημκ ααπηζγυιεκμ
αηάεανημ πκεφια, μφηε ημ πκεφια ηδξ διέναξ, μφηε ημ πκεφια ημο ιεζδιενζμφ,μφηε ημ
πκεφια ημο απμβεφιαημξ, μφηε ημ πκεφια ηδξ κοηηυξ, μφηε ημ πκεφια ημο αένα, μφηε ημ
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πκεφια ημο πκζβιμφ, μφηε ημ ζαηακζηυ πκεφια πμο ανίζηεηαζ ηάης απυ ηδ βδ· αθθά
απμιάηνοκέ ηα ιε ηδ ιεβάθδ ζμο δφκαιδ ηαζ αξ δζαζημνπίγμκηαζ εκχπζμκ ημο ζπήιαημξ ημο
ηαονμφ ηαζ ημο αβίμο μκυιαηυξ ζμο, ημ μπμίμ θένμοιε ηαζ ημ μπμίμ είκαζ βειάημ δυλα ηαζ
ηάκεζ ημοξ επενμφξ ιαξ κα ηνέιμοκ· χζηε μζ ααπηζγυιεκμζ κα αβάθμοκ απυ επάκς ημοξ ημκ
παθαζυ ηαζ θεανιέκμ άκενςπμ ηαζ ημοξ πυεμοξ ηδξ πθάκδξ, ηαζ κα εκδοεμφκ ημκ ηαζκμφνβζμ
άκενςπμ, ημκ ακαηαζκζζιέκμ ηαη’ εζηυκα ημο Γδιζμονβμφ ημο· αξ θάιρεζ ιέζα ημοξ ημ θςξ
ηδξ αθδεείαξ δζά ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, αξ ηενδίζμοκ ηδκ αζχκζα γςή ηαζ ηδ ιαηάνζα
εθπίδα, αξ ζηαεμφκ εκχπζυκ ζμο ζημκ ενυκμ ημο Ηδζμφ, ηαζ αξ θάαμοκ ημ μονάκζμ ζηεθάκζ
ηαζ ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ. Αξ είκαζ ημ πανυκ φδςν ηαζ ημ πανυκ έθαζμ αβζαζιέκα,
εοθμβδιέκα ηαζ βειάηα δυλα.
Σώξα ν Ιεξέαο θάλεη ην ζρήκα ηνπ ηαπξνύ ζην λεξό ηξεηο θνξέο, ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Δζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ. Σδκ εοβκςιμζφκδ
υθμο ημο θαμφ ζμο ηαζ ηςκ δμφθςκ ζμο πμο ζμο πνμζθένμοκ ηα ηέηκα ημοξ, πνμξ ηζιή ηαζ
δυλα ημο αβίμο μκυιαηυξ ζμο, δέλμο ηδκ ζημ άβζμ, θμβζηυ ηαζ μονάκζμ εοζζαζηήνζυ ζμο ςξ
μζιή εοςδίαξ, δ μπμία εζζένπεηαζ ζημ μονάκζμ ιεβαθείμ ζμο ιε ηδ δζαημκία ηςκ αβκχκ
αββέθςκ ηαζ ανπαββέθςκ ζμο. Κφνζε, ζχζε ημκ θαυ ζμο, εοθυβδζε ηδκ ηθδνμκμιία ζμο,
πμίιακε ηαζ φρςζέ ηδκ εζξ ημκ αζχκα· θφθαλε ημοξ δμφθμοξ ζμο ζηδκ μνεή πίζηδ υθεξ ηζξ
διένεξ ηδξ γςήξ ημοξ ηαζ ζηενέςζέ ημοξ ζηδκ απένακηδ αβάπδ ηαζ ηδκ εζνήκδ ζμο, πμο
οπενααίκεζ ηάεε δζάκμζα, ιε ηζξ πνεζαείεξ ηαζ ηζξ δεήζεζξ ηδξ Θεμηυημο αβίαξ Μανίαξ, ημο
αβίμο Ηςάκκμο ημο Πνμδνυιμο ηαζ Βαπηζζημφ, ηςκ αβίςκ παηένςκ ιαξ απμζηυθςκ ηαζ υθδξ
ηδξ πμνείαξ ηςκ αβίςκ πμο ζε εοανέζηδζακ, ιε ηδ πάνδ, ημοξ μζηηζνιμφξ ηαζ ηδ
θζθακενςπία ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Ηδζμφ Υνζζημφ ημο Κονίμο ιαξ, ημο μπμίμο δ
δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ
Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ο Λαόο:
Πάηεν διχκ …
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο αθέζεηο:

Ο Ιεξέαο:
Έκαξ είκαζ μ άβζμξ Παηέναξ, έκαξ μ άβζμξ Τζυξ, έκα είκαζ ημ Άβζμ Πκεφια. Aιήκ.
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Ο Λαόο:
Αιήκ.
Ο Ιεξέαο ιακβάλεη ην άγην κύξν θαη ζέηεη ιίγν από απηό ζηελ θνιπκβήζξα ηξεηο θνξέο ζε
ζρήκα ηαπξνύ γηα λα αγηάζεη ην λεξό, ιέγνληαο θάζε θνξά:

Ο Ιεξέαο:
 Δζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ ημο εκυξ
Θεμφ. Δοθμβδιέκμξ μ Θευξ μ Παηέναξ μ Πακημηνάημναξ. Αιήκ.
 Δοθμβδιέκμξ μ Τζυξ ημο, μ ιμκμβεκήξ Ηδζμφξ Υνζζηυξ, μ Κφνζυξ ιαξ. Αιήκ.
 Δοθμβδιέκμ ημ Άβζμ Πκεφια, μ Πανάηθδημξ. Αιήκ.
Ύζηεξα ιέεη απνζπάζκαηα από ηνπο ςαικνύο πνπ αθνινπζνύλ, θαζώο αλαθηλεί ην λεξό:

 (ςαικόο 28:3-4): Ζ θςκή ημφ Κονίμο είκαζ επάκς ζηα κενά· μ Θευξ ηήξ δυλαξ
ανμκηάεζ· μ Κφνζμξ είκαζ επάκς ζε πμθθά κενά. Ζ θςκή ημφ Κονίμο είκαζ
δοκαηή· δ θςκή ημφ Κονίμο είκαζ ιεβαθμπνεπήξ.
 (ςαικόο 32:5): Δθάηε ζε αοηυκ βζα κα θςηζζηείηε ηαζ κα ιδκ κηνμπζαζημφκ ηα
πνυζςπά ζαξ. Δθάηε, ηέηκα ιμο, ηαζ αημφζηε ιε, βζα κα ζαξ δζδάλς ημκ θυαμ
ημο Κονίμο.
 (ςαικόο 6:12): Πενάζαιε ιέζα απυ θςηζά ηαζ κενυ, ηαζ ιαξ έαβαθεξ ζε
ακαροπή.
 (ςαικόο 50:9,11-12): Ράκηζζέ ιε ιέ φζζςπμ, ηαζ εα είιαζ ηαεανυξ· πθφκε ιε,
ηαζ εα είιαζ θεοηυηενμξ απυ ημ πζυκζ. Απυζηνερε ημ πνυζςπυ ζμο απυ ηζξ
αιανηίεξ ιμο, ηαζ ελάθεζρε υθεξ ηζξ ακμιίεξ ιμο. Κηίζε ιέζα ιμο, Θεέ, ηαεανή
ηανδζά, ηαζ εοεφ πκεφια εβηαζκίαζε ιέζα ιμο.
 (ςαικόο 131:13): Γζαηί μ Κφνζμξ ελέθελε ηδ ζχκ· ηδκ επέθελε βζα ηαημζηία
ημο.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη:

Ο Ιεξέαο:
Γχζηε ιμο ηδκ εοθμβία ζαξ, παηένεξ ηαζ αδεθθμί· ζοβπςνείζηε ιε εκ ιεηακμία ηαζ
πνμζεοπδεείηε βζα ειέκα. Γυλα Παηνί ηαζ Τζχ ηαζ Αβίς Πκεφιαηζ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ
αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ. Δοθμβδιέκμξ μ Κφνζμξ, πμο θςηίγεζ ηάεε άκενςπμ πμο ένπεηαζ
ζημκ ηυζιμ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
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Ύζηεξα ν Λαόο αλαγηλώζθεη ηνλ 150ό ςαικό. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηνπ ςαικνύ,
ν Γηάθνλνο νδεγεί ηνλ βαπηηδόκελν από ηε Γύζε πξνο ηελ Αλαηνιή θαη πξνο ηελ θνιπκβήζξα,
θαηαιήγνληαο ζηα αξηζηεξά ηνπ Ιεξέα, ν νπνίνο ζα ηνλ βαπηίζεη ηξεηο θνξέο, θπζώληαο θάζε θνξά
ζην πξόζσπό ηνπ:



Καηά ηελ πξώηε βύζηζε ν Ιεξέαο ιέεη: ε ααηίγς [...] εζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ.

Καηά ηε δεύηεξε βύζηζε ν Ιεξέαο ιέεη: ε ααπηίγς [...] εζξ ημ υκμια ημο Τζμφ.

Καηά ηελ ηξίηε βύζηζε ν Ιεξέαο ιέεη: ε ααπηίγς [...] εζξ ημ υκμια ημο Αβίμο
Πκεφιαημξ.
Μεηά ηε βάπηηζε ν Ιεξέαο πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ θαη ηνλ ηαπξό ηνπ ζηελ θνιπκβήζξα. Ύζηεξα
ιέεη ηελ επρή ηεο απολύζεωρ* ηνπ λεξνύ:

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Κφνζε Θεέ Πακημηνάημν, δδιζμονβέ ημο πακηυξ ηαηά ηδκ αθδεζκή ζμο
ζμθία· εζφ πμο ζοβηέκηνςζεξ ηα κενά απυ ηδκ ανπή ζημκ ίδζμ ηυπμ ηαζ έααθεξ ζε ηάλδ υθα
ηα υκηα ηαηά ημ ιεβαθείμ ηδξ δφκάιεχξ ζμο ηαζ ηδξ αιέηνδηδξ ηαηακυδζήξ ζμο· εζφ,
Κφνζε, αβίαζεξ βζα ειάξ ημ πανυκ φδςν ιε ηδ πάνδ ημο Υνζζημφ ζμο ηαζ ηδκ επζθμίηδζδ ημο
Αβίμο ζμο Πκεφιαημξ. Σμ φδςν αοηυ, πμο έβζκε βζα ημοξ ααπηζγμιέκμοξ παθζββεκεζία ηαζ
ακαηαίκζζδ απυ ηδκ παθαζά πθάκδ, ημοξ έηακε χζηε κα θάιπμοκ ιε ημ θςξ ηδξ εευηδηάξ
ζμο. Παναηαθμφιε ηαζ ζηεηεφμοιε ηδκ αβαευηδηά ζμο, θζθάκενςπε· ιεηάααθε ημ φδςν
αοηυ ζηδκ πνχηδ ημο θφζδ, ηαζ αξ είκαζ βζα ειάξ αμήεεζα ηαζ ζςηδνία, χζηε πάκημηε κα
δμλάγμοιε εζέκα, ημκ Παηένα, ημκ Τζυ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, ηαζ κα ζμο ακαπέιπμοιε ηδ
δυλα, ηδκ ηζιή ηαζ ηδκ πνμζηφκδζδ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
* φιθςκα ιε ηδκ Κμπηζηή πανυδμζδ, μ Ηενέαξ πνμζεφπεηαζ χζηε ημ αβζαζιέκμ κενυ κα επζζηνέρεζ
ζηδκ ανπζηή θοζζηή ημο ηαηάζηαζδ, ζε έκδεζλδ ζεααζιμφ πνμξ ημ άβζμ Μφνμ πμο είπε ημ κενυ.
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الرشن بالويروى الوقذش
Ζ ΠΡΟΔΤΥΖ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΜΔ ΣΟ ΑΓΗΟ ΜΤΡΟ

Ο Πανάηθδημξ, ημ Πκεφια ημ Άβζμ, πμο μ Παηέναξ εα ζηείθεζ ζημ υκμιά ιμο,
εηείκμξ εα ζαξ ηα δζδάλεζ υθα, ηαζ εα ζαξ οπεκεοιίζεζ υθα υζα ζαξ είπα. (Καηά
Ισάλλελ 14:26)
Καζ εζείξ έπεηε πνίζια απυ ημκ Άβζμ, ηαζ ηα βκςνίγεηε υθα. (Δπηζηνιή Α΄
Ισάλλνπ 2:20)
Καζ υηακ ημ άημοζακ, ααπηίζηδηακ ζημ υκμια ημο Κονίμο Ηδζμφ. Καζ αθμφ μ
Παφθμξ έααθε επάκς ημοξ ηα πένζα ημο, ήνεε ημ Πκεφια ημ Άβζμ επάκς ζ’ αοημφξ,
ηαζ ιζθμφζακ βθχζζεξ ηαζ πνμθήηεοακ. (Πξάμεηο 19:5-6)
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Ο ηεξέαο ιακβάλεη ην άγην Μύξν θαη πξνζεύρεηαη ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Μυκε Πακημδφκαιε, δ αζηία υθςκ ηςκ εαοιάηςκ, πμο ηίπμηα δεκ ζμο είκαζ δφζημθμ,
αθθά ημ εέθδιά ζμο ηαζ δ δφκαιή ζμο εκενβμφκ ζηα πάκηα, πμνήβδζε ημ Άβζμ Πκεφια ιε
ημ πνίζια ημο αβίμο Μφνμο, χζηε κα είκαζ γςμπμζυξ ζθναβίδα ηαζ ζηενέςζδ βζα ημοξ
δμφθμοξ ζμο, ιε ημκ ιμκμβεκή ζμο Τζυ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ
πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ
εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.


Ύζηεξα ν ηεξέαο ρξίεη 36 θνξέο ηα βξέθε κε ην άγην Μύξν ζε ζρήκα ηαπξνύ. (Καηά ηελ
Οξζόδνμε Κνπηηθή παξάδνζε, ν αξηζκόο 36 αλαθέξεηαη ζηα πην ζεκαληηθά κέξε ηνπ ζώκαηνο).

Τα ππώηα οκηώ: Υξίεη ην κέησπν, ηε κύηε, ην ζηόκα, ην δεμί απηί, ην δεμί κάηη,ην αξηζηεξό κάηη
θαη ην αξηζηεξό απηί, ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Δζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ημ πνίζια ηδξ πάνδξ
ημο Αβίμο Πκεφιαημξ. Αιήκ.
Τα επόμενα ηέζζεπα: Υξίεη ηελ θαξδηά, ηνλ νκθαιό, ηελ πιάηε θαη ηελ νζθύ, ιέγνληαο:
Ο Ιεξέαο:
Σμ πνίζια ημο αννααχκα ηδξ ααζζθείαξ ηςκ μονακχκ. Αιήκ.
Τα επόμενα ηπία: Υξίεη ηελ θιείδα ηνπ δεμηνύ ώκνπ από επάλσ, ηνλ δεμηό αγθώλα θαη ηε δεμηά
παιάκε, ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Σμ πνίζια ηδξ άθεανηδξ, αεάκαηδξ, αζχκζαξ γςήξ. Αιήκ.
Τα επόμενα έξι: Υξίεη ηνλ αξηζηεξό ώκν από επάλσ, ηνλ αξηζηεξό αγθώλα θαη ηελ αξηζηεξή
παιάκε, ιέγνληαο:
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Ο Ιεξέαο:
Άβζμ πνίζια ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο Θεμφ ιαξ, ηαζ άθεανηδ ζθναβίδα. Αιήκ.
Τα επόμενα έξι: Υξίεη ηνλ δεμηό κεξό, ηε δεμηά ζειή, ην δεμί γόλαην θαη ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ,
ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Ζ ηεθεζυηδηα ηδξ πάνδξ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ ηαζ μ εχναηαξ ηδξ αθδεείαξ. Αιήκ.
Τα επόμενα έξι: Υξίεη ηνλ αξηζηεξό κεξό, ηελ αξηζηεξή ζειή, ην αξηζηεξό γόλαην θαη ηελ
εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ, ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
ε πνίς [...] ιε άβζμ Μφνμ εζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο
Πκεφιαημξ. Αιήκ.
Καη αθνύ ρξίζεη όια ηα βξέθε, ζέηεη ην ρέξη ηνπ επάλσ ζε θάζε βξέθνο κε ηε ζεηξά θαη ιέεη:

Ο Ιεξέαο:
Αξ είζαζ εοθμβδιέκμξ ιε ηζξ μονάκζεξ εοθμβίεξ ηαζ ηζξ εοθμβίεξ ηςκ αββέθςκ. Αξ ζε
εοθμβήζεζ μ Κφνζμξ Ηδζμφξ Υνζζηυξ ζημ υκμιά ημο.
Ο Ιεξέαο εκθπζεί ζην πξόζσπν ηνπ βαπηηδνκέλνπ, ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Γέλμο ημ Άβζμ Πκεφια ηαζ αξ είζαζ ηαεανυ ζηεφμξ βζα ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ, ημκ Κφνζυ
ιαξ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ
Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ληύλεηαη ν βαπηηδόκελνο κε ιεπθά ξνύρα, θαη ιέεη ν Ιεξέαο:

Ο Ιεξέαο:
Ο πζηχκαξ ηδξ άθεανηδξ, αζχκζαξ γςήξ. Αιήκ.
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Ο Γηάθνλνο:
Εδημφιε απυ ημκ Κφνζμ.
Καη αθνύ νινθιεξώζεη ν Ιεξέαο ην ρξίζκα θαη ην εκθύζεκα, ιέεη:

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Κφνζε Πακημηνάημν, μ ιυκμξ αζχκζμξ, μ Παηέναξ ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ
ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, μ μπμίμξ μζημκυιδζε ηδ ακαβέκκδζδ ηςκ δμφθςκ ημο ιε ημ
θμοηνυ ηδξ παθζββεκεζίαξ, ημοξ πάνζζεξ ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ, ημκ άθεανημ πζηχκα, ηδ
πάνδ ηδξ οζμεεζίαξ. Δζφ επίζδξ ηχνα, ααζζθέα ιαξ, πμνήβδζε ηδ πάνδ ημο Αβίμο ζμο
Πκεφιαημξ, ημο Παναηθήημο, χζηε κα βίκμοκ ημζκςκμί ηδξ αζχκζαξ γςήξ ηαζ ηδξ αεακαζίαξ,
ηαηά ηδκ επαββεθία ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ
Υνζζημφ, πμο είπε: «Αθμφ λακαβεκκδεμφκ απυ ημ κενυ ηαζ ημ Πκεφια, εα ιπμνέζμοκ κα
εζζέθεμοκ ζηδ Βαζζθεία ηςκ μονακχκ», ιε ημ υκμια, ηδ δφκαιδ ηαζ ηδ πάνδ ημο
ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ
πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ
εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Αθνύ ν Ιεξέαο ηνπο ληύζεη κε ηα ππόινηπα ξνύρα, ιέεη ηελ αθόινπζε επρή επάλσ ζηα
ζηεθάληα:

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Κφνζε Θεέ Πακημηνάημν, Παηένα ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ
Ηδζμφ Υνζζημφ, μ μπμίμξ ζηεθάκςζε ιε άθεανηα ζηεθάκζα ημοξ αβίμοξ ηαζ αβκμφξ ημο
απμζηυθμοξ, πνμθήηεξ ηαζ ιάνηονεξ πμο ημκ εοανέζηδζακ· εοθυβδζε ηαζ ηχνα, Κφνζε, ηα
ζηεθάκζα αοηά, πμο εημζιάζαιε βζα κα ζηεθακχζμοιε ημοξ δμφθμοξ ζμο μζ μπμίμζ
εκχεδηακ ιαγί ζμο ιε ηδκ άβζα Βάπηζζδ, χζηε κα ημοξ είκαζ: ηεθάκζα δυλαξ ηαζ ηζιήξ.
Ακήλ. ηεθάκζα εοθμβίαξ ηαζ δυλαξ. Ακήλ. ηεθάκζα ανεηήξ ηαζ δζηαζμζφκδξ. Ακήλ.
ηεθάκζα ζμθίαξ ηαζ ζοκέζεςξ. Ακήλ. Δκδοκάιςζέ ημοξ χζηε κα εθανιυγμοκ ηζξ εκημθέξ
ηαζ ηα δζηαζχιαηά ζμο ηαζ κα ηενδίζμοκ ηδ πάνδ ηδξ Βαζζθείαξ ηςκ μονακχκ ιε ημκ Ηδζμφ
Υνζζηυ, ημκ Κφνζυ ιαξ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’
εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ
αζχκςκ. Αιήκ.
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Ο Ιεξέαο ζέηεη ζηε κέζε θάζε βαπηηδνκέλνπ κηα δώλε ζε ζρήκα ηαπξνύ θαη ηα ζηεθάληα
επάλσ ζηα θεθάιηα ηνπο, ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
ηεθάκςζε, Γέζπμηα Κφνζε Θεέ, ημοξ δμφθμοξ ζμο ιε ζηεθάκζα ελ μονακμφ. Ακήλ.
ηεθάκζα δυλαξ. Ακήλ. ηεθάκζα πίζηδξ, ακίηδηα ηαζ αηαηάαθδηα. Ακήλ. ηεθάκζα
ζηδνζβιμφ. Ακήλ. ηεθάκζα δζηαζμζφκδξ. Ακήλ. Γχνζζε ζημοξ δμφθμοξ ζμο κα είκαζ
πθήνεζξ ιε ηδ πάνδ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ιε ημοξ μζηηζνιμφξ, ηδκ αβάπδ ηαζ ηδ
θζθακενςπία ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Ηδζμφ Υνζζημφ ημο Κονίμο ιαξ, ημο μπμίμο δ
δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ
Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηα αθόινπζα θνληάθηα, θαη θάζε θνξά απαληάεη ν Λαόο ιέγνληαο:

Ο Λαόο:
Άλζμξ, άλζμξ, άλζμξ μ/δ [...] πνζζηζακυξ/ή.
ηεθάκςζέ ημκ ιε δυλα ηαζ εοθμβία. Ο Παηέναξ αξ ζε εοθμβήζεζ, μ Τζυξ αξ ζε
ζηεθακχζεζ, ηαζ ημ Πκεφια αξ επζηεθέζεζ ημκ αβζαζιυ ζμο. Άλζμξ, άλζμξ, άλζμξ μ/δ [...]
πνζζηζακυξ/ή.
Ο Ιεξέαο:
 Γέλμο ημ Άβζμ Πκεφια, εζφ πμο έθααεξ ημ άβζμ αάπηζζια.
Άμηνο, άμηνο, άμηνο.
 Γέλμο ημ Πκεφια ημο Θεμφ, ημ μπμίμ εα ζε βειίζεζ ιε εοδμηία.
Άμηνο, άμηνο, άμηνο.
 Ο Ηδζμφξ Υνζζηυξ, μ Τζυξ ημο Θεμφ Παηένα, αξ ζε βειίζεζ ιε δφκαιδ ηαζ πάνδ,
εοθμβδιέκμ ηέηκμ, πμο έθααεξ ημ άβζμ αάπηζζια.
Άμηνο, άμηνο, άμηνο.
 Γέλμο ημ Άβζμ Πκεφια, ημκ Πανάηθδημ, ηαζ ηδκ μονάκζα εοθμβία δζά ημο
πνίζιαημξ ημο αβίμο Μφνμο, εοθμβδιέκμ ηέηκμ.
Άμηνο, άμηνο, άμηνο.
 Γέλμο ημ έθεμξ, ηδκ εθπίδα, ηδκ πίζηδ ηαζ ηδ πάνδ δζά ημο Υνζζημφ, ημο
ιμκμβεκμφξ, εοθμβδιέκ ηέηκμ.
Άμηνο, άμηνο, άμηνο.
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 Γέλμο ημ Πκεφια ηδξ πανάξ απυ ηα πένζα ημο Πακημδφκαιμο ααζζθέα.
Άμηνο, άμηνο, άμηνο.
 Γέλμο ημ Πκεφια ηδξ αβαθθίαζδξ ηαζ ηδκ άθεανηδ ζθναβίδα απυ ημκ
Διιακμοήθ ημκ Θευ ιαξ, εοθμβδιέκμ ηέηκμ.
Άμηνο, άμηνο, άμηνο.
 Γέλμο ημ βειάημ απυ δυλα Πκεφια απυ ημκ Υνζζηυ, ημκ ααζζθέα ηδξ δυλαξ.
Άμηνο, άμηνο, άμηνο.
 Έθααεξ πάνδ ηαζ εοθμβία απυ ημκ Κφνζμ Ηδζμφ Υνζζηυ.
Άμηνο, άμηνο, άμηνο.
 Έβζκεξ ηαημζηδηήνζμ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ.
Άμηνο, άμηνο, άμηνο.
 ηεθάκζ πνοζυ, ζηεθάκζ ανβονυ ηαζ ιανβανζηάνζ.
Καη αθνύ ηειεηώζεη κε ην ζηεθάλσκα, ν Λαόο απαληάεη:

Ο Λαόο:
Άθεανηα ζηεθάκζα έεεζε μ Κφνζμξ ζηα ηεθάθζα ηςκ αβκχκ ααπηζγμιέκςκ ημο
Ηδζμφ Υνζζημφ. Δοθμβδιέκμξ εζφ αθδεχξ, Κφνζε Ηδζμφ, ιε ημκ Πακάβαεμ Παηένα ζμο ηαζ
ημ Άβζμ Πκεφια, δζυηζ ααπηίζηδηεξ ηαζ ιαξ έζςζεξ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο θνηλσλεί ηνπο βαπηηδνκέλνπο κε ηα άρξαληα Μπζηήξηα, ζέηεη ην ρέξη ηνπ
επάλσ ηνπο θαη ιέεη:

Ο Ιεξέαο:
Δοθμβδηυξ είζαζ, Κφνζε Πακημηνάημν, Παηένα ημο Κονίμο ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ
Υνζζημφ, πμο αλίςζεξ ημοξ δμφθμοξ ζμο ιε ημ θμοηνυ ηδξ παθζββεκεζίαξ, ηδκ άθεζδ ηςκ
αιανηζχκ, ημκ άθεανημ πζηχκα, ημκ έκδμλμ αννααχκα ηδξ εκδυλμο Βαζζθείαξ ζμο ηαζ ημ
πάνζζια ημο Αβίμο ζμο Πκεφιαημξ. ε παναηαθμφιε ηαζ ζε ζηεηεφμοιε, θζθάκενςπε·
αλίςζέ ημοξ κα βίκμοκ ημζκςκμί ημο αβίμο χιαημξ ηαζ ημο ηζιίμο Αίιαημξ ημο Υνζζημφ
ζμο, ηαζ ζηήνζλέ ημοξ ιε ηδ πάνδ ζμο, χζηε κα αβςκζζημφκ ηαηά ηζξ άβζεξ εκημθέξ ζμο ηαζ
κα θοθάλμοκ ηα δζηαζχιαηά ζμο, κα αλζςεμφκ ηδ ιαηανζυηδηα ηςκ αβίςκ ζμο ηαζ ηδ
Βαζζθεία ηςκ μονακχκ, ιε ηδ πάνδ ηαζ ημοξ μζηηζνιμφξ ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο
Κονίμο ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ
ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ
αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο επινγεί ηνπο βαπηηδνκέλνπο ιέγνληαο:
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Ο Ιεξέαο:
Αφλακε ημοξ δμφθμοξ ζμο, Θεέ, ηαηά ηδ ζμθία ζμο, βκχνζζέ ημοξ ημκ θυαμ ζμο, ηάκε
ημοξ κα πνμηυρμοκ. Υάνζζέ ημοξ ηδ βκχζδ ηδξ αθδεείαξ. ηενέςζέ ημοξ άιειπηα ζηδκ
πίζηδ ιε ηζξ πνεζαείεξ ηδξ δεζπμίκδξ ιαξ Θεμηυημο ηαζ αεζπανεέκμο Μανίαξ, ημο
Πνμδνυιμο ηαζ Βαπηζζημφ Ηςάκκμο ηαζ υθδξ ηδξ πμνείαξ ηςκ αβίςκ ζμο πνμθδηχκ,
απμζηυθςκ, ιανηφνςκ ηαζ ζηαονμθυνςκ. Αιήκ.
Τπνζήθε πνπ δηαβάδεηαη ζηνπο γνλείο θαη ηνπο αλαδόρνπο ηνπ βαπηηδνκέλνπ:
Να βκςνίζεηε, εοθμβδιέκμζ αδεθθμί, ηδκ αλία ηδξ ηζιήξ πμο αλζχεδηακ ηα ηέηκα
ζαξ, ηαεχξ θμβίζηδηακ ιαγί ιε ημοξ εηθεηημφξ, ααπηίζηδηακ ζηδ εεία πάνδ ηαζ έβζκακ
πνζζηζακμί ιαγί ιε ημοξ οπμθμίπμοξ, δζά ημο αβίμο ααπηίζιαημξ, πμο υνζζε μ ςηήναξ ημο
ηυζιμο. Έδςζε ιανηονία βζ’ αοηυ ζημοξ αβκμφξ ηαζ εηθεηημφξ ημο απμζηυθμοξ, ζημοξ
μπμίμοξ ειθακίζηδηε ιεηά ηδκ αβία ημο ακάζηαζδ ηαζ ημοξ απέζηεζθε ζε υθα ηα έεκδ βζα
κα ηδνφλμοκ, θέβμκηάξ ημοξ: «Πμνεοεείηε ηαζ δζδάληε υθα ηα έεκδ, ααπηίγμκηάξ ηα εζξ ημ
υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ηαζ δζδάζημκηάξ ηα κα ηδνμφκ
υθα υζα ζαξ πανήββεζθα· ηαζ κα, εβχ είιαζ ιαγί ζαξ υθεξ ηζξ διένεξ, ιέπνζ ηδ ζοκηέθεζα
ημο αζχκα». Αιήκ.
ήιενα, αβαπδημί, ηα ηέηκα ζαξ έβζκακ ηθδνμκυιμζ ηδξ γςήξ ιε ημκ Γεζπυηδ
Υνζζηυ, έθααακ ημκ αννααχκα ηδξ γςήξ ηαζ ζηενεχεδηακ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ. Σδκ διένα
πμο βεκκήεδηακ ήηακ δμφθμζ ηαζ υπζ εθεφεενμζ, εκχ ζήιενα κίηδζακ ηζξ παβίδεξ ηςκ
πμκδνχκ πκεοιάηςκ. Γεκ αημφζαηε υζα θμαενά ηαζ ηνμιενά εζπχεδηακ βζα εζάξ ζηδκ αβία
Βάπηζζδ; Γεκ απακηήζαηε βζα ηα ηέηκα ζαξ θέβμκηαξ: «ε απμηάζζμιαζ, εζέκα δζάαμθε ηαζ
υθεξ ηζξ ηαηέξ ζμο πνάλεζξ»; Γεκ ηα πήναηε ηαζ ημζηάλαηε πνμξ ηδκ Ακαημθή ηαζ
βμκαηίζαηε πνμξ ημκ Κφνζμ θέβμκηαξ: «Πζζηεφμοιε εζξ έκα Θευ, ημκ Πακημηνάημνα, ηαζ
ζημκ ιμκμβεκή ημο Τζυ, ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ, ηαζ ζημ Άβζυ ημο Πκεφια...»; Γεκ μιμθμβήζαηε
υηζ ααπηζζηήηαηε ζηδκ αβία ημο Δηηθδζία; Γεκ αημφζαηε ημκ εεσηυ ημο θυβμ ζημ άβζυ ημο
Δοαββέθζμ ιε ηδ βθχζζα ηςκ απμζηυθςκ: «Όπμζμξ δεκ ααπηζζηεί απυ ημ κενυ ηαζ ημ
Πκεφια δεκ εα δεζ ηδ Βαζζθεία ημο Θεμφ»;
Tχνα, αβαπδημί ιμο, ιάεεηε υηζ παναθάααηε ηα ηέηκα ζαξ απυ ηδκ αβία πκεοιαηζηή
ημθοιαήενα ηαζ υηζ μ Θευξ εα γδηήζεζ απμθμβία απυ εζάξ εάκ αιεθήζεηε βζα ηδ αβςβή ημοξ
ηαζ ηδκ επζζηνμθή ημοξ απυ ηα αζζπνά πνάβιαηα. Αβςκζζηείηε κα ημοξ ιαεαίκεηε ηδκ
ακάβκςζδ ηδξ Αβίαξ Γναθήξ, υπμο οπάνπμοκ μζ πκμέξ ημο Θεμφ. Δπίζδξ, κα ημοξ ιάεεηε κα
πνμζημθθδεμφκ ζηδκ Δηηθδζία ηαζ κα πνμζένπμκηαζ ηαηηζηά ζημκ υνενμ ηαζ ημκ εζπενζκυ,
κα ηδνμφκ ηδ κδζηεία ηδξ Σεηάνηδξ, ηδξ Παναζηεοήξ, ηδξ αναημζηήξ ηαζ υθεξ ηζξ
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κδζηείεξ, ηαζ κα ιάεμοκ ημοξ ηακυκεξ ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ ηζξ Απμζημθζηέξ Γζαηαβέξ. Απυ
ζήιενα αλζχεδηακ ηδκ ημζκςκία ηςκ απνάκηςκ ηαζ εείςκ Μοζηδνίςκ, ηα μπμία είκαζ ημ
χια ηαζ ημ Αίια ημο Τζμφ ημο Θεμφ, πμο πφκεηαζ βζα ηδ ζςηδνία ηδξ ακενςπυηδηαξ.
Φοθάληε ηα ηέηκα ζαξ ηαζ ιδκ ηα αθήζεηε κα πδβαίκμοκ ζε νοπανά ιένδ, χζηε κα ηα
θοθάλεζ μ Κφνζμξ απυ ημοξ ζαηακζημφξ πεζναζιμφξ. Φοηέρηε ιέζα ημοξ ςναίμοξ
παναηηήνεξ, δζηαζμζφκδ, δμλμθμβία, αβκυηδηα, οπαημή, αβάπδ, αβζυηδηα, έθεμξ,
θζθακενςπία, εοζέαεζα, οπμιμκή, αβαευηδηα, αθήεεζα ηαζ ηάεε αβαεή πνάλδ πμο
εοανεζηεί ζημκ Θευ, χζηε κα γήζμοκ μζ ροπέξ ζαξ ηαζ ηα ηέηκα ζαξ.
Καζ εζάξ, επινγεκέλνη αλάδνρνη ηαζ αβκμί ηαζ ηίιζμζ αδεθθμί, αξ ζαξ θοθάλεζ μ
Θευξ ιε ημ δοκαηυ ημο πένζ, ημ δελζυ, ηαζ αξ είκαζ θφθαηάξ ζαξ υπςξ ήηακ ιε ημκ παηένα
ιαξ Ααναάι. Μάεεηε υηζ βίκαηε μζημκυιμζ ηαζ εββοδηέξ ηδξ ααπηίζεςξ αοηήξ ηαζ υηζ απυ
ζήιενα βίκαηε βζ’ αοηά ηα ηέηκα πκεοιαηζημί βμκείξ· εα πνέπεζ κα ημοξ ιάεεηε ηα Μοζηήνζα
ηδξ Δηηθδζίαξ, ηαζ εα είζηε ζοκοπεφεοκμζ βζα ηα θάεδ ημοξ, γχκηαξ ιαγί ημοξ ηαεδιενζκά.
Απυ ζήιενα εα είζηε οπεφεοκμζ βζα ηζξ πνάλεζξ ημοξ, αθμφ ζαξ ηα ειπζζηεφεδηε μ Κφνζμξ
Ηδζμφξ, ηαζ εα απμθμβδεείηε βζ’ αοηά ηαηά ηδ Γεοηένα Πανμοζία ημο, ηδκ διένα ηδξ
ηνίζεςξ. Παναθάααηε αοηή ηδκ παναηαηαεήηδ ζφιθςκα ιε ημκ εείμ κυιμ. Οζ ζενείξ ημο
Θεμφ ηαζ δ Δηηθδζία είκαζ ιάνηονεξ υηζ εα αβςκζζηείηε κα ηα δζαπαζδαβςβήζεηε ηαζ κα ηα
μδδβήζεηε πνμξ ηδκ ηαθή ζοιπενζθμνά ηαζ πνμξ ηάεε ζεικυηδηα· υηζ εα ηαοπζέζηε ηαζ εα
είζηε οπενήθακμζ βζα ηα ηέηκα αοηά, εα ημοξ δζδάζηεηε ημκ ηαθυ δνυιμ ημο Θεμφ, χζηε δ
πμνεία ημοξ κα είκαζ άβζα ηαζ θςηζζιέκδ· υηζ εα ηα μζημδμιήζεηε επάκς ζημ μνευ εειέθζμ
ηδξ αβαευηδηαξ· υηζ εα ηα ζοιαμοθεφεηε κα ιδκ ακαιεζβκφμκηαζ ιε ηζξ ηαηέξ δζαζηεδάζεζξ,
ιε ημ πμκδνυ παζπκίδζ, ιε ημ ηαηυ αζηείμ, κα απμθεφβμοκ ηδ ζοκηνμθζά ηςκ ηαηχκ ηαζ
πμκδνχκ ακενχπςκ· υηζ εα ηα εδθάζεηε ιε ηδκ πκεοιαηζηή ηαζ εεμθμβζηή βκχζδ ηαηά ημκ
ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ· υηζ εα ημοξ ιάεεηε ημκ θυαμ ημο Θεμφ ηαζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ
εκημθχκ ημο· υηζ εα ηα εειεθζχζεηε ιε ηδκ εβηνάηεζα ηαζ ηδκ άζηδζδ. Μδκ αιεθήζεηε κα
ηα δζδάζηεηε, υπςξ αιεθμφκ ηάπμζμζ απυ ημοξ θφθαηεξ ηςκ αβαεχκ. Αημφζηε ημκ θυβμ ημο
Κονίμο πνμξ εζάξ: «Δφβε, δμφθε αβαεέ ηαζ πζζηέ· ζηα θίβα θάκδηεξ πζζηυξ, ζε πμθθά εα ζε
ηαηαζηήζς δζαπεζνζζηή· είζεθεε ζηδ πανά ημο ηονίμο ζμο».
Αδεθθμί αηνμαηέξ, είεε κα ζαξ αλζχζεζ μ Θευξ κα πμθθαπθαζζάζεηε ηα ηάθακηά ζαξ
ιε ηδ πάνδ ημο Γεζπυηδ Κονίμο ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζηυ, απυ ημκ μπμίμ γδημφιε κα
ιαξ ζηενεχζεζ ζηδκ μνεή πίζηδ ιέπνζ ηδκ ηεθεοηαία ιαξ ακαπκμή ηαζ κα ιαξ ζοβπςνήζεζ
ηζξ αιανηίεξ ηαζ ηζξ ακμιίεξ κα ηαθφρεζ ηα εθαηηχιαηά ιαξ, κα ιαξ αμδεήζεζ κα πνάηημοιε
υ,ηζ ημο είκαζ εοάνεζημ, κα οπμηάλεζ ηαπέςξ ημκ ζαηακά ηάης απυ ηα πυδζα ιαξ, κα ιαξ
ακμίλεζ δζάπθαηα ηδκ πφθδ ηδξ Δηηθδζίαξ, κα ιαξ αλζχζεζ κα αημφζμοιε ηδκ πανιυζοκδ
θςκή πμο θέεζ: «Δθάηε, μζ εοθμβδιέκμζ ημο Παηένα ιμο· ηθδνμκμιείζηε ηδ ααζζθεία πμο
είκαζ εημζιαζιέκδ βζα εζάξ ήδδ απυ ηδ δδιζμονβία ημφ ηυζιμο»· ιε ηζξ πνεζαείεξ ηδξ
δεζπμίκδξ ιαξ αεζπανεέκμο Μανίαξ ηαζ υθδξ ηδξ πμνείαξ ηςκ αβίςκ, μζ μπμίμζ εοανέζηδζακ
ζημκ Κφνζμ ιε ηα αβαεά ημοξ ένβα, απυ ηδκ επμπή ημο Αδάι ηαζ ζε υθεξ ηζξ επμπέξ. Αιήκ.
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صالة حل زًار الوعوذيي
Η πξνζεπρή ηεο απνιύζεσο ηεο δώλεο ησλ
βαπηηδνκέλσλ
Λέγεηαη ζηνπο βαπηηδνκέλνπο θαηά ηελ όγδνε εκέξα κεηά ηε βάπηηζε. Σνπνζεηείηαη ιεθάλε
κε λεξό θαη αλάβνληαη θεξηά. Ο Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή ηεο Δπραξηζηίαο. Ύζηεξα ζπκηάδεη ιέγνληαο
κπζηηθώο ηελ επρή ηνπ ζπκηάκαηνο ηνπ απνζηόινπ. Μεηά νη ςάιηεο ιέλε: «Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη
Αγίσ Πλεύκαηη», «Πάηεξ εκώλ …», ηνλ 50ό ςαικό θαη αθνινύζσο αλάγλσζκα από ηελ Α΄ πξνο
Κνξηλζίνπο Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ (10:1-5).

Γεκ εέθς κα αβκμείηε, αδεθθμί, υηζ μζ παηένεξ ιαξ ήηακ υθμζ ηάης απυ ηδ κεθέθδ,
ηαζ υθμζ πέναζακ ιέζα απυ ηδ εάθαζζα, ηαζ υθμζ ααπηίζηδηακ ζημκ Μςοζή ιέζα ζηδ
κεθέθδ ηαζ ιέζα ζηδ εάθαζζα ηαζ υθμζ έθαβακ ημ ίδζμ πκεοιαηζηυ θαβδηυ ηαζ υθμζ ήπζακ ημ
ίδζμ πκεοιαηζηυ πμηυ, επεζδή έπζκακ απυ πκεοιαηζηή πέηνα, πμο αημθμοεμφζε, ηαζ δ πέηνα
αοηή ήηακ μ Υνζζηυξ. Αθθά μ Θευξ δεκ εοανεζηήεδηε ζημοξ πενζζζυηενμοξ απυ αοημφξ,
βζαηί ηαηαζηνχεδηακ ιέζα ζηδκ ένδιμ. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο είλαη καδί καο.
Ακήλ.
Ύζηεξα ιέγεηαη ην Σξηζάγην θαη κεηά ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ:

Φαικόο 31:1-2
Μαηάνζμξ εηείκμξ ημο μπμίμο ζοβπςνήεδηακ μζ ακμιίεξ ηαζ ημο ζηεπάζηδηακ μζ
αιανηίεξ. Μαηάνζμξ μ άκενςπμξ ζημκ μπμίμ μ Κφνζμξ δεκ θμβανζάγεζ αιανηία, ηαζ ζημ
ζηυια ημο δεκ οπάνπεζ δυθμξ. Αιιεινύηα.
Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίνλ (3:1-7)
Καηά ηζξ διένεξ εηείκεξ ένπεηαζ μ Ηςάκκδξ μ Βαπηζζηήξ, ηδνφηημκηαξ ζηδκ ένδιμ
ηδξ Ημοδαίαξ ηαζ θέβμκηαξ: «Μεηακμείηε, επεζδή πθδζίαζε δ ααζζθεία ηςκ μονακχκ. Γζαηί
αοηυξ είκαζ εηείκμξ βζα ημκ μπμίμ εζπχεδηε απυ ημκ πνμθήηδ Ζζασα πμο έθεβε: ‘‘Φςκή
ηάπμζμο πμο θςκάγεζ δοκαηά ιέζα ζηδκ ένδιμ: Δημζιάζηε ημκ δνυιμ ημφ Κονίμο, ζζζζχζηε
ηα ιμκμπάηζα ημο’’». Ο ίδζμξ μ Ηςάκκδξ είπε ημ έκδοιά ημο απυ ηνίπεξ ηαιήθαξ, ηαζ
δενιάηζκδ γχκδ βφνς απυ ηδ ιέζδ ημο, ηαζ δ ηνμθή ημο ήηακ αηνίδεξ ηαζ ιέθζ άβνζμ.
Συηε, έαβαζκε έλς πνμξ αοηυκ δ Ηενμοζαθήι ηαζ υθδ δ Ημοδαία ηαζ υθα ηα πενίπςνα
ημο Ημνδάκδ ηαζ ααπηίγμκηακ απ’ αοηυκ ζημκ Ημνδάκδ, ελμιμθμβμφιεκμζ ηζξ αιανηίεξ ημοξ.
Βθέπμκηαξ πμθθμφξ απυ ημοξ Φανζζαίμοξ ηαζ ημοξ αδδμοηαίμοξ κα ένπμκηαζ ζημ αάπηζζια
πμο έηακε, ημοξ είπε: «Γεκκήιαηα απυ μπζέξ, πμζμξ ζαξ έδεζλε κα θφβεηε απυ ηδ ιέθθμοζα
μνβή;» Γόμα ζνη, Κύξηε.
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Οη ςάιηεο ςάιινπλ ην εμήο ηξνπάξην:

Αοηυξ είκαζ μ Τζυξ ιμο μ αβαπδηυξ, ζημκ μπμίμ εοανεζηήεδηε δ ροπή ιμο ηαζ μ
μπμίμξ έηακε ημ εέθδιά ιμο. Τπαημφηε ζ’ αοηυκ, δζυηζ είκαζ μ γςδυηδξ. Πνέζαεοε βζα ειάξ,
δέζπμζκά ιαξ Πανεέκε Μανία, ιδηένα ημο ςηήνα ιαξ, βζα κα ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ
ιαξ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο επρέο: ηεο εηξήλεο, ησλ παηέξσλ θαη ηεο ζπλάμεσο. Μεηά ν
Λαόο ιέεη ην ύκβνπιν ηεο Πίζηεσο.
Καηόπηλ ν Ιεξέαο ιέεη ηελ εμήο επρή ηεο ρεηξνζεζίαο κεηά ηελ θνηλσλία ησλ αρξάλησλ
Μπζηεξίσλ.

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Κφνζε Θεέ ιαξ, πμνδβέ ηδξ εζνήκδξ ηαζ ηδξ εοθμβίαξ, μ ιυκμξ αβαευξ ηαζ
θζθάκενςπμξ· εζφ πμο ιαξ εοθυβδζεξ, ιαξ αβίαζεξ ηαζ ιαξ θχηζζεξ ιε ημ θςξ ηδξ
εευηδηαξ· εζφ πμο αλίςζεξ ημοξ δμφθμοξ ζμο κα θάαμοκ ημ μονάκζμ άννδημ θςξ ημο
Υνζζημφ ζμο, ημο ςηήνα ιαξ Ηδζμφ· θχηζζέ ημοξ ιε ημ θςξ ηδξ εοθμβίαξ, ηαεάνζζέ ημοξ,
εοθυβδζέ ημοξ, ακαηαίκζζέ ημοξ ιε ηδ πάνδ ζμο πμο έθααακ δζά ηδξ ααπηίζεςξ, ηαζ ιε ηδ
δφκαιδ ημο γςμπμζμφ Αβίμο ζμο Πκεφιαημξ, εζφ πμο ημοξ ηαεάνζζεξ απυ ηάεε νφπμ
ζανηυξ ηαζ πκεφιαημξ. Ναζ, Γέζπμηα άβζε, εοθυβδζέ ημοξ ιε ηδκ εοθμβία ζμο, ζηενέςζέ
ημοξ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ ιέπνζ έςξ ηέθμοξ. Κάκε κα πνμηυρμοκ, χζηε κα ςνζιάζμοκ. Αξ
ημοξ θοθάηημοκ μζ αβαεμί άββεθμζ έςξ ηέθμοξ. Γέιζζέ ημοξ ιε ηάεε βκχζδ ηαζ ζφκεζδ.
Φφθαηηε ηδ γςή ημοξ, χζηε κα ζε εοπανζζημφκ. Δοθυβδζέ ημοξ, Γέζπμηα, ιε ηζξ ιαηάνζεξ
εοθμβίεξ ζμο. Γζχλε απυ ηζξ ηανδζέξ ημοξ ημ πκεφια ηδξ απζζηίαξ ηαζ ηάεε πκεφια πθάκδξ,
ηαζ αξ θςηζζημφκ μζ ηανδζέξ ημοξ ιε ημ θςξ ηδξ ελμοζίαξ ζμο. Αλίςζέ ημοξ ηδκ αζχκζα γςή
ηαζ ηδ Βαζζθεία ηςκ μονακχκ ιε ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ, ημκ Κφνζυ ιαξ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ
ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ
Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Δξκελεία πνπ ιέγεηαη γηα ηνλ βαπηηδόκελν θαηά ηελ όγδνε εκέξα θαη ζην βάπηηζκα κεηά ηε
ζηεθάλσζε ηνπ βαπηηδνκέλνπ θαη πξηλ ηελ εληνιή ή κεηά ηε Θεία Κνηλσλία.

Ο Ιεξέαο:
Τρχζηε ημκ Κφνζμ ιαγί ιμο ηαζ αξ ορχζμοιε μζ πάκηεξ ημ υκμιά ημο, ελαζηίαξ ηδξ
πάνδξ πμο έθααε ημ εοθμβδιέκμ ανέθμξ […]. Αξ ηνάλμοιε δδιυζζα ιε πανιυζοκδ θςκή
θέβμκηαξ: «Υαίνε ηαζ αβάθθμο εκ Κονίς, εοθμβδιέκμ ηέηκμ. Ο Ηδζμφξ Υνζζηυξ αξ ζμο
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πανίγεζ ζηενέςζδ ηαζ ηανπμθμνία. Υαίνε […]. Αξ ζοβηεκηνςεμφιε, πκεοιαηζημί παηένεξ
ηαζ μνευδμλμζ αδεθθμί, βζα κα οικήζμοιε ιε ραθιμφξ ηαζ ςδέξ πκεοιαηζηέξ ιέζα ζηδκ
Ονευδμλδ ηαεμθζηή ηαζ απμζημθζηή Δηηθδζία, ελαζηίαξ ηδξ εεσηήξ πανάξ πμο έθααε ημ
εοθμβδιέκμ ηέηκμ [...] ιέζα ζημ αβκυ πνζζηζακζηυ βέκμξ. ηεθακχεδηε ιε ημ μονάκζμ
ζηεθάκζ ημο αβίμο ααπηίζιαημξ δζά ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, ζημκ μπμίμ ακήηεζ δ δυλα, ηαζ μ
μπμίμξ ααπηίζηδηε ζημκ Ημνδάκδ πμηαιυ απυ ημκ Πνυδνμιμ ηαζ Βαπηζζηή, ημκ βζμ ημο ζενέα
ζοββεκή ημο Διιακμοήθ. Υαίνε ζ’ εζέκα, Ηςάκκδ, βζε ημο Εαπανία, πμο αλζχεδηεξ κα
εέζεζξ ημ πένζ ζμο επάκς ζημ ηεθάθζ ημο Πακάβαεμο ςηήνα ιαξ. Δίζαζ οπενορςιέκμξ
πενζζζυηενμ απυ ημοξ παηένεξ ηαζ ημοξ πνμθήηεξ, δζυηζ μ ςηήναξ ιαξ ζε επαίκεζε
θέβμκηαξ ιε ημ αβκυ ζηυια ημο: «Ακάιεζα ζ’ εηείκμοξ πμο βεκκήεδηακ απυ βοκαίηεξ δεκ
εβένεδηε ιεβαθφηενμξ απυ ημκ Ηςάκκδ ημκ Βαπηζζηή».
Υαίνε ζε αοηυκ πμο είδε ημοξ μονακμφξ ακμζβιέκμοξ ηαζ άημοζε ηδ θςκή ημο
Παηένα κα θέεζ: «Αοηυξ είκαζ μ Τζυξ ιμο μ αβαπδηυξ, ζημκ μπμίμ εοανεζηήεδηα». Ο Τζυξ
ήηακ ζημκ Ημνδάκδ πμηαιυ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια ηαηέαδηε ιε ιμνθή πενζζηενζμφ. Δζφ,
Ηςάκκδ, είπεξ βζ’ αοηυκ: «Αοηυξ είκαζ μ αικυξ ημο Θεμφ, πμο ζδηχκεζ ηδκ αιανηία ημο
ηυζιμο». Δπίζδξ, έδςζεξ ιανηονία βζ’ αοηυκ θέβμκηαξ: «Δηείκμξ πμο ένπεηαζ πίζς απυ
ειέκα είκαζ ακχηενυξ ιμο, επεζδή οπάνπεζ πνζκ απυ ειέκα». Καζ μ Κφνζμξ Υνζζηυξ, ζημκ
μπμίμ ακήηεζ δ δυλα, είπε ιε ημ αβκυ ζηυια ημο: «Άθδζε κα ααπηζζηχ ηχνα, επεζδή πνέπεζ
κα εηπθδνχζμοιε ηάεε δζηαζμζφκδ». Καζ είπε επίζδξ ζημοξ αβκμφξ ιαεδηέξ ημο:
«Πμνεοεείηε ηαζ δζδάληε υθα ηα έεκδ ηαζ ηδνφληε ημοξ ημ εοαββέθζμ, ααπηίγμκηάξ ηα εζξ ημ
υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ. Όπμζμξ πζζηέρεζ ηαζ ααπηζζηεί
εα ζςεεί». Έηζζ, ημ άβζμ Βάπηζζια ηθδνμδμηήεδηε απυ ημκ Κφνζμ Ηδζμφ ηαζ ημοξ
δζαδυπμοξ αβίμοξ παηένεξ ιαξ, ημοξ αβκμφξ απμζηυθμοξ. Γζυηζ ιέζς αοηήξ δίκεηαζ δ άθεζδ
ηςκ αιανηζχκ ηαζ δ είζμδμξ ζηδ Βαζζθεία ηςκ μονακχκ, ηαεχξ δ αάπηζζδ πμνδβεί ηα
ηθεζδζά ημο μονάκζμο Παναδείζμο. Αξ επαζκέζμοιε θμζπυκ ημ ηέηκμ αοηυ ιε πανιυ ζοκδ
θςκή, θέβμκηαξ: «Άμηνο, άμηνο, άμηνο ρξηζηηαλέ/ή […]».
Υανείηε, πνζζηζακμί αδεθθμί, βζα ηδ εεία πάνδ, ηδκ μπμία αλζχεδηακ ηα ηέηκα ζαξ, ηδ
πάνδ ημο αβίμο Βαπηίζιαημξ, ηαζ επεζδή ημζκχκδζακ ηςκ απνάκηςκ Μοζηδνίςκ, ημο
χιαημξ ηαζ ημο Αίιαημξ ημο Υνζζημφ (πμο είκαζ μ ιμκμβεκήξ Τζυξ, μ δδιζμονβυξ ηςκ
πάκηςκ), ηα μπμία δςνήεδηακ βζα πάνδ ημο ακενςπίκμο πθάζιαημξ. Ζ πάνδ αοηή ημο
Βαπηίζιαημξ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ απνάκηςκ ηαζ γςμπμζχκ Θείςκ Μοζηδνίςκ αξ πμνδβεί
ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ ιέπνζ ηα έζπαηα ηαζ αξ βίκεζ δ εεσηή ζθναβίδα ημο αννααχκα ηδξ
αεακαζίαξ ζηα μονάκζα ζηδκχιαηα. Αξ επαζκέζμοιε αοηυ ημ αβαπδηυ ηέηκμ θέβμκηαξ:
«Άμηνο ,άμηνο, άμηνο». Αξ ράθμοιε ιαγί ιε ημκ πνμθήηδ Μςτζή θέβμκηαξ: «Τικείηε ημκ
ηαζ δμλμθμβείηε ημκ, δζυηζ έκδμλα δμλάζηδηε», ηαζ αξ οικήζμοιε ιαγί ιε ημκ ραθιςδυ
Γααίδ θέβμκηαξ: «ε έπνζζε ιε έθαζμ αβαθθζάζεςξ ιαγί ιε υζμοξ ιεηέπμοκ ζ’ εζέκα». Σμ
έθαζμ αβαθθζάζεςξ είκαζ ημ έθαζμ ημο πνίζιαημξ, ημ έθαζμ ηδξ εείαξ ζθναβίδαξ. Γεπεείηε
θμζπυκ ημ Άβζμ Πκεφια εζείξ πμο θάααηε ηδ εεσηή πάνδ ηδξ αβίαξ Βαπηίζεςξ. Γεπεείηε ηα
βειάηα δυλα ζηεθάκζα απυ ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ, ημκ ααζζθέα ηςκ ααζζθέςκ ηαζ Κφνζμ ηςκ
Κονίςκ. Γεπεείηε ηδ πάνδ ημο Πακαβίμο Πκεφιαημξ, ημο Παναηθήημο. Γεπεείηε ημ
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αββεθζηυ ζηεθάκζ ηαζ ημκ πκεοιαηζηυ αννααχκα. Δζφ, κεμθχηζζηε, έθααεξ αθδεζκά ημκ
αννααχκα ηδξ Βαζζθείαξ ηςκ μονακχκ ηαζ έβζκεξ ζηεφμξ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ. Αξ ζε
επαζκέζμοιε θέβμκηαξ: «Άμηνο, άμηνο, άμηνο».
Αξ πνμζηοκήζμοιε ηδκ Αβία Σνζάδα ηαζ αξ γδηήζμοιε απυ ημ ιεβαθείμ ηδξ
αβαευηδηάξ ημο κα ηάκεζ χζηε κα ακαπηοπεεί αοηυ ημ εοθμβδιέκμ ηέηκμ ιε αβαεή
παζδαβχβδζδ, ηαζ κα ημο πανίζεζ εοθμβδιέκα ηαζ πμθθά πνυκζα, κα πνμηυρεζ ζε ένβα
αβαεά, κα ακεαεί ημοξ ααειμφξ ηδξ ζενςζφκδξ, κα ζοβηεκηνχζεζ ηα δζαζημνπζζιέκα ηέηκα
ηδξ Ονευδμλδξ Δηηθδζίαξ ιε ηνοθενή πκεοιαηζηή αβάπδ, ηαζ κα ηαηδπήζεζ ηα ηέηκα ηδξ
Δηηθδζίαξ ηανπμθυνα ηαηήπδζδ. Εδημφιε απυ ημκ Κφνζμ κα εθεήζεζ ηζξ ηανδζέξ αοηχκ
πμο ιαξ ηοαενκμφκ ηαζ κα δζαθφζεζ ηζξ ζοκςιμζίεξ ηςκ επενχκ ιαξ ηαζ θμβίγμκηαζ ηαηά βζα
ειάξ, ιε ηζξ πνεζαείεξ ηδξ δεζπμίκδξ ιαξ Πανεέκμο Μανίαξ ηαζ υθςκ ηςκ μονακίςκ
αββέθςκ, ημο αβίμο Ηςάκκδ ημο Πνμδνυιμο, πμο αάπηζζε ζηα κενά ημο Ημνδάκδ, υθςκ ηςκ
παηένςκ ιαξ, ηςκ πνμθδηχκ ιαξ, ηςκ αβαεμπμζχκ, ηςκ αβίςκ ιαξ αβκχκ απμζηυθςκ ηαζ
υθςκ ηςκ ιανηφνςκ ηαζ ηςκ δζηαίςκ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ν Λαόο ιέεη ην «Πάηεξ εκώλ …». Μεηά ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο αθέζεηο.

Ο Γηάθνλνο:
χεδηα. Αιήκ. Καζ ης πκεφιαηί ζμο. Αιήκ.
Ο ηεξέαο θάλεη ην ζρήκα ηνπ ηαπξνύ ηξεηο θνξέο ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Έκαξ είκαζ μ άβζμξ Παηέναξ, έκαξ είκαζ μ άβζμξ Τζυξ, έκα είκαζ ημ Άβζμ Πκεφια.
Αιήκ.
Ύζηεξα ν Λαόο ιέεη ηνλ 150ό ςαικό. Αθνινπζεί ην εμήο ηεκάρην:

Να, μ Ηςάκκδξ μ Βαπηζζηήξ έδςζε ιανηονία θέβμκηαξ: «Βάπηζζα ημκ Κφνζμ ζηα
κενά ημο Ημνδάκδ ηαζ άημοζα ηδ θςκή ημο Παηένα κα θέεζ: ‘‘Αοηυξ είκαζ μ Τζυξ ιμο μ
αβαπδηυξ, ζημκ μπμίμ εοανεζηήεδηα’’».
Ύζηεξα πιέλνπλ ηνλ βαπηηδόκελν κε ηε δώλε θαη ηε ζηνιή ηνπ βαθηίζκαηνο, κε θαζαξό
λεξό. Έπεηηα απνξξίπηνπλ ην λεξό ζηε ζάιαζζα ή ζε θαζαξό θήπν.
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صالة الحوين لالطفال قبل التعويذ
Η ΔΤΥΗ ΣΗ ΝΙΦΔΧ ΣΧΝ ΠΑΙΓΙΧΝ ΠΡΟ ΣΗ ΒΑΠΣΙΔΧ
(ΔΤΥΗ ΣΗ ΛΔΚΑΝΗ)

Δπηά εκέξεο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ, ν Ιεξέαο εηζέξρεηαη κεηά από πξόζθιεζε ησλ γνλέσλ ηνπ
λενγέλλεηνπ ζηελ θαηνηθία ηνπο. Σνπνζεηεί λεξό ζηε ιεθάλε, ιίγν έιαην, αιάηη, θαη αλάβεη επηά θεξηά. Ύζηεξα
ιέεη ηελ επρή ηεο Δπραξηζηίαο θαζώο ζπκηάδεη. Σέινο, δηαβάδεηαη ν Απόζηνινο.

Αλάγλσζκα από ηελ πξνο Δβξαίνπο Δπηζηνιή (1:5-12)
ε πμζμκ απυ ημοξ αββέθμοξ είπε πμηέ: «Δζφ είζαζ Τζυξ ιμο, εβχ ζήιενα ζε
βέκκδζα»; Καζ πάθζ: «Δβχ εα είιαζ βζ’ αοηυκ Παηέναξ, ηζ αοηυξ εα είκαζ βζα ειέκα Τζυξ»;
Καζ υηακ, πάθζ, εζζαβάβεζ ημκ πνςηυημημ ζηδκ μζημοιέκδ, εα πεζ: «Αξ ημκ πνμζηοκήζμοκ
υθμζ μζ άββεθμζ ημο Θεμφ». Καζ βζα ιεκ ημοξ αββέθμοξ θέεζ: «Δηείκμξ ηάκεζ ημοξ αββέθμοξ
ημο πκεφιαηα, ηαζ ημοξ θεζημονβμφξ ημο θθυβα θςηζάξ». Γζα ημκ Τζυ υιςξ θέεζ: «Ο ενυκμξ
ζμο, Θεέ, είκαζ ζημκ αζχκα ημο αζχκμξ· ημ ζηήπηνμ ηδξ ααζζθείαξ ζμο είκαζ ζηήπηνμ
εοεφηδηαξ. Αβάπδζεξ ηδ δζηαζμζφκδ ηαζ ιίζδζεξ ηδκ ακμιία· βζ’ αοηυ μ Θευξ, μ Θευξ ζμο,
ζε έπνζζε ιε έθαζμ αβαθθζάζεςξ ιαγί ιε υζμοξ ιεηέπμοκ ζ’ εζέκα». Καζ: «Δζφ, Κφνζε,
ηαηανπάξ εειεθίςζεξ ηδ βδ, ηαζ μζ μονακμί είκαζ ένβα ηςκ πενζχκ ζμο. Αοημί εα παεμφκ,
εζφ υιςξ παναιέκεζξ· ηαζ υθμζ εα παθζχζμοκ ζακ ζιάηζμ, ηζ εζφ εα ημοξ ηοθίλεζξ ζακ
πενζηάθοιια, ηαζ εα αθθάλμοκ· εζφ υιςξ είζαζ μ ίδζμξ, ηαζ ηα πνυκζα ζμο δεκ εα
εηθείρμοκ». Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο είλαη καδί καο. Ακήλ.
Μεηά ιέγεηαη ην Σξηζάγην θαη ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ.

Φαικόο 112:1-2
Αζκείηε, δμφθμζ ημο Κονίμο, ημκ Κφνζμ. Αζκείηε ημ υκμια ημο Κονίμο. Αξ είκαζ ημ
υκμια ημο Κονίμο εοθμβδιέκμ, απυ ηχνα ηαζ ιέπνζ ημκ αζχκα. Αιιεινύηα.
Δπαγγέιην θαηά Ισάλλελ (1:14-19)
Καζ μ Λυβμξ έβζκε ζάνηα, ηαζ ηαημίηδζε ακάιεζά ιαξ (ηαζ είδαιε ηδ δυλα ημο,
δυλα πμο έπεζ μ ιμκμβεκήξ απυ ημκ Παηένα ημο), βειάημξ πάνδ ηαζ αθήεεζα. Ο Ηςάκκδξ
δίκεζ ιανηονία βζ’ αοηυκ, ηαζ έηναλε θέβμκηαξ: «Αοηυξ ήηακ εηείκμξ βζα ημκ μπμίμ είπα:
‘‘Αοηυξ πμο ένπεηαζ πίζς απυ ειέκα είκαζ ακχηενυξ ιμο, επεζδή ήηακ πνζκ απυ ειέκα’’».
Καζ υθμζ ειείξ θάααιε απυ ηδκ πθδνυηδηά ημο, ηαζ πάνδ επάκς ζε πάνδ. Γζαηί ηαζ μ κυιμξ
δυεδηε δζά ημο Μςοζή, εκχ δ πάνδ ηαζ δ αθήεεζα έβζκε δζά ημο Ηδζμφ Υνζζημφ. Κακέκαξ
δεκ είδε πμηέ ιέπνζ ηχνα ημκ Θευ· μ ιμκμβεκήξ Τζυξ, πμο είκαζ ζηδκ αβηαθζά ημο Παηένα,
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εηείκμξ ημκ θακένςζε. Κζ αοηή είκαζ δ ιανηονία ημφ Ηςάκκδ, υηακ μζ Ημοδαίμζ έζηεζθακ απυ
ηα Ηενμζυθοια ζενείξ ηαζ θεοΐηεξ βζα κα ημκ νςηήζμοκ: «Δζφ πμζμξ είζαζ;» Γόμα ζνη,
Κύξηε.
Οη ςάιηεο ιέλε:

 Ο άζανημξ έθααε ζάνηα, μ Λυβμξ πήνε ζχια, μ άκανπμξ έθααε ανπή, μ άπνμκμξ
οπμηάπεδηε ζημκ πνυκμ.
 Πνέζαεοε βζα ειάξ, δέζπμζκα Θεμηυηε αβία Μανία, ιδηένα ημο ςηήνα ιαξ,
χζηε κα ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ ιαξ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο κηθξέο επρέο, ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο θαη ηελ εμήο επρή:

Ο Ιεξέαο:
Μεβάθε αζχκζε Θεέ Πακημηνάημν, μ μπμίμξ δζά ημο Λυβμο ζμο, ημο Κονίμο ιαξ
Ηδζμφ Υνζζημφ, πμο είκαζ μ Χκ απυ ηδκ ανπή ηαζ εζξ ημοξ αζχκεξ, δδιζμφνβδζεξ ημκ ηυζιμ
ιε ηδκ ακελζπκίαζηδ ζμθία ζμο· δδιζμφνβδζεξ ημκ άκενςπμ ηαη’ εζηυκα ηαζ ηαε’ μιμίςζίκ
ζμο, ημκ βέιζζεξ απυ ημ έθεμξ ηδξ αβαευηδηάξ ζμο, ημκ δζαηυζιδζεξ ιε ηάεε απαφβαζια
ηδξ δυλαξ, ημο έδςζεξ πκεφια ζμθίαξ, θμβζηή ζφκεζδ, πακημηζκή ελμοζία· ημκ άθδζεξ κα
ενβάγεηαζ υθδ ηδκ διένα ηαζ κα ζε εοθμβεί. Γζα υθα αοηά, γδημφιε ηαζ παναηαθμφιε ηδκ
αβαευηδηά ζμο βζα ημκ/ηδ δμφθμ/δ ζμο [...]· εοθυβδζέ ημκ/ηδ ιε υθεξ ηζξ μονάκζεξ εοθμβίεξ·
εοθυβδζε επίζδξ ηδ βέκκδζή ημο ηαζ αξ είκαζ πμθφπνμκμξ ηαηά ηδ πάνδ ζμο, χζηε κα
αολάκεηαζ ηαζ κα πθδεφκεηαζ ηνζάκηα, ελήκηα ηαζ εηαηυ θμνέξ. Αξ ημκ παίνμκηαζ ηαζ αξ
αβαθθζχκηαζ μζ βμκείξ ημο βζα ηδ βέκκδζή ημο υπςξ μ Εαπανίαξ ηαζ δ Δθζζάαεη, ζημοξ
μπμίμοξ πάνζζεξ ημκ πνμθήηδ Ηςάκκδ, ηαζ ηαηά ημ πθήνςια ημο πνυκμο αξ αλζςεμφκ ημο
θμοηνμφ ηδξ παθζββεκεζίαξ βζα ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ. Δημίιαζέ ημκ ςξ εοζζαζηήνζμ βζα
ημ Άβζυ ζμο Πκεφια ιε ηδ πάνδ ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία
ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ
αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ο Ιεξέαο ιέεη ηελ ηέηαξηε σδή, πνπ απνηειείηαη από ηνπο ςαικνύο 148ν θαη 149ν:

Η ηέηαξηε σδή
 Αζκείηε ημκ Κφνζμ. Αζκείηε ημκ Κφνζμ απυ ημοξ μονακμφξ, αζκείηε ημκ ζημοξ φρζζημοξ
πχνμοξ.
 Αζκείηε ημκ υθμζ μζ άββεθμί ημο, αζκείηε ημκ υθεξ μζ δοκάιεζξ ημο.
 Αζκείηε ημκ ήθζε ηαζ ζεθήκδ, αζκείηε ημκ υθα ηα αζηένζα ημο θςηυξ.
 Αζκείηε ημκ μζ μονακμί ηςκ μονακχκ ηαζ ηα κενά πμο είκαζ πάκς απυ ημοξ μονακμφξ.
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 Αξ αζκμφκ ημ υκμια ημο Κονίμο, επεζδή αοηυξ πνυζηαλε ηαζ ηηίζηδηακ.
 Καζ ηα ζηενέςζε εζξ ημκ αζχκα ηαζ εζξ ημκ αζχκα ημο αζχκμξ. Έεεζε κυιμ πμο δεκ εα
πανέθεεζ.
 Αζκείηε ημκ Κφνζμ απυ ηδ βδ, μζ δνάημκηεξ, ηαζ υθεξ μζ άαοζζμζ, δ θςηζά ηαζ ημ παθάγζ, ημ
πζυκζ ηαζ μ αηιυξ, μ ακειμζηνυαζθμξ, υθα αοηά πμο εηηεθμφκ ημκ θυβμ ημο.
 Σα αμοκά ηαζ υθμζ μζ θυθμζ, ηα ηανπμθυνα δέκηνα ηαζ υθμζ μζ ηέδνμζ.
 Σα εδνία ηαζ υθα ηα ηηήκδ, ηα ενπεηά ηαζ ηα θηενςηά πμοθζά.
 Οζ ααζζθζάδεξ ηδξ βδξ ηαζ υθμζ μζ θαμί, μζ άνπμκηεξ ηαζ υθμζ μζ ηνζηέξ ηδξ βδξ.
 Οζ κέμζ ηαζ μζ πανεέκεξ, μζ βένμκηεξ ιαγί ιε ημοξ κευηενμοξ.
 Αξ αζκμφκ ημ υκμια ημο Κονίμο, επεζδή ημ δζηυ ημο υκμια ιυκμκ είκαζ δμλαζιέκμ.
 Ζ δυλα ημο είκαζ επάκς ζηδ βδ ηαζ ζημκ μονακυ. Καζ αοηυξ δυλαζε ημκ θαυ ημο.
 Ύικμ ζε υθμοξ ημφξ μζίμοξ ημο, ημοξ βζμοξ Ηζναήθ, ημο θαμφ πμο είκαζ ημκηά ημο.
Αθθδθμφζα.
 Αιιεινύηα. Αιιεινύηα. Αιιεινύηα.
 Φάθηε ζημκ Κφνζμ ηαζκμφνβζμ ηναβμφδζ. Ζ αίκεζή ημο ζηδ ζφκαλδ ηςκ μζίςκ.
 Αξ εοθναίκεηαζ μ Ηζναήθ βζα ημκ Γδιζμονβυ ημο. Οζ βζμζ ηδξ ζχκ αξ αβάθθμκηαζ βζα ημκ
Βζζθζά ημοξ.
 Αξ αζκμφκ ημ υκμια ημο Κονίμο ζπδιαηίγμκηαξ πμνμφξ. Αξ ραθιςδμφκ βζ' αοηυκ ιε
ηφιπακμ ηαζ ραθηήνζ.
 Γζυηζ μ Κφνζμξ εοδμηεί ζημκ θαυ ημο ηαζ εα δμλάζεζ ημοξ πνάμοξ ιε ζςηδνία.
 Οζ υζζμζ εα αβάθθμκηαζ ιε δυλα. Θα αβάθθμκηαζ επάκς ζηδκ ηθίκδ ημοξ.
 Οζ ελοικήζεζξ ημο Θεμφ εα είκαζ ζημκ θάνοββά ημοξ, ηαζ δίζημιεξ νμιθαίεξ ζηα πένζα ημοξ.
 Γζα κα ηζιςνήζμοκ ηα έεκδ, κα παζδαβςβήζμοκ ημοξ θαμφξ.
 Γζα κα δέζμοκ ημφξ ααζζθζάδεξ ημοξ ιε αθοζίδεξ, ηαζ ημοξ εκδυλμοξ ημοξ ιε ζζδενέκζα
δεζιά.
 Γζα κα εθανιυζμοκ ζ’ αοημφξ ηδ βναπηή απυθαζδ. Αοηή δ δυλα εα είκαζ ζε υθμοξ ημφξ
μζίμοξ ημο. Αθθδθμφζα.
 Αιιεινύηα. Αιιεινύηα. Αιιεινύηα.







Αζκείηε ημκ Κφνζμ. Αζκείηε ημκ Θευ ιε υθμοξ ημοξ αβίμοξ ημο.
Αζκείηε ημκ ιε ημ ζηενέςια ηδξ δφκαιήξ ημο.
Αζκείηε ημκ βζα ηδκ ηονζανπία ημο.
Αζκείηε ημκ ζφιθςκα ιε ημ πθήεμξ ηήξ ιεβαθμζφκδξ ημο.
Αζκείηε ημκ ιε ήπμ ζάθπζββαξ.
Αζκείηε ημκ ιε ραθηήνζ ηαζ ηζεάνα.
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Αζκείηε ημκ ιε ηφιπακμ ηαζ ζπδιαηζζιμφξ πμνχκ.
Αζκείηε ημκ ιε πμνδέξ ηαζ υνβακμ.
Αζκείηε ημκ ιε εφδπα ηφιααθα.
Αζκείηε ημκ ιε ηφιααθα αθαθαβιμφ.
Κάεε πκμή αξ αζκεί ημκ Κφνζμ. Αθθδθμφζα.
Γυλα Παηνί ηαζ Τζχ ηαζ Αβίς Πκεφιαηζ. Αθθδθμφζα.
Καζ κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκεξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ. Αθθδθμφζα.
Γυλα ζμζ μ Θευξ διχκ.
Γυλα ζημκ Θευ ιαξ. Αθθδθμφζα.

Ο Λαόο ιέεη ην «Πάηεξ εκώλ …». Μεηά ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο αθέζεηο. Καηόπηλ θάλεη ην
ζρήκα ηνπ ηαπξνύ επάλσ ζην λεξό ιέγνληαο: «Έλαο είλαη ν άγηνο Παηέξαο». Σέινο, ν Λαόο ιέεη ηνλ
150ό ςαικό.

Αζκείηε ημκ Θευ ιε ημοξ αβίμοξ ημο,
Αζκείηε ημκ ζημ εειέθζμ ηδξ δφκαιήξ ημο,
Αζκείηε ημκ βζα ηα ιεβαθεία ημο,
Αζκείηε ημκ ζφιθςκα ιε ημ πθήεμξ ηδξ ιεβαθμζφκδξ ημο,
Αζκείηε ημκ ιε ήπμ ζάθπζββαξ,
Αζκείηε ημκ ιε ραθηήνζ ηαζ ηζεάνα,
Αζκείηε ημκ ιε ηφιπακμ ζε μιάδεξ,
Αζκείηε ημκ ιε πμνδέξ ηαζ υνβακα,
Αζκείηε ημκ ιε εφδπα ηφιααθα,
Αζκείηε ημκ ιε ηφιααθα αθαθαβιμφ,
Κάεε ακαπκμή αξ δμλμθμβεί ημκ Κφνζμ.
Γυλα Παηνί ηαζ Τζχ ηαζ Αβίς Πκεφιαηζ.
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Καζ κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ. Αθθδθμφζα.
Γυλα ζμζ μ Θευξ διχκ. Αθθδθμφζα.
Ηδζμφ Υνζζηέ, Τζέ ημο Θεμφ, άημοζέ ιαξ ηαζ εθέδζέ ιαξ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο πιέλεη ην παηδί κε ην λεξό θαη ιέεη ηελ επινγία, σο ζπλήζσο.
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ضر السواج الوقذش
ΣΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ

Ο Γάκνο ηεο Καλά

Γέλεζηο 1:28 Καζ ημοξ εοθυβδζε μ Θευξ· ηαζ είπε ζ' αοημφξ μ Θευξ: Αολάκεζηε ηαζ
πθδεφκεζηε ηαζ βειίζηε ηδ βδ, ηαζ ηονζεφζηε ηδκ, ηαζ ελμοζζάγεηε επάκς ζηα ράνζα ηήξ
εάθαζζαξ, ηζ επάκς ζηα πμοθζά ημφ μονακμφ ηζ επάκς ζε ηάεε γχμ πμο ηζκείηαζ επάκς ζηδ
βδ.
Μαηζαίνλ 19:4-6 Καζ απμηνζκυιεκμξ αοηυξ είπε: Γεκ δζααάζαηε υηζ εηείκμξ πμο ημοξ
έπθαζε απανπήξ, ανζεκζηυ ηαζ εδθοηυ ημφξ έπθαζε; Καζ είπε: «Δλαζηίαξ αοημφ, μ άκενςπμξ
εα αθήζεζ ημκ παηένα ηαζ ηδ ιδηένα, ηαζ εα πνμζημθθδεεί ζηδ βοκαίηα ημο, ηαζ εα είκαζ μζ
δφμ ζε ιία ζάνηα»; Ώζηε, δεκ είκαζ πθέμκ δφμ, αθθά ιία ζάνηα. Δηείκμ, θμζπυκ, πμο μ Θευξ
ζοκέκςζε, άκενςπμξ αξ ιδ πςνίγεζ.
Δβξαίνπο 13:14 Δπεζδή, δεκ έπμοιε εδχ ιυκζιδ πυθδ, αθθά ηδ ιέθθμοζα επζγδημφιε.
Δθεζίνπο 5:32 Σμφημ ημ ιοζηήνζμ είκαζ ιεβάθμ· εβχ δε θές βζα ημκ Υνζζηυ ηαζ βζα ηδκ
εηηθδζία.
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Ση ιέλε νη παηέξεο γηα ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ







«Ζ αβζυηδηα ημο ιοζηδνίμο ημο βάιμο είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδ πανά
ηδξ ιδηέναξ υηακ βεκκήζεζ» (ηεξόο Απγνπζηίλνο).
«Δκχεδηεξ ιε ηδ κφθδ ζμο ζανηζηχξ; Μδ θμαάζαζ, είζαζ ηαεανυξ.
Δβχ παίνκς ηδκ εοεφκδ. Δβχ ηέθεζα ημ ιοζηήνζμ, εβχ ζμο έδςζα ηδ
κφθδ» (Μέγαο Γξεγόξηνο).
«Οζ κευκοιθμζ πνεπεζ κα ηεθέζμοκ ηδκ έκςζή ημοξ ζφιθςκα ιε ηδ
βκχιδ ημο επζζηυπμο βζα κα είκαζ μ βάιμξ ζφιθςκα ιε ημ εέθδια ημο
Θεμφ ηαζ υπζ ζφιθςκα ιε ηδ ζανηζηή επζεοιία» (άγηνο Ιγλάηηνο ν
Θενθόξνο).
«Πχξ ιπμνμφιε κα εηθνάζμοιε ηδκ εοηοπία ημο βάιμο πμο ηεθείηαζ
ζηδκ εηηθδζία,
ζηενεχκεηαζ ιε ηδκ Δοπανζζηία ηαζ ζθναβίγεηαζ ιε
ηδκ εοθμβία;» (θηιόζνθνο θαη κάξηπο Σεξηπιιηαλόο).
«Δάκ μ βάιμξ πνέπεζ κα ηεθείηαζ ιε ζεναηζηά άιθζα ηαζ εοθμβία, πχξ
ιπμνμφιε κα
ηεθμφιε βάιμ υηακ δεκ έπμοκ μζ ιεθθυκοιθμζ ηδκ
ίδζα πίζηδ;» (άγηνο Ακβξόζηνο).

الخطبت

Ο ΑΡΡΑΒΧΝΑ

Ο αξξαβώλαο είλαη λόκηκνο όηαλ γίλεηαη κεηαμύ άλδξα θαη γπλαίθαο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα
ζξεζθεία θαη ην ίδην δόγκα. Πξέπεη λα είλαη ελήιηθνη (ν άλδξαο από 18 εηώλ θαη άλσ, ε γπλαίθα από
16 εηώλ θαη άλσ). Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα έρνπλ ζπγγέλεηα κεηαμύ ηνπο, νύηε πξνζσπηθά θσιύκαηα.
Αθνύ ν Ιεξέαο δηαπηζηώζεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη όηη νη αξξαβσληαζκέλνη είλαη πιήξσο
ηθαλνπνηεκέλνη ν έλαο από ηνλ άιινλ, γξάθεη έλα επίζεκν πηζηνπνηεηηθό αξξαβώλα παξνπζία ησλ
αξξαβσληαζκέλσλ, όπνπ αλαγξάθεηαη ε ειηθία, ηα δαρηπιίδηα, ε εκεξνκελία ηεο ηέιεζεο ηνπ γάκνπ.
Αθνινύζσο, ην ζπλππνγξάθνπλ νη αξξαβσληαζκέλνη, νη θνπκπάξνη θαη νη κάξηπξεο.
Ύζηεξα αλαθνηλώλεη ν Ιεξέαο ηνλ αξξαβώλα εθθώλσο:

Ο Ιεξέαο:

52

Δζξ ημ υκμια ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο κμιμεέηδ
ημο κυιμο ηδξ ηεθεζυηδηαξ ηαζ εειεθζςηή ημο κυιμο ηςκ ανίζηςκ· ακαημζκχκμοιε ζε αοηή
ηδκ μνευδμλδ ηεθεηή ημκ αννααχκα ημο εοθμβδιέκμο μνευδμλμο οζμφ [...] ιε ηδκ
εοθμβδιέκδ μνευδμλδ ηυνδ […].
Δζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ημο εκυξ Θεμφ.
Δοθμβδιέκμξ μ Θευξ μ Παηέναξ μ Πακημηνάημναξ. Αιήκ.
Ο Γηάθνλνο:
Αιήκ.
Λέλε όινη καδί ην «Πάηεξ εκώλ …».

Ο Ιεξέαο:
Δζξ ημ υκμια ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο κμιμεέηδ
ημο κυιμο ηδξ ηεθεζυηδηαξ ηαζ εειεθζςηή ημο κυιμο ηςκ ανίζηςκ· ακαημζκχκμοιε ζε αοηή
ηδκ μνευδμλδ ηεθεηή ημκ αννααχκα ημο εοθμβδιέκμο μνευδμλμο οζμφ […] ιε ηδκ
εοθμβδιέκδ μνευδμλδ ηυνδ […].
Δοθμβδιέκμξ μ ιμκμβεκήξ ημο, μ Κφνζυξ ιαξ Ηδζμφξ Υνζζηυξ. Αιήκ.
Ο Γηάθνλνο:
Αιήκ.
Λέλε όινη καδί ην «Πάηεξ εκώλ …».

Ο Ιεξέαο:
Δζξ ημ υκμια ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο κμιμεέηδ
ημο κυιμο ηδξ ηεθεζυηδηαξ ηαζ εειεθζςηή ημο κυιμο ηςκ ανίζηςκ· ακαημζκχκμοιε ζε αοηή
ηδκ μνευδμλδ ηεθεηή ημκ αννααχκα ημο εοθμβδιέκμο μνευδμλμο οζμφ […] ιε ηδκ
εοθμβδιέκδ μνευδμλδ ηυνδ […].
Δοθμβδιέκμ ημ Άβζμ Πκεφια, μ Πανάηθδημξ. Αιήκ.
Ο Γηάθνλνο:
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Αιήκ.
Λέλε όινη καδί ην «Πάηεξ εκώλ …». Μεηά ν Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή ηεο Δπραξηζηίαο
θαη, όηαλ ηειεηώζεη, νη ςάιηεο ιέλε κε κεισδία «Άμηνο». ην ηέινο ν Ιεξέαο ιέεη ηελ παξαθάησ επρή
θαη ν ιαόο απαληάεη ιέγνληαο: «Ακήλ. Άμηνο».

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα αθδεζκέ, μ ιμκμβεκήξ αζχκζμξ Λυβμξ ημο Θεμφ· εζφ πμο αννααχκζαζεξ ημ
ακενχπζκμ βέκμξ βζα ηδκ αζχκζα πανά ιε ηδκ έκδμλδ ηαζ θαιπνή ζάνηςζή ζμο· εζφ πμο
έηακεξ ηηήια ζμο ηζξ ροπέξ ηςκ πζζηχκ ιε ημ ιοζηήνζμ ημο γςμπμζμφ ηαονμφ ηαζ ηζξ
ηαεάνζζεξ ιε ημ θμοηνυ ηδξ παθζββεκεζίαξ, δςνίγμκηάξ ημοξ ηα πανίζιαηα ημο Αβίμο
Πκεφιαημξ ηαζ δίκμκηάξ ημοξ ηδκ ηνάπεγα ηδξ γςήξ ηαζ ημ ιοζηζηυ πμθφηζιμ πμηήνζμ ηδξ
ζςηδνίαξ, έβζκεξ βζ’ αοηέξ έκδμλδ ηεθαθή, θαιπνυξ πμζιέκαξ ηαζ μονάκζμξ κοιθίμξ, ηαζ
ημοξ εββοάηαζ ηδκ φρζζηδ ιαηανζυηδηα ηδξ Βαζζθείαξ. ε ζηεηεφμοιε, ιμκμβεκή, ηαζ
παναηαθμφιε ηδκ εοενβεζία ζμο απυ ηα αάεδ ηςκ ηανδζχκ ιαξ ηνάγμκηαξ: «Θεέ,
πθδιιφνζζέ ιαξ ιε ηα ζφκκεθα ηδξ εοενβεζίαξ ζμο, ηα αβαεά ηδξ ηαθςζφκδξ ζμο ηαζ ηζξ
δςνεέξ ζμο. Οδήβδζε αοηή ηδκ ηεθεηή ζηδκ μθμηθήνςζή ηδξ ηαζ πάνζζε ζημ ένβμ αοηυ
ηαθή ανπή ηαζ εοηοπζζιέκμ ηέθμξ». Αιήκ.
Θεέ, εζφ πμο δδιζμφνβδζεξ ημκ άκενςπμ εθεφεενμ ηαζ βειάημ ηζιή ηαζ ημο πάνζζεξ ορδθή
εέζδ ηαζ, αθμφ ημκ δδιζμφνβδζεξ, δεκ ημκ άθδζεξ ιυκμ ηαζ εβηαηαθεθεζιιέκμ, αθθά ημκ
ηίιδζεξ ιε ηδκ ακενχπζκδ ημζκςκία ηαζ ζπέζδ, θέβμκηαξ: «Γεκ είκαζ ηαθυ μ άκενςπμξ κα
είκαζ ιυκμξ· εα ηάκς βζ’ αοηυκ αμδευ υιμζυ ημο»· ηαηεφεοκε ημ ένβμ ιαξ αοηυ ζηδκ
επζηοπία ηαζ ζηενέςζέ ημ ιε ημ φρζζημ δελί ζμο πένζ ηδξ εοενβεζίαξ, χζηε κα είκαζ αβκυξ
ηαζ κυιζιμξ αννααχκαξ, ηαζ ανπή ιζαξ ζεααζηήξ ηαζ θαιπνήξ ζοκέκςζδξ. Γέιζζε ηδκ
ηανδζά ηςκ αννααςκζαζιέκςκ ιε πανά ηαζ αβαθθίαζδ, ηαζ μδήβδζέ ημοξ χζηε κα
πναβιαημπμζήζμοκ ηζξ επζεοιίεξ ημοξ ιε ιεβάθδ εοθνμζφκδ ηαζ πανά. Αιήκ.
Θεέ, εοθυβδζε αοηή ηδκ αβκή ηαζ ζεική πανεέκμ ηυνδ, ηδκ αννααςκζαζηζηζά
ημο. Φφθαλέ ημοξ απυ ηάεε θευκμ, πεζναζιυ ηαζ ηαηή χνα, ηαζ πάνζζέ ημοξ κα αβαπδεμφκ
ιεηαλφ ημοξ ιε αβκυηδηα. Κάκε κα ηαζνζάζμοκ ημοξ ιε ηδκ μιυκμζα. Υάνζζέ ημοξ
εοηοπζζιέκδ γςή, ζηεθακςιέκδ απυ ηδκ ηεθεζυηδηα. Φφθαλέ ημοξ χζηε κα πμνεφμκηαζ ζημκ
δνυιμ ηδξ οπαημήξ ζμο ηαζ πμίιακέ ημοξ ιε ηδ θνμκηίδα ζμο. Κάκε ημοξ κα είκαζ ηανπυξ
χνζιμξ, αβαθιέκμξ απυ ηδ νίγα ηδξ πίζηδξ ηαζ ηςκ ανεηχκ. Φφθαλέ ημοξ απυ ημ ηαηυ ημο
επενμφ ηαζ απυ ηδ δζαίνεζδ. Αξ είκαζ εοθμβδιέκμζ ιε ηζξ εοθμβίεξ ημο Ααναάι, ημο Ηζαάη,
ημο Ηαηχα ηαζ ηςκ απμζηυθςκ ζμο, πμο ημοξ ηάθεζεξ κα ηδνφλμοκ ημκ κυιμ ημο εοαββεθίμο
ζμο. Υάνζζέ ημοξ ηδκ φρζζηδ εοηοπία, δχζε ημοξ κα απμθαιαάκμοκ ηδκ πκεοιαηζηή ηαζ
ζογοβζηή πίζηδ ιε ηδ ζηέρδ ηςκ ζηεθακζχκ. Αιήκ.
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Θεέ, θφθαλε ηδκ ζενςζφκδ, ηδκ εζνήκδ ημο ζεααζημφ ηονίμο παηένα Πάπα [...],
παηνζάνπδ ημο ενυκμο ημο αβίμο Μάνημο, ηαζ ημο ζοθθεζημονβμφ ημο ζηδκ απμζημθζηή
δζαημκία αααά [...].
Θεέ, θφθαλε ημοξ ζεααζημφξ πκεοιαηζημφξ παηένεξ, ηαζ πμνήβδζε ηδκ εζνήκδ
ζηα ηέηκα ηςκ πζζηχκ ηαζ μνεμδυλςκ αδεθθχκ ηαζ ζε υθμοξ ημοξ ζοβηεκηνςιέκμοξ ιαγί
ιαξ ζε αοηή ηδ ηεθεηή, ιε ημ πκεφια ηδξ πζζηήξ αθθδθεββφδξ ηαζ ηζξ ανεηέξ ηδξ ηεθεζυηδηαξ.
Αξ ζοκμδεφμοκ ηζξ διένεξ ημοξ δ ηέθεζα πανά ηαζ δ απένακηδ αβαθθίαζδ, απμθαιαάκμκηαξ
ηδκ ηεθεζυηδηα ηςκ εοδμηζχκ. Υάνζζε ζε υθμοξ ιαξ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ επζεοιζχκ ιαξ
ηαζ ηδκ ηεθζηή ακάπαοζδ. Αιήκ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο νινθιεξώλεη κε ηελ επινγία θαη ηελ Κπξηαθή πξνζεπρή.
Ο αππαβώναρ ολοκληπώθηκε.
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صالة االكليل المقذص
Η πξνζεπρή ηνπ Γάκνπ

Δηο ην όλνκα ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ηνπ ελόο Θενύ. Ακήλ.
Δηζέξρνληαη ζηελ εθθιεζία ν Ιεξέαο, νη Γηάθνλνη θαη κεηά από απηνύο ν γακπξόο θαη ε λύθε,
ιέγνληαο:

Βαζζθέα ηδξ εζνήκδξ, δχζε ιαξ ηδκ εζνήκδ, πμνήβδζέ ιαξ ηδκ εζνήκδ ηαζ ζοβπχνήζε
ιαξ ηζξ αιανηίεξ ιαξ.
Κύπιε ελέηζον. Κύπιε ελέηζον., Κύπιε ελέηζον.
ηυνπζζε ημοξ επενμφξ ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ μπφνςζέ ηδκ, χζηε κα ιδκ ηαναπεεί εζξ
ημκ αζχκα.
Κύπιε ελέηζο. Κύπιε ελέηζον. Κύπιε ελέηζον.
Ο Διιάκμοήθ μ Θευξ ιαξ είκαζ ακάιεζά ιαξ, ιε ηδ δυλα ημο Παηένα ημο ηαζ ημο
Αβίμο Πκεφιαημξ.
Κύπιε ελέηζον. Κύπιε ελέηζον. Κύπιε ελέηζον.
Αξ ιαξ εοθμβήζεζ υθμοξ, αξ ηαεανίζεζ ηζξ ηανδζέξ ιαξ ηαζ αξ εεναπεφζεζ ηδκ
αζεέκεζα ηςκ ροπχκ ηαζ ηςκ ζςιάηςκ ιαξ.
Κύπιε ελέηζον. Κύπιε ελέηζον. Κύπιε ελέηζον.
ε πνμζηοκμφιε, Υνζζηέ, ιαγί ιε ημκ αβαευ Παηένα ζoο ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, δζυηζ
ήνεεξ ηαζ ιαξ έζςζεξ.
* Αοηή δ ηεθεηή βζκυηακ λεπςνζζηά ηαζ ζπακίςξ ζοκδευηακ ιε ημκ αννααχκα, αθθά ηχνα ηεθείηαζ πνζκ απυ
ηδκ ηεθεηή ηςκ ζηεθάκςκ, δζυηζ δεκ επζηνέπεηαζ δ δζάθοζδ ημο αννααχκα ιεηά ημ ιοζηήνζμ ηδξ
ζδζμηηδζίαξ.
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Καηά ηελ Αλάζηαζε θαη ηελ Πεληεθνζηή, ιέγνληαη νη ςαικσδίεο ηεο Αλαζηάζεσο
(«Υξηζηόο Αλέζηε …»).

Ο Ιεξέαο αξρίδεη κε ηελ εμήο επρή:

Δθέδζυκ διάξ, Θεέ Πακημηνάημν· Αβία Σνζάδα, εθέδζμκ διάξ· Κφνζε Θεέ ηςκ
δοκάιεςκ, αξ είζαζ ιαγί ιαξ· δζυηζ δεκ έπμοιε αμδευ ζηζξ δοζημθίεξ ηαζ ηζξ εθίρεζξ ιαξ
εηηυξ απυ εζέκα.
Λέγεηαη ε Κπξηαθή πξνζεπρή:

Πάηεν διχκ μ εκ ημζξ μονακμίξ, αβζαζεήης ημ υκμιά ζμο· εθεέης δ ααζζθεία ζμο·
βεκδεήης ημ εέθδιά ζμο, ςξ εκ μονακχ ηαζ επί ηδξ βδξ. Σμκ άνημκ διχκ ημκ επζμφζζμκ δμξ
διίκ ζήιενμκ· ηαζ άθεξ διίκ ηα μθεζθήιαηα διχκ, ςξ ηαζ διείξ αθίειεκ ημζξ μθεζθέηαζξ
διχκ· ηαζ ιδ εζζεκέβηδξ διάξ εζξ πεζναζιυκ, αθθά νφζαζ διάξ απυ ηoο πμκδνμφ· δζά ημο
Ηδζμφ Υνζζημφ ημο Κονίμο διχκ· υηζ ζμφ εζηζκ δ ααζζθεία ηαζ δ δφκαιζξ ηαζ δ δυλα εζξ
ημοξ αζχκαξ. Αιήκ.
Ο Ιεξέαο ιέεη:

Ο Ιεξέαο:
Δζξ ημ υκμια ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο κμιμεέηδ
ημο κυιμο ηδξ ηεθεζυηδηαξ ηαζ εειεθζςηή ημο κυιμο ηςκ ανίζηςκ. Ακαημζκχκμοιε ζε αοηή
ηδκ μνευδμλδ ηεθεηή ημκ βάιμ ημο εοθμβδιέκμο μνευδμλμο οζμφ [...] ιε ηδκ
αννααςκζαζηζηζά ημο εοθμβδιέκδ μνευδμλδ πανεέκμ ηυνδ [...].
Καη θάλεη ην ζρήκα ηνπ ηαπξνύ ιέγνληαο:

Δζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ημο εκυξ Θεμφ.
Δοθμβδιέκμξ μ Θευξ μ Παηέναξ μ Πακημηνάημναξ. Αιήκ.
Ύζηεξα ιέλε όινη καδί ην «Πάηεξ εκώλ …».
Ο Ιεξέαο ιέεη γηα δεύηεξε θνξά:

Ο Ιεξέαο:
Δζξ ημ υκμια ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο κμιμεέηδ
ημο κυιμο ηδξ ηεθεζυηδηαξ ηαζ εειεθζςηή ημο κυιμο ηςκ ανίζηςκ. Ακαημζκχκμοιε ζε αοηή
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ηδκ μνευδμλδ ηεθεηή ημκ βάιμ ημο εοθμβδιέκμο μνευδμλμο οζμφ [...] ιε ηδκ
αννααςκζαζηζηζά ημο εοθμβδιέκδ μνευδμλδ πανεέκμ ηυνδ [...].
Δοθμβδιέκμξ μ ιμκμβεκήξ ημο Κονίμο ιαξ, μ Ηδζμφξ Υνζζηυξ. Αιήκ.
Ύζηεξα ιέλε όινη καδί ην «Πάηεξ εκώλ …».
Ο Ιεξέαο ιέεη γηα ηξίηε θνξά:

Ο Ιεξέαο:
Δζξ ημ υκμια ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο κμιμεέηδ
ημο κυιμο ηδξ ηεθεζυηδηαξ ηαζ εειεθζςηή ημο κυιμο ηςκ ανίζηςκ. Ακαημζκχκμοιε ζε αοηή
ηδκ μνευδμλδ ηεθεηή ημκ βάιμ ημο εοθμβδιέκμο μνευδμλμο οζμφ [...] ιε ηδκ
αννααςκζαζηζηζά ημο εοθμβδιέκδ μνευδμλδ πανεέκμ ηυνδ [...].
Δοθμβδιέκμ ημ Άβζμ Πκεφια, μ Πανάηθδημξ. Αιήκ.
Ύζηεξα ιέλε όινη καδί ην «Πάηεξ εκώλ …».

Ο Ιεξέαο:
Γυλα ηαζ ηζιή, ηζιή ηαζ δυλα ζηδκ Πακαβία Σνζάδα, ζημκ Παηένα, ζημκ Τζυ ηαζ ζημ
Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ. Αιήκ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή ηεο Δπραξηζηίαο:

Ο Ιεξέαο:
Πνμζεοπδεείηε.
Ο Γηάθνλνο:
Δπί πνμζεοπή ζηαεείηε.
Ο Ιεξέαο:
Δζνήκδ πάζζ.
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Ο Λαόο:
Καζ ης πκεφιαηί ζμο.
ΔΤΥΗ ΣΗ ΔΤΥΑΡΙΣΙΑ
Ο Ιεξέαο:
Δοπανζζημφιε ημκ εοενβέηδ ηαζ εθεήιμκα Θευ, ημκ Παηένα ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ
ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, δζυηζ ιαξ αβηάθζαζε, ιαξ αμήεδζε, ιαξ πνμζηάηερε, ιαξ
δέπηδηε ημκηά ημο, ιαξ θοπήεδηε, ιαξ οπμζηήνζλε ηαζ ιαξ έθενε ζε αοηήκ ηδκ χνα. Αξ ημκ
παναηαθέζμοιε, θμζπυκ, κα ιαξ θοθάλεζ ζε αοηή ηδκ άβζα διένα, ηαεχξ ηαζ ζε υθεξ ηζξ
διένεξ ηδξ γςήξ ιαξ ιε εζνήκδ μ Πακημηνάημναξ Κφνζμξ Θευξ ιαξ.
Ο Γηάθνλνο:
Πνμζεοπδεείηε.
Ο Λαόο:
Κφνζε εθέδζμκ.
Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα, Κφνζε μ Θευξ, μ Πακημηνάημναξ, μ Παηέναξ ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ
ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ζε εοπανζζημφιε, Κφνζε μ Θευξ ιαξ, βζα ηα πάκηα ηαζ βζα ηάεε
πενίπηςζδ, δζυηζ ιαξ αβηάθζαζεξ, ιαξ αμήεδζεξ, ιαξ πνμζηάηερεξ, ιαξ δέπηδηεξ ημκηά
ζμο, ιαξ θοπήεδηεξ, ιαξ οπμζηήνζλεξ, ιαξ έθενεξ εζνδκζηά ιέπνζ αοηήκ ηδκ χνα.
Ο Γηάθνλνο :
Παναηαθέζηε κα ιαξ εθεήζεζ μ Θευξ, κα ιαξ ζπθαπκζζηεί, κα ιαξ αημφζεζ, κα ιαξ
αμδεήζεζ, κα απμδεπεεί ηζξ πνμζεοπέξ ηςκ αβίςκ ημο, οπέν ημ ηαθυ υθςκ ιαξ, ηαζ κα ιαξ
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αλζχζεζ κα ημζκςκήζμοιε απυ ηα άβζα ηαζ εοθμβδιέκα ιοζηήνζα, ηαζ κα ζοβπςνήζεζ ηζξ
αιανηίεξ ιαξ.
Ο Λαόο :
Κφνζε εθέδζμκ.
Ο Ιεξέαο :
Γζ’ αοηυ ζε ζηεηεφμοιε ηαζ ζε παναηαθμφιε, αβαεέ Κφνζε, θζθάκενςπε, κα ιαξ
ηαηαλζχζεζξ κα μθμηθδνχζμοιε αοηήκ ηδκ άβζα διένα, ηαεχξ ηαζ υθεξ ηζξ διένεξ ηδξ γςήξ
ιαξ, ιε εζνήκδ ηαζ ιε ημκ θυαμ ζμο. Κάεε θευκμ, ηάεε πεζναζιυ, ηάεε ζαηακζηή εκένβεζα
ηαζ αμφθδζδ ηςκ πμκδνχκ ακενχπςκ, ηςκ θακενχκ ηαζ ηςκ ηνοθχκ επενχκ, απμιάηνοκέ
ηα απυ ειάξ ηαζ απυ μθυηθδνμ ημκ θαυ ζμο…
ηνλ γάκν ιέγεηαη:

…ηαζ απυ αοημφξ ημοξ ιεθθμκφιθμοξ.
Καη ζην ηέινο ιέεη:

…ηαζ απυ αοηυκ ημκ άβζυ ζμο ηυπμ
Υμνήβδζέ ιαξ, Θεέ, ηα ηαθά ηαζ ηα ςθέθζια. Γζαηί εζφ είζαζ αοηυξ πμο ιαξ έδςζε
ηδκ ελμοζία κα παηάιε επάκς ζηα θίδζα ηαζ ημοξ ζημνπζμφξ ηαζ υθεξ ηζξ δοκάιεζξ ημο
επενμφ. Μδ ιαξ εέηεζξ ζε πεζναζιυ, αθθά ζχζε ιαξ απυ ημκ πμκδνυ, ιε ηδ πάνδ ηαζ ημκ
μίηημ ηαζ ηδ θζθακενςπία, ηα μπμία είκαζ παναηηδνζζηζηά ημο Μμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο
Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ
δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζε εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί
ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
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Ύζηεξα ιέγνληαη ηα θνληάθηα κε ραξκόζπλν ηξόπν, θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο ν Ιεξέαο
ζπκηάδεη ιέγνληαο:

Υαίνε ζημκ κοιθίμ ημκ ζημθζζιέκμ ιε υθα ηα πανίζιαηα ημο αθδεζκμφ
Νοιθίμο, μ μπμίμξ κοιθεφεδηε ηδκ ακενςπυηδηα. ε πνμζηοκμφιε ιαγί ιε ημκ Πακάβαεμ
Παηένα ζμο ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, δζυηζ ήνεεξ ηαζ ιαξ έζςζεξ· εθέδζέ ιαξ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή πνπ αθνινπζεί θαη, θάζε θνξά πνπ αλαθέξεη ην όλνκα ησλ
κειινλύκθσλ, θάλεη επάλσ ζην κέησπό ηνπο ην ζρήκα ηνπ ηαπξνύ.

Ο Ιεξέαο:
Θεέ, εζφ έπθαζεξ ημκ άκενςπμ ηαζ ημο έδςζεξ ηδ βοκαίηα ςξ αμδευ ηαζ ζηήνζβιά
ημο. Δζφ επίζδξ ηχνα αξ είζαζ εηείκμξ πμο εα ανιυζεζ αοημφξ ημοξ ιεθθμκφιθμοξ […] ηαζ
[…]. Έκςζέ ημοξ ιε ημκ αννααχκα ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ πάνζζέ ημοξ ηδκ ειπεζνία ηδξ
εκχζεςξ, χζηε κα είκαζ εκςιέκμζ ιε ηνοθενυηδηα ηαζ ιε ημκ ζφκδεζιμ ηδξ αβάπδξ, υπςξ
θεξ ζε αοημφξ: «Δζνήκδ αθήκς ζε ζαξ· ηδκ εζνήκδ ηδ δζηή ιμο ζαξ δίκς· δζυηζ είζαζ δ
εζνήκδ υθςκ ιαξ· ζμο ακαπέιπμοιε ηδ δυλα ηαζ ηδκ ηζιή ιαγί ιε ημκ ιμκμβεκή ζμο Τζυ ηαζ
ημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Οη ςάιηεο ιέλε:

Υνζζηέ, Λυβε ημο Παηένα, ιμκμβεκή Θεέ, δχζε ιαξ ηδκ πθδνυηδηα ηδξ πανάξ ηαζ
ηδξ εζνήκδξ ζμο. Γζυηζ είκαζ εοθμβδιέκμξ μ Παηέναξ, μ Τζυξ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, δ ηέθεζα
Σνζάδα· ηδκ πνμζηοκμφιε ηαζ ηδ δμλάγμοιε.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηελ εμήο επρή ζηηο ζηνιέο ησλ κειινλύκθσλ:

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Κφνζε Ηδζμφ Υνζζηέ Θεέ ιαξ, πμο ζηυθζζεξ ημκ μονακυ ιε ηα αζηένζα ηαζ
θάιπνοκεξ ηδ βδ ιε ηα ηανπμθυνα θοηά ηαζ ηα δζάθμνα είδδ· εζφ πμο πάνζζεξ ζηδκ
ακενςπυηδηα ηα μονάκζα ηαζ ηδξ έδςζεξ ηδκ απυθαοζδ ηδξ βδξ· απυ εζέκα επίζδξ, αβαεέ
ηαζ θζθάκενςπε, γδημφιε κα εοθμβήζεζξ ηζξ πνμηείιεκεξ ζημθέξ, χζηε κα είκαζ βζα αοημφξ
πμο ηζξ θμνμφκ ιε ηδ πάνδ ηδξ αβαευηδηάξ ζμο ζημθέξ δυλαξ ηαζ ζςηδνίαξ. Ακήλ. ημθέξ
πανάξ ηαζ αβαθθίαζδξ. Ακήλ. Φφθαλέ ημοξ αβκμφξ ζηδκ ροπή, ζημ ζχια ηαζ ζημ πκεφια.
Ακήλ. Ώζηε κα είκαζ δ γςή ημοξ πθήνδξ οβείαξ, εζνήκδξ, αβκυηδηαξ, ένβςκ δζηαζμζφκδξ·
βέιζζε ηα ζπίηζα ηαζ ηζξ απμεήηεξ ημοξ ιε υθα ηα αβαεά· αξ αλζςεμφκ κα πνάηημοκ ηαηά ηδκ
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εοδμηία ζμο πάκημηε, δζυηζ είζαζ μζηηίνιςκ, πμθοέθεμξ, δίηαζμξ, ηαζ ζμο ακήηεζ δ δυλα ηαζ
δ ηζιή, ιαγί ιε ημκ ιμκμβεκή ζμο Τζυ ηαζ ημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ
αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Οη ςάιηεο ιέλε:







Ζ πκεοιαηζηή ζημθή ηδκ μπμία εκδφεδηε μ Μζπαήθ, ηαζ δ ιανβανζηανέκζα γχκδ ιε
ηδκ μπμία πενζγχεδηε μ Μζπαήθ.
Σμ έκδοια ηδξ ζςθνμζφκδξ δυεδηε ζε αοηυ ημκ κοιθίμ, ηαζ ημ ζηεθάκζ ηδξ πανάξ
ημπμεεηήεδηε ζημ ηεθάθζ ημο.
Καηά ημκ ραθιςδυ Γααίδ: «Με δυλα ηαζ ηζιή ημκ ζηεθάκςζεξ».
Σμκ ζηυθζζεξ ιε ηδκ εοθμβία ηδξ αβαευηδηάξ ζμο ηαζ ημκ ζηεθάκςζεξ ιε ζηεθάκζ
απυ πμθφηζιμοξ θίεμοξ.
μο γήηδζε γςή, Κφνζε, ηαζ ημο έδςζεξ ιαηνμγςία εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ.
Αιήκ.

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνληαθίνπ απηνύ, ν Ιεξέαο ληύλεη ηνπο κειινλύκθνπο κε ηε ζηνιή θαη
βάδεη ζηα δάθηπιά ηνπο ηηο βέξεο. Μεηά αξρίδεη ε αθνινπζία ηνπ ζηεθαλώκαηνο.
Οη ςάιηεο ιέλε ηνλ ύκλν: «Απηό ην ζπκηαηήξην …».

Πξνο Δθεζίνπο Δπηζηνιή (5:22 - 6:3)
Οζ βοκαίηεξ κα οπμηάζζεζεε ζημοξ άκδνεξ ζαξ υπςξ ζημκ Κφνζμ, επεζδή μ άκδναξ
είκαζ δ ηεθαθή ηήξ βοκαίηαξ, υπςξ ηαζ μ Υνζζηυξ είκαζ δ ηεθαθή ηδξ Δηηθδζίαξ, ηζ αοηυξ
είκαζ μ ζςηήναξ ημφ ζχιαημξ. Αθθά, υπςξ δ Δηηθδζία οπμηάζζεηαζ ζημκ Υνζζηυ, έηζζ ηαζ
μζ βοκαίηεξ κα οπμηάζζμκηαζ ζημοξ άκδνεξ ημοξ ζηα πάκηα. Οζ άκδνεξ κα αβαπάηε ηζξ
βοκαίηεξ ζαξ, υπςξ ηαζ μ Υνζζηυξ αβάπδζε ηδκ Δηηθδζία ηαζ πανέδςζε ημκ εαοηυ ημο βζα
πάνδ ηδξ, βζα κα ηδκ αβζάζεζ αθμφ ηδκ ηαεανίζεζ ιε ημ θμοηνυ ημο κενμφ δζά ημο θυβμο, βζα
κα παναζηήζεζ ζημκ εαοηυ ημο ηδκ Δηηθδζία έκδμλδ, πςνίξ κα έπεζ ηάπμζα ηδθίδα ή νοηίδα
ή ηάηζ αοημφ ημφ είδμοξ, αθθά βζα κα είκαζ αβία ηαζ πςνίξ ρεβάδζ. Έηζζ μθείθμοκ μζ άκδνεξ
κα αβαπμφκ ηζξ δζηέξ ημοξ βοκαίηεξ, ζακ ηα δζηά ημοξ ζχιαηα. Όπμζμξ αβαπάεζ ηδ δζηή ημο
βοκαίηα αβαπάεζ ημκ εαοηυ ημο, επεζδή ηακέκαξ δεκ ιίζδζε πμηέ ηδ δζηή ημο ζάνηα, αθθά
ηδκ εηηνέθεζ ηαζ ηδκ πενζεάθπεζ, υπςξ ηαζ μ Κφνζμξ ηδκ Δηηθδζία. Γζυηζ είιαζηε ιέθδ ημο
ζχιαηυξ ημο, απυ ηδ ζάνηα ημο ηαζ απυ ηα ηυηαθά ημο. «Γζ’ αοηυ μ άκενςπμξ εα αθήζεζ
ημκ παηένα ηαζ ηδ ιδηένα ημο ηαζ εα πνμζημθθδεεί ζηδ βοκαίηα ημο, ηαζ εα είκαζ μζ δφμ ζε
ιία ζάνηα». Σμφημ ημ ιοζηήνζμ είκαζ ιεβάθμ, ηζ εβχ ημ θές αοηυ βζα ημκ Υνζζηυ ηαζ βζα
ηδκ Δηηθδζία. Όιςξ, ηζ εζείξ, ηαεέκαξ λεπςνζζηά, αξ αβαπάεζ ηδ δζηή ημο βοκαίηα έηζζ, ζακ
ημκ εαοηυ ημο, ηαζ δ βοκαίηα αξ ζέαεηαζ ημκ άκδνα. Σα παζδζά κα οπαημφηε ζημοξ βμκείξ ζαξ
εκ Κονίς, επεζδή αοηυ είκαζ δίηαζμ. «Σίια ημκ παηένα ζμο ηαζ ηδ ιδηένα», πμο είκαζ δ
62

πνχηδ εκημθή ιε οπυζπεζδ, «βζα κα εοενβεηδεείξ ηαζ κα είζαζ ιαηνμπνυκζμξ επάκς ζηδ
βδ». Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
Μεηά ιέλε ην Σξηζάγην («Άγηνο, άγηνο, άγηνο …») θαη ν Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή ηνπ Δπαγγειίνπ:

Φαικόο 18:6-7
Καζ αοηυξ, ζακ ημκ βαιπνυ πμο αβαίκεζ έλς απυ ημκ κοθζηυ ημο εάθαιμ, αβάθθεηαζ,
υπςξ μ ακδνείμξ πμο εα ηνέλεζ ζημ ζηάδζμ· απυ ηδ ιία άηνδ ημο μονακμφ είκαζ δ έλμδυξ ημο,
ηαζ ημ ηένια ημο ιέπνζ ηδκ άθθδ άηνδ ημο μονακμφ, ηαζ ηακείξ δεκ εα ιπμνέζεζ κα ηνοθεί
απυ ηδ εενιυηδηά ημο. Αιιεινύηα.
Φαικόο 127:3-4
Ζ βοκαίηα ζμο εα είκαζ ζακ ηανπενυ αιπέθζ πθάζ ζημ ζπίηζ ζμο· μζ βζμζ ζμο εα είκαζ
ζακ κευθοηα εθαζχκ βφνς ζημ ηναπέγζ ζμο. Να, έηζζ εα εοθμβδεεί μ άκενςπμξ πμο θμαάηαζ
ημκ Κφνζμ. Αιιεινύηα.
Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίνλ (19:1-6)
Όηακ μ Ηδζμφξ μθμηθήνςζε αοηά πμο έθεβε, ακαπχνδζε απυ ηδ Γαθζθαία, ηαζ ήνεε
ζηα υνζα ηδξ Ημοδαίαξ, πένα απυ ημκ Ημνδάκδ. Καζ ημκ αημθμφεδζακ πμθθά πθήεδ, ηαζ ημοξ
εενάπεοζε εηεί. Καζ ήνεακ ζ’ αοηυκ ηάπμζμζ Φανζζαίμζ ιε ηδ δζάεεζδ κα ημκ πεζνάλμοκ, ηαζ
ημο είπακ: «Δπζηνέπεηαζ ζημκ άκενςπμ βζα μπμζαδήπμηε αζηία κα πςνίζεζ ηδ βοκαίηα ημο;»
Καζ απμηνζκυιεκμξ είπε: «Γεκ δζααάζαηε υηζ εηείκμξ πμο ημοξ έπθαζε απανπήξ, ημοξ
έπθαζε ανζεκζηυ ηαζ εδθοηυ;» Καζ είπε: «Δλαζηίαξ αοημφ μ άκενςπμξ εα αθήζεζ ημκ παηένα
ηαζ ηδ ιδηένα, ηαζ εα πνμζημθθδεεί ζηδ βοκαίηα ημο, ηαζ εα είκαζ μζ δφμ ζε ιία ζάνηα;
Ώζηε, δεκ είκαζ πθέμκ δφμ, αθθά ιία ζάνηα. Δηείκμ θμζπυκ πμο μ Θευξ ημ ζοκέκςζε,
άκενςπμξ αξ ιδκ ημ πςνίγεζ». Γόμα ζνη, Κύξηε.
Οη ςάιηεο ιέλε:




Δηείκμζ ημοξ μπμίμοξ έκςζε ημ Άβζμ Πκεφια ζακ ηζεάνα, αξ δμλμθμβμφκ ημκ Θευ
πάκημηε,
ιε ραθιμφξ, δμλμθμβίεξ ηαζ πκεοιαηζηέξ ςδέξ ηδκ διένα ηαζ ηδ κφπηα, ιε άβνοπκδ
ηανδζά.
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Ο Ιεξέαο ιέεη ηηο παξαθάησ δεήζεηο θαη ζην ηέινο θάζε δέεζεο απαληνύλ νη ςάιηεο ιέγνληαο
«Κύξηε ειέεζνλ»:

Ο Ιεξέαο:













Κφνζε Πακημηνάημν, Θεέ ηςκ παηένςκ ιαξ, πμο ηαημζηείξ ζημοξ μονακμφξ, ζμο
γδημφιε κα ιαξ αημφζεζξ ηαζ κα ιαξ εθεήζεζξ. Κύξηε ειέεζνλ.
Δζέκα πμο δδιζμφνβδζεξ ημκ μονακυ, ηδ βδ, ηδ εάθαζζα ηαζ υθα υζα οπάνπμοκ
ιέζα ζ’ αοηήκ, ηαζ ηδ δζαηυζιδζεξ ιε ηδ ζμθία ζμο, ζμο γδημφιε κα ιαξ αημφζεζξ
ηαζ κα ιαξ εθεήζεζξ. Κύξηε ειέεζνλ.
Δζέκα πμο έπθαζεξ ημκ άκενςπμ ηαη’ εζηυκα ηαζ ηαε’ μιμίςζίκ ζμο ηαζ ημκ έααθεξ
ζημκ πανάδεζζμ ηδξ ηνοθήξ, ζμο γδημφιε κα ιαξ αημφζεζξ ηαζ κα ιαξ εθεήζεζξ.
Κύξηε
ειέεζνλ.
Δζέκα πμο δδιζμφνβδζεξ ηδ βοκαίηα απυ ημ πθεονυ ημο Αδάι ηαζ ημο ηδκ έδςζεξ
βζα αμδευ ημο, ζμο γδημφιε κα ιαξ αημφζεζξ ηαζ κα ιαξ εθεήζεζξ. Κύξηε ειέεζνλ.
Δζέκα πμο εοθυβδζεξ ημκ Ααναάι ηαζ ηδ άννα, ημο ηδκ έδςζεξ ςξ βοκαίηα ηαζ
ημκ ακέδεζλεξ παηένα ηςκ παηένςκ, ζμο γδημφιε κα ιαξ αημφζεζξ ηαζ κα ιαξ
εθεήζεζξ. Κύξηε ειέεζνλ.
Δζέκα πμο θφθαλεξ ημκ Ηζαάη, ημκ ζοκάνιμζεξ ιε ηδ Ρεαέηηα ηαζ ημκ έζςζεξ απυ
ημκ επενυ ημο, ζμο γδημφιε κα ιαξ αημφζεζξ ηαζ κα ιαξ εθεήζεζξ. Κύξηε ειέεζνλ.
Δζέκα πμο εοθυβδζεξ ημκ Ηαηχα ζημκ βάιμ ημο ιε ηδ Ραπήθ ηαζ ημκ έηακεξ
ηθδνμκυιμ ηδξ επαββεθίαξ, ζμο γδημφιε κα ιαξ αημφζεζξ ηαζ κα ιαξ εθεήζεζξ.
Κύξηε ειέεζνλ.
Δζέκα πμο φρςζεξ ημκ Ηςζήθ ηαζ ημο πάνζζεξ ηδκ Αζδκέε ςξ βοκαίηα ημο ηαζ
ιέζς εηείκμο έενερεξ υθδ ηδ βδ ηδξ Αζβφπημο, ζμο γδημφιε κα ιαξ αημφζεζξ ηαζ κα
ιαξ εθεήζεζξ. Κύξηε ειέεζνλ.
Δζέκα πμο εοδυηδζεξ ηαηά ηζξ έζπαηεξ διένεξ κα βεκκδεείξ απυ ηδκ Πανεέκμ ηαζ
θχηζζεξ ημ ακενχπζκμ βέκμξ, ζμο γδημφιε κα ιαξ αημφζεζξ ηαζ κα ιαξ εθεήζεζξ.
Κύξηε ειέεζνλ.
Δζφ πμο ήζμοκ πανχκ ζημκ βάιμ ηδξ Κακά ηδξ Γαθζθαίαξ, εοθυβδζε ημοξ κοιθίμοξ,
υπςξ εοθυβδζεξ εηείκμ ημκ βάιμ· ζμο γδημφιε κα ιαξ αημφζεζξ ηαζ κα ιαξ
εθεήζεζξ. Κύξηε ειέεζνλ.
Δζφ πμο ήζμοκ πανχκ ζημκ βάιμ ηδξ Κακά ηδξ Γαθζθαίαξ ηαζ εοθυβδζεξ εηείκμ ημκ
βάιμ ιε ηδκ ελμοζία ηδξ εευηδηάξ ζμο, εοθυβδζε ηαζ πάνζζε ζ’ αοηυ ημκ βάιμ ηςκ
δμφθςκ ζμο […] ηαζ […] εζνήκδ, ηνοθενυηδηα, αβάπδ, ηαζ θφθαλέ ημοξ· ζμο
γδημφιε κα ιαξ αημφζεζξ ηαζ κα ιαξ εθεήζεζξ. Κύξηε ειέεζνλ.
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Δθεήιμκ ηαζ μζηηίνιμκ Πακάβαεε Κφνζε, αλίςζέ ιαξ κα δμλάγμοιε ηδκ αβαευηδηά
ζμο· θζθάκενςπε, ζμο γδημφιε κα ιαξ αημφζεζξ ηαζ κα ιαξ εθεήζεζξ. Κύξηε
ειέεζνλ.
Οη ςάιηεο ιέλε:

Υνζζηέ μ Λυβμξ ημο Θεμφ, μ ιυκμξ Θευξ, δχζε ιαξ ηδ βειάηδ πανά εζνήκδ ζμο.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή ηεο εηξήλεο, ησλ παηέξσλ θαη ηεο ζπλάμεσο θαη ην ύκβνιν
ηεο Πίζηεσο.
Μεηά ν Ιεξέαο ιέεη ηελ αθόινπζε επρή:

Ο Ιεξέαο:
Θεέ αζχκζε, άκανπε, αζχκζε, πάκζμθε, πακημδφκαιε, μ μπμίμξ έπθαζεξ ημκ άκενςπμ
απυ ηδ βδ ηαζ δδιζμφνβδζεξ βζ’ αοηυκ βοκαίηα απυ ηδκ πθεονά ημο ηαζ ηδκ έηακεξ αμδευ
ημο, υπςξ ανιυγεζ ζηδκ ελμοζία ζμο ηαζ ηδκ αβαευηδηά ζμο, δζυηζ δεκ είκαζ ηαθυ κα είκαζ
ιυκμξ ημο μ άκενςπμξ. Εδημφιε απυ εζέκα, ααζζθέα, κα ζοκανιυζεζξ ημοξ δμφθμοξ ζμο
[…] ηαζ […], χζηε κα εκςεμφκ ιεηαλφ ημοξ, κα βίκμοκ ιία ζάνηα μζ δφμ, κα εζζέθεμοκ ζημκ
κυιμ ηδξ πανάξ ηαζ κα ιέκμοκ ζηαεενμί ζηδκ μνεή δζδαζηαθία. Υάνζζέ ημοξ γςκηακυ ηανπυ
απυ ηδκ ημζθζά, χζηε κα πανμφκ ηδκ ηαθή βέκκδζδ ηςκ ηέηκςκ ημοξ ηαζ κα απμθαιαάκμοκ
εζνδκζηά ηαζ ήζοπα πνυκζα. Κάκε ημοξ έημζιμοξ βζα ηάεε αβαεή πνάλδ ιε ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ,
ημκ Κφνζυ ιαξ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα,
ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ.
Αιήκ.
Οη ςάιηεο ιέλε:

Όπςξ έηακεξ ηαζ ιε ημοξ αβίμοξ ζμο ιαεδηέξ ηαζ απμζηυθμοξ, πάνζζε ηαζ ζ’
ειάξ ηδκ εζνήκδ ζμο. Ζ ακαημθζηή πφθδ είκαζ δ Πανεέκμξ Μανία, πμο είκαζ ημ αβκυ ηνεαάηζ
ημο ηαεανμφ κοιθίμο.
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الشيجت الثاويت صالة
Η ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΤΥΗ ΣΟΤ ΓΑΜΟ

Ο Ιεξέαο ιέεη:

Ο Ιεξέαο:
Θεέ Παηένα, δδιζμονβέ υθδξ ηδξ ηηίζεςξ, εζφ έπθαζεξ ημκ άκενςπμ απυ ηδ βδ ηαζ
δδιζμφνβδζεξ βζ’ αοηυκ αμδευ απυ ηδκ πθεονά ημο, ηαζ ημοξ έηακεξ κα εοηοπίζμοκ ιε ηδκ
ημζκςκία ημο βάιμο, χζηε ημ ακενχπζκμ βέκμξ κα πνμηυρεζ, ηαζ ημοξ είπεξ: «Να αολάκεζηε
ηαζ κα πθδεφκεζηε ηαζ κα ηαηαηονζεφζεηε ηδ βδ». Δζφ επίζδξ, πακάβαεε ηαζ θζθάκενςπε,
εοθυβδζε ηδκ έκςζδ ηςκ δμφθςκ ζμο […] ηαζ […], μζ μπμίμζ εκχεδηακ ιεηαλφ ημοξ ηαηά
ημ εέθδιά ζμο. Δοθυβδζέ ημοξ ηαζ αξ πθοεαίκμοκ, υπςξ εοθυβδζεξ ημοξ πνμπάημνέξ ιαξ
Ααναάι, Ηζαάη ηαζ Ηάηςαμ. Δοθυβδζέ ημοξ, υπςξ εοθυβδζεξ ημκ Ααναάι ηαζ ηδ άννα.
Ύρςζέ ημοξ, υπςξ ημκ Ηζαάη ηαζ ηδ Ρεαέηηα. Πθήεοκέ ημοξ, υπςξ πθήεοκεξ ημκ Ηαηχα ηαζ
ημ ζπένια ημο. Γυλαζέ ημοξ, υπςξ δυλαζεξ ημκ Ηςζήθ ζηδκ Αίβοπημ. Υάνζζέ ημοξ
αβκυηδηα. Πθήεοκέ ημοξ, υπςξ ημκ Αθηακά ηαζ ηδκ Άκκα, πμο ημοξ εοθυβδζεξ ηαζ ημοξ
πάνζζεξ ημκ πζζηυ πνμθήηδ αιμοήθ. Αλίςζέξ ημοξ ημκ εοαββεθζζιυ ημο αβκμφ
ανπαββέθμο, υπςξ ημκ Εαπανία ηαζ ηδκ Δθζζάαεη, ζημοξ μπμίμοξ πάνζζεξ ηδ βέκκδζδ ημο
Ηςάκκδ, ημο ιεβαθφηενμο απυ ημοξ βεκκδιέκμοξ, ημο πνμδνυιμο ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ.
Δζφ επίζδξ, Γέζπμηα, εοθυβδζεξ ημκ Ηςαηείι ηαζ ηδκ Άκκα ηαζ δδιζμφνβδζεξ απυ αοημφξ
ηδ θμβζηή ζηάικα, ηδ Θεμηυημ αβία Μανία, απυ ηδκ μπμία ζανηχεδηε μ ιμκμβεκήξ ζμο
Τζυξ ηαζ ήνεε ζημκ ηυζιμ ηαζ εοθυβδζε ημκ βάιμ ζηδκ Κακά ηδξ Γαθζθαίαξ. Δοθυβδζε ημοξ
δμφθμοξ ζμο […] ηαζ […], μζ μπμίμζ πακηνεφηδηακ ηδκ χνα αοηή. Υάνζζέ ημοξ ηα αβαεά, ηδ
ζμθία ηαζ ηζξ εοθμβίεξ ηδξ ζςηδνίαξ, χζηε κα είκαζ εκςιέκμζ ζανηζηά ηαζ πκεοιαηζηά ιε
ηάεε αβκυηδηα ηαζ εοζέαεζα· αξ αλζςεμφκ ηδξ εοθμβίαξ ζμο ηαζ αξ δμλάγμοκ ημ άβζμ υκμιά
ζμο ιε ημκ ιμκμβεκή ζμο Τζυ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ
αζχκςκ. Αιήκ.
Οη ςάιηεο ιέλε:

Σδκ εζνήκδ ιμο, ηδκ μπμία έθααα απυ ημκ Παηένα ιμο, ζαξ αθήκς απυ ηχνα ηαζ εζξ
ημοξ αζχκεξ. Αιήκ.
Σξνπάξην γηα ηε Θενηόθν αγία Μαξία:
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Όθμζ μζ ααζζθείξ ηδξ βδξ πμνεφμκηαζ ζημ θςξ ζμο, ηαζ ηα έεκδ ζηδ θάιρδ ζμο,
Μανία Θεμηυηε. Ο μθμιχκ απεοεφκεηαζ ζ’ εζέκα ζημ Άζια αζιάηςκ, θέβμκηαξ: «Αδεθθή
ιμο, αβαπδηή ιμο, είζαζ δ αθδεζκή πυθδ Ηενμοζαθήι».

صالة الشيجت الثالثت
Η ΣΡΙΣΗ ΔΤΥΗ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ

Ο Ιεξέαο ιέεη εθθώλσο:

Ο Ιεξέαο:
Κφνζε ιεβάθε, αζχκζε, έηηζζεξ ηδ γςή απυ ημ ιδδέκ, δδιζμφνβδζεξ ηδκ μζημοιέκδ ιε
ημκ θυβμ ζμο, έπθαζεξ ημκ άκενςπμ ιε ηα αβκά ζμο πένζα ηαη’ εζηυκα ηαζ ηαε’ μιμίςζίκ
ζμο, ηαζ απυ ημκ έκα ακέζηδζεξ ηδκ άθθδ, ηαεχξ είπεξ: «Καθυ είκαζ κα ιδκ είκαζ μ άκδναξ
ιυκμξ ημο», ηαζ ημίιδζεξ ημκ Αδάι ηαζ πήνεξ ηδκ πθεονά ημο ηαζ έααθεξ ζηδ εέζδ ηδξ
ζάνηα. Γζ’ αοηυ, μ άκενςπμξ εα εβηαηαθείρεζ ημκ παηένα ημο ηαζ ηδ ιδηένα, ηαζ εα
πνμζημθθδεεί ζηδ βοκαίηα ημο ηαζ εα είκαζ μζ δφμ ζε ιία ζάνηα». Δηείκμ θμζπυκ πμο μ
Θευξ ζοκέκςζε, άκενςπμξ αξ ιδ ημ πςνίγεζ. Δζφ πμο εοθυβδζεξ ημκ Ααναάι ιε ηδ άννα,
ημκ Ηζαάη ιε ηδ Ρεαέηηα ηαζ ημκ Ηαηχα ζημκ βάιμ ημο, ηαζ αβίαζεξ υθμοξ υζμζ εκχεδηακ
ιε ηδκ εοθμβία ζμο, ηχνα, ηαζ πάθζ, Γέζπμηα, επίαθερε επάκς ζημκ δμφθμ ζμο […] ηαζ ηδ
αμδευ ημο […] ηαζ ζηενέςζε ηδκ έκςζή ημοξ. Φφθαλε αβκυ ημ ηνεαάηζ ημοξ· επζζηίαζε ημ
ζπίηζ ημοξ ιε ημ ζζπονυ ζμο πένζ, ημ δελί· ζχζε ημοξ απυ ηάεε θευκμ, απυ ηάεε παβίδα·
θφθαλέ ημοξ χζηε κα είκαζ εκςιέκμζ ιε εζνήκδ· πάνζζέ ημοξ αβαθθίαζδ, εοδμηία ηαζ πανά,
χζηε κα πανμοζζάζμοκ ζ’ εζέκα, γςμπμζέ Θεέ, ημκ ηανπυ ηδξ γςήξ πμο αβαίκεζ απυ ηδ
ιήηνα. Δοθυβδζέ ημοξ, Θεέ, υπςξ εοθυβδζεξ ημκ Ααναάι ηαζ ηδ άννα, ημκ Ηζαάη ηαζ ηδ
Ρεαέηηα, ημκ Ηαηχα ζημκ βάιμ ημο. Σμοξ εδχ πανζζηάιεκμοξ άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ εοθυβδζέ
ημοξ εζξ ημ υκμια ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα,
δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ
Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Οη ςάιηεο ιέλε:

 Μδκ λεπάζεζξ ηδ δζαεήηδ πμο έηακεξ ιε ημοξ αβίμοξ ιαξ παηένεξ Ααναάι, Ηζαάη ηαζ
Ηαηχα.
 Άββεθε ηδξ πανμφζαξ εοζίαξ, πμο ακεααίκεζξ πνμξ ηα επάκς ιε αοηή ηδ δμλμθμβία,
εοιήζμο ιαξ εκχπζμκ ημο Κονίμο, χζηε κα ιαξ ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ.
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 Δίζαζ θαιπνυηενδ ηαζ απυ ημκ ήθζμ, ηαζ ημ πνυζςπυ ζμο ημζηάγεζ ζηδκ Ακαημθή, ηδκ
μπμία μζ πζζημί πνμζηοκμφκ ιε πανά ηαζ αβαθθίαζδ.
Μεηά ν Ιεξέαο ιέεη ηελ πξνζεπρή ηεο ππαθνήο:

Ο Ιεξέαο:
Κφνζε εζζάημοζέ* ιαξ, ημοξ ακάλζμοξ ηαζ αιανηςθμφξ· ζηενέςζε ηδκ έκςζδ ημο δμφθμο
ζμο [...] ιε ηδ αμδευ ημο [...] ηαζ θφθαλέ ημοξ απυ ηάεε ηαηυ· αξ ιαηνμδιενεφζμοκ ηαζ αξ
γμοκ ιε ηαπεζκυηδηα, δζοπία, οπμιμκή ηαζ οπαημή, ηαζ αξ είκαζ άιειπημζ ηαζ αηδθίδςημζ.
Φχηζζε ηα ιάηζα ηςκ ηανδζχκ ημοξ ηαζ ημκ κμο ημοξ, χζηε κα εθανιυγμοκ πάκημηε ηδ
εέθδζή ζμο, δζυηζ είζαζ εθεήιςκ, πμθοέθεμξ βζα υθμοξ υζμζ ζε επζηαθμφκηαζ· ζμο
ακαπέιπμοιε ηδ δυλα, ηδκ ηζιή ηαζ ηδκ πνμζηφκδζδ, ιαγί ιε ημκ πακάβαεμ Παηένα ζμο ηαζ
ημ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Οη ςάιηεο ιέλε:

Αξ ιαξ εοθμβήζεζ μ Θευξ ηαζ αξ είκαζ πάκημηε ημ υκμιά ημο εοθμβδιέκμ, ηαζ δ
φικδζή ημο αξ είκαζ αδζάημπα ζημ ζηυια ιαξ.
Γζυηζ είκαζ εοθμβδηυξ μ Παηέναξ, μ Τζυξ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, δ Πακαβία Σνζάδα·
ηδκ πνμζηοκμφιε ηαζ ηδ δμλμθμβμφιε.




Ο Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή επάλσ ζην έιαην πξηλ ρξίζεη ηνπο κειινλύκθνπο, θαη θάζε θνξά νη
ςάιηεο απαληνύλ «Ακήλ».
* Είλαη κηα εβξατθή έθθξαζε ηεο Παιαηάο Δηαζήθεο, πνπ δείρλεη όηη ε Κνπηηθή παξάδνζε ζε πνιιά
ζεκεία επεξεάζηεθε από ηελ ηνπδατθή νξνινγία ηεο Παιαηάο Δηαζήθεο.

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Κφνζε Πακημηνάημν, Παηένα ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ
Υνζζημφ, πμο απυ ημκ ηανπυ ημο λφθμο ηδξ εθζάξ έπνζζεξ ζενείξ, ααζζθείξ ηαζ πνμθήηεξ· ζμο
γδημφιε ηαζ ζε παναηαθμφιε, Κφνζε θζθάκενςπε, κα εοθμβήζεζξ αοηυ ημ έθαζμ, χζηε κα
είκαζ έθαζμ αβζαζιμφ ηςκ δμφθςκ ζμο […] ηαζ [...]. Ακήλ. Να είκαζ υπθμ δζηαζμζφκδξ.
Ακήλ. Υνίζια αβκυηδηαξ ηαζ αθεανζίαξ. Ακήλ. Φςξ ηαζ ςναζυηδηα πμο δεκ πανένπμκηαζ.
Ακήλ. Υανά, ηυζιδια ηαζ αθδεζκή πανδβμνζά. Ακήλ. Γφκαιδ, ζςηδνία ηαζ κίηδ ηαηά ηςκ
εκενβεζχκ ημο ακηζπάθμο. Ακήλ. Ακαηαίκζζδ ηαζ ζςηδνία ηςκ ροπχκ, ηςκ ζςιάηςκ ηαζ
ηςκ πκεοιάηςκ ημοξ. Ακήλ. Πμθθαπθαζζαζιυξ ημο ηανπμφ ηςκ ηαθχκ πνάλεςκ. Ακήλ.
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Γυλα ηαζ ηζιή βζα ημ άβζμ υκμιά ζμο ιαγί ιε ημκ ιμκμβεκή ζμο ηαζ ημ γςμπμζυ μιμμφζζμ
Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.

Ύζηεξα ν Ιεξέαο ρξίεη ηνπο κειινλύκθνπο κε ην έιαην.

Ο Ιεξέαο:
Σμ έθαζμ αοηυ αξ ηαηανβήζεζ ηα δαζιυκζα ηαζ αξ είκαζ εκάκηζμ ζηα πμκδνά
πκεφιαηα. Δίκαζ έθαζμ ηςκ αβίςκ πκεοιάηςκ, ακηίεεημ ζηα αηάεανηα πκεφιαηα, ηαζ ιαγί ιε
ημκ Ηδζμφ, ημκ ααζζθζά ηδξ δυλαξ. Γζυηζ είκαζ εοθμβδιέκμξ μ Παηέναξ, μ Τζυξ ηαζ ημ Άβζμ
Πκεφια, δ ηέθεζα Σνζάδα· ηδκ πνμζηοκμφιε ηαζ ηδ δμλμθμβμφιε.
Καζώο ν Ιεξέαο ρξίεη ηνπο κειινλύκθνπο, νη ςάιηεο ιέλε:

 Άθεζρεξ ημ ηεθάθζ ιμο ιε θάδζ· ημ πμηήνζ ιμο λεπεζθίγεζ.
 Υάνδ ηαζ έθεμξ εα ιε αημθμοεμφκ ιε αεααζυηδηα υθεξ ηζξ διένεξ ηδξ γςήξ ιμο.
 Σδ ιαηανίγμοκ υθα ηα έεκδ, θέβμκηαξ «αξ βίκεζ». Αιήκ.
 Ο Κφνζμξ έζηεζθε ημκ άββεθυ ημο ηαζ ιε πήνε απυ ηα πνυααηα ημο παηένα ιμο
ηαζ ιε έπνζζε ιε ημ έθαζμ ηδξ πάνζηυξ ημο.
 Οζ αδεθθμί ιμο είκαζ ηαθμί ηαζ ιεβάθμζ· ιε ιαηανίγμοκ θέβμκηαξ «αξ βίκεζ».
Αιήκ.
 Γζυηζ είζαζ εοθμβδιέκμξ εζξ ημοξ αζχκαξ. Αιήκ.

Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηελ εμήο επρή:

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Κφνζε ηςκ δοκάιεςκ, πμο ηα εθέδ ζμο είκαζ ακανίειδηα, ιε ηδκ αβαευηδηά
ζμο απενίβναπηδ· δέλμο ηζξ δεήζεζξ ιαξ, επζζηίαζε ημοξ δμφθμοξ ζμο [...] ηαζ […], ηαζ
θφθαλε ηδκ έκςζή ημοξ ηαζ ημ ηνεαάηζ ημοξ αβκά. Σείπζζέ ημοξ ιε ημοξ αβίμοξ ζμο αββέθμοξ
ηαζ ζηείθε ιαξ πθμφζζμοξ ημοξ μζηηζνιμφξ ζμο. οβπχνδζε ηζξ πμθθέξ ιαξ ακμιίεξ ιε ηδκ
αβαευηδηά ζμο ηαζ πάνζζέ ιαξ κα είιαζηε ζημοξ ηυπμοξ ηδξ ακαπαφζεςξ ηςκ αβίςκ ζμο ζηδ
Βαζζθεία ηςκ μονακχκ, ιε ημκ ιμκμβεκή ζμο Τζυ Ηδζμφ Υνζζηυ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή,
δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ
Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ο Ιεξέαο ιακβάλεη ηα ζηεθάληα θαη, θαηά ηελ επρή πνπ αθνινπζεί, νη ςάιηεο απαληνύλ θάζε
θνξά ιέγνληαο «Ακήλ».
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Ο Ιεξέαο:
Άβζε Θεέ, πμο ζηεθάκςζεξ ημοξ αβίμοξ ζμο ιε άιειπηα ζηεθάκζα, ηαζ
ζοιθζθίςζεξ ηαζ έκςζεξ ηα μονάκζα ιε ηα επίβεζα, έηζζ ηαζ ηχνα, Κφνζε, εοθυβδζε αοηά ηα
ζηεθάκζα πμο εημζιάζαιε βζα κα ζηεθακςεμφκ μζ δμφθμζ ζμο, χζηε κα είκαζ βζ’ αοημφξ
ζηεθάκζα δυλαξ ηαζ ηζιήξ. Ακήλ. ηεθάκζα εοθμβίαξ ηαζ ζςηδνίαξ. Ακήλ. ηεθάκζα πανάξ
ηαζ εοδμηίαξ. Ακήλ. ηεθάκζα αβαθθίαζδξ ηαζ εοθνμζφκδξ. Ακήλ. ηεθάκζα ανεηήξ ηαζ
δζηαζμζφκδξ. Ακήλ. ηεθάκζα ζμθίαξ ηαζ ζοκέζεςξ ηανδίαξ. Ακήλ. ηεθάκζα πανδβμνίαξ
ηαζ ζηαεενυηδηαξ. Ακήλ. Υάνζζε ζημοξ ζηεθακςιέκμοξ δμφθμοξ ζμο ηδ ζοκμδεία ημο
αββέθμο ηδξ εζνήκδξ, ημκ ζφκδεζιμ ηδξ αβάπδξ, ηαζ ζχζε ημοξ απυ ηάεε ηαηυ θμβζζιυ ηαζ
ηαηή επζεοιία, απυ ηζξ επζεέζεζξ ημο πμκδνμφ, απυ ηάεε ζαηακζηυ πεζναζιυ. Αξ είκαζ ημ
έθευξ ζμο επάκς ημοξ. Δζζάημοζε ηδ θςκή ηδξ δεήζεχξ ημοξ. Βάθε ημκ θυαμ ζμο ζηδκ
ηανδζά ημοξ. Οζημκυιδζε ηδ γςή ημοξ ιέπνζ κα βενάζμοκ. Αλίςζέ ημοξ κα βεκκήζμοκ
αβυνζα ηαζ ημνίηζζα ηαζ κα ηα πανμφκ. Κάκε ημοξ πνήζζια ιέθδ ηδξ ιζάξ, αβίαξ, ηαεμθζηήξ
ηαζ απμζημθζηήξ Δηηθδζίαξ, ζηαεενμφξ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ έςξ ηέθμοξ. Οζημκυιδζέ ημοξ
ζημκ δνυιμ ηδξ δζηαζμζφκδξ ζμο ιε ηδκ εοδμηία ημο πακάβαεμο Παηένα ζμο ηαζ ιε ημ Άβζμ
Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Καζώο ζηεθαλώλεη ν Ιεξέαο ηνπο κειινλύκθνπο, ιέεη:

Ο Ιεξέαο:
Σμπμεέηδζε Κφνζε επάκς ζημοξ δμφθμοξ ζμο ηα ζηεθάκζα ηδξ ακίηδηδξ πάνδξ. Ακήλ.
ηεθάκζα φρζζηδξ ηαζ άθεανηδξ δυλαξ. Ακήλ. ηεθάκζα ηαθήξ, εζνδκζηήξ ηαζ βειάηδξ
αβάπδξ πίζηεςξ. Δοθυβδζε υθα ηα ένβα ημοξ. Ακήλ. Γζυηζ εζφ είζαζ μ πμνδβυξ ηςκ αβαεχκ,
Υνζζηέ Θεέ ιαξ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα,
ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ.
Αιήκ.
Ο Ιεξέαο ελώλεη ηα θεθάιηα ησλ κειινλύκθσλ, ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
ηεθάκςζέ ημοξ ιε ηδ δυλα ηαζ ηδκ ηζιή ημο Παηένα.
Ο Λαόο ιέεη «Ακήλ».
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Δοθυβδζέ ημοξ, ιμκμβεκή Τζέ.



Ο Λαόο ιέεη «Ακήλ».

Αβίαζέ ημοξ, Άβζμ Πκεφια.



Ο Λαόο ιέεη «Ακήλ».
Οη ςάιηεο απαληνύλ κεγαιόθσλα θαη ραξκόζπλα:



Άλζμξ, άλζμξ, άλζμξ μ κοιθίμξ ηαζ δ αμδευξ ημο.

ηεθάκςζε ημοξ ιεθθμκφιθμοξ, ζενέα ημο Διιακμοήθ. ηεθάκςζε, πμζιέκα ημο

Ηζναήθ. ηεθάκςζε ιε δυλα ηαζ πανά ημκ κοιθίμ […] ηαζ ηδ κφθδ […]. Κφνζε εθέδζμκ.
Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ.
Αθνύ ζηεθαλσζνύλ νη κειιόλπκθνη θαη πεη ν Ιεξέαο ηελ άθεζε, νη ςάιηεο ιέλε:

 Δζξ ημ υκμια ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ηδξ μιμμοζίμο
Αβίαξ Σνζάδαξ. Άλζμξ, άλζμξ, άλζμξ είζαζ, κοιθίε, ιε ηδ κφθδ ζμο.
 Έθααεξ πάνδ ηαζ εοθμβία απυ ημκ Κφνζμ Ηδζμφ Υνζζηυ. Ο Ηδζμφξ Υνζζηυξ είκαζ μ
αθδεζκυξ Τζυξ ημο Θεμφ. Άλζμξ.
 Ο Θευξ πμο εοθυβδζε ημκ παηένα ιαξ Αδάι, ημκ Νχε, ημκ Ααναάι ηαζ ημκ Μςτζή
ζηδ βδ Μαδζάι, αξ ζε εοθμβήζεζ, κοιθίε, ιε ηδ κφθδ ζμο. Άλζμξ.
 Ο Θευξ πμο εοθυβδζε ημκ αβαπδηυ ιαξ παηένα Ηζαάη, ημκ πνχημ δίηαζμ Άαεθ, ημκ
μθμιχκηα ηαζ ημκ παηένα ημο Γααίδ, αξ ζε εοθμβήζεζ. Άλζμξ.
 Ο Θευξ πμο εοθυβδζε ημκ παηένα ιαξ Ηαηχα, ημκ Ηζναήθ, ηαζ ημκ δίηαζμ Ηχα, αξ ζε
εοθμβήζεζ επηαπθαζίςξ, κοιθίε, ιε ηδ κφθδ ζμο. Άλζμξ.
Ύζηεξα ιέγεηαη ε αθόινπζε δνμνινγία ζε ήρν Αδάκ:






Άθεανηα ζηεθάκζα πάνζζε μ Κφνζμξ ζημκ κοιθίμ αοηυ ημο Ηδζμφ Υνζζημφ.
Λάαε ημ θςξ, θάαε ημ θςξ, κοιθίε, ιε ηδκ αθδεζκή ζμο κφθδ, πμο είκαζ δίπθα
ζμο.
Λάαε ηδ πανά ηαζ ηδ δςνεά ημο Θεμφ, πμο ζμο έδςζε μ Υνζζηυξ μ Θευξ ιαξ.
Πμνεφζμο ιε πανά ζημκ ζημθζζιέκμ ιε ηάεε ςναζυηδηα ηυπμ.

Λέλε ην «Πάηεξ εκώλ …» θαη ηηο ηξεηο αθέζεηο. Ύζηεξα ν Ιεξέαο ζέηεη ηνλ ηαπξό
επάλσ ζην θεθάιη ησλ κειινλύκθσλ, ιέγνληαο:
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Ο Ιεξέαο:
Ο Θευξ πμο εοθυβδζε ημκ παηένα ιαξ Αδάι, ημκ Νχε, ημκ Ααναάι ηαζ ημκ Μςτζή
ζηδ βδ Μαδζάι, αξ ζε εοθμβήζεζ, κοιθίε, ιε ηδ κφθδ ζμο. Άλζμξ. Ο Θευξ πμο εοθυβδζε ημκ
αβαπδηυ ιαξ παηένα Ηζαάη, ημκ πνχημ δίηαζμ Άαεθ, ημκ μθμιχκηα ηαζ ημκ παηένα ημο
Γααίδ, αξ ζε εοθμβήζεζ. Άλζμξ. Ο Θευξ πμο εοθυβδζε ημκ παηένα ιαξ Ηαηχα, ημκ Ηζναήθ,
ηαζ ημκ δίηαζμ Ηχα, αξ ζε εοθμβήζεζ επηαπθαζίςξ, κοιθίε, ιε ηδ κφθδ ζμο. Άλζμξ.
Ύζηεξα θάλεη ην ζρήκα ηνπ ηαπξνύ ζηα θεθάιηα ησλ κειινλύκθσλ θαη ιέεη:

Ο Ιεξέαο:
Δζφ πμο εοθυβδζεξ ημκ παηένα ιαξ Αδάι ηαζ ηδ ιδηένα ιαξ Δφα, ημκ Ααναάι ηαζ
ηδ άννα, ημκ Ηζαάη ηαζ ηδ Ρεαέηηα, εοθυβδζε ηαζ ημκ βάιμ αοηυ. Δζφ πμο εοθυβδζεξ ημκ
Ηαηχα ζημκ βάιμ ημο ηαζ ηδκ Άκκα, ηδ ιδηένα ημφ αιμοήθ, εοθυβδζε ηαζ ημκ βάιμ αοηυ.
Δζφ πμο εοθυβδζεξ ημκ Ηςζήθ ηαζ ηδκ Αζζκάη, ημκ Εαπανία ηαζ ηδκ Δθζζάαεη, ηδ Μανία, ηδ
ιδηένα ημο Νοιθίμο, ηαζ υθεξ ηζξ άβζεξ εοθμβδιέκεξ βοκαίηεξ, αξ εοθμβήζεζξ ηαζ ημκ βάιμ
αοηυ.
Οη ςάιηεο ιέλε:

Σα Υενμοαείι ζε πνμζηοκμφκ ηαζ ηα εναθείι ζε δμλμθμβμφκ, ηνάγμκηαξ ηαζ
θέβμκηαξ: «Άβζμξ, άβζμξ, άβζμξ μ Κφνζμξ πμο είκαζ ηζιδιέκμξ επάκς ζημοξ πζθζάδεξ ηαζ
δμλαζιέκμξ επάκς ζηζξ ιονζάδεξ». Δζφ είζαζ ημ εοιίαια, ςηήνα ιαξ, δζυηζ ήνεεξ ηαζ ιαξ
έζςζεξ. Δθέδζέ ιαξ.
Ο Ιεξέαο ζπλερίδεη:

Ο Ιεξέαο:
Καζ ηχνα ήνεαηε ηδκ εοθμβδιέκδ αοηή χνα ζηδκ πανμφζα μνευδμλδ ηεθεηή
εκχπζμκ ημο αβίμο Βήιαημξ ημο Κονίμο ηςκ αααχε ηαζ ημο αβίμο εοζζαζηδνίμο. αξ
έκςζε αοηυξ μ εοθμβδιέκμξ βάιμξ ηαζ αοηυ ημ ηζιδιέκμ ζηεθάκζ. Καηά ημκ ίδζμ ηνυπμ ηαζ
ζφιθςκα ιε ημκ εείμ κυιμ, έθααακ υθμζ μζ πζζημί παηένεξ ιαξ ιία ιυκμ βοκαίηα, ιε
αβκυηδηα ηαζ ηαεανυηδηα, χζηε κα ηάκμοκ απμβυκμοξ. Γζ’ αοηυ εα πνέπεζ κα βκςνίζεηε μ
έκαξ ημκ άθθμ, κα οπαημφεηε μ έκαξ ζημκ άθθμ ηαζ κα είκαζ μ ηαεέκαξ ζαξ πζζηυξ έκακηζ ημο
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άθθμο, ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ημο δζδαζηάθμο ηαζ απμζηυθμο Παφθμο: «Ζ βοκαίηα δεκ
ελμοζζάγεζ ημ δζηυ ηδξ ζχια, αθθά μ άκδναξ· πανυιμζα, ηαζ μ άκδναξ δεκ ελμοζζάγεζ ημ δζηυ
ημο ζχια, αθθά δ βοκαίηα» (Κμνζκε. Α΄ 7:4).
Οη ςάιηεο ιέλε:

Σδκ εζνήκδ ιμο, πμο έθααα απυ ημκ Παηένα ιμο, ζαξ ηδ δίκς απυ ηχνα ηαζ εζξ ημοξ
αζχκεξ.
Ο Γηάθνλνο ιέεη:

Πανάθααε, κοιθίε, ηδ δζηή ζμο κφθδ· είκαζ βζα εζέκα. Ο Ηδζμφξ Υνζζηυξ ζμφ ηδ
πάνζζε, ηαζ ιε ημ πένζ ημο Ηενέα ζμφ ηδκ πανέδςζε ηαζ ζαξ εοθυβδζε ιε ημ άβζυ ημο υκμια.
Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ.
Ο Ιεξέαο παξαδίδεη ηε λύθε ζηνλ λπκθίν ηεο, πξνηξέπνληάο ηνλ σο εμήο:

Ο Ιεξέαο:
Δοθμβδιέκμ ηέηκμ, πμο εκδοκαιχκεζαζ ιε ηδ πάνδ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ,
πανάθααε ηδ βοκαίηα ζμο ηδκ εοθμβδιέκδ αοηή χνα ιε ηαθή ζοκείδδζδ, αβκή ροπή, μνεή
ηανδία· αβςκίζμο βζα ημ ηαθυ ηδξ· κα είζαζ ηνοθενυξ ιαγί ηδξ ηαζ κα ηάκεζξ υ,ηζ ηδ
πανμπμζεί. Απυ ζήιενα εζφ είζαζ μ οπεφεοκμξ βζ’ αοηήκ ιεηά ημοξ βμκείξ ηδξ.
ηεθακςεήηαηε ιε ημ μονάκζμ ζηεθάκζ, ιε ημκ πκεοιαηζηυ βάιμ, ηαζ επζθμίηδζε επάκς ζαξ
δ πάνδ ημο Θεμφ. Γέλμο ηδκ εκημθή αοηή, ηαζ μ Κφνζμξ εα ζε πζάζεζ απυ ημ πένζ, εα
πθδεφκεζ ηα πθμφηδ ζμο, εα ζμο δχζεζ εοθμβδιέκα ηέηκα, πμο εα ηα πανμφκ ηα ιάηζα ζμο,
εα ζμο δςνίζεζ ιαηνμδιένεοζδ ηαζ άκεηδ γςή, ηαζ εα ζμο πανίζεζ εζνδκζηυ ηέθμξ ζημκ
πανυκηα ηυζιμ ηαζ ζηα έζπαηα.
Οη ςάιηεο ιέλε:

Άημοζε, ηυνδ, δεξ ηαζ ζηνέρε ημ αοηί ζμο· θδζιυκδζε ημκ θαυ ζμο ηαζ ημ ζπίηζ 
ημο παηένα ζμο.
Άημοζε, κφθδ, ηαζ ηαηακυδζε· άημοζε δζυηζ μ κοιθίμξ επζεφιδζε ηδκ αβαευηδηά 
ζμο· είκαζ μ άκδναξ ζμο, βζ’ αοηυ πνέπεζ κα ημκ οπαημφξ.
Ο Γηάθνλνο ιέεη:
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Άημοζε, ηυνδ ιμο, ηαζ ημίηαλε· άημοζε ηαζ θδζιυκδζε ημκ θαυ ζμο ηαζ ημ ζπίηζ
ημο παηένα ζμο· μ κοιθίμξ απμθαιαάκεζ ηδκ αβκυηδηά ζμο, είκαζ μ άκδναξ ζμο ηαζ πνέπεζ
κα ημκ οπαημφξ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ.

πλερίδεη ν Ιεξέαο:

Ο Ιεξέαο:
Κζ εζφ, εοθμβδιέκδ ηυνδ, πανμφιεκδ κφθδ, άημοζεξ υ,ηζ εζπχεδηε ζημκ άκδνα ζμο·
βζ’ αοηυ πνέπεζ ηζ εζφ κα ημκ ηζιάξ, κα ημκ ζέαεζαζ, κα γδηάξ ηδ ζοιαμοθή ημο, κα είκαζ δ
οπαημή ζμο μοζζαζηζηή ηαζ υπζ ηοπζηή, δζυηζ απυ ζήιενα εα είζαζ ιαγί ημο ηαζ αοηυξ εα
είκαζ οπεφεοκμξ βζα εζέκα ιεηά ημοξ βμκείξ ζμο. Γζ’ αοηυ πνέπεζ κα ημκ δέπεζαζ ιε πανά, κα
ιδκ ημκ πενζθνμκείξ, κα ιδκ αιθζζαδηείξ ηακέκα απυ ηα δζηαζχιαηά ημο. Να ζέαεζαζ ημκ
Θευ ζε υθεξ ηζξ πνάλεζξ ζμο. Γζυηζ μ φρζζημξ Θευξ ζμφ είπε κα ημκ οπαημφξ ιεηά ημοξ
βμκείξ ζμο· βζ’ αοηυ αξ είζαζ ιαγί ημο, υπςξ ήηακ δ ιδηένα ιαξ άννα ιε ημκ παηένα ιαξ
Ααναάι, ζημκ μπμίμκ απεοεοκυηακ θέβμκηαξ: «Κφνζε ιμο». Ο Θευξ θμζπυκ, αθέπμκηαξ ηδκ
οπαημή ηδξ, ηδκ εοθυβδζε, ηδξ πάνζζε ημκ Ηζαάη ζηα βενάιαηά ηδξ ηαζ έηακε ημοξ
απμβυκμοξ ηδξ υζα η’ αζηένζα ημο μονακμφ ηαζ μζ ηυηημζ ηδξ άιιμο ηδξ εαθάζζδξ. Γζ’
αοηυ, εάκ οπαημφζεζξ ζε υθα υζα ζμο εζπχεδηακ, εα ζε πζάζεζ μ Κφνζμξ απυ ημ πένζ, εα
πθδεφκεζ ηα πθμφηδ ζμο, εα εοθμβήζεζ ημ ζπίηζ ζμο ηαζ εα ζμο πανίζεζ εοθμβδιέκα ηέηκα,
πμο εα ηα πανμφκ ηα ιάηζα ζμο.
Οη ςάιηεο ιέλε:

Βαζζθέα ηδξ εζνήκδξ, πάνζζέ ιαξ ηδκ εζνήκδ ζμο, δχνζζέ ιαξ ηδκ εζνήκδ ζμο ηαζ
ζοβπχνδζε ηζξ αιανηίεξ ιαξ.
Όηαλ ν Ιεξέαο ιέεη «Θα ζνπ ραξίζεη επινγεκέλα ηέθλα …», ν Γηάθνλνο ιέεη :

Αβκυξ βάιμξ ηαζ ηαθυ ζηεθάκζ. Δοθυβδζέ ημκ, Θεέ Διιακμοήθ, υπςξ εοθυβδζεξ
ημκ βάιμ ζηδκ Κακά ηδξ Γαθζθαίαξ. Δοθυβδζε ημκ […] ηαζ ηδκ [...]. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε
εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ζηνπο κειινλύκθνπο, πνπ θιίλνπλ ηα θεθάιηα ηνπο ελώπηνλ ηνπ ηεξνύ
Βήκαηνο:

Ο Ιεξέαο:
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Αξ ζε εοθμβήζεζ μ Κφνζμξ, αδεθθέ, ηαζ αξ εοθμβήζεζ ηδ βοκαίηα ζμο, υπςξ
εοθυβδζε ημκ Νχε ηαζ ηδ βοκαίηα ημο υηακ έαβαζκακ απυ ηδκ ηζαςηυ ηαζ ακαηαίκζζε ηδ βδ
ιε ημκ ηανπυ ηδξ. Αξ εοθμβήζεζ ηδ βοκαίηα ζμο υπςξ εοθυβδζε ηδ άννα βζα ημκ Ααναάι,
ηδ Ρεαέηηα βζα ημκ Ηζαάη, ημκ Ηαηχα ζημκ βάιμ ημο. Ζ εοθμβία ημο Κονίμο, πμο ήηακ ζημκ
βάιμ ζηδκ Κακά ηδξ Γαθζθαίαξ, αξ είκαζ ιαγί ζαξ, ζημ ζπίηζ ζαξ, αξ ζαξ εκχκεζ, αξ αάθεζ ηδκ
πκεοιαηζηή αβάπδ ζηδκ ηανδζά ζαξ, αξ ζαξ πανίζεζ ιαηνμδιένεοζδ, γςή εοηοπζζιέκδ, ιε
εοθμβδιέκα ηέηκα.
Οη ςάιηεο ιέλε:

Αοηυξ είκαζ μ ηαζνυξ ηδξ εοθμβίαξ, μ ηαζνυξ ημο εηθεηημφ εοιζάιαημξ, μ ηαζνυξ
ηδξ δμλμθμβίαξ ημο ςηήνα ιαξ, ημο αβαεμφ ηαζ θζθάκενςπμο.
Ο Ιεξέαο ιέεη:

Ο Ιεξέαο:
Εδημφιε απυ ημκ Θευ κα δεπεεί απυ ειάξ ηζξ πνμζεοπέξ αοημφ ημο εοθμβδιέκμο
βάιμο· κα ιαξ ακηαπμδχζεζ ηα αζχκζα ακηί ηςκ ιαηαίςκ, ηα μονάκζα ακηί ηςκ βδίκςκ, ηαζ κα
ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ ηαζ ηα παναπηχιαηά ιαξ· κα ιαξ ζχζεζ απυ ηζξ παβίδεξ ημο
πμκδνμφ, κα ζηδνίγεζ ηδκ ηοαένκδζή ιαξ, κα θοθάλεζ ιε ημ δελζυ ημο πένζ υθμοξ ημοξ
ζοβηεκηνςιέκμοξ αδεθθμφξ ζε υθεξ ηζξ διένεξ ηδξ γςήξ ημοξ· κα μζημδμιήζεζ ηα ζπίηζα
ημοξ, κα ηαηανβήζεζ υθμοξ ημοξ πεζναζιμφξ ημο επενμφ, κα ημοξ δχζεζ ηδκ αδζαηάναηηδ
μονάκζα πανά, ιε ηδκ πνεζαεία ηδξ δεζπμίκδξ υθςκ ιαξ ηαζ ημο ηαοπήιαημξ ημο βέκμοξ
ιαξ, ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ, ηδξ εηθεηηήξ ιδηέναξ ηδξ ζςηδνίαξ, πμο είκαζ επάκς απ’ υθμ
ημ ακενχπζκμ βέκμξ, ηδξ αβκήξ Πανεέκμο Μανίαξ, ηαζ ημο ηζιδιέκμο ιάνηονα, εοαββεθζζηή
ηαζ απμζηυθμο Μάνημο, ηαζ υθςκ ηςκ δζηαίςκ ηαζ αβκχκ ιανηφνςκ. Ακήλ.
Ύζηεξα ιέλε ην «Πάηεξ εκώλ …» θαη αθνινύζσο νινθιεξώλεηαη ε επινγία.
Οη ςάιηεο ιέλε ηνλ εμήο ύκλν γηα ηελ Παξζέλν:

 Υαίνε ζηδ θαιπνή κφθδ, ηδ ιδηένα ημο θςηυξ. Υαίνε ζε αοηήκ πμο δέπεδηε ημκ
Λυβμ ζηδ ιήηνα ηδξ.
 Υαίνε ζηδκ ηζιζςηένα ηςκ Υενμοαείι. Υαίνε ζε αοηήκ πμο βέκκδζε βζα πάνδ ιαξ
ημκ ςηήνα ηςκ ροπχκ ιαξ.
 Γυλα Παηνί ηαζ Τζχ ηαζ Αβίς Πκεφιαηζ.
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الشيجت الثاويت لالرامل صالة
Η ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΔΙ ΓΙΓΑΜΟΝ (ΣΧΝ ΥΗΡΧΝ)

Ο Ιεξέαο ιέεη «Διέεζνλ εκάο …», θαη ηελ πξνζεπρή ηεο επραξηζηίαο θαη, αθνύ ζπκηάζεη, ν
Λαόο ιέεη ην «Πάηεξ εκώλ …» θαη ηνλ πεληεθνζηό ςαικό.

Πξνο Δβξαίνπο Δπηζηνιή (13:1-6)
Αξ παναιέκεζ δ θζθαδεθθία. Να ιδκ λεπκάηε ηδ θζθμλεκία, επεζδή δζ’ αοηήξ ιενζημί
θζθμλέκδζακ αββέθμοξ πςνίξ κα ημ βκςνίγμοκ. Να εοιάζηε ημοξ θοθαηζζιέκμοξ ζακ κα
είζηε θοθαηζζιέκμζ ιαγί ημοξ, ημοξ ηαθαζπςνδιέκμοξ ηαεχξ ηζ εζείξ πμο είζηε ιέζα ζε
ζχια. Ο βάιμξ αξ είκαζ ηίιζμξ ζε υθα, ηαζ ημ ζογοβζηυ ηνεαάηζ αιυθοκημ· βζαηί ημοξ
πυνκμοξ ηαζ ημοξ ιμζπμφξ εα ημοξ ηνίκεζ μ Θευξ. Ο ηνυπμξ ζαξ αξ είκαζ αθζθάνβονμξ· κα
ανηείζηε ζηα πανυκηα, επεζδή αοηυξ είπε: «Γεκ εα ζε αθήζς μφηε εα ζε εβηαηαθείρς»
χζηε, ειείξ, παίνκμκηαξ εάννμξ, κα θέιε: «Ο Κφνζμξ είκαζ αμδευξ ιμο, ηαζ δεκ εα θμαδεχ·
ηζ εα ιμο ηάκεζ έκαξ άκενςπμξ;». Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
Ή ιέλε ην παξαθάησ απόζπαζκα εάλ ζειήζνπλ:

Πξνο Κνξηλζίνπο Α΄ Δπηζηνιή (7:7-9)
Θέθς υθμζ μζ άκενςπμζ κα είκαζ υπςξ ηζ εβχ μ ίδζμξ· αθθά ηαεέκαξ έπεζ απυ ημκ Θευ
ζδζαίηενμ πάνζζια, άθθμξ έηζζ, άθθμξ αθθζχξ. Πνμξ ημοξ αβάιμοξ ηαζ ηζξ πήνεξ θές υηζ είκαζ
ηαθυ βζ’ αοημφξ ακ ιείκμοκ υπςξ ηζ εβχ· ακ υιςξ δεκ εβηναηεφμκηαζ, αξ ένεμοκ ζε βάιμ·
βζαηί είκαζ ηαθφηενμ κα ένεμοκ ζε βάιμ, πανά κα ελάπημκηαζ. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο
έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
Ύζηεξα ιέγεηαη ην Σξηζάγην θαη ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ.

Φαικόο 127:3
Ζ βοκαίηα ζμο εα είκαζ ζακ ηανπενυ αιπέθζ πθάζ ζημ ζπίηζ ζμο· μζ βζμζ ζμο εα είκαζ
ζακ κευθοηα εθαζχκ βφνς ζημ ηναπέγζ ζμο. Αιιεινύηα.
Δπαγγέιην θαηά Ισάλλελ (3:27-29)
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Ο Ηςάκκδξ απμηνίεδηε ηαζ είπε: «Γεκ ιπμνεί μ άκενςπμξ κα παίνκεζ ηίπμηε ακ αοηυ
δεκ ημο είκαζ δμζιέκμ απυ ημκ μονακυ. Δζείξ μζ ίδζμζ είζηε ιάνηονέξ ιμο βζα ημ υηζ είπα:
‘‘Γεκ είιαζ εβχ μ Υνζζηυξ, αθθά απεζηαθιέκμξ ιπνμζηά απυ εηείκμκ’’. Όπμζμξ έπεζ ηδ κφθδ
είκαζ μ κοιθίμξ, εκχ μ θίθμξ ημο κοιθίμο, πμο ζηέηεηαζ ηαζ ημκ αημφεζ, παίνεηαζ ιε ιεβάθδ
πανά βζα ηδ θςκή ημο κοιθίμο. Αοηή θμζπυκ δ δζηή ιμο πανά έπεζ μθμηθδνςεεί». Γόμα ζνη,
Κύξηε.
Οη ςάιηεο ιέλε:

Να, δ πανά ζμο ηαζ δ αβαθθίαζή ζμο πναβιαημπμζήεδηακ, Ηςάκκδ Βαπηζζηή,
ζοββεκή ημο Διιακμοήθ.
Ο Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο κηθξέο επρέο, ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο, θαη θαηόπηλ ηελ επρή:

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Κφνζε Θεέ Πακημηνάημν, Παηένα ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ
Ηδζμφ Υνζζημφ, δδιζμφνβδζεξ ημκ άκενςπμ απυ ηδ βδ ηαζ ημο έδςζεξ αμδευ υιμζα ιε
αοηυκ, πμο ηδκ έπθαζεξ απυ ημ πθεονυ ημο, χζηε κα ημο είκαζ βοκαίηα, ημζκςκυξ, αμδευξ
ηαζ βζα κα βεκκάεζ ηα αβυνζα ηαζ ηα ημνίηζζα, χζηε κα πνμηυρεζ ημ ακενχπζκμ βέκμξ.
Αηυιδ, μ Παφθμξ, μ απυζημθμξ ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, είπε ζημοξ
ακφπακηνμοξ ηαζ ημοξ πήνμοξ: «Πνμξ ημοξ αβάιμοξ ηαζ πνμξ ηζξ πήνεξ υιςξ θές υηζ είκαζ
ηαθυ βζ’ αοημφξ κα ιείκμοκ υπςξ ηζ εβχ· αθθά, ακ δεκ εβηναηεφμκηαζ, αξ ένεμοκ ζε βάιμ».
Γζ’ αοηυ αξ γδηήζμοιε ηαζ αξ παναηαθέζμοιε ηδκ αβαευηδηά ζμο, θζθάκενςπε, βζα ημοξ
δμφθμοξ ζμο [...] ηαζ […], μζ μπμίμζ πνμζήθεακ ηδκ χνα αοηή γδηχκηαξ ηδ πάνδ ζμο. Σχνα
επίζδξ, ααζζθέα ηαζ θοηνςηή ιαξ, πάνζζέ ημοξ εθεοεενία ηαζ άθεζδ. Δπζζηίαζέ ημοξ ιε ημ
δελί ζμο πένζ. χζε ημοξ απυ ηάεε θευκμ. Φφθαλέ ημοξ, χζηε κα γμοκ ιε ιία ηανδζά.
Υάνζζέ ημοξ αβαθθίαζδ ηαζ βαθήκδ βζα πμθθά πνυκζα, ηαζ έηδ εζνδκζηά, ιε αβάπδ ηαζ
δζηαζμζφκδ. Δοθυβδζέ ημοξ, υπςξ εοθυβδζεξ ημκ Ηαηχα ζημκ βάιμ ημο, ηαζ, υπςξ ημκ
Αθηακά ηαζ ηδκ Άκκα, θφθαλέ ημοξ απυ ηάεε ηαηυ. Δπίζδξ, ημοξ άκδνεξ ηαζ ηζξ βοκαίηεξ
πμο πανίζηακηαζ εδχ εοθυβδζε ημοξ ίδζμοξ ηαζ ηα ζπίηζα ημοξ. Διέκα επίζδξ ηαεάνζζέ ιε
απυ ηάεε ιμθοζιυ ηαζ πάνζζέ ιμο ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ· δζυηζ είζαζ θζθεφζπθαπκμξ ηαζ
πμθοέθεμξ βζα υζμοξ ζε επζηαθμφκηαζ, ηαζ ζ’ εζέκα ακαπέιπμοιε ηδ δυλα, ηδκ ηζιή, ηδκ
ελμοζία ηαζ ηδκ πνμζηφκδζδ, ιαγί ιε ημκ Παηένα ηαζ ημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί
ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ο Ιεξέαο, αθνύ ιέεη ην «Πάηεξ εκώλ …», ηηο ηξεηο κηθξέο αθέζεηο θαη ηελ επινγία, κεηά ηνπο
ρξίεη κε ην έιαην. Σέινο, ιέεη ηηο ππνζήθεο πνπ αθνινπζνύλ:

Ο Ιεξέαο:
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Πνμζήθεαηε ηδκ εοθμβδιέκδ αοηή χνα εζξ ημ υκμια ημο Κονίμο Θεμφ βζα βάιμ
πκεοιαηζηυ. Γζ’ αοηυ πνέπεζ μ ηαεέκαξ απυ ημοξ δφμ κα ζοιαζχζεζ ιε ημκ ζφγοβυ ημο ηαηά
ημκ θυαμ ημο Θεμφ ηαζ ημκ έθεβπυ ημο, ηαζ κα έπεζ ηαθυ ήεμξ. Να είζηε ιία ηανδζά, δζυηζ
εζείξ απυ ηχνα δεκ είζηε δφμ αθθά ιία ζάνηα, υπςξ είπε μ Κφνζυξ ιαξ Υνζζηυξ ζημ άβζμ
Δοαββέθζυ ημο. Με αοηή ηδ πνζζηζακζηή έκςζδ δεκ ιπμνείηε κα πςνζζηείηε ή κα
απμιαηνοκεείηε ιε ηδ εέθδζδ ημο Θεμφ, δζυηζ υπμζμοξ ημοξ έκςζε μ Θευξ δεκ ιπμνεί κα
ημοξ πςνίζεζ άκενςπμξ. Αξ είκαζ μ ηαεέκαξ απυ ημοξ δφμ ζαξ πζζηυξ απέκακηζ ζημκ άθθμ,
ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ημο δζδαζηάθμο απμζηυθμο Παφθμο: «Ζ βοκαίηα δεκ ελμοζζάγεζ ημ
δζηυ ηδξ ζχια, αθθά μ άκδναξ· πανυιμζα δε ηαζ μ άκδναξ δεκ ελμοζζάγεζ ημ δζηυ ημο ζχια,
αθθά δ βοκαίηα» (Κμνζκε. Α΄ 7:4).
Τπνζήθε ζηνλ άλδξα:

Καζ εζφ, βαιπνέ, εοθμβδιέκμ ηέηκμ, πνέπεζ κα παναθάαεζξ ηδ βοκαίηα ζμο ιε μνεή
ηανδζά, κα θνμκηίγεζξ βζα ηδκ εοπανίζηδζή ηδξ ηαζ κα ενβαζηείξ βζα ημ ζοιθένμκ ηδξ,
εθανιυγμκηαξ ημκ θυβμ ημο απμζηυθμο Παφθμο: «Έηζζ, μζ άκδνεξ πνέπεζ κα αβαπμφκ ηζξ
βοκαίηεξ ημοξ υπςξ ηα ζχιαηά ημοξ». Πνέπεζ κα ηδκ ηζιάξ, κα ηδ ζέαεζαζ ηαζ κα ηδξ ιζθάξ
υιμνθα. Ο παηέναξ ιαξ Πέηνμξ ιάξ δίκεζ ηδκ εκημθή θέβμκηαξ: «Απμδχζηε ηζιή ζημ
βοκαζηείμ βέκμξ ςξ ζε αζεεκέζηενμ ζηεφμξ ηαζ ςξ ζε ζοβηθδνμκυιμοξ ηδξ πάνδξ ηδξ γςήξ,
βζα κα ιδκ ειπμδίγμκηαζ μζ πνμζεοπέξ ζαξ».Έηζζ, αθδεεφεζ μ θυβμξ ημο Γααίδ: «Ζ βοκαίηα
ζμο εα είκαζ ζακ ηανπενυ αιπέθζ πθάζ ζημ ζπίηζ ζμο· μζ βζμζ ζμο εα είκαζ ζακ κευθοηα
εθαζχκ βφνς ζημ ηναπέγζ ζμο, ηαζ εα δεζξ ηαθυ υθεξ ηζξ διένεξ ηδξ γςήξ ζμο».
Τπνζήθε ζηε λύθε:

Καζ εζφ, εοθμβδιέκδ ηυνδ, πνέπεζ κα οπμηάζζεζαζ ζημκ άκδνα, βκςνίγμκηαξ πςξ
έπεζ ακάβηδ ηδ θνμκηίδα ζμο ηαζ πςξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα εζέκα. Να εοιάζαζ ημκ θυβμ ημο
απμζηυθμο Παφθμο: «Οζ βοκαίηεξ, κα οπμηάζζεζεε ζημοξ άκδνεξ ζαξ, υπςξ ζημκ Κφνζμ· κα
ημοξ ζέαεζηε υπςξ ζεαυηακ δ άννα ημκ Ααναάι, απμηαθχκηαξ ημκ ηφνζμ».
Σειηθή ππνζήθε:

Να λένεηε υηζ, εάκ ηδνείηε ηζξ εκημθέξ πμο αημφζαηε ηαζ θοθάλεηε ημκ βάιμ ζαξ
αβκυ ιε θυαμ Θεμφ, εα ζαξ δχζεζ μ Θευξ ιαηνμδιένεοζδ, εοηοπζζιέκδ γςή ιε εοθμβδιέκα
ηέηκα. Θα ζαξ θοθάλεζ μ Θευξ απυ ηάεε ηαηυ, ηαζ μ Θευξ ηδξ εζνήκδξ εα ζαξ επζζηζάζεζ ιε
ηδ πάνδ ημο. Θα ζαξ εοθμβήζεζ υπςξ εοθυβδζε ημκ Νχε ηαζ ηδ βοκαίηα ημο ηαζ έηακε χζηε
μθυηθδνδ δ βδ κα βειίζεζ απυ ηα ηέηκα ημοξ· εα ζαξ εοθμβήζεζ επίζδξ υπςξ εοθυβδζε ημκ
Ααναάι ιε ηδ άννα, ημκ Ηζαάη ιε ηδ Ρεαέηηα, ηαζ ημκ Ηαηχα ζημκ βάιμ ημο.
Ζ εοθμβία ημο, πμο ήηακ ζημκ βάιμ ζηδκ Κακά ηδξ Γαθζθαίαξ, αξ ζαξ επζζηζάζεζ
εζάξ ηαζ ημ ζπίηζ ζαξ· αξ απμιαηνφκεζ απυ εζάξ ημ ηαηυ ηαζ ημκ ζαηακά· αξ ζαξ θοθάλεζ
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ηαζ αξ ζαξ ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ, ιε ηζξ πνεζαείεξ ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ, ηδξ ιδηέναξ
ηδξ ζςηδνίαξ ημο ηυζιμο, ηαζ υθςκ ηςκ αβίςκ ιανηφνςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα γίλεηαη ε απόιπζε.

هطحت الورضي (القٌذيل) صالة
ΣΟ ΔΤΥΔΛΑΙΟ
(Αι Καληήι)

«Καζ έαβαγακ πμθθά δαζιυκζα ηαζ άθεζθακ ιε θάδζ πμθθμφξ αννχζημοξ, ηαζ ημοξ
εενάπεοακ» (Μάξθ. 6:13).
«Αζεεκεί ηάπμζμξ ακάιεζά ζαξ; Αξ πνμζηαθέζεζ ημοξ πνεζαοηένμοξ ηδξ Δηηθδζίαξ
ηαζ αξ πνμζεοπδεμφκ επάκς ημο, αθμφ ημκ αθείρμοκ ιε θάδζ ζημ υκμια ημο Κονίμο.
Καζ δ πνμζεοπή ιε πίζηδ εα ζχζεζ αοηυκ πμο πάζπεζ, ηαζ μ Κφνζμξ εα ημκ
ακμνεχζεζ· ηζ ακ έπναλε αιανηίεξ, εα ημο ζοβπςνδεμφκ» (Ιαθ. 5:14-15).
«Οζ βμκείξ ιάξ βεκκμφκ βζα ηδκ επίβεζα γςή, εκχ μζ ζενείξ ιάξ ακαβεκκμφκ βζα ηδκ
μονάκζα γςή. Οζ βμκείξ δεκ ιπμνμφκ κα ιαξ ζχζμοκ απυ ημκ ζςιαηζηυ εάκαημ, μφηε
κα ιαξ απαθθάλμοκ απυ ιζα ζμαανή αζεέκεζα, εκχ μζ ζενείξ πμθθέξ θμνέξ ζχγμοκ ιζα
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αζεεκή ροπή πμο ημκηεφεζ κα ηαηαζηναθεί. Δπίζδξ, ηαηαπναΰκμοκ ημκ πυκμ ιενζηχκ ηαζ
ζχγμοκ άθθμοξ απυ ηα αάζακα. ΄Οθα αοηά ηα ηάκμοκ υπζ ιυκμ ιε ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδκ
πκεοιαηζηή ηαεμδήβδζδ, αθθά ιε ηζξ εοπέξ» (ηεξόο Υξπζόζηνκνο).
«Ακ έκα ιένμξ ημο ζχιαηυξ ζμο οπμθένεζ ηαζ πζζηεφεζξ αθδεζκά υηζ δ δέδζή ζμο
ζημ υκμια ημο Κονίμο ηςκ δοκάιεςκ εα εεναπεφζεζ ημοξ πυκμοξ ζμο, ηυηε ηάκεζξ έκα
ένβμ ηαθφηενμ απυ αοημφξ πμο πζζηεφμοκ ζηδ ιαβεία· δζυηζ εζφ δμλάγεζξ ημκ Θευ ηαζ υπζ
ηα αηάεανηα πκεφιαηα. Θοιίγς αοηά πμο ακαθένεζ δ Αβία Γναθή: ‘‘Αζεεκεί ηάπμζμξ
ακάιεζά ζαξ; Αξ πνμζηαθέζεζ ημοξ πνεζαοηένμοξ ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ αξ πνμζεοπδεμφκ
επάκς ημο, αθμφ ημκ αθείρμοκ ιε θάδζ ζημ υκμια ημο Κονίμο’’» (άγηνο Κύξηιινο
Ιεξνζνιύκσλ).
«Γεκ εα ηνοθηεί πθέμκ ιέζα ζμο ημ ηαηυ πκεφια, αθθά εα ηαημζηήζεζ ιέζα ζμο δ
δφκαιδ ημο Υνζζημφ Θεμφ ηαζ ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ηζ έηζζ εα εεναπεοηείξ ιε ηδκ ηέθεζδ
ημο ιοζηδνίμο ημο εοπεθαίμο. Με ηζξ εοπέξ ιαξ ηαζ ηδ δφκαιδ ηδξ Αβίαξ Σνζάδαξ εα
επακαπμηηήζεζξ ηδκ οβεία ζμο» (άγηνο Γξεγόξηνο).
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ΔΤΥΗ ΠΡΧΣΗ
الصالة االولي
Ο Ιεξέαο ιέεη: «Διέεζνλ εκάο …», «Πάηεξ εκώλ …», ηελ επρή ηεο επραξηζηίαο θαη ηνλ
πεληεθνζηό ςαικό.

Ο Ιεξέαο :
Καζ πάθζ αξ παναηαθέζμοιε ημκ Θευ ημκ Πακημηνάημνα, ημκ Παηένα Θευ ηαζ ημκ
ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζηυ. μο γδημφιε ηαζ ζε παναηαθμφιε, θζθάκενςπε Κφνζε, κα
εοιδεείξ ημοξ αζεεκείξ ημο θαμφ ζμο.
Ο Γηάθνλνο :
Παναηαθέζηε βζα ημοξ αννχζημοξ παηένεξ ηαζ αδεθθμφξ ιαξ, ηάεε αζεέκεζαξ, είηε
είκαζ ζημκ ηυπμ αοηυ είηε ζε ηάεε ηυπμ, κα ημοξ εεναπεφζεζ μ Υνζζηυξ μ Θευξ ιαξ ηαζ κα
ζοβπςνήζεζ ηζξ δζηέξ ημοξ ηαζ ηζξ δζηέξ ιαξ αιανηίεξ.
Ο Λαόο :
Κφνζε εθέδζμκ.
Ο Ιεξέαο :
Υμνήβδζέ ημοξ ημ έθεμξ ηαζ ημοξ μζηηζνιμφξ ζμο, εενάπεοζέ ημοξ, απμιάηνοκε απυ
αοημφξ αθθά ηαζ απυ ειάξ ηάεε αννχζηζα, ηάεε αδοκαιία, ηάεε πκεφια αννχζηζαξ. ήηςζε
υνεζμοξ, Κφνζε, αοημφξ πμο είκαζ ηαεδθςιέκμζ πμθθά πνυκζα απυ ηδκ αννχζηζα ηαζ
πανδβυνδζέ ημοξ. Δθεοεένςζε υζμοξ ααζακίγμκηαζ απυ ηα αηάεανηα πκεφιαηα. Όζμοξ
ανίζημκηαζ ζηζξ θοθαηέξ, ζηζξ ηαηαηυιαεξ, ζηδκ ελμνία, ζηδκ αζπιαθςζία, ηαζ υζμοξ είκαζ
υιδνμζ ζε πζηνή δμοθεία, υθμοξ απεθεοεένςζέ ημοξ ηαζ εθέδζέ ημοξ, δζυηζ εζφ είζαζ αοηυξ
πμο θφκεζ ημοξ δειέκμοξ ηαζ ζδηχκεζ υζμοξ έπμοκ πέζεζ. Δίζαζ δ εθπίδα αοηχκ πμο δεκ
έπμοκ πζα εθπίδα, αμδευξ ηςκ ααμήεδηςκ, πανδβμνζά βζα ημοξ ιζηνυροπμοξ, θζιάκζ βζα ημοξ
καοαβμφξ. Όθεξ ηζξ ηαηαπμκδιέκεξ ηαζ αζπιάθςηεξ ροπέξ εθέδζέ ηεξ ηαζ ακάπαοζέ ηεξ,
δχζε ημοξ έθεμξ, ακαημφθζζδ, βαθήκδ, πάνδ, αμήεεζα, ζςηδνία ηαζ ζοβπχνδζδ ηςκ
ακμιζχκ ημοξ.
Θενάπεοζε, Κφνζε, επίζδξ ηζξ αζεέκεζεξ ηςκ ροπχκ ηαζ ηςκ ζςιάηςκ ιαξ, ηαεχξ
εζφ είζαζ μ αθδεζκυξ βζαηνυξ ηςκ ροπχκ ηαζ ηςκ ζςιάηςκ ιαξ. Οζημκυιε, ηάεε ζάνηαξ
θνυκηζζε ηδ ζςηδνία ιαξ.
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Ο Λαόο:
Κφνζε εθέδζμκ.
Ο Ιεξέαο ιέεη ηελ αθόινπζε επρή θαη θάζε θνξά ν ιαόο ηνύ απαληάεη ιέγνληαο «Κύξηε
ειέεζνλ»:

Ο Ιεξέαο:
Έδςζεξ ηδ πάνδ ζμο, ιαηνυεοιε ηαζ θζθάκενςπε, δζά ηςκ αβίςκ ζμο απμζηυθςκ,
χζηε κα εεναπεφμοκ ιε ημ άβζυ ζμο εοπέθαζμ υθεξ ηζξ αζεέκεζεξ ηςκ επζηαθμοιέκςκ ημ
υκμιά ζμο ηαζ ηδ πάνδ ζμο ιε πίζηδ. Σχνα επίζδξ ηαεάνζζέ ιαξ ιε ημ δελί ζμο πένζ απυ
ηάεε αζεέκεζα ηαζ αλίςζέ ιαξ ηδξ αβαευηδηάξ ζμο βζα ηδκ αηεθεφηδηδ πανά ζμο. Υάνζζε ημ
εοπέθαζμ αοηυ ζ’ εηείκμοξ πμο ηαηαθεφβμοκ ζ’ εζέκα ιε πίζηδ, χζηε κα έπμοκ ζςηδνία ηαζ
θφηνςζδ απυ ηζξ αζεέκεζεξ ηδξ ροπήξ ηαζ ημο ζχιαημξ υηακ εα ημοξ πνίζμοκ μζ ζενείξ ζμο,
υπςξ είπεξ ιε ημ ζηυια ημο ιαεδηή ζμο Ηαηχαμο.
Δζφ, Κφνζε, απυ ηδκ ανπή έδεζλεξ ιε ηα ηθαδζά ηδξ εθζάξ υηζ ζηαιάηδζε μ
ηαηαηθοζιυξ· έηζζ, ιε ημ άβζυ ζμο πνίζια ηαζ ιε ημ εθεήιμκ ηαζ μζηηίνιμκ υκμιά ζμο ζχζε
ημκ δμφθμ ζμο [...], πμο πζζηεφεζ ζημ υκμιά ζμο, ιε ηδκ πνεζαεία ηδξ Πανεέκμο, ηδξ
ιδηέναξ ηδξ ζςηδνίαξ. Κύξηε ειέεζνλ.
Δζφ οπέδεζλεξ ζημοξ αζεεκείξ κα ηαθμφκ ημοξ ζενείξ ηδξ Δηηθδζίαξ, μζ μπμίμζ είκαζ
θεζημονβμί ηδξ εευηδηάξ ζμο, ηαζ κα ημοξ πνίμοκ ιε ημ άβζμ έθαζμ, χζηε κα ζςεμφκ. Έηζζ,
πακάβαεε, ζχζε ημκ δμφθμ ζμο […] δζά ημο αβίμο αοημφ πνίζιαημξ, ιε ηδκ πνεζαεία ηδξ
Πανεέκμο, ηδξ ιδηέναξ ηδξ ζςηδνίαξ. Κύξηε ειέεζνλ.
Θενάπεοζε, Κφνζε, ηζξ ροπέξ ηαζ ηα ζχιαηά ιαξ ιε ημ εείμ ζμο πνίζια ηαζ ημ
φρζζημ πένζ ζμο, δζυηζ εζφ είζαζ μ Κφνζμξ υθςκ ιαξ, ιε ηδκ πνεζαεία ηδξ Πανεέκμο, ηδξ
ιδηέναξ ηδξ ζςηδνίαξ. Κύξηε ειέεζνλ.
ςηήνα θζθάκενςπε, εζφ πμο έδςζεξ ηδ πάνδ ζημοξ πνμθήηεξ ζμο, ημοξ ααζζθείξ
ηαζ ημοξ παηνζάνπεξ, δχζε ηαζ ζημ πανυκ έθαζμ ηδ εεναπεία ζε υζμοξ πνίμκηαζ ιε αοηυ,
ζηέπαζέ ημοξ απυ υθμοξ ημοξ ζαηακζημφξ πεζναζιμφξ, φρςζε επάκς ημοξ ημ έθευξ ζμο ηαζ
εοθυβδζέ ημοξ ιε ηδκ αβαευηδηά ζμο. Δκίζποζε ημκ δμφθμ ζμο […] ηαζ πάνζζε ζ’ αοηυκ ηαζ
ζημοξ ζοιπανζζηάιεκμοξ ι’ ειάξ ηδ εεναπεία ροπήξ ηαζ ζχιαημξ, ιε ηδκ πνεζαεία ηδξ
Πανεέκμο, ηδξ ιδηέναξ ηδξ ζςηδνίαξ. Κύξηε ειέεζνλ.
Ηαηνέ ηςκ αζεεκχκ, πμο ζοβπςνείξ ηζξ αιανηίεξ ηαζ ζχγεζξ απυ ηζξ δοζημθίεξ υζμοξ
πνμζθεφβμοκ ζ’ εζέκα· εζφ είζαζ ημ θζιάκζ ηδξ ζςηδνίαξ απυ ηα ηαναβιέκα ηφιαηα· εθέδζε
ημοξ εθζαμιέκμοξ απυ ηζξ αννχζηζεξ ημοξ, ζχζε ημοξ απυ ημκ ηαηυ εάκαημ, πμνήβδζε ηδκ
ηεθείςζδ ηδξ εοπήξ ηςκ ζενέςκ ζμο βζα ημκ δμφθμ ζμο […], ζηείθε ημο απυ ηα φρδ ημ έθευξ
ζμο ηαζ απυπθοκε ηζξ ακμιίεξ ημο· οπενπφθζζε ιε ημ έθαζμ ηαζ ημκ μίκμ ηδξ εεναπείαξ ζμο
ηζξ πθδβέξ ημο, χζηε κα ζε δμλάγμοιε μθυροπα θέβμκηαξ: «Δοθμβείηε υθα ηα ένβα Κονίμο
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ημκ Κφνζμ», ιε ηδκ πνεζαεία ηδξ Πανεέκμο, ηδξ ιδηέναξ ηδξ ζςηδνίαξ, ηδκ μπμία
δμλάγμοιε θέβμκηαξ: «Δοθμβδιέκδ είζαζ εζφ ακάιεζα ζηζξ βοκαίηεξ ηαζ εοθμβδιέκμξ είκαζ
μ ηανπυξ ηδξ ημζθίαξ ζμο», κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ο Ιεξέαο ιέεη:

Ο Θευξ είκαζ θςξ ηαζ ηαημζηεί ζημ θςξ· ημκ δμλάγμοκ μζ άββεθμζ ημο θςηυξ. Σμ θςξ
έθαιρε απυ ηδ Μανία· δ Δθζζάαεη βέκκδζε ημκ Πνυδνμιμ. Σμ Άβζμ Πκεφια λφπκδζε ημκ
Γααίδ θέβμκηαξ: «ήης ηαζ δμλμθυβδζε, επεζδή ημ θςξ ακέηεζθε». Συηε μ ραθιςδυξ Γααίδ
εβένεδηε, πήνε ηδκ πκεοιαηζηή ηζεάνα ηαζ πήβε ζηδκ εηηθδζία, ημκ μίημ ηςκ αββέθςκ, ηαζ
φικδζε ηαζ δυλαζε ηδκ Αβία Σνζάδα θέβμκηαξ: «Με ημ θςξ ζμο, Κφνζε, αθέπμοιε ημ θςξ.
Αξ έθεεζ ημ έθευξ ζμο επάκς ζε αοημφξ πμο ζε βκςνίγμοκ».
Aθδεζκυ θςξ, πμο θςηίγεζξ ηάεε άκενςπμ πμο ένπεηαζ ζημκ ηυζιμ, ήνεεξ ζημκ
ηυζιμ ιε ηδκ αβάπδ ζμο βζα ηδκ ακενςπυηδηα, ηαζ υθδ δ Γδιζμονβία αβαθθίαζε ιε ηδκ
έθεοζή ζμο. ΄Δζςζεξ, ημκ παηένα ιαξ Aδάι απυ ηδκ πθάκδ ηαζ ηδ ιδηένα ιαξ Δφα απυ ημοξ
πυκμοξ ημο εακάημο, ηαζ ιαξ ιεηέδςζεξ ημ πκεφια ηδξ οζμεεζίαξ. ε δμλάγμοιε ηαζ ζε
εοθμβμφιε ιε ημοξ αββέθμοξ. Αθδεχξ δμλάζηδηεξ, Υνζζηέ Θεέ ιαξ, ιε ημκ πακάβαεμ
Παηένα ζμο ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, δζυηζ ήνεεξ ηαζ ιαξ έζςζεξ.
Ο Ιεξέαο εύρεηαη θάλνληαο ην ζρήκα ηνπ ηαπξνύ, θαη θάζε θνξά ν Λαόο απαληάεη: «Κύξηε
ειέεζνλ».








Τπέν ηδξ μονάκζαξ εζνήκδξ, ημο Κονίμο δεδεχιεκ. Κύξηε ειέεζνλ.
Τπέν ημο αβζαζιμφ ημο πανυκημξ εθαίμο, ημο Κονίμο δεδεχιεκ. Κύξηε ειέεζνλ.
Τπέν ημο αβζαζιμφ ημο μίημο αοημφ ηαζ υζςκ ηαημζημφκ ζε αοηυ, ημο Κονίμο
δεδεχιεκ. Κύξηε ειέεζνλ.
Τπέν ημο αβζαζιμφ ηςκ παηένςκ ιαξ ηαζ ηςκ αδεθθχκ ιαξ πνζζηζακχκ, ημο Κονίμο
δεδεχιεκ. Κύξηε ειέεζνλ.
Τπέν ηδξ εοθμβίαξ ηαζ ημο αβζαζιμφ ημο πανυκημξ εθαίμο, ημο Κονίμο δεδεχιεκ.
Κύξηε ειέεζνλ.
Τπέν ημο/ηδξ δμφθμο/δξ ζμο [...], ημο Κονίμο δεδεχιεκ. Κύξηε
ειέεζνλ.

Κφνζε εθεήιμκ ηαζ μζηηίνιμκ, απμηάθορε ζημοξ πάκηεξ ημ έθευξ ζμο ηαζ δείλε ηδ
δφκαιή ζμο ζηδ ζςηδνία υζςκ ένπμκηαζ κα πνζζημφκ απυ ημοξ ζενείξ ζμο ιε πίζηδ.
Θενάπεοζε ιε ηδ πάνδ ζμο αοημφξ, άθθά ηαζ υζμοξ έπεζακ ζηα αέθδ ημο επενμφ, ζηδ
ζηεκμπςνία ηςκ θμβζζιχκ, ζηα πάεδ ηδξ ζανηυξ ηαζ ζε ηάεε αδέθοβια, ηνοθυ ηαζ θακενυ,
ιε ηδκ πνεζαεία ηδξ Θεμηυημο, ηςκ δεήζεςκ ηςκ αββέθςκ, ημ αίια ηςκ ιανηφνςκ ηαζ ηζξ
εοπέξ ηςκ αβίςκ παηνζανπχκ ηαζ υθμο ημο πμνμφ ηςκ ιανηφνςκ. μο γδημφιε, Κφνζε, κα
επζθμζηήζεζ δ πάνδ ημο Αβίμο ζμο Πκεφιαημξ επάκς ζημκ δμφθμ ζμο […], κα ημκ
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ηαεανίζεζξ απυ ηάεε ακμιία, κα ημο ζοβπςνήζεζξ υθεξ ηζξ αιανηίεξ, κα ημκ ζχζεζξ απυ
ηάεε δοζημθία ηαζ κα ζχζεζξ υθμοξ ειάξ απυ ηάεε ηαηυ ηαζ απυ ημκ πμκδνυ.
Ο Ιεξέαο ιέεη ηελ αθόινπζε πξνζεπρή κπζηηεθώο επάλσ ζην έιαην:

Κφνζε μζηηίνιμκ, εεναπεοηή ηςκ ροπχκ ηαζ ηςκ ζςιάηςκ ιαξ, αβίαζε ημ πανυκ
έθαζμ, χζηε κα είκαζ βζα υζμοξ πνίμκηαζ ιε αοηυ εεναπεία απυ υθεξ ηζξ ακμιίεξ ημο
πκεφιαημξ ηαζ ημοξ πυκμοξ ημο ζχιαημξ, χζηε κα εοθμβείηαζ ημ άβζμ υκμιά ζμο. Γζυηζ ζ’
εζέκα πνέπεζ δ δυλα ηαζ ζ’ εζέκα ηδκ ακαπέιπμοιε, ζημκ Παηένα, ημκ Τζυ ηαζ ημ Άβζμ
Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Καζνιηθή Δπηζηνιή Ιαθώβνπ (5:10-20)
Πάνηε, αδεθθμί ιμο, ςξ πανάδεζβια ηδξ ηαημπάεεζαξ ηαζ ηδξ ιαηνμεοιίαξ ημοξ
πνμθήηεξ, μζ μπμίμζ ιίθδζακ ζημ υκμια ημο Κονίμο. Να, ιαηανίγμοιε αοημφξ πμο
οπέιεζκακ· αημφζαηε ηδκ οπμιμκή ημο Ηχα ηαζ είδαηε ημ έθεμξ ημο Κονίμο, δζυηζ μ Κφνζμξ
είκαζ πμθοεφζπθαπκμξ ηαζ μζηηίνιςκ. Πνμπάκηςκ, ιάθζζηα, αδεθθμί ιμο, ιδ δίκεηε υνημ
μφηε ζημκ μονακυ μφηε ζηδ βδ μφηε ηάπμζμκ άθθμκ υνημ· αθθά μ θυβμξ ζαξ κα είκαζ ημ καζ,
καζ, ηαζ ημ υπζ, υπζ, βζα κα ιδκ ηνζεείηε. Καημπαεεί ηάπμζμξ ακάιεζά ζαξ; Αξ πνμζεφπεηαζ.
Δοεοιεί ηάπμζμξ; Αξ ράθθεζ. Αζεεκεί ηάπμζμξ ακάιεζά ζαξ; Αξ πνμζηαθέζεζ ημοξ
πνεζαοηένμοξ ηδξ Δηηθδζίαξ, ηαζ αξ πνμζεοπδεμφκ επάκς ημο, αθμφ ημκ αθείρμοκ ιε θάδζ
ζημ υκμια ημο Κονίμο. Καζ δ πνμζεοπή ιε πίζηδ εα ζχζεζ αοηυκ πμο πάζπεζ, ηαζ μ Κφνζμξ
εα ημκ εβείνεζ ηαζ, ακ έπναλε αιανηίεξ, εα ημο ζοβπςνδεμφκ. Να ελμιμθμβείζηε μ έκαξ ζημκ
άθθμκ ηζξ αιανηίεξ ζαξ, ηαζ κα πνμζεφπεζηε μ έκαξ βζα ημκ άθθμκ βζα κα βζαηνεοηείηε. Έπεζ
πμθθή δφκαιδ δ δέδζδ ημο δζηαίμο πμο βίκεηαζ έκεενια. Ο Ζθίαξ ήηακ άκενςπμξ
μιμζμπαεήξ ιε ειάξ, ηαζ πνμζεοπήεδηε έκεενια βζα κα ιδ ανέλεζ· ηαζ δεκ έανελε επάκς ζηδ
βδ βζα ηνία πνυκζα ηαζ έλζ ιήκεξ· ηαζ πάθζ πνμζεοπήεδηε, ηαζ μ μονακυξ έδςζε ανμπή, ηαζ δ
βδ αθάζηδζε ημκ ηανπυ ηδξ. Αδεθθμί, ακ ηάπμζμξ ακάιεζά ζαξ θφβεζ ιαηνζά απυ ηδκ
αθήεεζα ηαζ ηάπμζμξ άθθμξ ημκ θένεζ πίζς, αξ λένεζ υηζ αοηυξ πμο έθενε πίζς έκακ
αιανηςθυ απυ ηδκ πθάκδ ηδξ πμνείαξ ημο εα ζχζεζ ιζα ροπή απυ ημκ εάκαημ, ηαζ εα
ζηεπάζεζ πθήεμξ αιανηζχκ. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 6:1-2
Κφνζε, ιδ ιε εθέβλεζξ ιε ημκ εοιυ ζμο, μφηε κα ιε παζδαβςβήζεζξ ιε ηδκ μνβή ζμο.
Δθέδζέ ιε, Κφνζε, επεζδή είιαζ αδφκαημξ· βζάηνερέ ιε, Κφνζε, επεζδή ηανάπηδηακ ηα
ηυηαθά ιμο.
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Δπαγγέιην θαηά Ισάλλελ (5:1-17)
Ύζηενα απυ αοηά, ήηακ εμνηή ηςκ Ημοδαίςκ, ηαζ μ Ηδζμφξ ακέαδηε ζηα
Ηενμζυθοια. Τπάνπεζ θμζπυκ ζηα Ηενμζυθοια, ημκηά ζηδκ πνμααηζηή πφθδ, ιζα ιζηνή
ζηεβαζιέκδ θίικδ, πμο ζηα εανασηά μκμιάγεηαζ Βδεεζδά, δ μπμία έπεζ πέκηε ζημέξ. ’
αοηέξ οπήνπε ηαηάημζημ έκα ιεβάθμ πθήεμξ απυ ακενχπμοξ πμο αζεεκμφζακ: απυ ηοθθμφξ,
πςθμφξ, πανάθοημοξ, πμο πενίιεκακ ηδκ ηίκδζδ ημο κενμφ. Δπεζδή άββεθμξ Κονίμο
ηαηέααζκε ηαηά ηαζνμφξ ζηδ ιζηνή θίικδ, ηαζ ηάναγε ημ κενυ· υπμζμξ θμζπυκ έιπαζκε
πνχημξ ιεηά ηδκ ηαναπή ημο κενμφ, βζκυηακ οβζήξ απυ μπμζαδήπμηε αννχζηζα ηζ ακ έπαζπε.
Τπήνπε θμζπυκ εηεί ηαζ ηάπμζμξ άκενςπμξ πμο βζα ηνζακηαμηηχ πνυκζα έπαζπε απυ
αζεέκεζα. Αοηυκ, ιυθζξ ημκ είδε μ Ηδζμφξ κα είκαζ ηαηάημζημξ, ηαζ λένμκηαξ υηζ πάζπεζ ήδδ
πμθφ ηαζνυ, ημο θέεζ: «Θέθεζξ κα βίκεζξ οβζήξ;» Ο αζεεκήξ ημφ απμηνίεδηε: «Κφνζε, δεκ έπς
άκενςπμ κα ιε αάθεζ ζηδ θίικδ υηακ ημ κενυ ηαναπεεί· ηαζ εκχ εβχ πδβαίκς, ηαηεααίκεζ
άθθμξ πνζκ απυ ειέκα». Σμο θέεζ μ Ηδζμφξ: «ήης υνεζμξ, πάνε ημ ηνεαάηζ ζμο, ηαζ
πενπάηα». Καζ μ άκενςπμξ έβζκε αιέζςξ οβζήξ, ηαζ ζήηςζε ημ ηνεαάηζ ημο, ηαζ
πενπαημφζε. Ήηακ άαααημ εηείκδ ηδκ διένα. Έθεβακ θμζπυκ μζ Ημοδαίμζ ζημκ
εεναπεοιέκμ: «Δίκαζ άαααημ ηαζ δεκ ζμο επζηνέπεηαζ κα ζδηχζεζξ ημ ηνεαάηζ». Καζ ημοξ
απμηνίεδηε: «Αοηυξ πμο ιε βζάηνερε, εηείκμξ ιμο είπε: ‘‘Πάνε ημ ηνεαάηζ ζμο ηαζ
πενπάηα’’». Σμκ νχηδζακ θμζπυκ: «Πμζμξ είκαζ μ άκενςπμξ πμο ζμο είπε: ‘‘Πάνε ημ
ηνεαάηζ ζμο ηαζ πενπάηα’’;» Μα μ εεναπεοιέκμξ δεκ βκχνζγε πμζμξ είκαζ, επεζδή μ Ηδζμφξ
έθοβε απαναηήνδημξ, βζαηί οπήνπε ιεβάθμ πθήεμξ ζ’ εηείκμ ημκ ηυπμ. Μεηά απυ αοηά, μ
Ηδζμφξ ημκ ανίζηεζ ζημ ζενυ ηαζ ημο είπε: «Γεξ, έβζκεξ οβζήξ· ζημ ελήξ κα ιδκ αιανηάκεζξ,
χζηε κα ιδ ζμο ζοιαεί ηάηζ πεζνυηενμ». Πήβε θμζπυκ μ άκενςπμξ ηαζ είπε ζημοξ Ημοδαίμοξ
υηζ μ Ηδζμφξ είκαζ αοηυξ πμο ημκ έηακε οβζή. Γζ’ αοηυ μζ Ημοδαίμζ ηαηέηνεπακ ημκ Ηδζμφ ηαζ
πνμζπαεμφζακ κα ανμοκ εοηαζνία κα ημκ εακαηχζμοκ, βζαηί αοηά ηα έηακε ηαηά ημ
άαααημ. Καζ μ Ηδζμφξ ημφξ απάκηδζε: «Ο Παηέναξ ιμο ιέπνζ ηχνα ενβάγεηαζ, ηαζ εβχ
ενβάγμιαζ». Γόμα ζνη, Κύξηε.
Μεηά ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο κηθξέο επρέο, ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο θαη αθνινύζσο ηελ εμήο
επρή:

Ο Ιεξέαο:
Κφνζε ηαζ Γέζπμηα Ηδζμφ Υνζζηέ, ααζζθέα ηςκ αζχκςκ, εζφ πμο θένκεζξ απυ ηδκ
ακοπανλία ζηδκ φπανλδ ηα πάκηα, μναηά ηαζ αυναηα, πμο ιε ηδ εέθδζή ζμο ηαζ ιε ημ
αιέηνδημ έθευξ ζμο ηαπεζκχεδηεξ ηαη’ μζημκμιίακ, χζηε κα ιαξ ζχζεζξ απυ ημκ εάκαημ ηδξ
αιανηίαξ ηαζ ηδ κίηδ ημο ακηζπάθμο· είζαζ ηαπφξ ζηδκ εοζπθαπκία, ανβυξ ζηδκ ηζιςνία ηαζ
εαοιαζηυξ ελαζηίαξ ηςκ ιεθθυκηςκ αβαεχκ. Θοιήζμο, Κφνζε, ηα εθέδ ζμο· ιδκ
απμζηνέρεζξ ημ πνυζςπυ ζμο απυ ειάξ πμο ηθδεήηαιε ζηδκ αβαευηδηά ζμο, αθθά
εζζάημοζε ηδ δέδζή ιαξ, ηδκ ηαπεζκυηδηα ηδξ πανάηθδζήξ ιαξ ειάξ ηςκ αιανηςθχκ, ηαζ
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πάνζζε ηδ εεναπεία ζημκ δμφθμ ζμο [...], πμο ηαηαθεφβεζ ζηδ ζηζά ηδξ πνμζηαζίαξ ζμο,
δζυηζ είζαζ θζθάκενςπμξ. Γχζε ημο ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ ηαζ υζςκ ηαηχκ έπναλε ζε
υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο, ηαζ ζοβπχνδζέ ημο υθεξ ηζξ ακμιίεξ, είηε ηζξ έηακε ιε ηδ
εέθδζή ημο είηε πςνίξ αοηή, ηαζ είηε ηζξ έηακε απυ ιυκμξ ημο είηε ιεηά απυ πανυηνοκζδ
άθθμο, είηε είκαζ ιε ηδ ζηέρδ είηε ιε ηδκ πνάλδ, πάνδ ζ’ αοημφξ πμο ζε εοπανίζηδζακ.
Όπςξ ζοβπχνδζεξ ημοξ επενμφξ ζμο, έηζζ ζοβπχνδζε υθα ηα παναπηχιαηα ηαζ ηα
ακμιήιαηα ημο δμφθμο ζμο, ηαζ πάνζζέ ημο ηδκ άθεζδ υθςκ ηςκ αιανηζχκ ημο. Όπςξ
ηαεάνζζεξ ημκ θεπνυ ιε ημκ θυβμ ζμο ηαζ αθαίνεζεξ ηδ θέπνα απυ ημ ζχια ημο ιε ηδ
εέθδζή ζμο, έηζζ αθαίνεζε ηάεε αννχζηζα απυ ημ ζχια ημο δμφθμο ζμο […], αβίαζέ ημκ
ηαζ ηαεάνζζέ ημκ. Δζφ πμο εενάπεοζεξ ηδκ ηυνδ ηδξ Υακακαίαξ ιε ηδκ πανάηθδζδ ηδξ
ιδηέναξ ηδξ, ημ ίδζμ ηάκε ηαζ ηχνα, ιε ηδκ πανάηθδζδ ηςκ ζενέςκ ζμο, μζ μπμίμζ είιαζηε
ειείξ πμο ημθιμφιε ηάηζ ηέημζμ, ηαεχξ δεκ έπμοιε παννδζία απυ ημκ εαοηυ ιαξ αθθά απυ
ηδ πάνδ ζμο. Δθεοεένςζε ημκ δμφθμ ζμο [...] απυ υθεξ ηζξ ζοκςιμζίεξ ημο πμκδνμφ ηαζ
υθμοξ ημοξ ζαηακζημφξ πεζναζιμφξ. Δζφ πμο ακέζηδζεξ απυ ημκ εάκαημ ημκ βζμ ηδξ πήναξ
ηαζ ημκ δμφθμ ημο εηαημκηάνπμο, ηαθχκηαξ ημοξ ιε ημκ θυβμ ζμο κα ακαζηδεμφκ, ηαζ πμο
ακέζηδζεξ ημκ Λάγανμ φζηενα απυ ηέζζενζξ διένεξ ιεηά ημκ εάκαηυ ημο ιε ηδκ ελμοζία
ηδξ εευηδηάξ ζμο, ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ ακάζηδζε ημκ δμφθμ ζμο απυ ημκ εάκαημ ηδξ
αιανηίαξ. Καζ ακ ημο πανίζεζξ ηαζ άθθα πνυκζα κα γήζεζ, αμήεδζέ ημκ χζηε κα ζε
εοπανζζηήζεζ υθεξ ηζξ διένεξ ηδξ γςήξ ημο (1) θαη αλ ζειήζεηο λα ιάβεηο ηελ ςπρή ηνπ, αο
γίλεη απηό κε ηα ρέξηα ησλ θσηεηλώλ αγγέισλ ζνπ, ώζηε λα ηνλ ζώζνπλ από ηα πνλεξά
πλεύκαηα ηνπ ζθόηνπο, θαη αλάπαπζέ ηνλ ζηνλ παξάδεηζν ηεο ηξπθήο καδί κε όινπο ηνπο
αγίνπο. Με ημ αίια ζμο, πμο πφεδηε βζα ηδ ζςηδνία ιαξ, ιε ημ ίδζμ αίια ιάξ ελαβυναζεξ·
δζυηζ εζφ είζαζ δ εθπίδα ηςκ δμφθςκ ζμο ιε ηδκ πνεζαεία ηδξ Θεμηυημο ηαζ ηζξ εοπέξ υθςκ
ηςκ αβίςκ ζμο, ηαζ ζ’ εζέκα αλίγεζ δ δυλα, δ ηζιή ηαζ δ πνμζηφκδζδ, ζημκ Παηένα, ημκ Τζυ
ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.

1 Είλαη πξνηηκόηεξν ε θξάζε απηή λα ιέγεηαη κπζηηθώο
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الصالة الثاويت
ΔΤΥΗ ΓΔΤΣΔΡΗ
Ο Ιεξέαο:
Αλάβεηαη ην δεύηεξν θαληήιη θαη ν Ιεξέαο ιέεη: «Διέεζνλ εκάο …», «Πάηεξ εκώλ …», θαη
θαηόπηλ:

ΔΤΥΗ ΣΧΝ ΟΓΟΙΠΟΡΟΤΝΣΧΝ
Ο Λαόο :
Κφνζε εθέδζμκ.
Ο Ιεξέαο :
Καζ πάθζ αξ παναηαθέζμοιε ημκ Θευ ημκ Πακημηνάημνα, ημκ Παηένα Θευ ηαζ ημκ
ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζηυ. μο γδημφιε ηαζ ζε παναηαθμφιε, θζθάκενςπε Κφνζε, κα
εοιδεείξ ημοξ παηένεξ ηαζ αδεθθμφξ ιαξ πμο ηαλζδεφμοκ.
Ο Γηάθνλνο :
Παναηαθέζηε βζα ημοξ παηένεξ ηαζ αδεθθμφξ ιαξ πμο ηαλζδεφμοκ, ηαζ αοημφξ πμο
εέθμοκ κα ηαλζδέρμοκ, ζε ηάεε ηυπμ, δζεοηυθοκε ημοξ δνυιμοξ υθςκ είηε είκαζ ζηδ
εάθαζζα, είηε ζηα θζιάκζα, είηε ζημοξ δνυιμοξ, είηε ζηα πμηάιζα, είηε είκαζ ζημκ αένα, ή
ηαλζδζχηεξ ηάεε ιέζμο, χζηε μ Ηδζμφξ μ Θευξ ιαξ κα ημοξ επζζηνέρεζ ζηα ζπίηζα ημοξ
εζνδκζηά ηαζ κα ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ ιαξ.
Ο Λαόο :
Κφνζε εθέδζμκ.
Ο Ιεξέαο :
Καζ υθςκ υζςκ επζεοιμφκ κα ηαλζδέρμοκ ζε ηάεε ηυπμ, δζεοηυθοκε ημοξ δνυιμοξ
ημοξ, είηε είκαζ ζηδ εάθαζζα, είηε ζηα θζιάκζα, είηε ζημοξ δνυιμοξ, είηε ζηα πμηάιζα, είηε
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ζημκ αένα, είηε ηαλζδεφμοκ ιε ηάεε ιέζμ, ημκ ηαεέκα ζε ηάεε ηυπμ. Δπίζηνερέ ημοξ ζε
ήνειμ θζιάκζ, ζημ θζιάκζ ηδξ ζςηδνίαξ. Αξ είζαζ ιαγί ημοξ ζηδκ άθζλδ ηαζ ζηδκ ακαπχνδζδ.
Δπίζηνερέ ημοξ ζηα ζπίηζα ημοξ πανμφιεκμοξ, δοκαημφξ ηαζ οβζείξ. Γίκε ζοιιέημπμξ ζημ
ένβμ ηςκ δμφθςκ ζμο ιε ηάεε αβαεή πνάλδ. Δπίζδξ, Κφνζε, θφθαλε ηδκ πανμζηία ιαξ ζε
αοηυ ημκ ηυζιμ, πςνίξ αθάαδ, ηαναπή ηαζ άβπμξ, ιέπνζ ημ ηέθμξ.

Πξνο Ρσκαίνπο Δπηζηνιή (15:1-7)
Οθείθμοιε ειείξ μζ δοκαημί κα ααζηάγμοιε ηα αζεεκήιαηα ηςκ αδοκάηςκ, ηαζ κα
ιδκ ανέζμοιε ζημκ εαοηυ ιαξ. Καεέκαξ ιαξ αξ ανέζεζ ζημκ πθδζίμκ βζα ημ ηαθυ πνμξ
μζημδμιή. Γζαηί ηαζ μ Υνζζηυξ δεκ άνεζε ζημκ εαοηυ ημο, αθθά, ζφιθςκα ιε αοηυ πμο είκαζ
βναιιέκμ: «Οζ μκεζδζζιμί αοηχκ πμο μκείδζγακ εζέκα έπεζακ επάκς ιμο»· δζυηζ υζα
βνάθηδηακ απυ πνζκ, βνάθηδηακ βζα κα δζδάλμοκ ειάξ, χζηε κα έπμοιε ηδκ εθπίδα δζά ηδξ
οπμιμκήξ ηαζ ηδξ πανδβμνίαξ ηςκ Γναθχκ. Ο Θευξ θμζπυκ ηδξ οπμιμκήξ ηαζ ηδξ
πανδβμνίαξ είεε κα ζαξ δχζεζ κα θνμκείηε ημ ίδζμ ιεηαλφ ζαξ ζφιθςκα ιε ημ εέθδια ημο
Ηδζμφ Υνζζημφ, χζηε κα δμλάγεηε ιε ιία ροπή, ιε έκα ζηυια, ημκ Θευ ηαζ Παηένα ημφ
Κονίμο ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ. Γζ’ αοηυ, πζάζηε μ έκαξ ημκ άθθμ απυ ημ πένζ, υπςξ ηαζ μ
Υνζζηυξ ιάξ έπζαζε απυ ημ πένζ πνμξ δυλακ Θεμφ. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’
εκάο. Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 101:2-3
Κφνζε, εζζάημοζε ηδκ πνμζεοπή ιμο, ηαζ δ ηναοβή ιμο αξ ένεεζ πνμξ εζέκα. Σδκ
διένα πμο εα ζε επζηαθεζηχ, εζζάημοζέ ιε βνήβμνα.
Δπαγγέιην θαηά Λνπθάλ (19:1-10)
Ο Ηδζμφξ ιπήηε ζηδκ Ηενζπχ ηαζ πενπαημφζε ζημοξ δνυιμοξ ηδξ. Καζ κα, έκαξ
άκενςπμξ, πμο μκμιαγυηακ Εαηπαίμξ ηαζ ήηακ πθμφζζμξ ανπζηεθχκδξ, επζγδημφζε κα δεζ ημκ
Ηδζμφ βζα κα δζαπζζηχζεζ πμζμξ είκαζ, αθθά δεκ ιπμνμφζε, ελαζηίαξ ημφ πθήεμοξ, ηαεχξ
ήηακ ημκηυξ ζημ ακάζηδια. Καζ ηνέπμκηαξ ιπνμζηά, ακέαδηε επάκς ζε ιζα ζοημιμονζά,
χζηε κα ημκ δεζ, επεζδή επνυηεζημ κα πενάζεζ απυ εηείκμ ημκ δνυιμ. Καζ υηακ μ Ηδζμφξ
έθηαζε εηεί, αθμφ ημίηαλε ρδθά, ημκ είδε, ηαζ ημο είπε: «Εαηπαίε, ηαηέαα βνήβμνα, επεζδή
ζήιενα πνέπεζ κα ιείκς ζημ ζπίηζ ζμο». Καζ ηαηέαδηε αιέζςξ, ηαζ ημκ οπμδέπεδηε ιε
πανά. Βθέπμκηάξ ημ αοηυ, υθμζ βυββογακ, θέβμκηαξ υηζ ιπήηε κα ηαηαθφζεζ ζε άκενςπμ
αιανηςθυ. Ο Εαηπαίμξ θμζπυκ ζηάεδηε ηαζ είπε ζημκ Κφνζμ: «Να, ηα ιζζά απυ ηα
89

οπάνπμκηά ιμο, Κφνζε, ηα δίκς ζημοξ θηςπμφξ, ηζ ακ ζοημθάκηδζα ηάπμζμκ ζε ηάηζ,
απμδίδς ηεηναπθάζζα. Κζ μ Ηδζμφξ ημφ είπε υηζ ζήιενα έβζκε ζςηδνία ζημ ζπίηζ αοηυ,
ηαευζμκ ηζ αοηυξ είκαζ βζμξ ημο Ααναάι. Γζαηί μ οζυξ ημο ακενχπμο ήνεε κα γδηήζεζ ηαζ κα
ζχζεζ αοηυ πμο έπεζ παεεί. Γόμα ζνη, Κύξηε.

Μεηά ν Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή:

Ο Ιεξέαο:
Κφνζε Θεέ μζηηίνιμκ ηαζ θζθάκενςπε, εζφ πμο δέπεζαζ ημοξ ιεηακμδιέκμοξ· πμο
βκςνίγεζξ, Πακημβκχζηδ, υηζ απυ ηδ κευηδηά ηδξ δ ακενχπζκδ δζάκμζα ηείκεζ πνμξ ημ ηαηυ·
πμο δεκ επζεοιείξ ημκ εάκαημ ημο αιανηςθμφ ιέπνζ κα επζζηνέρεζ ηαζ κα γήζεζ· πμο
ζανηχεδηεξ βζα ηδ ζςηδνία ηδξ ακενςπυηδηαξ· πμο είπεξ: «Γεκ ήνεα βζα κα ηαθέζς
δζηαίμοξ αθθά αιανηςθμφξ ζηδ ιεηάκμζα»· πμο ακαγήηδζεξ ημ παιέκμ πνυααημ ηαζ ηδ
παιέκδ δναπιή, χζπμο ηα ανήηεξ· πμο είπεξ: «Όπμζμξ ένπεηαζ πνμξ ειέκα δεκ ημκ αβάγς
έλς»· πμο ζοβπχνδζεξ ηζξ αιανηίεξ ηδξ πυνκδξ, δ μπμία ιεηακυδζε ιε ζοκηνζαή· πμο
πάνζζεξ ζημκ πανάθοημ ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ημο, εζφ
είπεξ: «ημκ μονακυ εα οπάνλεζ πενζζζυηενδ πανά βζα έκακ αιανηςθυ πμο ιεηακμεί, πανά
βζα εκεκήκηα εκκέα δζηαίμοξ, πμο δεκ έπμοκ ακάβηδ απυ ιεηάκμζα». Δπίαθερε,
θζθεφζπθαπκε, ρδθά απυ ηα άβζα ηαζ επμονάκζα ηαζ ηαημίηδζε ιέζα ζημκ δμφθμ ζμο […], μ
μπμίμξ μιμθμβεί ηζξ αιανηίεξ ημο ηαζ ζε πθδζζάγεζ ιε πίζηδ ηαζ πανδβμνζά. οβπχνδζε ηζξ
ακμιίεξ ημο, είηε έβζκακ ιε πνάλδ, είηε ιε ημκ θυβμ, είηε ιε ηδ δζάκμζα· ηαεάνζζέ ημκ απυ
ηάεε αιανηία· θφθαλέ ημκ ζημκ οπυθμζπμ πνυκμ ηδξ γςήξ ημο, χζηε κα πμνεφεηαζ ζφιθςκα
ιε ηζξ εκημθέξ ζμο, χζηε κα ιδ δχζεζ ηαζ πάθζ ηδκ εοηαζνία ζημκ επενυ κα πανεί ιε ηδκ
πηχζδ ημο. Έηζζ, εα δμλαζηεί ημ άβζμ υκμια ημο Κονίμο, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ
ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια,
κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
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الصالة الثالثت
ΔΤΥΗ ΣΡΙΣΗ
Αλάβεηαη ην ηξίην θαληήιη θαη ν Ιεξέαο ιέεη: «Διέεζνλ εκάο …», ην «Πάηεξ εκώλ …», ηελ
επρή ησλ θαξπώλ ηεο γεο, πνπ ζπκπίπηεη ζπλήζσο εκεξνινγηαθά κε ηελ ηειεπηαία Παξαζθεπή ηεο
αξαθνζηήο, θαηά ηελ νπνία ε Δθθιεζία ηειεί ηελ αθνινπζία ηνπ επρειαίνπ γηα όιν ηνλ ιαό.

Ο Ιεξέαο :
Παναηαθέζηε βζα ημκ αένα ημο μονακμφ ηαζ ημοξ ηανπμφξ ηδξ βδξ ημ έημξ αοηυ,
χζηε κα ηα εοθμβήζεζ μ Θευξ.
Ο Γηάθνλνο :
Παναηαθέζηε βζα ημκ αένα ημο μονακμφ, ημοξ ηανπμφξ ηδξ βδξ, ηα δέκηνα, ηα
αιπέθζα ηαζ ηάεε ηανπμθυνμ δέκηνμ ζε υθδ ηδκ μζημοιέκδ, χζηε κα ηα εοθμβήζεζ μ Κφνζμξ
ηαζ κα ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ ιαξ.
Ο Λαόο :
Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ. Κφνζε εθέδζμκ.
Ο Ιεξέαο :
Κάκε κα νζγχζμοκ ηα ηαηάθθδθα, πανμπμίδζε υθδ ηδ βδ, χζηε κα ανδεοηεί
ηαηάθθδθα ηαζ κα πμθθαπθαζζαζηεί μ ηανπυξ ηδξ. Πνμεημίιαζε ηδ βδ, χζηε κα
ηανπμθμνήζεζ ηαζ κα εενζζηεί. Καεμδήβδζε ηαζ θνυκηζζε ηδ γςή ιαξ. Δοθυβδζε ιε ηδκ
αβαευηδηά ζμο ημ ζηεθάκζ δυλαξ ημο έημοξ αοημφ βζα πάνδ ηςκ πηςπχκ ημο θαμφ ζμο, ηςκ
πδνχκ, ηςκ μνθακχκ, ηςκ λέκςκ ηαζ ηςκ πνμζδθφηςκ, ηαζ υθςκ ειάξ πμο εθπίγμοιε ζε
εζέκα ηαζ επζηαθμφιαζηε ημ άβζμ υκμιά ζμο. Γζυηζ ηα ιάηζα υθςκ πνμζαθέπμοκ ζε εζέκα,
πμο ημοξ δίκεζξ ηδκ ηνμθή ημοξ ζημκ ηαηάθθδθμ πνυκμ. Γχζε ιαξ, πάνδ ζηδκ αβαευηδηά
ζμο, υθα ηα αβαεά, εζφ πμο δίκεζξ ηνμθή ζε ηάεε άκενςπμ. Γέιζζε ηζξ ηανδζέξ ιαξ ιε πανά
ηαζ εοθνμζφκδ, χζηε, έπμκηαξ πάκημηε ηάεε αοηάνηεζα ζε ηάεε ηζ, κα πενζζζεφμοιε ζε
ηάεε αβαευ ένβμ.
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Πξνο Κνξηλζίνπο Α΄ Δπηζηνιή (12:28 - 13:8)
Άθθμοξ ιεκ έααθε μ Θευξ ζηδκ Δηηθδζία, πνχημκ απμζηυθμοξ, δεφηενμκ
πνμθήηεξ, ηνίημκ δαζηάθμοξ, έπεζηα εαφιαηα, έπεζηα πανίζιαηα εεναπείαξ, αμήεεζα,
δζαηοαενκήζεζξ, βέκδ βθςζζχκ. Μήπςξ υθμζ είκαζ απυζημθμζ; Μήπςξ υθμζ είκαζ πνμθήηεξ;
Μήπςξ υθμζ είκαζ δάζηαθμζ; Μήπςξ υθμζ ηάκμοκ εαφιαηα; Μήπςξ υθμζ έπμοκ πανίζιαηα
εεναπεζχκ; Μήπςξ υθμζ ιζθμφκ βθχζζεξ; Μήπςξ υθμζ δζενιδκεφμοκ; Να γδηάηε υιςξ ιε
γήθμ ηα ιεβαθφηενα πανίζιαηα. Δπζπθέμκ, ζαξ δείπκς έκακ δνυιμ πμο ζε οπεναμθζηυ
ααειυ οπενέπεζ. Ακ ιζθάς ηζξ βθχζζεξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηςκ αββέθςκ αθθά δεκ έπς
αβάπδ, έβζκα παθηυξ πμο αβάγεζ ήπμοξ ή ιμοζζηυ υνβακμ πμο ηναοβάγεζ πένα απυ ηάεε
υνζμ. Καζ ακ έπς πνμθδηεία ηαζ βκςνίγς υθα ηα ιοζηήνζα ηαζ υθδ ηδ βκχζδ, ηαζ ακ έπς
υθδ ηδκ πίζηδ, χζηε κα ιεηαημπίγς αμοκά, αθθά δεκ έπς αβάπδ, δεκ είιαζ ηίπμηε. Καζ ακ
δζακείις υθα ηα οπάνπμκηά ιμο, ηαζ ακ παναδχζς ημ ζχια ιμο βζα κα ηαχ, αθθά δεκ έπς
αβάπδ, ηίπμηε δεκ ςθεθμφιαζ. Ζ αβάπδ ιαηνμεοιεί, αβαεμπμζεί· δ αβάπδ δεκ θεμκεί, δ
αβάπδ δεκ αοεαδζάγεζ, δεκ οπενδθακεφεηαζ, δεκ θένεηαζ ιε απνέπεζα, δεκ γδηάεζ ηα δζηά
ηδξ, δεκ ελάπηεηαζ, δεκ ζηέπηεηαζ ημ ηαηυ, δεκ παίνεηαζ ζηδκ αδζηία, παίνεηαζ υιςξ ιαγί ιε
ηδκ αθήεεζα. Όθα ηα ζηεπάγεζ, υθα ηα πζζηεφεζ, υθα ηα εθπίγεζ, υθα ηα οπμιέκεζ. Ζ αβάπδ
πμηέ δεκ πάκεηαζ· ηα άθθα, υιςξ, είηε πνμθδηείεξ είκαζ, εα ηαηανβδεμφκ· είηε βθχζζεξ, εα
ζηαιαηήζμοκ· είηε βκχζδ, εα ηαηανβδεεί. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο.
Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 37:1-2
Κφνζε, ιδ ιε εθέβλεζξ ιε ημκ εοιυ ζμο, μφηε κα ιε παζδαβςβήζεζξ ιε ηδκ μνβή ζμο.
Γζαηί ηα αέθδ ζμο ηανθχεδηακ ααεζά ιέζα ιμο, ηαζ ημπμεέηδζεξ ημ πένζ ζμο εκηυξ ιμο.
Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίνλ (9:1-8)
Αθμφ πνμζηάθεζε μ Ηδζμφξ ημοξ δχδεηα ιαεδηέξ ημο, ημοξ έδςζε ελμοζία εκάκηζα
ζηα αηάεανηα πκεφιαηα, χζηε κα ηα αβάγμοκ ηαζ κα εεναπεφμοκ ηάεε κυζμ ηαζ ηάεε
αζεέκεζα. Σα μκυιαηα θμζπυκ ηςκ δχδεηα απμζηυθςκ είκαζ αοηά: πνχημξ, μ ίιςκ, πμο
θέβεηαζ ηαζ Πέηνμξ, ηαζ μ αδεθθυξ ημο μ Ακδνέαξ· μ Ηάηςαμξ μ βζμξ ημο Εεαεδαίμο ηαζ μ
αδεθθυξ ημο, μ Ηςάκκδξ· μ Φίθζππμξ ηαζ μ Βανεμθμιαίμξ· μ Θςιάξ ηαζ μ Μαηεαίμξ μ
ηεθχκδξ· μ Ηάηςαμξ μ βζμξ ημο Αθθαίμο ηαζ μ Λεαααίμξ, μ μπμίμξ μκμιάζηδηε ηαζ
Θαδδαίμξ· μ ίιςκ μ Κακακίηδξ ηαζ μ Ημφδαξ μ Ηζηανζχηδξ, μ μπμίμξ ηαζ ημκ πανέδςζε.
Αοημφξ ημοξ δχδεηα ημοξ απέζηεζθε μ Ηδζμφξ ηαζ ημοξ πανήββεζθε, θέβμκηαξ: «ε δνυιμ
εεκχκ ιδκ πάηε, ηαζ ζε πυθδ αιανεζηχκ ιδκ ιπείηε· αθθά ηαθφηενα κα πάηε πνμξ ηα
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παιέκα πνυααηα ημο μίημο Ηζναήθ. Πδβαίκμκηαξ, κα ηδνφζζεηε θέβμκηαξ υηζ έπεζ πθδζζάζεζ
δ ααζζθεία ηςκ μονακχκ. Να εεναπεφεηε ημοξ αζεεκείξ, κα ηαεανίγεηε ημοξ θεπνμφξ, κα
ακαζηαίκεηε ημοξ κεηνμφξ, κα αβάγεηε ηα δαζιυκζα· δςνεάκ πήναηε, δςνεάκ δχζηε. Γόμα
ζνη, Κύξηε.
Μεηά ν Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή:

Ο Ιεξέαο:
Δοθμβδηυξ είζαζ, Γέζπμηα Κφνζε Θεέ ιαξ Πακάβαεε, ζαηνέ ηςκ ροπχκ ιαξ· ιε ηζξ
πθδβέξ ζμο εεναπεοηήηαιε. Πμζιέκα πμο ακαγήηδζεξ ημ παιέκμ πνυααημ· πμο εκζζπφεζξ
ημοξ μθζβμρφπμοξ· πμο εενάπεοζεξ ηδκ πεεενά ημο ίιςκα απυ ηδκ επήνεζα ημο ιεβάθμο
πονεημφ, ηαζ ηδκ βοκαίηα πμο αζιμνναβμφζε, απυ ηζξ παθζέξ ηδξ αννχζηζεξ· πμο
απεθεοεένςζεξ ηδκ ηυνδ ηδξ Υακακαίαξ απυ ημ αηάεανημ πκεφια· πμο πμνήβδζεξ ζημκ
πανάθοημ ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ· πμο ζοβπχνδζεξ ηζξ ακμιίεξ ηδξ πυνκδξ· πμο δζηαίςζεξ
ημκ ηεθχκδ· πμο δέπηδηεξ ηδκ μιμθμβία ημο θδζηή ζημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ημο ηαζ ημο πάνζζεξ
ημκ πανάδεζζμ· πμο ζήηςζεξ ηζξ αιανηίεξ ημο ηυζιμο· πμο ηανθχεδηεξ πάκς ζημκ ηαονυ
ιε ηδ εέθδζή ζμο. ε παναηαθμφιε, ζμο γδημφιε, ζε ζηεηεφμοιε ηαζ ζμο ηνάγμοιε, χζηε
κα ζοβπςνήζεζξ ημκ δμφθμ ζμο […]. οβπχνδζε ηαζ ηα δζηά ιαξ ακμιήιαηα, πμο έβζκακ ιε
ηδ δζάκμζα ή ιε πνάλεζξ, είηε αοηά έβζκακ εκ βκχζεζ ιαξ είηε απυ άβκμζα, είηε ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ είηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, είηε πνμένπμκηαζ απυ ειάξ είηε απυ
άθθμοξ, είηε ηζξ ζοκεζδδημπμζμφιε είηε υπζ, είηε είκαζ απυ ηζκήζεζξ ημο πκεφιαημξ είηε απυ
ηζκήζεζξ ηδξ ζάνηαξ· δζυηζ είζαζ αβαευξ ηαζ θζθάκενςπμξ Θευξ. Καεάνζζέ ιαξ απυ υθεξ ηζξ
αιανηίεξ ιαξ· μδήβδζέ ιαξ ηαζ αμήεδζέ ιαξ χζηε κα πμνεουιαζηε ζημκ δνυιμ ηδξ αζχκζαξ
γςήξ ηαζ υπζ ζημκ δνυιμ ημο αζχκζμο εακάημο. Ναζ, Κφνζε, ζοβπχνδζε υθα ηα ακμιήιαηα
ημο δμφθμο ζμο [...], βέιζζε ημ ζηυια ημο ιε ηδ δμλμθμβία ζμο ηαζ ηαεμδήβδζέ ημκ ζημ κα
πνάηηεζ ηζξ εκημθέξ ζμο· ηάκε ηα πυδζα ημο έημζια ζημ κα ααδίγμοκ ηδκ μδυ ηδξ ζςηδνίαξ
ηαζ μπφνςζε ηζξ αζζεήζεζξ ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ημο ιε ηδ δφκαιή ζμο. Δζφ, Κφνζε, ιαξ είπεξ
ιέζς ηςκ αβίςκ ζμο απμζηυθςκ: «Ό,ηζ ηοπυκ δέζεηε επάκς ζηδ βδ, εα είκαζ δειέκμ ζημοξ
μονακμφξ· ηαζ υ,ηζ ηοπυκ θφζεηε επάκς ζηδ βδ, εα είκαζ θοιέκμ ζημοξ μονακμφξ». Δπίζδξ
είπεξ: «ε υπμζμκ ζοβπςνήζεηε ηζξ αιανηίεξ, εα ζοβπςνδεμφκ». Όπςξ άημοζεξ ηδ εθζιιέκδ
ροπή ημο Ηεγεηζήθ ηαηά ηδκ χνα ημο εακάημο ημο ηαζ δεκ ημκ απέννζρεξ ηαζ δεκ
απέζηνερεξ ημ πνυζςπυ ζμο απυ ημ αίηδιά ημο, έηζζ άημοζε ηζ ειέκα, ημκ πηςπυ δμφθμ
ζμο, ηαηά ηδκ πανμφζα χνα ηαζ εθέδζε ημκ δμφθμ ζμο […]· ακ μζ αιανηίεξ ημο είκαζ
πμθθέξ, εζφ δζέηαλεξ ηδκ εαδμιδημκηάηζξ επηά ζοβπχνεζδ. ’ εζέκα ακαπέιπμοιε ηδκ
εοπανίζηδζδ βζα ηα εθέδ ζμο ηαζ ηδ ιεβαθεζυηδηά ζμο, ηαζ ζμο αλίγεζ δ δυλα ιαγί ιε ημκ
άκανπμ αβαευ Παηένα ζμο ηαζ ημ γςμπμζυ Άβζυ ζμο Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ
αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
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الصالة الزابعت
ΔΤΥΗ ΣΔΣΑΡΣΗ

Αλάβεηαη ην ηέηαξην θαληήιη θαη ν Ιεξέαο ιέεη: «Διέεζνλ εκάο …», «Πάηεξ εκώλ ..», θαη
αθνινύζσο:

Η επρή ηνπ βαζηιέα
Ο Ιεξέαο:
Καζ πάθζ αξ παναηαθέζμοιε ημκ Πακημηνάημνα Θευ, ημκ Παηένα ημο Θεμφ ηαζ
ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ. μο γδημφιε ηαζ ζε παναηαθμφιε, θζθάκενςπε Κφνζε, κα
εοιδεείξ ημκ ααζζθέα ηδξ βδξ […].
Ο Γηάθνλνο:
Παναηαθέζηε χζηε κα ιαξ πμνδβήζεζ μ Υνζζηυξ μ Θευξ ιαξ ημ έθεμξ ηαζ ημοξ
μζηηζνιμφξ ημο εκχπζμκ ηςκ ηζιδιέκςκ ααζζθέςκ, ηαζ κα ηάκεζ ηζξ ηανδζέξ ημοξ εφζπθαπκεξ
ηαζ έημζιεξ πάκημηε ζε ηάεε αβαευ.
Ο Λαόο:
Κφνζε εθέδζμκ.
Ο Ιεξέαο:
Φφθαλέ ημκ εκ εζνήκδ, δζηαζμζφκδ ηαζ δοκάιεζ, ηαζ ηάκε χζηε κα οπμηάζζμκηαζ ζε
Αοηυκ υθα ηα έεκδ πμο ιαξ πμθειμφκ βζα κα ιαξ πάνμοκ ημκ πθμφημ. Βάθε ιέζα ζηδκ
ηανδζά ημο ηδκ εζνήκδ ηδξ ιυκδξ αβίαξ, ηαεμθζηήξ ηαζ απμζημθζηήξ Δηηθδζίαξ. Κάκε χζηε
κα θμβίγεηαζ βζα ειάξ ηδκ εζνήκδ ηαζ κα ιεθεηά εκ εζνήκδ ημ άβζμ υκμιά ζμο, χζηε κα
αζχζμοιε ηαζ ειείξ εζνδκζηά ηαζ κα ηαημζηήζμοιε ιαγί ζηδ βδ ιε εοζέαεζα ηαζ αβκυηδηα.
Πξνο Ρσκαίνπο Δπηζηνιή (8:14-21)
Όζμζ μδδβμφκηαζ απυ ημ Πκεφια ημφ Θεμφ, αοημί είκαζ βζμζ ημο Θεμφ. Γζαηί δεκ
θάααηε πκεφια δμοθείαξ, χζηε πάθζ κα θμαάζηε, αθθά θάααηε πκεφια οζμεεζίαξ, ιε ημ
μπμίμ ηνάγμοιε: «Αααά, Παηένα». Σμ ίδζμ ημ Πκεφια δίκεζ ιανηονία, ιαγί ιε ημ πκεφια
ιαξ, υηζ είιαζηε παζδζά ημο Θεμφ. Καζ ακ είιαζηε παζδζά, είιαζηε ηαζ ηθδνμκυιμζ·
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ηθδνμκυιμζ ιεκ ημο Θεμφ, ζοβηθδνμκυιμζ δε ημο Υνζζημφ, ακ ζοιπάζπμοιε, βζα κα βίκμοιε
ηαζ ζοιιέημπμζ ηδξ δυλαξ ημο. Θεςνχ θμζπυκ υηζ ηα παεήιαηα ημο πανυκηα ηαζνμφ δεκ
είκαζ άλζα κα ζοβηνζεμφκ ιε ηδ δυλα πμο πνυηεζηαζ κα απμηαθοθεεί ζ’ ειάξ. Γζυηζ δ ιεβάθδ
πνμζδμηία ηδξ ηηίζδξ πνμζιέκεζ ηδ θακένςζδ ηςκ παζδζχκ ημο Θεμφ. Γζαηί δ θφζδ
οπμηάπεδηε ζηδ ιαηαζυηδηα, υπζ εεθδιαηζηά, αθθά ελαζηίαξ εηείκμο πμο ηδκ οπέηαλε, ιε ηδκ
εθπίδα υηζ ηαζ δ ίδζα δ ηηίζδ εα εθεοεενςεεί απυ ηδ δμοθεία ηήξ θεμνάξ ηαζ εα ιεηααεί
ζηδκ εθεοεενία ηδξ δυλαξ ηςκ παζδζχκ ημο Θεμφ. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’
εκάο. Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 50:1-2
Δθέδζέ ιε, Θεέ, ζφιθςκα ιε ημ ιεβάθμ ζμο έθεμξ, ηαζ ζφιθςκα ιε ημ πθήεμξ ηςκ
μζηηζνιχκ ζμο ελάθεζρε ηα ακμιήιαηά ιμο. Αηυιδ, πθφκε ιε απυ ηδκ ακμιία ιμο, ηαζ απυ
ηδκ αιανηία ιμο ηαεάνζζέ ιε.
Δπαγγέιην θαηά Λνπθάλ (10:1-9)
Μεηά απ’ αοηά, μ Κφνζμξ υνζζε ηαζ άθθμοξ εαδμιήκηα, ηαζ ημοξ έζηεζθε ακά δφμ
πνζκ απ’ αοηυκ ζε ηάεε πυθδ ηαζ ηυπμ υπμο επνυηεζημ αοηυξ κα πάεζ. Σμοξ έθεβε θμζπυκ: «Ο
ιεκ εενζζιυξ είκαζ πμθφξ, μζ ενβάηεξ υιςξ θίβμζ· παναηαθέζηε θμζπυκ ημκ Κφνζμ ημο
εενζζιμφ κα ακαδείλεζ ενβάηεξ βζα ημκ εενζζιυ ημο. Πδβαίκεηε. Να, εβχ ζαξ ζηέθκς ζακ
ανκζά ακάιεζα ζε θφημοξ. Να ιδκ ηναηάηε ααθάκηζμ μφηε ηαβάνζ μφηε οπμδήιαηα· ηαζ ιδ
παζνεηήζεηε ζημκ δνυιμ ηακέκακ. Καζ ζ’ υπμζμ ζπίηζ ιπαίκεηε ιέζα, πνχηα κα θέηε:
‘‘Δζνήκδ ζημ ζπίηζ αοηυ’’. Καζ ακ ιεκ οπάνπεζ εηεί οζυξ εζνήκδξ, δ εζνήκδ ζαξ εα ακαπαοεεί
επάκς ημο· αθθζχξ, δ εζνήκδ εα επζζηνέρεζ ζε ζαξ. ημ ζπίηζ αοηυ θμζπυκ κα ιέκεηε,
ηνχβμκηαξ ηαζ πίκμκηαξ αοηά πμο ζαξ δίκμκηαζ απ' αοημφξ· βζαηί μ ενβάηδξ είκαζ άλζμξ ημο
ιζζεμφ ημο. Να ιδκ πδβαίκεηε απυ ζπίηζ ζε ζπίηζ. Καζ ιέζα ζε υπμζα πυθδ ιπαίκεηε ηαζ ζαξ
δέπμκηαζ, κα ηνχηε αοηά πμο ζαξ παναεέημοκ, ηαζ κα εεναπεφεηε ημοξ αζεεκείξ πμο είκαζ ζ’
αοηή, ηαζ κα ημοξ θέηε: ‘‘Πθδζίαζε ζ’ εζάξ δ ααζζθεία ημφ Θεμφ’’». Γόμα ζνη, Κύξηε.
Μεηά ν Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή:

Ο Ιεξέαο:
Δζφ, Κφνζε, πμο δζαπαζδαβςβείξ ηαζ εεναπεφεζξ· πμο ακμνεχκεζξ απυ ημ πχια ημκ
πηςπυ ηαζ αβάγεζξ απυ ηδ δφζμζιδ ανςιζά ημκ πέκδηα· πμο είζαζ παηέναξ ηςκ μνθακχκ ηαζ
δζηαζηήξ οπέν ηςκ πδνχκ, θζιάκζ βζα υζμοξ ανίζημκηαζ ζηδ εαθαζζμηαναπή, βζαηνυξ βζα
ημοξ αζεεκείξ· εζφ ακαθαιαάκεζξ ηζξ αννχζηζεξ ηαζ ηζξ αιανηίεξ ιαξ ιαγί, ζπεφδεζξ ζηδ
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αμήεεζα ηαζ είζαζ ανβυξ ζηδκ ηζιςνία, εζφ πμο θφζδλεξ ζημ πνυζςπμ ηςκ απμζηυθςκ ηαζ
ημοξ είπεξ: «Λάαεηε ημ Άβζμ Πκεφια· εάκ ζοβπςνήζεηε ηζξ αιανηίεξ ηςκ άθθςκ, εα ζαξ
ζοβπςνδεμφκ ηζ εζάξ μζ δζηέξ ζαξ». Δζφ πμο δέπεζαζ ηδ ιεηάκμζα ηςκ αιανηςθχκ ηαζ είζαζ
μ βζαηνυξ υθςκ ηςκ αζεεκεζχκ, ελαζηίαξ ηδξ ηαπεζκυηδηαξ ημο δμφθμο ζμο […] ηαζ ηδξ
δεήζεςξ ειμφ ημο ακαλίμο, πμο θεζημονβχ ιε ηδ πάνδ ζμο ηδκ ζενςζφκδ ζημκ άβζυ ζμο
ηυπμ, πμο αλζχεδηα ιε ηδ πάνδ ζμο κα δζαημκχ ηα άβζά ζμο ιοζηήνζα, κα πνμζθένς
πνμζεοπέξ ηαζ εοζίεξ βζα ηδ ζοβπχνδζδ ηςκ αιανηζχκ ημο θαμφ ζμο ηαζ κα ιεζμθααχ,
χζηε κα ζε πθδζζάγμοκ ηα θμβζηά πνυααηά ζμο, πακάβαεε πμζιέκα· έηζζ, δέλμο ηδ δέδζή
ιμο βζα ημκ δμφθμ ζμο [...]· ζηείθε ημο βνήβμνα ηδ εεναπεία· ζοβπχνδζέ ημο ηζξ αιανηίεξ
ηαζ πάνζζέ ημο ηδκ οβεία ζε υθμ ημ ζχια ηαζ ζε υθα ηα υνβακά ημο· ακαημφθζζέ ημκ απυ
ηάεε αννχζηζα ηαζ εενάπεοζε υθμοξ ημοξ ζςιαηζημφξ ημο πυκμοξ· απμιάηνοκε απυ αοηυκ
ηζξ δοζημθίεξ ηαζ ηζξ εθίρεζξ, Κφνζε, ηαεχξ δεκ εθπίγμοιε ζε ηακέκακ άθθμκ εηηυξ απυ
εζέκα. Δπεζδή ακήββεζθεξ ζημοξ ιαεδηέξ ημο Ηςάκκδ ηαζ ημοξ είπεξ: «Πδβαίκεηε ηαζ
δζδβδεείηε ζημκ Ηςάκκδ αοηά πμο είδαηε ηαζ αημφζαηε: Σοθθμί λακααθέπμοκ, ακάπδνμζ
πενπαημφκ, θεπνμί ηαεανίγμκηαζ, ημοθμί ιπμνμφκ ηαζ αημφκ, κεηνμί ακαζηαίκμκηαζ, πηςπμί
αημφκ πανιυζοκμ ιήκοια. Δίκαζ ιαηάνζμξ εηείκμξ πμο δ πίζηδ ημο ζε ιέκα δεκ εα
ηθμκζζηεί απυ αιθζαμθία»· βζα υθα αοηά, δεκ αιθζαάθθμοιε βζα ηδ δφκαιδ ηδξ εευηδηάξ
ζμο, Υνζζηέ Τζέ ιμκμβεκή, αικέ ημο Θεμφ, πμο ζδηχκεζξ ηζξ αιανηίεξ ημο ηυζιμο.
Θοιήζμο ηα εθέδ ζμο ηαζ ημοξ μζηηζνιμφξ ζμο, πμο απυ ηδκ ανπή ηδξ Γδιζμονβίαξ ιαξ
πμνδβείξ. Ζ δζάκμζα ημο ακενχπμο ηείκεζ πνμξ ημ ηαηυ απυ ηδ κευηδηά ημο. Αηυιδ, δεκ
οπάνπεζ άκενςπμξ ακαιάνηδημξ έζης ηζ ακ ήηακ δ γςή ημο ιία ιυκμ διένα επί ηδξ βδξ. Ακ,
Κφνζε, δζαπζζηχζεζξ ακμιίεξ, πμζμξ εα ιπμνέζεζ κα ζηαεεί; Κμκηά ζμο υιςξ οπάνπεζ
ζοβπχνδζδ. Καζ εάκ ηνίκεζξ, Κφνζε, πμζμξ εα ιπμνέζεζ κα δζαιανηονδεεί; Γζυηζ ηάεε ζηυια
εα ηθείζεζ ηαζ δεκ εα ιπμνεί κα ιζθήζεζ. Θεέ, ιδ εοιδεείξ ηζξ αιανηίεξ ηδξ άβκμζάξ ιμο.
Δζφ είζαζ ημ ηαηαθφβζμ ηςκ ιεηακμμφκηςκ, δ εθπίδα βζα υζμοξ δεκ έπμοκ εθπίδα, ηαζ δ
ακάπαοζδ ηςκ ημπζχκηςκ. μο ακαπέιπμοιε ηδ δυλα, ηδκ ηζιή ηαζ ηδκ πνμζηφκδζδ ιαγί ιε
ημκ Πακάβαεμ Παηένα ζμο ηαζ ημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια ζμο, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ
αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
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الصالة الخامظت
ΔΤΥΗ ΠΔΜΠΣΗ

Αλάβεηαη ην πέκπην θαληήιη θαη ν Ιεξέαο ιέεη: «Διέεζνλ εκάο …», «Πάηεξ εκώλ …», θαη
αθνινύζσο:

Ο Ιεξέαο:
Καζ πάθζ αξ παναηαθέζμοιε ημκ Θευ ημκ Πακημηνάημνα, ημκ Παηένα Θευ ηαζ ημκ
ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζηυ. μο γδημφιε ηαζ ζε παναηαθμφιε, θζθάκενςπε, κα εοιδεείξ ηζξ
ροπέξ ηςκ δμφθςκ ζμο πμο ημζιήεδηακ, ημοξ παηένεξ ηαζ αδεθθμφξ ιαξ.
Ο Γηάθνλνο:
Παναηαθέζηε βζα ημοξ παηένεξ ηαζ αδεθθμφξ ιαξ μζ μπμίμζ ημζιήεδηακ ιέζα ζηδκ
πίζηδ ημο Υνζζημφ απυ ηδκ ανπή, βζα ημοξ άβζμοξ παηένεξ ιαξ ημοξ ανπζεπζζηυπμοξ, ημοξ
επζζηυπμοξ, ημοξ πνεζαοηένμοξ, ημοξ ζενείξ, ημοξ δζαηυκμοξ, ημοξ ιμκαπμφξ, ημοξ θασημφξ,
ηαζ βζα ηδκ ακάπαοζδ υθςκ ηςκ πνζζηζακχκ, χζηε κα ακαπαφζεζ ηζξ ροπέξ ημοξ μ Υνζζηυξ
Θευξ ιαξ ζημκ Πανάδεζζμ ηδξ ηνοθήξ, ηαζ ειάξ ιε ηδ ζεζνά ιαξ αξ ιαξ εθεήζεζ ηαζ αξ
ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ ιαξ.
Ο Λαόο:
Κφνζε εθέδζμκ.
Ο Ιεξέαο:
Κφνζε, ακάπαοζε ηζξ ροπέξ υθςκ ζηδκ αβηαθζά ημο Ααναάι, ημο Ηζαάη, ημο Ηαηχα.
Φνυκηζζέ ημοξ ζε αμζηέξ πθμενέξ ηαζ ζε κενά ακάπαοζδξ ζημκ Πανάδεζζμ ηδξ ηνοθήξ, ζημκ
ηυπμ απυ ημκ μπμίμ έθοβακ μ εοιυξ, δ θφπδ ηαζ μ ζηεκαβιυξ, ζημ θςξ ηςκ αβίςκ ζμο.
Ακάζηδζε ηζξ ζάνηεξ ημοξ ηδκ διένα πμο υνζζεξ ζφιθςκα ιε ηζξ αθδεζκέξ ζμο αδζάρεοζηεξ
επαββεθίεξ.
Σα αβαεά ηςκ επαββεθζχκ ζμο, ηα μπμία δεκ ηα έπμοκ δεζ ιάηζα μφηε ηα έπμοκ
αημφζεζ αοηζά ηαζ δεκ έπμοκ πενάζεζ απυ ηανδζά ακενχπμο, ηα εημίιαζεξ βζ’ αοημφξ πμο
αβαπμφκ ημ άβζμ υκμιά ζμο, δζυηζ δεκ πνυηεζηαζ βζα εάκαημ ηςκ δμφθςκ ζμο, αθθά βζα
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ιεηαηίκδζδ, αηυιδ ηζ ακ αιέθδζακ ζε ηάηζ ςξ άκενςπμζ, πμο είκαζ κηοιέκμζ ιε ζάνηα ηαζ
ηαημζημφκ ζε αοηυ ημκ ηυζιμ. Δζφ, ςξ αβαευξ ηαζ θζθάκενςπμξ, ακάπαοζε ηαζ ζοβπχνεζε
ημοξ πνζζηζακμφξ δμφθμοξ ζμο ζε μθυηθδνδ ηδκ μζημοιέκδ, απυ ηδκ Ακαημθή εχξ ηδ Γφζδ
ηαζ απυ ημκ Βμννά εχξ ημκ Νυημ, ημκ ηαεέκα ηαζ ηδκ ηαεειία ιε ημ υκμιά ημοξ, δζυηζ
ηακέκαξ δεκ είκαζ άιειπημξ, έζης ηζ ακ είκαζ δ γςή ημο ιία διένα πάκς ζηδ βδ. Αοημφξ ηςκ
μπμίςκ πήνεξ ηζξ ροπέξ ακάπαοζέ ημοξ ηαζ αξ αλζςεμφκ ηδ Βαζζθεία ηςκ Οονακχκ. Καζ
ειάξ ιε ηδ ζεζνά ιαξ, πάνζζέ ιαξ ηδ πνζζηζακζηή ηεθεζυηδηα πμο ανιυγεζ ιπνμζηά ζμο.
Γχζε ζε αοημφξ, ηαζ ιαγί ιε αοημφξ ηαζ ζε ειάξ, πχνμ ηαζ ηυπμ ιε υθμοξ ημοξ αβίμοξ ζμο.
Ο Λαόο :
Κφνζε εθέδζμκ.
Πξνο Γαιάηαο Δπηζηνιή (2:16-20)
Γκςνίγμκηαξ υηζ δεκ δζηαζχκεηαζ μ άκενςπμξ ιε ηα ένβα ημο κυιμο, πανά ιυκμ δζά
ηδξ πίζηεςξ ζημκ Ηδζμφ Υνζζηυ, πζζηέραιε ηζ ειείξ ζημκ Ηδζμφ Υνζζηυ, χζηε κα
ακαηδνοπεμφιε δίηαζμζ απυ ηδκ πίζηδ ζημκ Υνζζηυ, ηαζ υπζ απυ ηα ένβα ημο κυιμο, επεζδή
ηακείξ άκενςπμξ δεκ εα ακαηδνοπεεί δίηαζμξ απυ ηα ένβα ημο κυιμο. Αθθά ακ, γδηχκηαξ κα
ακαηδνοπεμφιε δίηαζμζ ιε ημκ Υνζζηυ, ανεεήηαιε ηζ ειείξ αιανηςθμί, επμιέκςξ μ Υνζζηυξ
είκαζ οπδνέηδξ ηήξ αιανηίαξ; Μδ βέκμζημ. Γζαηί, ακ μζημδμιχ λακά υζα ηαηέζηνερα,
απμδεζηκφς ημκ εαοηυ ιμο πανααάηδ. Γζυηζ εβχ πέεακα βζα ημκ κυιμ δζά ημο κυιμο, χζηε
κα γήζς ιε ημκ Θευ. Έπς ζηαονςεεί ιαγί ιε ημκ Υνζζηυ· δεκ γς πθέμκ εβχ, αθθά μ Υνζζηυξ
γεζ ιέζα ιμο· υ,ηζ υιςξ ηχνα γς ιε ηδ ζάνηα, ημ γς ιε ηδκ πίζηδ ζημκ Τζυ ημο Θεμφ, μ
μπμίμξ ιε αβάπδζε ηαζ πανέδςζε ημκ εαοηυ ημο βζα πάνδ ιμο. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα
αο έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 142:7
Ββάθε ηδκ ροπή ιμο απυ ηδ θοθαηή, βζα κα δμλμθμβχ ημ υκμιά ζμο. Οζ δίηαζμζ εα ιε
πενζηοηθχζμοκ, υηακ ιε ακηαιείρεζξ.
Δπαγγέιην θαηά Ισάλλελ (14:1-19)
Αξ ιδκ ηανάγεηαζ δ ηανδζά ζαξ· κα πζζηεφεηε ζημκ Θευ, ηαζ ζ’ ειέκα κα πζζηεφεηε.
ημ ζπίηζ ημο Παηένα ιμο οπάνπμοκ πμθθά μζηήιαηα· αθθζχξ, εα ζαξ έθεβα υηζ πδβαίκς κα
ζαξ εημζιάζς ηυπμ. Καζ αθμφ πάς ηαζ ζαξ εημζιάζς ηυπμ, ένπμιαζ πάθζ, ηαζ εα ζαξ
παναθάας ημκηά ζ’ ειέκα, βζα κα είζηε ηζ εζείξ υπμο είιαζ εβχ. Καζ πμφ εβχ πδβαίκς
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βκςνίγεηε, ηαζ ημκ δνυιμ βκςνίγεηε. Σμο θέεζ μ Θςιάξ: «Κφνζε, δεκ βκςνίγμοιε πμφ
πδβαίκεζξ, ηαζ πχξ ιπμνμφιε κα βκςνίγμοιε ημκ δνυιμ;» Σμο θέεζ μ Ηδζμφξ: «Δβχ είιαζ μ
δνυιμξ ηαζ δ αθήεεζα ηαζ δ γςή· ηακείξ δεκ ένπεηαζ ζημκ Παηένα, πανά ιυκμ δζ’ ειμφ. Ακ
βκςνίγαηε ειέκα, εα βκςνίγαηε ηαζ ημκ Παηένα ιμο. Απυ ηχνα ημκ βκςνίγεηε ηαζ ημκ έπεηε
δεζ». Σμο θέεζ μ Φίθζππμξ: «Κφνζε, δείλε ιαξ ημκ Παηένα, ηαζ ιαξ ανηεί». Σμο θέεζ μ
Ηδζμφξ: «Συζμκ ηαζνυ είιαζ ιαγί ζαξ, ηαζ δεκ ιε έπεζξ βκςνίζεζ, Φίθζππε; Όπμζμξ έπεζ δεζ
ειέκα, έπεζ δεζ ημκ Παηένα· ηαζ πχξ εζφ θεξ: ‘‘Γείλε ιαξ ημκ Παηένα’’; Γεκ πζζηεφεζξ υηζ
εβχ είιαζ ιέζα ζημκ Παηένα, ηαζ μ Παηέναξ ιέζα ζ’ ειέκα; Σα θυβζα πμο εβχ ζαξ θές δεκ
ηα θές απυ ημκ εαοηυ ιμο· αθθά μ Παηέναξ, πμο ιέκεζ ιέζα ιμο, αοηυξ εηηεθεί ηα ένβα. Να
ιε πζζηεφεηε υηζ εβχ είιαζ ιέζα ζημκ Παηένα ηαζ μ Παηέναξ είκαζ ιέζα ζ’ ειέκα· αθθζχξ,
ελαζηίαξ αοηχκ ηςκ ένβςκ, πζζηεφεηε ζ’ ειέκα. αξ δζααεααζχκς απυθοηα υηζ υπμζμξ
πζζηεφεζ ζ’ ειέκα, ηα ένβα πμο εβχ ηάκς εα ηάκεζ ηζ εηείκμξ, ηαζ ιεβαθφηενα απ’ αοηά εα
ηάκεζ, βζαηί εβχ πδβαίκς πνμξ ημκ Παηένα ιμο. Καζ υ,ηζ ακ γδηήζεηε ζημ υκμιά ιμο, εα ημ
ηάκς βζα κα δμλαζηεί μ Παηέναξ ιε ημκ Τζυ. Ακ γδηήζεηε ηάηζ ζημ υκμιά ιμο, εβχ εα ημ
ηάκς. Ακ ιε αβαπάηε, ηδνήζηε ηζξ εκημθέξ ιμο. Καζ εβχ εα παναηαθέζς ημκ Παηένα ηαζ εα
ζαξ δχζεζ άθθμκ Πανάηθδημ, βζα κα ιέκεζ ιαγί ζαξ εζξ ημκ αζχκα, ημ Πκεφια ηδξ αθδεείαξ,
ημ μπμίμ μ ηυζιμξ δεκ ιπμνεί κα θάαεζ, επεζδή δεκ ημ αθέπεζ μφηε ημ βκςνίγεζ· εζείξ υιςξ
ημ βκςνίγεηε, επεζδή ιέκεζ ιαγί ζαξ ηαζ εα είκαζ ιέζα ζαξ. Γεκ εα ζαξ αθήζς μνθακμφξ,
ένπμιαζ ζ’ εζάξ. Λίβμ αηυια, ηαζ μ ηυζιμξ δεκ ιε αθέπεζ πθέμκ, εζείξ υιςξ ιε αθέπεηε,
επεζδή εβχ γς ηζ εζείξ εα γείηε». Γόμα ζνη, Κύξηε.
Μεηά ν Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή:

Ο Ιεξέαο:
ε εοπανζζημφιε, Κφνζε ηςκ δοκάιεςκ, βζα υθα υζα έηακεξ, δζυηζ ιε ημ έθευξ ζμο
μζημκυιδζεξ ηδ γςή ιαξ. Δζφ πμο είζαζ μ παζδαβςβυξ ηαζ μ εεναπεοηήξ, εενάπεοζε, Κφνζε,
ημκ/ηδκ δμφθμ/δ ζμο [...] απυ ηζξ αζεέκεζέξ ημο/ηδξ ηαζ ζχζε ημκ/ηδκ απυ ηάεε ηαηυ.
Ακάζηδζέ ημκ, χζηε κα μιμθμβεί ημ έθευξ ζμο ηαζ κα ζε δμλάγεζ ιαγί ιε ημκ θαυ ζμο ζηδκ
Δηηθδζία ζμο υθεξ ηζξ διένεξ ηδξ γςήξ ημο/ηδξ, ιε ηδ πάνδ, ημοξ μζηηζνιμφξ ηαζ ηδ
θζθακενςπία ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, ζημκ μπμίμ αλίγεζ δ δυλα ιαγί
ιε ημκ άκανπμ αβαευ Παηένα ηαζ ημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ
ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
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الصالة الظادطت
ΔΤΥΗ ΔΚΣΗ
Αλάβεηαη ην έθην θαληήιη θαη ν Ιεξέαο ιέεη: «Διέεζνλ εκάο …», «Πάηεξ εκώλ …», θαη
αθνινύζσο:

Ο Ιεξέαο :
Καζ πάθζ αξ παναηαθέζμοιε ημκ Θευ ημκ Πακημηνάημνα, ημκ Παηένα Θευ ηαζ ημκ
ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζηυ. μο γδημφιε ηαζ ζε παναηαθμφιε, θζθάκενςπε, κα εοιδεείξ,
Κφνζε, ηζξ εοζίεξ, ηζξ πνμζθμνέξ, ηζξ εοπανζζηίεξ ηαζ αοημφξ πμο ηζξ πνυζθενακ.
Ο Γηάθνλνο :
Παναηαθέζηε βζ’ αοημφξ πμο θνμκηίγμοκ βζα ηζξ εοζίεξ, ηζξ πνμζθμνέξ, ηζξ απανπέξ,
ημ θάδζ, ημ θζαάκζ, ηα ηαθφιιαηα, ηα αζαθία, ηα δζζημπυηδνα, ημ εοζζαζηήνζμ, βζα κα ημοξ
ακηαιείρεζ μ Θευξ ζηδκ μονάκζα Ηενμοζαθήι ηαζ κα ιαξ ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ ιαξ.
Ο Λαόο :
Κφνζε εθέδζμκ.
Ο Ιεξέαο:
Γέλμο αοηέξ (ηζξ πνμζθμνέξ) ζημ άβζμ θμβζηυ εοζζαζηήνζυ ζμο ςξ μζιή εοςδίαξ
πμο ακεααίκεζ ζηδ ιεβαθεζυηδηά ζμο ζημοξ μονακμφξ ιε ηδ δζαημκία ηςκ θεζημονβχκ
αββέθςκ ζμο ηαζ ηςκ αβίςκ ανπαββέθςκ ζμο. Καζ υπςξ δέπηδηεξ ηζξ πνμζθμνέξ ημο δίηαζμο
Άαεθ ηαζ ηδ εοζία ημο παηένα ιαξ Ααναάι ηαζ ηα θεπηά ηδξ πήναξ, ημ ίδζμ, Κφνζε, δέλμο ηζξ
πνμζθμνέξ ηςκ δμφθςκ ζμο, εηείκςκ πμο πνυζθενακ πμθθά ηαζ εηείκςκ πμο πνυζθενακ
θίβα, θακενά ηαζ ηνοθά. Καζ δέλμο εηείκμοξ πμο εέθμοκ κα ζμο πνμζθένμοκ αθθά δεκ
έπμοκ, ηαζ εηείκμοξ πμο ζμο πνυζθενακ βζα ηδκ πανμφζα διένα ηα δχνα αοηά. Γχζε ημοξ
ακηί ηςκ θεανηχκ ηα άθεανηα, ακηί ηςκ βήζκςκ ηα μονάκζα, ακηί ηςκ πνυζηαζνςκ ηα
αζχκζα. Σα ζπίηζα ημοξ ηαζ ηζξ απμεήηεξ ημοξ βέιζζά ηα ιε ηα αβαεά ζμο. Πενζηείπζζέ ημοξ
ιε ηδ δφκαιδ ηςκ αβαεχκ ανπαββέθςκ. Καζ υπςξ εοιήεδηακ ημ άβζμ υκμιά ζμο πάκς ζηδ
βδ, εοιήζμο ημοξ ηαζ εζφ ζηδ Βαζζθεία ζμο, ηαζ ιδκ ημοξ εβηαηαθείρεζξ ζημκ πανυκηα
αζχκα.
Ο Λαόο :
Κφνζε εθέδζμκ.
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Πξνο Κνινζζαείο Δπηζηνιή (3:12-17)
Χξ εηθεηημί ημο Θεμφ, άβζμζ ηαζ αβαπδιέκμζ, κηοεείηε ιε ζπθάπκα μζηηζνιμφ,
ηαθμζφκδ, ηαπεζκμθνμζφκδ, πναυηδηα, ιαηνμεοιία, οπμθένμκηαξ μ έκαξ ημκ άθθμκ ηαζ
ζοβπςνχκηαξ μ έκαξ ημκ άθθμκ, ακ ηακείξ έπεζ πανάπμκμ· υπςξ ηαζ μ Υνζζηυξ ζαξ
ζοβπχνδζε, έηζζ ηζ εζείξ. Καζ ιαγί ιε υθα αοηά, κηοεείηε ηδκ αβάπδ, πμο είκαζ μ ζφκδεζιμξ
ηδξ ηεθεζυηδηαξ. Καζ δ εζνήκδ ημο Θεμφ αξ ηοαενκά ηζξ ηανδζέξ ζαξ, ζηδκ μπμία εζνήκδ
πνμζηθδεήηαηε ιε έκα ζχια ηαζ αξ βίκεζηε εοβκχιμκεξ. Ο θυβμξ ημο Υνζζημφ αξ ηαημζηεί
ιέζα ζαξ πθμφζζα, δζδάζημκηαξ ηαζ κμοεεηχκηαξ ιε ηάεε ζμθία μ έκαξ ημκ άθθμκ, ιε
ραθιμφξ ηαζ φικμοξ ηαζ πκεοιαηζηέξ ςδέξ, ράθθμκηαξ ιε πάνδ βζα ημκ Κφνζμ ζηζξ
ηανδζέξζαξ. Οηζδήπμηε ηζ ακ ηάκεηε, ιε θυβμ ή ιε ένβμ, υθα κα ηα ηάκεηε ζημ υκμια ημο
Κονίμο Ηδζμφ, εοπανζζηχκηαξ δζ’ αοημφ ημκ Θευ ηαζ Παηένα. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο
έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 4:2
Όηακ ζε επζηαθμφιαζ, ιε εζζαημφξ, Θεέ ηδξ δζηαζμζφκδξ ιμο· ζηδ εθίρδ ιμο ιε
ακαημφθδζεξ. Δθέδζέ ιε ηαζ εζζάημοζε ηδκ πνμζεοπή ιμο.
Δπαγγέιην θαηά Λνπθάλ (7:36-50)
Έκαξ απυ ημοξ Φανζζαίμοξ παναηαθμφζε ημκ Ηδζμφ κα θάεζ ιαγί ημο· ηαζ, αθμφ
ιπήηε ζημ ζπίηζ ημο Φανζζαίμο, ηάεδζε ζημ ηναπέγζ. Ξαθκζηά, ιζα βοκαίηα αιανηςθή ζηδκ
πυθδ εηείκδ, ιαεαίκμκηαξ υηζ ηάεεηαζ ζημ ηναπέγζ ζημ ζπίηζ ημφ Φανζζαίμο, έθενε
αθάααζηνμ ιε ιφνμ ηαζ, αθμφ ζηάεδηε πίζς, ημκηά ζηα πυδζα ημο, ηθαίβμκηαξ, άνπζζε κα
ανέπεζ ηα πυδζα ημο ιε δάηνοα, ηαζ ηα ζημφπζγε ιε ηζξ ηνίπεξ ημφ ηεθαθζμφ ηδξ, ηαζ
ηαηαθζθμφζε ηα πυδζα ημο, ηαζ ηα άθεζθε ιε ημ ιφνμ. Βθέπμκηαξ αοηά μ Φανζζαίμξ, αοηυξ
πμο ημκ είπε ηαθέζεζ, είπε ιέζα ημο: «Αοηυξ, ακ ήηακ πνμθήηδξ, εα βκχνζγε πμζα ηαζ ηζ
θμβήξ είκαζ δ βοκαίηα πμο ημκ αββίγεζ, υηζ είκαζ αιανηςθή». Καζ μ Ηδζμφξ ημφ απμηνίεδηε
ηαζ ημο είπε: «ίιςκ, έπς κα ζμο πς ηάηζ». Καζ εηείκμξ θέεζ: «Γάζηαθε, πεξ ιμο».
«Κάπμζμξ δακεζζηήξ είπε δφμ πνεςθεζθέηεξ· μ έκαξ πνςζημφζε πεκηαηυζζα δδκάνζα, εκχ μ
άθθμξ πεκήκηα. Δπεζδή δεκ είπακ κα ηα επζζηνέρμοκ, ηα πάνζζε ηαζ ζημοξ δφμ. Πεξ ιμο
θμζπυκ, πμζμξ απυ αοημφξ εα ημκ αβαπήζεζ πενζζζυηενμ;» Ο ίιςκ απμηνίεδηε ηαζ είπε:
«Νμιίγς υηζ εηείκμξ ζημκ μπμίμ πάνζζε ημ πενζζζυηενμ». Καζ εηείκμξ ημο είπε: «ςζηά
έηνζκεξ». Καζ αθμφ ζηνάθδηε ζηδ βοκαίηα, είπε ζημκ ίιςκα: «Βθέπεζξ αοηήκ εδχ ηδ
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βοκαίηα; Μπήηα ζημ ζπίηζ ζμο, ηαζ κενυ βζα ηα πυδζα δεκ ιμο έδςζεξ· αοηή υιςξ ιε ηα
δάηνοά ηδξ έανελε ηα πυδζα ιμο ηαζ ηα ζημφπζζε ιε ηζξ ηνίπεξ ημο ηεθαθζμφ ηδξ. Φίθδια
δεκ ιμο έδςζεξ· αοηή υιςξ, απυ ηδ ζηζβιή πμο ιπήηα ιέζα, δεκ ζηαιάηδζε κα ηαηαθζθεί ηα
πυδζα ιμο. Γεκ άθεζρεξ ιε θάδζ ημ ηεθάθζ ιμο· αοηή υιςξ άθεζρε ηα πυδζα ιμο ιε ιφνμ. Γζ’
αοηυ, ζμο θές, ζοβπςνμφκηαζ μζ πμθθέξ ηδξ αιανηίεξ, επεζδή αβάπδζε πμθφ· ζε υπμζμκ
υιςξ θίβμ ζοβπςνείηαζ, θίβμ αβαπάεζ». Καζ ηδξ είπε: «Οζ αιανηίεξ ζμο είκαζ
ζοβπςνδιέκεξ». Καζ μζ ζοβηαεήιεκμζ ζημ ηναπέγζ άνπζζακ κα θέκε ιέζα ημοξ: «Πμζμξ είκαζ
αοηυξ πμο ζοβπςνεί αιανηίεξ;» Καζ είπε ζηδ βοκαίηα: «Ζ πίζηδ ζμο ζε έπεζ ζχζεζ· πήβαζκε
ζηδκ εζνήκδ». Γόμα ζνη, Κύξηε.
Μεηά ν Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή:

Ο Ιεξέαο:
Κφνζε ηςκ δοκάιεςκ, Θεέ ηςκ πκεοιάηςκ ηαζ ηςκ ζςιάηςκ, Θεέ ηάεε πανδβμνζάξ,
ααζζθέα ηςκ ααζζθέςκ, πμο αημφξ υθμοξ υζμοξ ζμο ηνάγμοκ γδηχκηαξ ηδ αμήεεζά ζμο,
ειείξ μζ δμφθμζ ζμο ζε παναηαθμφιε κα εοιδεείξ ημκ/ηδκ δμφθμ/δ ζμο [...] ιε ημ
ακελάκηθδημ έθευξ ζμο· επζζηέρμο ημκ ιε ηδ ζςηδνία ζμο, απμιάηνοκε απυ αοηυκ ηάεε
αννχζηζα· ακάζηδζέ ημκ απυ ημ ηνεαάηζ ηδξ αννχζηζαξ ημο· πάνζζέ ημκ ζηδκ Δηηθδζία ζμο
κα είκαζ ιε ροπζηή, ζςιαηζηή ηαζ πκεοιαηζηή οβεία. Ακάζηδζέ ημκ χζηε κα δζαθαθεί ηδ
δυλα ηαζ ηδ θζθακενςπία ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ιαγί ιε ημκ μπμίμ είζαζ εοθμβδιέκμξ
Δζφ ηαζ ημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
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الصالة الظابعت
ΔΤΥΗ ΔΒΓΟΜΗ
Αλάβεηαη ην έβδνκν θαληήιη θαη ν Ιεξέαο ιέεη: «Διέεζνλ εκάο …», «Πάηεξ εκώλ …», θαη
αθνινύζσο:

Ο Ιεξέαο:
Καζ πάθζ αξ παναηαθέζμοιε
Πακημηνάημνα Θευ, ημκ Παηένα ημφ Θεμφ ηαζ
ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ. μο γδημφιε ηαζ ζε παναηαθμφιε, θζθάκενςπε· εοιήζμο,
Κφνζε, ηζξ εοζίεξ, ηζξ πνμζθμνέξ ηαζ υζμοξ ζμο ηζξ πνμζέθενακ· ημοξ ηαηδπμοιέκμοξ ημο
θαμφ ζμο εθέδζέ ημοξ ηαζ ζηενέςζέ ημοξ ζηδκ μνεή ζμο πίζηδ.
Ο Γηάθνλνο:
Παναηαθέζηε οπέν ηςκ ηαηδπμοιέκςκ, χζηε κα ημοξ εθεήζεζ μ Θευξ ηαζ κα ημοξ
ζηενεχζεζ ιέπνζ ηδκ ηεθεοηαία πκμή, ηαζ κα ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ ιαξ.
Ο Λαόο:
Κφνζε εθέδζμκ.
Πξνο Δθεζίνπο Δπηζηνιή (6:10-18)
Δζξ ημ ελήξ, αδεθθμί ιμο, κα εκδοκαιχκεζηε ιε ημκ Κφνζμ ηαζ ιε ηδκ ηονζανπζηή
ελμοζία ηδξ δφκαιήξ ημο. Νηοεείηε ηδκ πακμπθία ημο Θεμφ, βζα κα ιπμνείηε κα ζηαεείηε
εκάκηζα ζηζξ ιεεμδείεξ ημο δζααυθμο· βζαηί δ πάθδ ιαξ δεκ είκαζ εκάκηζα ζε αίια ηαζ ζάνηα,
αθθά εκάκηζα ζηζξ ανπέξ, ζηζξ ελμοζίεξ, ζημοξ ημζιμηνάημνεξ ημο ζηυημοξ ημο αζχκα
αοημφ, ζηα πκεφιαηα ηδξ πμκδνίαξ ζηα επμονάκζα. Γζ’ αοηυ, πάνηε ζηα πένζα ζαξ ηδκ
πακμπθία ημο Θεμφ, βζα κα ιπμνέζεηε κα ακηζζηαεείηε ηαηά ηδκ πμκδνή διένα ηαζ, αθμφ
οπμηάλεηε ηα πάκηα, κα ζηαεείηε υνεζμζ. ηαεείηε θμζπυκ πενζγςζιέκμζ ζηδκ μζθφ ζαξ ηδκ
αθήεεζα ηαζ κηοιέκμζ ημκ εχναηα ηδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ έπμκηαξ θμνέζεζ ηα οπμδήιαηα ζηα
πυδζα ιε ηδκ εημζιαζία ημο εοαββεθίμο ηδξ εζνήκδξ· ηαζ πάκς απ’ υθα, πάνηε ζηα πένζα ζαξ
ηδκ αζπίδα ηήξ πίζηδξ, ιε ηδκ μπμία εα ιπμνέζεηε κα ζαήζεηε υθα ηα πονςιέκα αέθδ ημο
πμκδνμφ· ηαζ δεπεείηε ηδκ πενζηεθαθαία ηδξ ζςηδνίαξ ηαζ ηδ ιάπαζνα ημο Πκεφιαημξ, πμο
είκαζ μ θυβμξ ημο Θεμφ, πνμζεοπυιεκμζ ζε ηάεε ηαζνυ, ιε ηάεε πνμζεοπή ηαζ δέδζδ εκ
Πκεφιαηζ. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
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Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 25:18,20
Γεξ ηδκ ηαηάπηςζδ ηαζ ημκ ηυπμ ιμο, ηαζ ζοβπχνεζε υθεξ ηζξ αιανηίεξ ιμο.
Φφθαλε ηδκ ροπή ιμο, ηαζ ζχζε ιε· αξ ιδκ κηνμπζαζηχ, αθμφ ζ’ εζέκα έπς ηδκ εθπίδα ιμο.
Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίνλ (6:14-18)
Ακ ζοβπςνήζεηε ζημοξ ακενχπμοξ ηα πηαίζιαηά ημοξ, εα ζαξ ζοβπςνήζεζ ηαζ ηα
δζηά ζαξ μ μονάκζμξ Παηέναξ ζαξ. Ακ υιςξ δεκ ζοβπςνήζεηε ζημοξ ακενχπμοξ ηα
πηαίζιαηά ημοξ, μφηε μ Παηέναξ ζαξ εα ζοβπςνήζεζ ηα δζηά ζαξ πηαίζιαηα. Όηακ
κδζηεφεηε, κα ιδ βίκεζηε ζηοενςπμί, υπςξ μζ οπμηνζηέξ· βζαηί αθήκμοκ άπθοηα ηα πνυζςπά
ημοξ, χζηε κα θακμφκ ζημοξ ακενχπμοξ υηζ κδζηεφμοκ· ζαξ δζααεααζχκς υηζ έπμοκ ήδδ ημκ
ιζζευ ημοξ. Δζφ υιςξ, υηακ κδζηεφεζξ, θμφζε ημ ηεθάθζ ζμο ηαζ πθφκε ημ πνυζςπυ ζμο, βζα
κα ιδ θακείξ ζημοξ ακενχπμοξ υηζ κδζηεφεζξ, αθθά ζημκ Παηένα ζμο, πμο είκαζ ζε πχνμ
ηνοθυ· ηαζ μ Παηέναξ ζμο, πμο αθέπεζ ζημκ ηνοθυ πχνμ, εα ζμο ακηαπμδχζεζ θακενά.
Γόμα ζνη, Κύξηε.
Μεηά ν Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή:

Ο Ιεξέαο:
Αηυιδ, ζε παναηαθμφιε, Κφνζε ηςκ δοκάιεςκ, εθεήιμκ, πακημδφκαιε, χζηε κα
επζαθέρεζξ ζημκ δμφθμ ζμο [...]· ακάζηδζέ ημκ απυ ημ ηνεαάηζ ηδξ αζεεκείαξ ημο, υπςξ
ακέζηδζεξ ηδκ πεεενά ημο ίιςκα απυ ηδκ επήνεζα ημο πονεημφ ηδξ· πάνζζέ ημκ ζηδκ
Δηηθδζία ζμο οβζή, χζηε κα δμλαζηεί ημ άβζμ υκμιά ζμο, ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο
Αβίμο Πκεφιαημξ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.

ΑΛΛΗ ΔΤΥΗ
Κφνζε εθεήιμκ ηαζ μζηηίνιμκ, πμο δεκ επζεοιείξ ημκ εάκαημ ημο αιανηςθμφ, χζπμο
κα επζζηνέρεζ, κα ιεηακμήζεζ ηαζ κα γήζεζ· ζε ζηεηεφμοιε οπέν ηδξ αθέζεςξ ηςκ αιανηζχκ
ημο, δ μπμία δεκ ελανηάηαζ ιυκμ απυ ηδ πεζνμεεζία ηςκ αιανηςθχκ ζμο ζενέςκ, αθθά
πδβάγεζ απυ ηδ δφκαιδ ημο δελζμφ ζμο πενζμφ, υπςξ αοηή απμηαθφπηεηαζ ζημ άβζμ
Δοαββέθζμ. μο γδημφιε, θζθάκενςπε, ιαηνυεοιε, πμο δέπεδηεξ ηδ ιεηάκμζα ημο Γααίδ δζά
ημο πνμθήημο ζμο Νάεακ· εζφ ςηήνα, πμο δέπεδηεξ ηδ ιεηάκμζα ημο Μακαζζή, έηζζ
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δέλμο ηαζ ηδ ιεηάκμζα ημο δμφθμο ζμο [...] ζφιθςκα ιε ηδκ ακελζπκίαζηδ θζθακενςπία ζμο
ηαζ δζά ηςκ ζενέςκ ζμο. Δζφ οπέδεζλεξ ηδκ εαδμιδημκηάηζξ επηά ζοβπχνδζδ ηςκ αιανηζχκ,
ηαηά ημ ιέβεεμξ ημο εθέμοξ ηαζ ηδξ ιεβαθεζυηδηάξ ζμο, ημο Παηνυξ ηαζ ημο Τζμφ ηαζ ημο
Αβίμο Πκεφιαημξ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.

ΑΛΛΗ ΔΤΥΗ
Θεέ Παηένα αβαεέ, ζαηνέ ηςκ ζςιάηςκ ηαζ ηςκ πκεοιάηςκ, μ μπμίμξ έζηεζθεξ ημκ
ιμκμβεκή ζμο Τζυ, ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ, χζηε κα εεναπεφζεζ υθεξ ηζξ αζεέκεζεξ ηαζ κα ζχζεζ
ημοξ ακενχπμοξ απυ ημκ εάκαημ· εενάπεοζε ηαζ ημκ δμφθμ ζμο […] απυ ηζξ ζςιαηζηέξ ημο
αζεέκεζεξ ηαζ πάνζζέ ημο μνεή γςή, χζηε κα δμλάζεζ ηδ ιεβαθεζυηδηά ζμο, κα εοπανζζηήζεζ
ηδκ εοζπθαπκία ζμο ηαζ κα μθμηθδνςεεί ημ εέθδιά ζμο δζά ηδ πάνδξ ημο Υνζζημφ ζμο, ιε
ηζξ πνεζαείεξ ηδξ Θεμηυημο ηαζ ηζξ εοπέξ ηςκ αβίςκ ζμο· δζυηζ εζφ είζαζ δ πδβή ηδξ
εεναπείαξ ηαζ ζ’ εζέκα ακαπέιπμοιε ηδ δυλα, ηδκ ηζιή ηαζ ηδκ πνμζηφκδζδ, ιαγί ιε ημκ
ιμκμβεκή ζμο Τζυ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ο Ιεξέαο ρξίεη ηνλ αζζελή κε ην έιαην, ιέγνληαο:

Ο Ιεξέαο:
Άβζμζ αθζθάνβονμζ, πμο έπεηε ηδκ πδβή ηδξ εεναπείαξ, πανίζηε ηδ ζε υζμοξ ζαξ ηδ
γδημφκ· δζυηζ μ Θευξ ζάξ είπε ιε ημοξ απμζηυθμοξ: «Δβχ είιαζ ιαγί ζαξ υθεξ ηζξ διένεξ,
ιέπνζ ηδ ζοκηέθεζα ημο αζχκα». Γόμα Παηξί … . «αξ έδςζα ελμοζία χζηε κα εηαάθθεηε
ηα αηάεανηα πκεφιαηα ηαζ κα εεναπεφεηε ηάεε αζεέκεζα. Γςνεάκ θάααηε, δςνεάκ δχζηε.
Καη λπλ θαη αεί … . Αβία Πανεέκε Μανία, άζπμνε Θεμηυηε, πνέζαεοε οπέν ηδξ ζςηδνίαξ
ηςκ ροπχκ ιαξ.
Ύζηεξα ιέγεηαη ε δνμνινγία ησλ αγγέισλ, ην «Πάηεξ εκώλ …», ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο,
θαη ην «Κύξηε ειέεζνλ» 41 θνξέο. Μεηά ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο αθέζεηο θαη ηελ επινγία, θαη ρξίεη ηνπο
παξεπξηζθνκέλνπο κε ην άγην έιαην, ελώ ν αζζελήο ρξίεεηαη κε ην έιαην γηα επηά εκέξεο.

105

تبريك الوٌازل
Ο ΑΓΙΑΜΟ ΣΧΝ ΟΙΚΧΝ











Πνχηα μ Ηενέαξ θμνάεζ ημ πεηναπήθζ.
Αημθμφεςξ, μζ έκμζημζ ημο ζπζηζμφ εημζιάγμοκ ηαεανυ δμπείμ βειάημ
ιε κενυ ηαζ ημ ημπμεεημφκ επάκς ζ’ έκα ηναπέγζ ζημ ηέκηνμ ημο
ζπζηζμφ.
Ακάαμοκ ηαναμοκάηζα βζα ημ εοιζαηήνζμ.
Ο Ηενέαξ θέεζ: «Δθέδζμκ διάξ …», «Πάηεν διχκ …».
ηδ ζοκέπεζα, ηαεχξ μ Ηενέαξ θέεζ ηδκ πνμζεοπή ηδξ εοπανζζηίαξ,
έκαξ απυ ημοξ πανζζηαιέκμοξ θέεζ ηζξ εοπέξ ημο δζαηυκμο ηαζ μζ
οπυθμζπμζ ράθθμοκ ηα ημο θαμφ. Ζ υθδ αημθμοεία πνέπεζ κα βίκεηαζ
πνμξ ηδκ Ακαημθή.
Μεηά ηδκ πνμζεοπή ηδξ εοπανζζηίαξ θέβμκηαζ ηα ημκηάηζα ιε ημ
κηέθζ. Καηά ηδ δζάνηεζά ημοξ, μ Ηενέαξ ημπμεεηεί πέκηε θμνέξ θζαάκζ
ζημ εοιζαηήνζμ ηαζ βονίγεζ ιε αοηυ ζε υθεξ ηζξ βςκίεξ ημο ζπζηζμφ
ηαζ ζε υθα ηα δςιάηζα.
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζθμνάξ, θέβεηαζ μ πεκηδημζηυξ ραθιυξ.
Ο ζενέαξ ημπμεεηεί ηαζ πάθζ θζαάκζ ηαζ θέεζ ηδκ εοπή ηςκ αζεεκχκ,
γδηχκηαξ εεναπεία βζα υθμοξ ημοξ πανζζηαιέκμοξ απυ ηάεε
αννχζηζα ηαζ πμνήβδζδ ηδξ ροπζηήξ, ζςιαηζηήξ ηαζ πκεοιαηζηή
οβείαξ.
Ο Ιεξέαο ιέεη επιαβηθά:

Αθδεζκέ ζαηνέ ηςκ ροπχκ ηαζ ηςκ ζςιάηςκ ιαξ, μζημκυιε ηάεε ζανηυξ, επίζηερέ
ιαξ ιε ηδ ζςηδνία ζμο.
Ύζηεξα ιέεη ηελ παξάθιεζε, θαη θάζε θνξά ν Λαόο απαληά: «Κύξηε ειέεζνλ».

Ο Ιεξέαο:
o

o

Άβζε Κφνζε Θεέ, πμο είζαζ δμλαζιέκμξ ζε υθα ζμο ηα ένβα ηαζ δ δφκαιή ζμο είκαζ
αηαηάθδπηδ, πμο μζ ηνίζεζξ ζμο δεκ επζδέπμκηαζ έθεβπμ, πμο δδιζμφνβδζεξ ημοξ
μονακμφξ ιε ημκ θυβμ ζμο ηαζ ζηενέςζεξ ηδ βδ επάκς ζηα κενά, πμο έεεζεξ υνζα
ζηα αμοκά ηαζ ιέηνμ ζημοξ θυθμοξ· δευιεεά ζμο, επάημοζμκ ηαζ εθέδζμκ. Κύξηε
ειέεζνλ.
Δζέκα πμο έααθεξ υνζα ζηδ εάθαζζα ηαζ ζηενέςζεξ κδζζά ζε πμθθά κενά, πμο
αββίγεζξ ηα αμοκά ηαζ ηαπκίγμοκ· ζε παναηαθμφιε, Γέζπμηα, κα εοθμβήζεζξ ημκ
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o
o

o

o

ηυπμ ημφημ πμο επέθελε μ δμφθμξ ζμο […] βζα ηαημζηία ημο. Γευιεεά ζμο,
επάημοζμκ ηαζ εθέδζμκ. Κύξηε ειέεζνλ.
Δζέκα πμο βζα έκδοια θμνάξ θςξ, πμο απθχκεζξ ημκ μονακυ ζακ ζηδκή ηαζ έααθεξ
ηα κενά επάκς ζημ ζηενέςια· δευιεεά ζμο, επάημοζμκ ηαζ εθέδζμκ. Κύξηε
ειέεζνλ.
’ εζέκα πμο εειεθίςζεξ ηδ βδ ηαζ δδιζμφνβδζεξ ημ κενυ, πμο έηακεξ κα λεπεζθίζεζ
επάκς ζημ πνυζςπμ ηδξ βδξ ηαζ ημ δζαπχνζζεξ απυ ηδ λδνά ιε ηδ ιεβάθδ ημο
δφκαιδ· δευιεεά ζμο, Γέζπμηα· εοθυβδζε ημκ μίημ ημο δμφθμο ζμο [...], ημκ μπμίμ
επέθελε βζα δζαιμκή ημο. Κύξηε ειέεζνλ.
Κφνζε Θεέ ηςκ δοκάιεςκ, εεναπεοηή ηάεε αζεεκείαξ ηαζ ηάεε αδοκαιίαξ, επίαθερε
απυ ηα φρδ ημο μονακμφ, εζζάημοζε ηζξ δεήζεζξ ιαξ ηαζ εοθυβδζε ημκ δμφθμ ζμο
[...] ηαζ ημκ ηυπμ αοηυ, ημκ μπμίμ δζάθελε κα ηαημζηήζεζ· απμιάηνοκε ηδκ εκένβεζα
ηςκ δαζιυκςκ, ηαζ δζχλε ιαηνζά απυ αοηυ ηαζ επζηίιδζε υθα ηα αηάεανηα
πκεφιαηα. Γευιεεά ζμο, επάημοζμκ ηαζ εθέδζμκ. Κύξηε ειέεζνλ.
Καεήιεκε επί ηςκ Υενμοαείι, πμο αθέπεζξ ηα αάεδ ηαζ ζε ηνέιμοκ μζ άββεθμζ, μζ
ανπάββεθμζ, μζ ηονζυηδηεξ, μζ ελμοζίεξ, μζ δοκάιεζξ, πμο ζε ηνέιμοκ επίζδξ μζ
μονακμί ηαζ δ βδ, μζ εάθαζζεξ ηαζ ηάεε ηζ πμο οπάνπεζ ιέζα ζ’ αοηέξ· εοθυβδζε,
Κφνζε, ημκ δμφθμ ζμο […], ηαζ υθα ηα ένβα ημο μθμηθήνςζέ ηα ηαζ μδήβδζέ ηα
ζηδκ επζηοπία, ηδ πάνδ ηαζ ηδκ εοθμβία· εημίιαζε ημκ δνυιμ ημο ζηδκ εοδμηία ζμο
ηαζ ζθνάβζζε ηζξ διένεξ ημο ιε αβαευηδηα ηαζ εοζέαεζα, ιε ηζξ πνεζαείεξ ηδξ
Θεμηυημο Πανεέκμο Μανίαξ ηαζ υθςκ ηςκ δζηαίςκ ιανηφνςκ. Γευιεεά ζμο,
επάημοζμκ ηαζ εθέδζμκ. Κύξηε ειέεζνλ.
Ύζηεξα ςάιινπλ ην παξαθάησ ηεκάρην ζε ήρν Αδάκ:

Ο Θευξ είκαζ θςξ, ηαημζηεί ζημ θςξ ηαζ ημκ δμλάγμοκ άββεθμζ θςηυξ. Σμ θςξ έθαιρε
απυ ηδ Μανία· δ Δθζζάαεη βέκκδζε ημκ Πνυδνμιμ· ημ Άβζμ Πκεφια λφπκδζε ημκ Γααίδ,
θέβμκηαξ: «ήης, δμλμθυβδζε, επεζδή ακέηεζθε ημ θςξ». Συηε μ ραθιςδυξ Γααίδ
ζδηχεδηε, πήνε ηδκ πκεοιαηζηή ηζεάνα ηαζ πήβε ζηδκ εηηθδζία, ημκ μίημ ηςκ αββέθςκ, ηαζ
φικδζε ηαζ δυλαζε ηδκ Αβία Σνζάδα,θέβμκηαξ: «Με ημ θςξ ζμο, Κφνζε, αθέπμοιε ημ θςξ».
Aθδεζκυ θςξ, πμο θςηίγεζξ ηάεε άκενςπμ πμο ένπεηαζ ζε αοηυκ ημκ ηυζιμ, ήνεεξ
ζημκ ηυζιμ ιε ηδκ αβάπδ ζμο βζα ηδκ ακενςπυηδηα, ηαζ υθδ δ Γδιζμονβία αβαθθίαζε ιε
ημκ ενπμιυ ζμο. ΄Δζςζεξ ημκ παηένα ιαξ Aδάι απυ ηδκ πθάκδ, ηαζ ηδ ιδηένα ιαξ Δφα απυ
ημοξ πυκμοξ ημο εακάημο, ηαζ ιαξ ιεηέδςζεξ ημ πκεφια ηδξ οζμεεζίαξ. ε οικμφιε ηαζ ζε
εοθμβμφιε ιαγί ιε ημοξ αββέθμοξ. Αθδεχξ είζαζ άλζμξ δμλμθμβίαξ, Υνζζηέ Θεέ ιαξ, ιαγί ιε
ημκ πακάβαεμ Παηένα ζμο ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, δζυηζ ήνεεξ ηαζ ιαξ έζςζεξ.
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Ο Ιεξέαο ιέεη ηα αθόινπζα θάλνληαο ην ζρήκα ηνπ ηαπξνύ, θαη θάζε θνξά ν Λαόο
απαληάεη: «Κύξηε ειέεζνλ».




Τπέν ηδξ άκςεεκ εζνήκδξ, ημο Κονίμο δεδεχιεκ. Κύξηε ειέεζνλ.
.
Τπέν ημο αβζαζιμφ ημο μίημο ημφημο, ημο Κονίμο δεδεχιεκ. Κύξηε ειέεζνλ.



Τπέν ημο Ανπζεπζζηυπμο ιαξ Πάπα αααά [...], ηςκ ζοθθεζημονβμφκηςκ
Μδηνμπμθζηχκ ηαζ επζζηυπςκ ηαζ υθδξ ηδξ πμνείαξ ηςκ ηθδνζηχκ, ημο Κονίμο
δεδεχιεκ. Κύξηε ειέεζνλ.



Τπέν ηδξ πυθδξ ηαφηδξ, ημο Κονίμο δεδεχιεκ. Κύξηε ειέεζνλ.



Τπέν ηδξ εεναπείαξ ηςκ αζεεκχκ ηαζ υζςκ ηαθαζπςνμφκηαζ απυ ηα αηάεανηα
πκεφιαηα ηαζ απυ ημ πκεφια ηδξ αζεεκείαξ, ημο Κονίμο δεδεχιεκ.Κύξηε ειέεζνλ.



Τπέν ηςκ μδμζπμνμφκηςκ ηαζ υζςκ ηαλζδεφμοκ ζηδ εάθαζζα, ημο Κονίμο
δεδεχιεκ. Κύξηε ειέεζνλ.



Τπέν ηδξ εοηναζίαξ ηςκ αένςκ, ηδξ εοθμβίαξ ημο Νείθμο, ηςκ ανμπχκ
ηανπχκ ηδξ βδξ, ημο Κονίμο δεδεχιεκ. Κύξηε ειέεζνλ.



Τπέν ηδξ επζζηέρεςξ ζφιπακημξ ημο ηυζιμο ιε ηα εθέδ ημο
ιαξ, ημο Κονίμο δεδεχιεκ. Κύξηε ειέεζνλ.



Τπέν ηδξ ακαπαφζεςξ ηςκ ροπχκ ηςκ παηένςκ ηαζ ηςκ αδεθθχκ ιαξ, ηςκ
ηεημζιδιέκςκ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ, ημο Κονίμο δεδεχιεκ. Κύξηε ειέεζνλ.



Τπέν ηςκ θζθμπνίζηςκ ααζζθέςκ ηαζ ανπυκηςκ ιαξ, ημο Κονίμο δεδεχιεκ. Κύξηε
ειέεζνλ.



Τπέν ηςκ Σζιίςκ Γχνςκ ηαζ υζςκ ηα πνμζέθενακ, ηαζ βζα εηείκμοξ βζα
ημοξ
μπμίμοξ αοηά πνμζθένεδηακ, ηαζ βζα υζμοξ εέθμοκ κα πνμζθένμοκ ηαζ ζηενμφκηαζ,
ημο Κονίμο δεδεχιεκ. Κύξηε ειέεζνλ.



Τπέν ημο αβζαζιμφ ημο φδαημξ ημφημο ιε ηδ δφκαιδ, εκένβεζα ηαζ επζθμίηδζδ
ημο Αβίμο Πκεφιαημξ, ημο Κονίμο δεδεχιεκ. Κύξηε ειέεζνλ.
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ηαζ

πακάβαεμο

ηςκ
Θεμφ



Τπέν ηδξ επζθμζηήζεςξ ηδξ πάνδξ ημο ηαεαβζαζιμφ, ιε ηδκ εκένβεζα ημο
Πκεφιαημξ, ημο Κονίμο δεδεχιεκ. Κύξηε ειέεζνλ.



Γζα βίκεζ ημ φδςν ημφημ εεναπεία ηςκ ροπχκ, ηςκ ζςιάηςκ ηαζ ηςκ πκεοιάηςκ,
ηαζ δζχηηδξ υθςκ ηςκ ακηζπάθςκ δοκάιεςκ, ημο Κονίμο δεδεχιεκ.Κύξηε ειέεζνλ.



Τπέν εηείκςκ πμο πνεζάγμκηαζ ηδκ εη Θεμφ αμήεεζα ηαζ δφκαιδ, ημο Κονίμο
δεδεχιεκ. Κύξηε ειέεζνλ.



Τπέν ηδξ ζηενεχζεχξ ιαξ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ, ημο Κονίμο
ειέεζνλ.



Τπέν ηδξ δζαθοθάλεχξ ιαξ ηάης απυ ημ δζηυ ζμο φρζζημ πένζ, Θεέ, ιε
ηζξ
πνεζαείεξ ηδξ Κονίαξ ιαξ ηαζ ηαοπήιαημξ ημο βέκμοξ ιαξ, ηδξ αβκήξ
Θεμηυημο,
ηαζ υθδξ ηδξ πμνείαξ ηςκ ιανηφνςκ ηαζ ηςκ αβίςκ,
ημο Κονίμο δεδεχιεκ.
Κύξηε ειέεζνλ.

Αβίμο

δεδεχιεκ.Κύξηε

Ύζηεξα ιέγεηαη ν ύκλνο «Σν ρξπζό ζπκηαηήξην …» θαη ην «ε πξνζθπλνύκε …».

Πξνο Ρσκαίνπο Δπηζηνιή (8:14-21)
Όζμζ μδδβμφκηαζ απυ ημ Πκεφια ημφ Θεμφ, αοημί είκαζ βζμζ ημο Θεμφ. Γζυηζ δεκ
θάααηε πκεφια δμοθείαξ, χζηε πάθζ κα θμαάζηε, αθθά θάααηε πκεφια οζμεεζίαξ, ιε ημ
μπμίμ ηνάγμοιε: «Αααά, Παηένα». Σμ ίδζμ ημ Πκεφια δίκεζ ιανηονία, ιαγί ιε ημ πκεφια
ιαξ, υηζ είιαζηε παζδζά ημφ Θεμφ. Κζ ακ είιαζηε παζδζά, είιαζηε ηαζ ηθδνμκυιμζ·
ηθδνμκυιμζ ιεκ ημο Θεμφ, ζοβηθδνμκυιμζ δε ημο Υνζζημφ – ηαζ αηνζαχξ, ακ ζοιπάζπμοιε,
ζοιπάζπμοιε βζα κα βίκμοιε ηαζ ζοιιέημπμζ ηδξ δυλαξ ημο. Θεςνχ δδθαδή υηζ ηα
παεήιαηα ημο πανυκηα ηαζνμφ δεκ είκαζ άλζα κα ζοβηνζεμφκ ιε ηδ δυλα πμο πνυηεζηαζ κα
απμηαθοθεεί ζ’ ειάξ· βζαηί δ ιεβάθδ πνμζδμηία ηήξ ηηίζδξ πνμζιέκεζ ηδ θακένςζδ ηςκ
παζδζχκ ημο Θεμφ. Γζυηζ δ θφζδ οπμηάπεδηε ζηδ ιαηαζυηδηα, υπζ εεθδιαηζηά, αθθά ελαζηίαξ
εηείκμο πμο ηδκ οπέηαλε, ιε ηδκ εθπίδα υηζ ηαζ δ ίδζα δ ηηίζδ εα εθεοεενςεεί απυ ηδ
δμοθεία ηήξ θεμνάξ ηαζ εα ιεηααεί ζηδκ εθεοεενία ηήξ δυλαξ ηςκ παζδζχκ ημο Θεμφ. Η
ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
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Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 101:2-3
Κφνζε, εζζάημοζε ηδκ πνμζεοπή ιμο, ηαζ δ ηναοβή ιμο αξ ένεεζ πνμξ εζέκα. Μδκ
απμζηνέρεζξ απυ ειέκα ημ πνυζςπυ ζμο· ηδκ διένα πμο εα έπς εθίρδ, ζηνέρε ζ’ ειέκα ημ
αοηί ζμο· ηδκ διένα πμο εα ζε επζηαθεζηχ, εζζάημοζέ ιε βνήβμνα.
Δπαγγέιην θαηά Λνπθάλ (19:1-10)
Ο Ηδζμφξ ιπήηε ζηδκ Ηενζπχ ηαζ πενπαημφζε ζημοξ δνυιμοξ ηδξ. Καζ κα, έκαξ
άκενςπμξ, πμο μκμιαγυηακ Εαηπαίμξ ηαζ ήηακ πθμφζζμξ ανπζηεθχκδξ, επζγδημφζε κα δεζ ημκ
Ηδζμφ βζα κα δζαπζζηχζεζ πμζμξ είκαζ, αθθά δεκ ιπμνμφζε, ελαζηίαξ ημφ πθήεμοξ, ηαεχξ
ήηακ ημκηυξ ζημ ακάζηδια. Καζ ηνέπμκηαξ ιπνμζηά, ακέαδηε επάκς ζε ιζα ζοημιμονζά,
χζηε κα ημκ δεζ, επεζδή επνυηεζημ κα πενάζεζ απυ εηείκμ ημκ δνυιμ. Καζ υηακ μ Ηδζμφξ
έθηαζε εηεί, αθμφ ημίηαλε ρδθά, ημκ είδε, ηαζ ημο είπε: «Εαηπαίε, ηαηέαα βνήβμνα, επεζδή
ζήιενα πνέπεζ κα ιείκς ζημ ζπίηζ ζμο». Καζ ηαηέαδηε αιέζςξ, ηαζ ημκ οπμδέπεδηε ιε
πανά. Βθέπμκηάξ ημ αοηυ, υθμζ βυββογακ, θέβμκηαξ υηζ ιπήηε κα ηαηαθφζεζ ζε άκενςπμ
αιανηςθυ. Ο Εαηπαίμξ θμζπυκ ζηάεδηε ηαζ είπε ζημκ Κφνζμ: «Να, ηα ιζζά απυ ηα
οπάνπμκηά ιμο, Κφνζε, ηα δίκς ζημοξ θηςπμφξ, ηζ ακ ζοημθάκηδζα ηάπμζμκ ζε ηάηζ,
απμδίδς ηεηναπθάζζα. Κζ μ Ηδζμφξ ημφ είπε υηζ ζήιενα έβζκε ζςηδνία ζημ ζπίηζ αοηυ,
ηαευζμκ ηζ αοηυξ είκαζ βζμξ ημο Ααναάι. Γζαηί μ οζυξ ημο ακενχπμο ήνεε κα γδηήζεζ ηαζ κα
ζχζεζ αοηυ πμο έπεζ παεεί. Γόμα ζνη, Κύξηε.
Ύζηεξα ιέεη ηελ εμήο επρή:

Ο Ιεξέαο:
Γέζπμηα Κφνζε ςηήνα ιαξ, εζφ πμο δέπηδηεξ κα εζζέθεεζξ ζημ ζπίηζ ημο Εαηπαίμο
ηαζ πάνζζεξ ηδ ζςηδνία ζε αοηυκ ηαζ ζημοξ μζηείμοξ ημο· έηζζ ηαζ ηχνα, πνμζηάηερε απυ
ηάεε ηαηυ ημοξ δμφθμοξ ζμο πμο ηαημζημφκ ζημ ζπίηζ αοηυ ηαζ θφθαλέ ημοξ απυ ηδκ πηχζδ
ζηδκ αιανηία, ιε ηζξ παναηθήζεζξ ηαζ ηζξ δεήζεζξ πμο ακαπέιπμκηαζ απυ ειάξ ημοξ
ακαλίμοξ. Δοθυβδζε ηδ δζαιμκή ημοξ ζημ ζπίηζ αοηυ ηαζ ηάκε χζηε κα είκαζ δ γςή ημοξ
πςνίξ πεζναζιυ· δζυηζ ζ’ εζέκα ακήηεζ δ δυλα, δ ηζιή ηαζ δ πνμζηφκδζδ, ζημκ Παηένα, ημκ
Τζυ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
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التجٌيس صلواث
ΝΔΚΡΧΙΜΗ ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ

«Γεκ εέθς ιάθζζηα κα έπεηε άβκμζα, αδεθθμί, ζπεηζηά ιε υζμοξ έπμοκ ημζιδεεί,
χζηε κα ιδ θοπάζηε, υπςξ ηαζ μζ οπυθμζπμζ, πμο δεκ έπμοκ εθπίδα. Γζαηί, ακ πζζηεφμοιε υηζ
μ Ηδζμφξ πέεακε ηαζ ακαζηήεδηε, έηζζ ηαζ μ Θευξ αοημφξ πμο ημζιήεδηακ εα ημοξ θένεζ
ιαγί ημο ιε ημκ Ηδζμφ» (Θεζ. Α΄ 4:13-14).
«Δζφ πμο ενδκείξ ημκ κεηνυ πνέπεζ ιάθθμκ κα ενδκείξ ημκ αιανηςθυ, ηαζ
πενζζζυηενμ κα ενδκμφιε ημκ πμκδνυ, ημκ άπζζημ. Γζαηί ηθαζξ; Να ηθαζξ βζα έκα ζχια πμο
ημ εβηαηέθεζρε ημ πκεφια ημο, ηαεχξ πςνίζηδηε απυ ημκ Θευ» (ηεξόο Απγνπζηίλνο).

«Διείξ δεκ θοπμφιαζηε βζα ηδ ιεηάεεζδ ημο αβαπδιέκμο ιαξ, αθθά εηδδθχκμοιε
ηδκ πίζηδ ιαξ ηαζ επζεοιμφιε κα πάιε ηζ ειείξ υζμ ιπμνμφιε ζημκ Κφνζμ, εάκ ιαξ ηαθεί μ
ίδζμξ» (άγηνο Κππξηαλόο).
«Γζα ειέκα ημ κα γς είκαζ μ Υνζζηυξ, ηαζ ημ κα πεεάκς είκαζ ηένδμξ» (Φηιηππ. 1:21).
«Δάκ εέθμοιε κα ιδ θμαυιαζηε ημκ εάκαημ, αξ ηναηήζμοιε ημκ Υνζζηυ, δζυηζ υζμζ
έθηαζακ ζηδκ αθδεζκή ημζκςκία ιε ημκ Υνζζηυ δεκ εα βκςνίζμοκ ημκ εάκαημ, αθμφ δ
ζάνηα εα πεεάκεζ ιεκ, υιςξ δ γςή ημο πκεφιαημξ εα ιείκεζ» (άγηνο Ακβξόζηνο).
«Με ημκ εάκαημ θηάκμοιε ζηδκ αζχκζα ακάπαοζδ. Σζ ανίζημοιε ζημκ ηυζιμ, εηηυξ
απυ ημκ ζοκεπή πυθειμ ιε ημκ δζάαμθμ, ηδ θζθανβονία, ηδκ οπενδθάκεζα, ημκ εοιυ, ηδ
θζθαοηία, ηαζ, πάκς απ’ υθα, ημκ ζοκεπή αβχκα ιε ηα ζανηζηά πάεδ;» (άγηνο Κππξηαλόο)
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«Πζέγμιαζ

απυ ηα δφμ, ηαεχξ έπς ηδκ επζεοιία κα ακαπςνήζς ηαζ κα είιαζ ιε ημκ
Υνζζηυ· δζυηζ είκαζ πμθφ πενζζζυηενμ ηαθφηενμ» (Φηιηππ. 1:23).
«Όζμζ γμοκ ζηδ ζανηζηή απυθαοζδ θμαμφκηαζ ημκ εάκαημ, αθθά μζ θοπμφιεκμζ βζα
ηζξ αιανηίεξ ημοξ ημκ ακαιέκμοκ ηαζ απμννίπημοκ ημ ιίζμξ ηαζ ημκ εοιυ. Αοημί πμο γμοκ
ζημκ ηυζιμ ςξ μδμζπυνμζ, εημζιάγμοκ ημκ εαοηυ ημοξ ιε ηα απαναίηδηα εθυδζα βζα ημ
ηαλίδζ. ηέθκμοκ επάκς ημοξ εδζαονμφξ ημοξ ηαζ ακαιέκμοκ ιε θαπηάνα ηδ ζηζβιή ηδξ
ακαπχνδζδξ απυ αοηυ ημκ ηυζιμ (άγηνο Αβξαράη ν ύξνο).
«Αδεθθέ! Έθεβλε ημκ εαοηυ ζμο θέβμκηαξ: «Ο ηαζνυξ ηδξ ακαπχνδζήξ ιμο απυ ηδ

ζάνηα έθηαζε». Γζαηί πνμζημθθάζαζ ζηδ ιάηαζδ οπενδθάκεζα αοημφ ημο ηυζιμο;
Δνεφκδζε, ροπή ιμο, ημκ εαοηυ ζμο ηαζ ημίηαλε ζε πμζμ ηυζιμ εα παξ υηακ δζςπεείξ απυ ημ
ζχια ζμο» (Γεξνληηθό).
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تجىيشالزجال
Νεθξώζηκε αθνινπζία ησλ αλδξώλ
Ο Ιεξέαο, αθνύ ιέεη πξώηα ηελ πξνζεπρή ηεο Δπραξηζηίαο, κεηά ζπκηάδεη θαη ιέεη «Γόμα
Παηξί …», «Πάηεξ εκώλ …» θαη ηνλ πεληεθνζηό ςαικό. Ύζηεξα ιέεη ηα παξαθάησ ςαικηθά ρσξία:

Φαικόο 138:7-10
Πμφ κα πμνεοεχ ιαηνζά απυ ημ πκεφια ζμο, ηαζ πμφ κα πάς ιαηνζά απυ ημ
πνυζςπυ ζμο; Δάκ ακεαχ ζημκ μονακυ, εζφ είζαζ εηεί· ακ ηαηεαχ ζημκ άδδ, είζαζ πανχκ.
Δάκ πάνς ηα θηενά ιμο ηδκ αοβή ηαζ εβηαηαζηαεχ ζηζξ εζπαηζέξ ηδξ εαθάζζδξ, αηυια ηζ
εηεί εα ιε μδδβήζεζ ημ πένζ ζμο, ηαζ ημ δελί ζμο πένζ εα ιε ηναηάεζ βενά.
Φαικόο 118:175-176
Θα γήζεζ δ ροπή ιμο, ηαζ εα ζε αζκεί, ηαζ μζ ηνίζεζξ ζμο εα ιε αμδεμφκ.
Πενζπθακήεδηα ζακ παιέκμ πνυααημ· ακαγήηδζε ημκ δμφθμ ζμο, δζυηζ δεκ θδζιυκδζα ηζξ
εκημθέξ ζμο. Οζ μονακμί είκαζ ηαημζηία ημο Κονίμο ηαζ δ βδ είκαζ δχνμ ημο ζημοξ
ακενχπμοξ. Oζ κεηνμί δεκ ζε εοθμβμφκ Κφνζε, μφηε αοημί πμο ηαηεααίκμοκ ζημκ Άδδ. Αθθά
ειείξ μζ γχκηεξ ζε εοθμβμφιε, κοκ ηαζ αεί.
Φαικόο 116:1-9
Υαίνμιαζ πμο μ Κφνζμξ εζζάημοζε ηδ θςκή ηαζ ηζξ δεήζεζξ ιμο, πμο έηθζκε ημ αοηί
ημο πνμξ ειέκα· υζμ γς, εα ημκ επζηαθμφιαζ. Οζ πυκμζ ημο εακάημο ιε πενζηφηθςζακ, ηαζ
μζ ζηεκμπχνζεξ ημο άδδ ιε ανήηακ· εθίρδ ηαζ πυκμ ζοκάκηδζα. Καζ επζηαθέζηδηα ημ υκμια
ημο Κονίμο. Χ, Κφνζε, θφηνςζε ηδκ ροπή ιμο. Δθεήιμκαξ είκαζ μ Κφνζμξ, ηαζ δίηαζμξ ηαζ
εφζπθαπκμξ είκαζ μ Θευξ ιαξ. Ο Κφνζμξ δζαθοθάηηεζ ημοξ απθμφξ· ηαθαζπςνήεδηα, ηαζ ιε
έζςζε. Φοπή ιμο, επίζηνερε ζηδκ ακάπαοζή ζμο, αθμφ μ Κφνζμξ ζε εοενβέηδζε. Λφηνςζεξ
ηδκ ροπή ιμο απυ ημκ εάκαημ, ηα ιάηζα ιμο απυ δάηνοα, ηα πυδζα ιμο απυ μθίζεδια. Θα
πενπαηχ ιπνμζηά ζημκ Κφνζμ ζε βδ ακενχπςκ γςκηακχκ.
Ύζηεξα ιέεη:

Δοθμβήζηε ιε ζηδ ιεηάκμζά ιμο· ζοβπςνήζηε ιε, παηένεξ ιμο ηαζ αδεθθμί ιμο·
πνμζεοπδεείηε βζα ειέκα. Γυλα Παηνί ηαζ Τζχ ηαζ Αβίς Πκεφιαηζ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ
αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
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Δπηζηνιή πξνο Κνξηλζίνπο Α΄ (15:1-23)
αξ ηάκς βκςζηυ, αδεθθμί, ιε πμζμκ ηνυπμ ζαξ ηήνολα ημ εοαββέθζμ πμο ζαξ
ηήνολα, ημ μπμίμ ηαζ παναθάααηε, ζημ μπμίμ ηαζ ζηέηεζηε, δζά ημο μπμίμο ηαζ ζχγεζεε, ακ
ημ ηδνείηε, εηηυξ ηζ ακ πζζηέραηε ιάηαζα. Γζαηί, ηαηανπάξ, ζαξ πανέδςζα εηείκμ ημ μπμίμ
ηαζ πανέθααα, υηζ μ Υνζζηυξ πέεακε ελαζηίαξ ηςκ αιανηζχκ ιαξ ζφιθςκα ιε ηζξ βναθέξ, ηαζ
υηζ εάθηδηε, ηαζ υηζ ηδκ ηνίηδ διένα ακαζηήεδηε, ζφιθςκα ιε ηζξ βναθέξ, ηαζ υηζ
πανμοζζάζηδηε ζημκ Κδθά ηαζ έπεζηα ζημοξ δχδεηα· φζηενα πανμοζζάζηδηε ιία θμνά ζε
πάκς απυ πεκηαηυζζμοξ αδεθθμφξ, απυ ημοξ μπμίμοξ μζ πενζζζυηενμζ παναιέκμοκ ζηδ γςή
ιέπνζ ηχνα, ιενζημί υιςξ ημζιήεδηακ· έπεζηα πανμοζζάζηδηε ζημκ Ηάηςαμ, φζηενα ζε
υθμοξ ημοξ απμζηυθμοξ· ηαζ ζε ηεθεοηαίμ απ’ υθμοξ, πανμοζζάζηδηε ηαζ ζ’ ειέκα, ζακ ζε
έηηνςια. Γζαηί εβχ είιαζ μ εθάπζζημξ απυ ημοξ απμζηυθμοξ, μ μπμίμξ δεκ είιαζ άλζμξ κα
μκμιάγμιαζ απυζημθμξ, επεζδή ηαηαδίςλα ηδκ Δηηθδζία ημο Θεμφ· ιε ηδ πάνδ ημο Θεμφ
είιαζ υ,ηζ είιαζ, ηαζ δ πάνδ ημο ζ’ ειέκα δεκ απμδείπεδηε ιάηαζδ, αθθά ημπίαζα
πενζζζυηενμ απ’ υθμοξ αοημφξ, υπζ εβχ υιςξ, αθθά δ πάνδ ημο Θεμφ, πμο ήηακ ιαγί ιμο.
Δίηε θμζπυκ εβχ είηε εηείκμζ, έηζζ ηδνφηημοιε, ηαζ έηζζ πζζηέραηε. Ακ υιςξ ηδνφηηεηαζ υηζ
μ Υνζζηυξ ακαζηήεδηε απυ ημοξ κεηνμφξ, πχξ ιενζημί ακάιεζά ζαξ θέκε υηζ δεκ οπάνπεζ
ακάζηαζδ κεηνχκ; Κζ ακ δεκ οπάνπεζ ακάζηαζδ κεηνχκ, μφηε ηαζ μ Υνζζηυξ ακαζηήεδηε· ηζ
ακ μ Υνζζηυξ δεκ ακαζηήεδηε, ηυηε είκαζ ιάηαζμ ημ ηήνοβιά ιαξ, αθθά ηαζ δ πίζηδ ζαξ
είκαζ ιάηαζδ· απμδεζηκουιαζηε ιάθζζηα ρεοδμιάνηονεξ ημο Θεμφ, δζυηζ δχζαιε ιανηονία
βζα ημκ Θευ υηζ ακέζηδζε ημκ Υνζζηυ, ημκ μπμίμ δεκ ακέζηδζε, ακ, ηαε’ οπυεεζδ, μζ κεηνμί
δεκ ακαζηαίκμκηαζ. Γζαηί, ακ δεκ ακαζηαίκμκηαζ μζ κεηνμί, μφηε μ Υνζζηυξ ακαζηήεδηε.
Αθθά, ακ μ Υνζζηυξ δεκ ακαζηήεδηε, δ πίζηδ ζαξ είκαζ ιάηαζδ, ηαζ είζηε αηυια ιέζα ζηζξ
αιανηίεξ ζαξ. Δπμιέκςξ, ηζ αοημί πμο ημζιήεδηακ εκ Υνζζηχ, πάεδηακ. Ακ ζ’ αοηή ηδ γςή
απθχξ εθπίγμοιε ζημκ Υνζζηυ, είιαζηε εθεεζκυηενμζ απυ υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ. Μα ηχνα
ιυθζξ, μ Υνζζηυξ ακαζηήεδηε απυ ημοξ κεηνμφξ, έβζκε δ απανπή αοηχκ πμο έπμοκ ημζιδεεί.
Δπεζδή δδθαδή ιε άκενςπμ ήνεε μ εάκαημξ, έηζζ ηαζ ιε άκενςπμ δ ακάζηαζδ ηςκ κεηνχκ.
Γζυηζ, υπςξ υθμζ πεεαίκμοκ θυβς ζοββέκεζαξ ιε ημκ Αδάι, έηζζ ηαζ υθμζ εα γςμπμζδεμφκ,
ενπυιεκμζ ζε ζοββέκεζα ιε ημκ Υνζζηυ· Καεέκαξ ζφιθςκα ιε ηδ δζηή ημο ηάλδ· μ Υνζζηυξ
είκαζ δ απανπή, έπεζηα υζμζ είκαζ ημφ Υνζζημφ, ζηδκ πανμοζία ημο. Η ράξε ηνπ Θενύ
Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 64:5
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Μαηάνζμξ είκαζ εηείκμξ ημκ μπμίμ ελέθελεξ, ηαζ ημκ πήνεξ ημκηά ζμο· εα ηαημζηεί
ζηζξ αοθέξ ζμο. Θα πμνηάζμοιε απυ ηα αβαεά ημο μίημο ζμο· άβζμξ μ καυξ ζμο. Άημοζέ
ιαξ, Θεέ ςηήνα ιαξ, εθπίδα υθςκ ηςκ μνίςκ ηδξ βδξ. Αιιεινύηα.
Δπαγγέιην θαηά Ισάλλελ (5:19-29)
Ο Ηδζμφξ απμηνίεδηε ηαζ ημοξ είπε: «αξ δζααεααζχκς απυθοηα υηζ δεκ ιπμνεί μ
Τζυξ κα ηάκεζ απυ ιυκμξ ημο ηίπμηε, ακ δεκ αθέπεζ ημκ Παηένα κα ημ ηάκεζ αοηυ· βζαηί υζα
ηάκεζ εηείκμξ, αοηά, πανυιμζα, ηάκεζ ηαζ μ Τζυξ. Ο Παηέναξ αβαπάεζ ημκ Τζυ, ηαζ ημο
δείπκεζ υθα υζα αοηυξ ηάκεζ, ηαζ ιεβαθφηενα ένβα εα ημο δείλεζ, χζηε εζείξ κα εαοιάγεηε.
Γζαηί, υπςξ μ Παηέναξ ακαζηαίκεζ ημοξ κεηνμφξ ηαζ ημοξ γςμπμζεί, έηζζ ηαζ μ Τζυξ υπμζμοξ
εέθεζ γςμπμζεί. Κζ μφηε μ Παηέναξ ηνίκεζ ηακέκακ, αθθά ζημκ Τζυ έδςζε υθδ ηδκ ηνίζδ,
χζηε υθμζ κα ηζιμφκ ημκ Τζυ υπςξ ηζιμφκ ημκ Παηένα. Όπμζμξ δεκ ηζιάεζ ημκ Τζυ, δεκ ηζιάεζ
ημκ Παηένα πμο ημκ απέζηεζθε. αξ αεααζχκς απυθοηα υηζ εηείκμξ πμο αημφεζ ημκ θυβμ ιμο
ηαζ πζζηεφεζ ζ’ αοηυκ πμο ιε απέζηεζθε, έπεζ αζχκζα γςή, ηαζ δεκ ένπεηαζ ζε ηνίζδ, αθθά
έπεζ ήδδ ιεηααεί απυ ημκ εάκαημ ζηδ γςή. αξ αεααζχκς απυθοηα υηζ ένπεηαζ χνα, ηαζ είκαζ
ήδδ ηχνα, πμο μζ κεηνμί εα αημφζμοκ ηδ θςκή ημο Τζμφ ημο Θεμφ, ηαζ εηείκμζ πμο άημοζακ
εα γήζμοκ. Γζαηί, υπςξ αηνζαχξ μ Παηέναξ έπεζ ιέζα ημο γςή, έηζζ έδςζε ηαζ ζημκ Τζυ κα
έπεζ ιέζα ημο γςή. Καζ ημο έδςζε ελμοζία κα απμθαίκεηαζ, επεζδή είκαζ Τζυξ ακενχπμο.
Μδκ απμνείηε βζ’ αοηυ, επεζδή ένπεηαζ χνα ηαηά ηδκ μπμία υθμζ υζμζ είκαζ ιέζα ζηα
ικήιαηα εα αημφζμοκ ηδ θςκή ημο, ηαζ εα αβμοκ έλς εηείκμζ πμο έπναλακ ηα αβαεά, βζα
ακάζηαζδ γςήξ, υζμζ υιςξ έπναλακ ηα θαφθα, βζα ακάζηαζδ ηνίζδξ. Γόμα ζνη Κύξηε.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη:

Δζξ ημ υκμια ηδξ Αβίαξ Σνζάδμξ […].
Μεηά ιέεη ηελ αθόινπζε ςαικσδία ζε ήρν Αδάκ:

Ο Ιεξέαο:
Σδκ ροπή βζα πάνδ ηδξ μπμίαξ ζοβηεκηνςεήηαιε ζήιενα, Κφνζε, ακάπαοζέ ηδ ζηδ
Βαζίθεζα ηςκ μονακχκ. Άκμζλέ ηδξ, Κφνζε, ηζξ πφθεξ ημο μονακμφ ηαζ δέλμο ηδ ηαηά ημ
ιέβα ζμο έθεμξ. Άκμζλέ ηδξ, Κφνζε, ηδκ πφθδ ηδξ δζηαζμζφκδξ, βζα κα εζζέθεεζ ηαζ κα
εοθνακεεί εηεί. Άκμζλέ ηδξ, Κφνζε, ηδκ πφθδ ημο Παναδείζμο, υπςξ ηδκ άκμζλεξ ζημκ εη
δελζχκ ζμο θδζηή. Άκμζλέ ηδξ, Κφνζε, ηδκ πφθδ ηδξ Βαζζθείαξ, χζηε κα είκαζ ζηδκ ημζκςκία
υθςκ ηςκ αβίςκ. Άκμζλέ ηδξ, Κφνζε, ηδκ πφθδ ηδξ ακαπαφζεςξ, χζηε κα ράθθεζ ιαγί ιε
υθμοξ ημοξ αββέθμοξ ηαζ κα αλζςεεί κα δεζ ημκ Πανάδεζζμ ηδξ ηνοθήξ. Αξ εζζαβάβμοκ ηδκ
ροπή αοηή μζ άββεθμζ ημο θςηυξ ζηδκ αζχκζα γςή, ηαζ αξ ακαπαφεηαζ ζημκ ηυθπμ ηςκ
παηένςκ ιαξ Ααναάι, Ηζαάη ηαζ Ηαηχα. οβπχνδζέ ηδξ ηζξ αιανηίεξ πμο έηακε ιε βκχζδ ή
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ιε άβκμζα, δζυηζ εζφ, Κφνζε, βκςνίγεζξ ηδκ αδοκαιία ηδξ ακενςπυηδηαξ ηαζ ηδκ αηέθεζά ηδξ.
Πθμφηζζε ιε ημ έθευξ ζμο υθμοξ ημοξ μζηείμοξ ηαζ ζοββεκείξ ημο ζπζηζμφ ηδξ· δχζε ημοξ
οπμιμκή ηαζ πάνζζέ ημοξ αβαεή μονάκζα ακηαιμζαή. Αξ είκαζ ημ έθεμξ ηαζ δ αμήεεζά ζμο ιε
ημκ θαυ ζμο. Υμνήβδζέ ιαξ ηδκ αηαναλία. ηενέςζέ ιαξ ζηδκ μνευδμλδ πίζηδ. Αξ είζαζ βζα
ειάξ ημοξ πζζημφξ μ κζηδηήξ. ε πνμζηοκμφιε, Υνζζηέ, ιαγί ιε ημκ πακάβαεμ Παηένα ζμο
ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, δζυηζ ήνεεξ ηαζ ιαξ έζςζεξ.
Οη ςάιηεο ιέλε:

Γζα υθα αοηά ημκ δμλμθμβμφιε.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο κηθξέο επρέο, ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο, θαη θαηόπηλ ηελ
παξαθάησ επρή:

Ο Ιεξέαο:
Αζχκζε Θεέ, πακημβκχζηδ, πμο βκςνίγεζξ ηα ηνοθά πνμημφ θακενςεμφκ· πμο έθενεξ
ηα πάκηα απυ ηδκ ακοπανλία ζηδκ φπανλδ· πμο έπεζξ ηδκ ελμοζία ηδξ γςήξ ηαζ ημο εακάημο·
πμο ηαηένπεζαζ ζηζξ πφθεξ ημο Άδδ ηαζ ακένπεζαζ ηαζ πάθζ· δ δδιζμονβία ημο ακενχπμο
έβζκε ιε ημ εαοιαζηυ ζμο ιοζηήνζμ, Γέζπμηα· ιοζηήνζμ είκαζ ηαζ δ δζάθοζδ ηςκ εκ πνυκς
δδιζμονβδιάηςκ ζμο ηαζ δ αζχκζα ακάζηαζή ημοξ. Δζέκα μιμθμβμφιε ιε ηάεε πανά ζε
ηάεε πενίζηαζδ, βζα ηδκ είζμδυ ιαξ ζημκ ηυζιμ αοηυ ηαζ βζα ηδκ έλμδυ ιαξ ιε ηδκ εθπίδα
ηδξ ακαζηάζεςξ. Γμλάγμοιε ηδ θακένςζδ ημο Υνζζημφ ζμο ηαζ ηδκ οζμεεζία πμο ιαξ
έδςζεξ δζ’ αοημφ, μ μπμίμξ δέπεδηε κα ηαπεζκςεεί οπμιέκμκηαξ ημοξ πυκμοξ ιαξ ηαζ ιαξ
ακέζηδζε ιαγί ημο ζηδκ απάεεζα. Γέλμο, Κφνζε, αοηή ηδκ αβκή παναηαηαεήηδ, ηδκ ροπή
ημο δμφθμο ζμο [...]· θφθαλέ ηδ ζηδκ ακάπαοζδ, ιέπνζ ηδκ ακάζηαζδ ηαζ ηδ Γεοηένα
Πανμοζία ημο Υνζζημφ ζμο, ζημοξ ηυθπμοξ ηςκ αβίςκ παηένςκ ιαξ Ααναάι, Ηζαάη ηαζ
Ηαηχα, εηεί υπμο έθοβε μ πυκμξ ηδξ ηανδζάξ, δ εθίρδ ηαζ μ ζηεκαβιυξ. Δάκ αιάνηδζε
εκχπζυκ ζμο, ζοβπχνδζέ ημκ· αξ θφβεζ ιαηνζά ημο ηάεε ηζιςνία, δζυηζ δεκ δδιζμφνβδζεξ
ημκ άκενςπμ βζα ηδκ απχθεζα, αθθά βζα ηδ γςή. Ακάπαοζέ ημκ ζημκ ηυπμ εηείκμ, ηαζ
εημίιαζε ηαζ ειάξ πμο ανζζηυιαζηε εδχ. Αλίςζέ ιαξ κα ζε θαηνεφμοιε πςνίξ
πενζζπαζιμφξ, ηαζ πανδβυνδζε υζμοξ οπμθένμοκ. Βμήεδζε υζμοξ άθδζε πίζς ηαζ
ζοκηήνδζε ηα μνθακά ημο. Όζμοξ ζοβηεκηνχεδηακ ηαζ ζοιιεηείπακ ζηδ εθίρδ εθέδζέ ημοξ
ηαζ εοθυβδζέ ημοξ· δχζε ημοξ μονάκζμ ιζζευ ζημοξ αζχκεξ· δζυηζ είζαζ εθεήιςκ ηαζ
μζηηίνιςκ, ηαζ ζ’ εζέκα ακαπέιπμοιε ηδ δυλα, ηδκ ηζιή ηαζ ηδκ πνμζηφκδζδ, ζημκ Παηένα,
ημκ Τζυ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ο Λαόο ιέεη ην «Πάηεξ εκώλ …», θαη θαηόπηλ ν Ιεξέαο ιέεη ηελ άθεζε ηνπ Τηνύ. Μεηά ηνλ
εληαθηαζκό ηνπ θεθνηκεκέλνπ ιέεη ηελ παξαθάησ επρή επάλσ από ηνλ ηάθν:

Ο Ιεξέαο:
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Γέζπμηα Κφνζε Πακημηνάημν, Παηένα ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ
Υνζζημφ, παναηαθμφιε ηδκ αβαευηδηά ζμο, θζθάκενςπε, βζα ημκ δμφθμ ζμο […], μ μπμίμξ
ελήθεε απυ ηδ ζάνηα ημο, χζηε κα ημκ οπμδεπεμφκ μ άββεθμξ ημο εθέμοξ ηαζ μ άββεθμξ ηδξ
δζηαζμζφκδξ, βζα κα ζμο ημκ πνμζθένμοκ απαθθαβιέκμ απυ ημκ θυαμ. οβπχνδζέ ηάεε
αιανηία ηδξ βθχζζαξ, ηάεε ακμιία· αξ θφβμοκ ιαηνζά ημο μζ θμαενμί οπδνέηεξ ηδξ
ζοημθακηίαξ· αξ παφζεζ δ δφκαιδ ημο επενμφ· αξ ηαηαζηναθεί ημ ζηυια ημο δνάημο· αξ
ηθείζεζ ημ ζηυια ημο θζμκηανζμφ· αξ δζαζημνπζζημφκ ηα αηάεανηα πκεφιαηα· αξ ζαήζεζ ημ
πον ημο Άδδ· αξ δζοπάζμοκ ηα αημίιδηα ζημοθήηζα· αξ θςηζζηεί ημ ααεφ ζημηάδζ· αξ
πμνεοεμφκ ιπνμζηά ημο μζ άββεθμζ ημοξ θςηυξ· αξ ακμίλμοκ βζ’ αοηυκ μζ πφθεξ ηδξ
δζηαζμζφκδξ· αξ είκαζ ιέημπμξ υθςκ ηςκ μονακίςκ ηαβιάηςκ. Δζζάβαβέ ημκ ζημκ Πανάδεζζμ
ηδξ ηνοθήξ· ενέρε ημκ απυ ημ δέκηνμ ηδξ γςήξ· ακάπαοζέ ημκ ζημοξ ηυθπμοξ ηςκ παθαζχκ
παηένςκ ιαξ Ααναάι, Ηζαάη ηαζ Ηαηχα, ζημκ Πανάδεζζυ ζμο. Όπςξ ειείξ γδημφιε βζ’
αοηυκ εδχ, αξ ιαξ εοιδεεί ηαζ αοηυξ εηεί, ιε ηδ πάνδ, ημοξ μζηηζνιμφξ ηαζ ηδ θζθακενςπία
ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Κονίμο ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ
ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια,
κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηελ άθεζε ηνπ Τηνύ θαη νινθιεξώλεη κε ηελ επινγία.
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تجىيش الىظاء
Νεθξώζηκε αθνινπζία ησλ γπλαηθώλ

Ο Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή ηεο Δπραξηζηίαο. Καηόπηλ ζπκηάδεη, ιέεη «Γόμα Παηξί …», «Πάηεξ
εκώλ …», ηνλ πεληεθνζηό ςαικό θαη, ηέινο, ηα αθόινπζα:

Φαικόο 102:1-4
Να εοθμβείξ, ροπή ιμο, ημκ Κφνζμ, ηαζ ηάεε ηζ πμο είκαζ ιέζα ιμο, ημ άβζμ υκμιά
ημο. Να εοθμβείξ, ροπή ιμο, ημκ Κφνζμ, ηαζ κα ιδκ λεπκάξ υθεξ ηζξ εοενβεζίεξ ημο· εηείκμο
πμο ζοβπςνεί υθεξ ηζξ ακμιίεξ ζμο, εηείκμκ πμο εεναπεφεζ υθεξ ηζξ αννχζηζεξ ζμο, εηείκμκ
πμο θοηνχκεζ απυ ηδ θεμνά ηδ γςή ζμο, εηείκμκ πμο ζε ζηεθακχκεζ ιε έθεμξ ηαζ
μζηηζνιμφξ.
Φαικόο 113:24-26
ημκ Κφνζμ ακήηεζ μ μονακυξ ηςκ μονακχκ, ηαζ πάνζζε ηδ βδ ζηα ηέηκα ηςκ
ακενχπςκ. Οζ κεηνμί δεκ ζε οικμφκ, μφηε υθμζ υζμζ ηαηεααίκμοκ ζημκ άδδ, αθθά ειείξ μζ
γςκηακμί ζε εοθμβμφιε, Κφνζε, απυ ηχνα ηαζ βζα πάκηα.
Φαικόο 119
Ζ ροπή ιμο πμεεί ηδ ζςηδνία ζμο, ηαζ ζημκ θυβμ ζμο εθπίγς. ηδνίπεδηα ζηα
θυβζα ζμο. Ζ ροπή ιμο είκαζ πάκημηε ζηα πένζα ζμο ηαζ δεκ λέπαζα ημ κυιμ ζμο. Δπίαθερε
ζ’ ειέκα ηαζ εθέδζέ ιε· ηα πυδζα ιμο πμνεφμκηαζ ηαηά ημκ θυβμ ζμο. Ζ ροπή ιμο γεζ, ζε
οικεί· μζ εκημθέξ ζμο ιε αμδεμφκ.
Ύζηεξα ιέεη:

Γχζηε ιμο ηδκ εοθμβία ζαξ, παηένεξ ηαζ αδεθθμί· ζοβπςνείζηε ιε εκ ιεηακμία ηαζ
πνμζεοπδεείηε βζα ειέκα. Γυλα Παηνί ηαζ Τζχ ηαζ Αβίς Πκεφιαηζ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ
αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
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Δπηζηνιή πξνο Κνξηλζίνπο Α΄ (15:39-50)
Κάεε ζάνηα δεκ είκαζ δ ίδζα ζάνηα, αθθά άθθδ ιεκ είκαζ δ ζάνηα ηςκ ακενχπςκ,
άθθδ δ ζάνηα ηςκ ηηδκχκ, άθθδ δε δ ζάνηα ηςκ πηδκχκ, ηαζ άθθδ ηςκ ρανζχκ. Τπάνπμοκ
ηαζ ζχιαηα επμονάκζα, ηαζ ζχιαηα επίβεζα· άθθδ υιςξ είκαζ δ θάιρδ ηςκ επμονακίςκ ηαζ
άθθδ δ θάιρδ ηςκ επζβείςκ. Άθθδ είκαζ δ θάιρδ ημο δθίμο, άθθδ δ θάιρδ ηδξ ζεθήκδξ ηαζ
άθθδ δ θάιρδ ηςκ αζηένςκ· βζαηί αζηένζ απυ αζηένζ δζαθένεζ ζηδ θάιρδ. Έηζζ ηαζ δ
ακάζηαζδ ηςκ κεηνχκ: πένκεηαζ ιε θεμνά, ακαζηαίκεηαζ ιε αθεανζία· ζπένκεηαζ πςνίξ
ηζιή, ακαζηαίκεηαζ ιε δυλα· ζπένκεηαζ ιε αζεέκεζα, ακαζηαίκεηαζ ιε δφκαιδ· ζπένκεηαζ ςξ
ζχια γςζηυ, ακαζηαίκεηαζ ςξ ζχια πκεοιαηζηυ. Ακ οπάνπεζ ζχια γςζηυ, οπάνπεζ ηαζ ζχια
πκεοιαηζηυ. Έηζζ, ελάθθμο, είκαζ βναιιέκμ: «Ο πνχημξ άκενςπμξ, μ Αδάι, ‘‘έβζκε ςξ ροπή
πμο γεζ’’»· μ έζπαημξ Αδάι έβζκε ςξ πκεφια πμο γςμπμζεί. Όιςξ, υπζ πνχηα ημ πκεοιαηζηυ,
αθθά ημ γςζηυ, έπεζηα ημ πκεοιαηζηυ. Ο πνχημξ άκενςπμξ είκαζ απυ ηδ βδ, πςιάηζκμξ, μ
δεφηενμξ άκενςπμξ, μ Κφνζμξ, απυ ημκ μονακυ. Όπςξ ήηακ μ πςιάηζκμξ, ηέημζμζ είκαζ ηαζ μζ
πςιάηζκμζ, ηαζ υπςξ είκαζ μ επμονάκζμξ, ηέημζμζ εα είκαζ ηαζ μζ επμονάκζμζ· ηαζ ηαεχξ
θμνέζαιε ηδκ εζηυκα ημο πςιάηζκμο, εα θμνέζμοιε ηαζ ηδκ εζηυκα ημο επμονάκζμο. Σμφημ
ζαξ θές, αδεθθμί, υηζ δ ζάνηα ηαζ ημ αίια δεκ ιπμνμφκ κα ηθδνμκμιήζμοκ ηδ ααζζθεία ημο
Θεμφ, μφηε δ θεμνά ηθδνμκμιεί ηδκ αθεανζία. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’
εκάο. Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 116: 7
Δπίζηνερε, ροπή ιμο, ζημκ ηυπμ ηδξ ακαπαφζεχξ ζμο, δζυηζ μ Κφνζμξ ζε
εοενβέηδζε. Κφνζε ζχζεκ ηδ ροπή ιμο. Δθεήιςκ ηαζ δίηαζμξ είκαζ μ Κφνζμξ. Αιιεινύηα.
Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίνλ (26:6-13)
Όηακ μ Ηδζμφξ ανζζηυηακ ζηδ Βδεακία, ζημ ζπίηζ ημο θεπνμφ ίιςκα, ήνεε ημκηά
ημο ιζα βοκαίηα πμο είπε έκα αθάααζηνμ απυ πμθφηζιμ ιφνμ, ηαζ ημ έποκε μθυηθδνμ επάκς
ζημ ηεθάθζ ημο εκχ ηαευηακ ζημ ηναπέγζ. Οζ ιαεδηέξ ημο, αθέπμκηάξ ημ, αβακάηηδζακ,
θέβμκηαξ: «Πνμξ ηζ αοηή δ ζπαηάθδ; Σμ ιφνμ αοηυ ιπμνμφζε κα πμοθδεεί ζε ιεβάθδ ηζιή
ηαζ κα δμεεί ζημοξ θηςπμφξ». Καεχξ μ Ηδζμφξ ημ ηαηάθααε, ημοξ είπε: «Γζαηί εκμπθείηε ηδ
βοκαίηα; Καθυ ένβμ έηακε ζ’ ειέκα. Σμοξ θηςπμφξ ημφξ έπεηε πάκημηε ιαγί ζαξ, ειέκα
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υιςξ δεκ ιε έπεηε πάκημηε· άθθςζηε, εηείκδ, πφκμκηαξ ημφημ ημ ιφνμ επάκς ζημ ζχια ιμο,
ημ έηακε βζα ημκ εκηαθζαζιυ ιμο. αξ αεααζχκς υηζ, υπμο ηδνοπεεί ημ εοαββέθζμ αοηυ ζημκ
ηυζιμ υθμ, εα θέβεηαζ, ζε ακάικδζή ηδξ, ηαζ αοηυ πμο εηείκδ έπναλε. Γόμα ζνη, Κύξηε.
Ύζηεξα νη ςάιηεο ιέλε ηελ ςαικσδία (ζει. 116).
Αθνινύζσο ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο κηθξέο επρέο, ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο, θαη κεηά ηελ
παξαθάησ επρή:

Ο Ιεξέαο:
Οθμηθδνχεδηε αθδεχξ ημ αιέηνδημ έθευξ ζμο, ηαζ ηα θυβζα ζμο δεκ ιαηαζχεδηακ,
πακημηνάημνα Παηένα ημο ςηήνα ηαζ Θεμφ ηαζ Βαζζθέα ιαξ Υνζζημφ. Δίζαζ δ γςή ιαξ, δ
αμήεεζά ιαξ, δ εεναπεία ιαξ ηαζ μ ζςηήναξ ιαξ, Κφνζε Ηδζμφ, πμο ήνεεξ ηαζ ιαξ έζςζεξ
απυ ηζξ παβίδεξ ημο εακάημο ιε ημκ γςμπμζυ ζμο εάκαημ, ακαηαίκζζεξ ηδ γςή ιαξ ιε ηδκ
ακάζηαζή ζμο απυ ημοξ κεηνμφξ, ιαξ πάνζζεξ ημκ αννααχκα ηδξ ακαζηάζεςξ, ηαηέζηνερεξ
ημ πζηνυ αβηάεζ ιε ημκ ηαονυ ζμο, εκχ δεκ εεχνδζεξ αίζπμξ ημ Πάεμξ ζμο, δζυηζ βζα πάνδ
ιαξ ηαπεζκχεδηεξ ηαζ ιαξ έζςζεξ. ε πνμζηοκμφιε ιαγί ιε ημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια.
Κθίκμοιε ζ’ εζέκα ηα ηεθάθζα ιαξ ςξ οπδνέηεξ ηαζ θεζημονβμί ηςκ ζενχκ ζμο
πνμζηαβιάηςκ· δζυηζ ιε ηδκ εκημθή ζμο ηαζ ηδ δφκαιή ζμο έκςζεξ ηδκ ροπή ιαξ ιε ηδ
ζάνηα χζηε κα οπμιέκμοιε ζηδκ πανμφζα γςή ηα πάεδ, ηζξ εθίρεζξ ηαζ ημκ ζδνχηα ημο
πνμζχπμο, ηδ ζοκέπεζα ηδξ αιανηίαξ. ε οικμφιε ιε ραθιμφξ εοθνμζφκδξ βζα υθα ζμο ηα
ένβα. Ζ πθεονά πμο εθήθεδ απυ ημκ άκενςπμ έθενε ηδκ ακμιία ζημ βέκμξ ιαξ, εζφ υιςξ
πνμκυδζεξ ηαζ ημκ ζοβπχνδζεξ ιε ημκ ιμκμβεκή ζμο Τζυ, μ μπμίμξ ήηακ ζηδ ιήηνα
πανεέκμο ιδηέναξ ηαζ ηαηάνβδζε ηδκ ηαηάνα ηδξ ηαηαηνίζεςξ, ηαζ ακαηαίκζζε ηδ θφζδ
ιαξ. Κθίκμοιε υθμζ ζ’ εζέκα ηα πνυζςπά ιαξ βζα ηδ δμφθδ ζμο […], δ μπμία ημζιήεδηε ηαζ
επέζηνερε ζηδ βδ, ημ δζηυ ηδξ ηυπμ, εκχ δ ροπή ηδξ επέζηνερε ζ’ εζέκα. ε παναηαθμφιε,
θζθάκενςπε εθεήιμκ, κα ηδκ εθεείξ πάκημηε, κα ηδκ ακαπαφζεζξ, κα ηδξ ζοβπςνήζεζξ ηαζ κα
αβκμήζεζξ ηζξ πμθθέξ ηδξ ακμιίεξ· δζυηζ δεκ δδιζμφνβδζεξ ημκ άκενςπμ βζα ημ ηαηυ αθθά
βζα ημ αβαευ. Έηζζ, ηχνα ζηέηεηαζ ιπνμζηά ζημ αήια ημο Υνζζημφ ζμο, βζα κα απμθαφζεζ
ηδκ ακάπαοζδ, ηδκ ακαημφθζζδ ηαζ ηδ πανά. Πανδβυνδζε ημοξ ζοββεκείξ, ακάενερε ηα
μνθακά ηδξ, εοθυβδζε υζμοξ είκαζ ιαγί ιαξ ηχνα ηαζ ζοιιεηέπμοκ ζηδ εθίρδ, ηαζ δχζε
ημοξ μονάκζμ ιζζευ ηαζ αβαευ ηθήνμ ζηδ Βαζίθεζα ζμο· δζυηζ υθμζ ζ’ εζέκα εα ένεμοκ.
Φφθαλε ηαζ ακάπαοζε ηδκ παναηαηαεήηδ ηδξ δμφθδξ ζμο, Κφνζε· δζυηζ είζαζ μ έκαξ ηαζ
ιμκαδζηυξ, μ αθδεζκυξ, ιαγί ιε ημκ ιμκμβεκή ζμο Τζυ, ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ ημκ Κφνζυ ιαξ, ηαζ
ημ γςμπμζυ μιμμφζζμ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ν Λαόο ιέεη ην «Πάηεξ εκώλ …». Καηόπηλ ν Ιεξέαο ιέεη ηελ άθεζε ηνπ Τηνύ, ην
«Κύξηε ειέεζνλ» 41 θνξέο, θαη, αθνύ εληαθηαζηεί ε ζνξόο, εάλ ζειήζεη ν Ιεξέαο κπνξεί λα πεη ηελ
επρή ηνπ εληαθηαζκνύ (ζει.). Ύζηεξα νινθιεξώλεη κε ηελ άθεζε θαη ηελ επινγία.
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تجىيش االطفال
Νεθξώζηκε αθνινπζία ησλ αγνξηώλ
Ο Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή ηεο Δπραξηζηίαο, θαη θαηόπηλ ζπκηάδεη. Μεηά ιέεη «Γόμα Παηξί …»,
«Πάηεξ εκώλ …», ηνλ πεληεθνζηό ςαικό θαη, ηέινο, ηα αθόινπζα:

Φαικόο 26:9-11
Γίκε αμδευξ ιμο· ιδ ιε απμδζχλεζξ ηαζ ιδ ιε εβηαηαθείρεζξ, Θεέ ςηήνα ιμο. Ο
παηέναξ ιμο ηαζ δ ιδηένα ιμο ιε εβηαηέθεζρακ, μ Κφνζμξ υιςξ ιε πνμζδέπεδηε. Γίδαλέ ιε,
Κφνζε, ημκ δνυιμ ζμο, ηαζ μδήβδζέ ιε ζε ίζζμ δνυιμ, ελαζηίαξ ηςκ επενχκ ιμο.
Φαικόο 64:5-6
Μαηάνζμξ είκαζ εηείκμξ ημκ μπμίμ επέθελεξ ηαζ ημκ πήνεξ ημκηά ζμο· εα ηαημζηεί
ζηζξ αοθέξ ζμο. Θα πμνηάζμοιε απυ ηα αβαεά ημο μίημο ζμο. Ο καυξ ζμο είκαζ άβζμξ, άλζμξ
εαοιαζιμφ δζηαίςξ. Ο Κφνζμξ ζχγεζ ηζξ ροπέξ ηςκ δμφθςκ ημο ηαζ δεκ εα ιεηακζχζμοκ
υζμζ ζηδνίγμκηαζ ζε Αοηυκ.
Φαικόο 114:5-7
χζε, Κφνζε, ηδ ροπή ιμο. Ο Κφνζμξ είκαζ μζηηίνιςκ ηαζ δίηαζμξ, ηαζ μ Θευξ ιαξ
εθεεί. Ο Κφνζμξ είκαζ θφθαηαξ ηςκ κδπίςκ· ηαπεζκχεδηα ηαζ ιε έζςζε. ηδ ζηεκμπχνζα
ιμο ηάθεζα ημκ Κφνζμ ηαζ άημοζε ηδ θςκή ιμο ηαζ ιε έαβαθε ζε εονοπςνία.
Ύζηεξα ιέεη:

Γχζηε ιμο ηδκ εοθμβία ζαξ, παηένεξ ηαζ αδεθθμί· ζοβπςνείζηε ιε εκ ιεηακμία ηαζ
πνμζεοπδεείηε βζα ειέκα. Γυλα Παηνί ηαζ Τζχ ηαζ Αβίς Πκεφιαηζ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ
αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ. Δοθμβδιέκμξ μ Κφνζμξ, πμο θςηίγεζ ηάεε άκενςπμ πμο ένπεηαζ
ζημκ ηυζιμ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Δπηζηνιή πξνο Θεζζαινληθείο Α΄ (4:13-18)
Γεκ εέθς κα αβκμείηε, αδεθθμί, ζπεηζηά ιε υζμοξ έπμοκ ημζιδεεί, χζηε κα ιδ
θοπάζηε, υπςξ ηαζ μζ οπυθμζπμζ, πμο δεκ έπμοκ εθπίδα. Γζαηί, ακ πζζηεφμοιε υηζ μ Ηδζμφξ
πέεακε ηαζ ακαζηήεδηε, έηζζ ηαζ μ Θευξ, αοημφξ πμο ημζιήεδηακ, εα ημοξ θένεζ δζά ημο
Ηδζμφ ιαγί ημο. Αοηυ ζαξ ημ θές ιε θυβμ ημο Κονίμο, υηζ ειείξ πμο γμφιε, υζμζ
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απμιέκμοιε βζα ηδκ πανμοζία ημο Κονίμο, δεκ εα πνμθάαμοιε αοημφξ πμο ημζιήεδηακ·
δζυηζ μ ίδζμξ μ Κφνζμξ εα ηαηέαεζ απυ ημκ μονακυ ιε πνυζηαβια, ιε θςκή ανπαββέθμο ηαζ
ιε ζάθπζββα Θεμφ, ηζ αοημί πμο πέεακακ εκ Υνζζηχ εα ακαζηδεμφκ πνχηα· έπεζηα, ειείξ
πμο γμφιε, υζμζ απμιέκμοιε, εα ανπαπημφιε ιαγί ημοξ, ηαοηυπνμκα, ιε ζφκκεθα, βζα κα
ζοκακηδεμφιε ιε ημκ Κφνζμ ζημκ αένα· έηζζ, εα είιαζηε πάκημηε ιαγί ιε ημκ Κφνζμ.
Λμζπυκ, κα πανδβμνείηε μ έκαξ ημκ άθθμκ ιε ηα θυβζα αοηά. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο
έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 26:10, 114:6
Ο παηέναξ ιμο ηαζ δ ιδηένα ιμο ιε εβηαηέθεζρακ, μ Κφνζμξ υιςξ ιε πνμζδέπεδηε. Ο
Κφνζμξ είκαζ θφθαηαξ ηςκ κδπίςκ· ηαπεζκχεδηα ηαζ ιε έζςζε.
Δπαγγέιην θαηά Λνπθάλ (7:11-16)
Συηε μ Ηδζμφξ πμνεουηακ ζε ιζα πυθδ πμο μκμιαγυηακ Ναΐκ, ηαζ ιαγί ημο
πμνεφμκηακ ανηεημί απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο ηαζ ιεβάθμ πθήεμξ. Όηακ πθδζίαζε ζηδκ πφθδ
ηήξ πυθδξ, κα! θενυηακ έλς έκαξ κεηνυξ, μ μπμίμξ ήηακ ιμκαπμβζυξ βζα ηδ ιδηένα ημο· αοηή
ήηακ πήνα, ηαζ έκα ιεβάθμ πθήεμξ απυ ηδκ πυθδ ήηακ ιαγί ηδξ. Βθέπμκηάξ ηδκ μ Κφνζμξ, ηδ
ζπθαπκίζηδηε, ηαζ ηδξ είπε: «Μδκ ηθαζξ». Καζ πθδζζάγμκηαξ, άββζλε ημ θένεηνμ, ηαζ εηείκμζ
πμο ημ αάζηαγακ ζηάεδηακ, ηαζ είπε: «Νεακίζηε, ζε ζέκα θές, ζήης επάκς». Καζ μ κεηνυξ
ακαηάεδζε ηαζ άνπζζε κα ιζθάεζ, ηαζ ημκ έδςζε ζηδ ιδηένα ημο. Φυαμξ ημφξ ηαηέθααε
υθμοξ, ηαζ δυλαγακ ημκ Θευ θέβμκηαξ υηζ έκαξ ιεβάθμξ πνμθήηδξ μνεχεδηε ακάιεζά ιαξ,
ηαζ υηζ μ Θευξ επζζηέθεδηε ημκ θαυ ημο. Γόμα ζνη, Κύξηε.
Ύζηεξα ιέγνληαη ηα κεηά ην Δπαγγέιην θαη ε Φαικσδία (ζει 116 ). Καηόπηλ ν Ιεξέαο ιέεη ηηο
ηξεηο κηθξέο επρέο, ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο, θαη αθνινύζσο ηελ παξαθάησ επρή:

Ο Ιεξέαο:
Aθδεζκέ Θεέ, Λυβε ημο Πακημηνάημνα Κονίμο ημο πακηυξ, αηαηακυδηε, πμο είζαζ
ζημκ ηυθπμ ημο Παηένα ζμο, ιυκε Θεέ, Κφνζε ςηήνα ιαξ θζθάκενςπε, πμο πάκημηε
αβαεμπμζείξ, πμο βκςνίγεζξ ηα ηνοθά ηςκ ακενχπςκ, ηα βκςζηά ηαζ ηα άβκςζηα· βζ’ αοηυ
ζε παναηαθμφιε ηαζ ζμο γδημφιε, θζθάκενςπε, ιε ημ έθευξ ζμο, ηδ ζοβπχνδζή ζμο ηαζ ηδκ
ακάπαοζδ πμο πμνδβείξ, κα δεπεείξ αοηή ηδκ αβκή παναηαηαεήηδ ημο δμφθμο ζμο [...], μ
μπμίμξ δεκ πνυθααε κα μθμηθδνχζεζ ηδ γςή ημο επάκς ζηδ βδ, δεκ απυθαοζε ηζξ πανέξ ηδξ,
δεκ πήνε μφηε έδςζε, αθθά ήπζε απυ ημ άθεανημ βάθα, είδε ηδκ αδζάθεμνδ θαιπνυηδηά ζμο
ηαζ απυθαοζε ηδκ άιειπηδ πανεεκία. μο γδημφιε κα ημκ ακαπαφζεζξ ηαζ κα εθεήζεζξ ηδκ
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παζδζηυηδηά ημο· δζυηζ, εάκ ιαξ ηαηαθμβίζεζξ ηζξ αιανηίεξ ιαξ, ηακείξ δεκ εα δζηαζςεεί
εκχπζυκ ζμο, έζης ηζ ακ ήηακ δ γςή ημο ιία ιυκμ διένα επάκς ζηδ βδ. Δζφ ακέδεζλεξ ηδ
πάνδ ηςκ παζδζχκ ιε ημ αβαευ ζμο ζηυια, θέβμκηαξ βζ’ αοηά: «Πνμζέπεηε, κα ιδκ
ηαηαθνμκήζεηε έκα απυ ημφηα ηα ιζηνά· βζαηί ζαξ θές υηζ μζ άββεθμί ημοξ ζημοξ μονακμφξ
αθέπμοκ αηαηάπαοζηα ημ πνυζςπμ ημο Παηένα ιμο, πμο είκαζ ζημοξ μονακμφξ». Αθμφ
αοηή δ πάνδ ημφξ ήνεε απυ ημκ μονακυ, θμβάνζαζε ημκ δμφθμ ζμο [...] ιαγί ιε ηα παζδζά πμο
πνμδβήεδηακ απυ αοηυκ, πμο είκαζ ζοβηεκηνςιέκα ζημοξ ηυπμοξ ηδξ ακαπαφζεςξ ηδξ
Βαζζθείαξ ζμο, ηα μπμία είκαζ εηαηυκ ζανάκηα ηέζζενζξ πζθζάδεξ. Νηφζε ημκ, υπςξ ηαζ
αοηά, ιε ημ αβκυ έκδοια ηαζ ηδκ άθεανηδ θαιπνυηδηα ζηδ ζηζά ημο θςηυξ πμο εημίιαζεξ
βζα υπμζμκ εοδυηδζε ζ’ εζέκα. ε πνμζηοκμφιε, Κφνζε Ηδζμφ Υνζζηέ, πμο ιπμνείξ ηαζ
ενεοκάξ ηδ θφζδ ιαξ, αθμφ εζφ είζαζ βκχζηδξ ηςκ θακενχκ ηαζ ηςκ ηνοθχκ. μο γδημφιε
κα θνμκηίζεζξ ημκ παηένα ηαζ ηδ ιδηένα ημο, ημοξ δμφθμοξ ζμο, ηςκ μπμίςκ ημ πέκεμξ, ηα
δάηνοα ηαζ μ ενήκμξ έπμοκ θηάζεζ ζ’ εζέκα. Δζφ, πακάβαεε θζθάκενςπε, πήβεξ ζηδκ πυθδ
Ναΐκ ηαζ ακέζηδζεξ άιειπηα ημκ οζυ ηδξ πήναξ. ημοξ βμκείξ αοημφξ, Κφνζε, δχζε άθθμ
ηανπυ, χζηε κα ακηζηαηαζηήζμοκ ηδ θφπδ ιε ηδ πανά· δζυηζ εζφ είζαζ αοηυξ πμο
απμιάηνοκε απυ ειάξ ηδ θφπδ, Κφνζε Ηδζμφ Υνζζηέ Θεέ ιαξ. Δπεζδή δ δυλα, δ ηζιή, δ
ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια,
κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ν Λαόο ιέεη ην «Πάηεξ εκώλ …». Καηόπηλ ν Ιεξέαο ιέεη ηελ άθεζε ηνπ Τηνύ, ην «Κύξηε
ειέεζνλ» 41 θνξέο, θαη, αθνύ εληαθηαζηεί ε ζνξόο, εάλ ζειήζεη ν Ιεξέαο κπνξεί λα πεη ηελ επρή ηνπ
εληαθηαζκνύ (ζει 116). Ύζηεξα νινθιεξώλεη κε ηελ άθεζε θαη ηελ επινγία.
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تجىيش البىاث
Νεθξώζηκε αθνινπζία ησλ θνξηηζηώλ
Λέγεη ν ηεξέαο ηελ πξνζεπρή ηεο επραξηζηίαο, κεηά ζπκηαηίδεη θαη ιέγεη Γόμα Παηξί …….
Πάηεξ εκώλ…….. ην πεληεθνζηό ςαικό …….., ύζηεξα ιέγεη ν Ιεξέαο:

Φαικόο 33:12,6
Δθάηε, παζδζά, αημφζηε ιε· εα ζαξ δζδάλς ημκ θυαμ ημο Κονίμο. Δθάηε ζε αοηυκ βζα
κα θςηζζηείηε, ηαζ ηα πνυζςπά ζαξ δεκ εα ηαηακηνμπζαζημφκ.
Φαικόο 61:2, 71:5-6
Αθήεεζα, δεκ ακαπαφεηαζ ζημκ Θευ δ ροπή ιμο; ε αοηυκ είκαζ δ ζςηδνία ιμο.
Δζφ είζαζ δ εθπίδα ιμο απυ ηδ κευηδηά ιμο. ’ εζέκα ζηδνίπεδηα βενά απυ ηδκ
ημζθζά ηδξ ιδηέναξ ιμο· εζφ είζαζ δ ζηέπδ ιμο απυ ηα ζπθάπκα ηδξ ιδηέναξ ιμο· βζα εζέκα
εα είκαζ πάκημηε μ φικμξ ιμο.
Φαικόο 88:48-49
Θοιήζμο Κφνζε, πμζμ είκαζ ημ εειέθζυ ιμο. Μήπςξ ιάηαζα έπθαζεξ ηδκ
ακενςπυηδηα; Πμζμξ άκενςπμξ εα γήζεζ ηαζ δεκ εα δεζ εάκαημ.
Φαικόο 119: 73-76
Σα πένζα ζμο ιε δδιζμφνβδζακ ηαζ ιε έπθαζακ· ζοκέηζζέ ιε, χζηε κα ιάες ηζξ
εκημθέξ ζμο. Αοημί πμο έπμοκ ημκ θυαμ ζμο εα ιε δμοκ ηαζ εα εοθνακεμφκ, επεζδή ήθπζζα
ζημκ θυβμ ζμο. Κφνζε, βκςνίγς υηζ μζ ηνίζεζξ ζμο είκαζ δίηαζεξ ηαζ υηζ ιε παζδαβχβδζεξ
πζζηά. Αξ ιε πανδβμνήζεζ, ζε ζηεηεφς, ημ έθευξ ζμο.
Ύζηεξα ιέεη:

Γχζηε ιμο ηδκ εοθμβία ζαξ, παηένεξ ηαζ αδεθθμί· ζοβπςνείζηε ιε εκ ιεηακμία ηαζ
πνμζεοπδεείηε βζα ειέκα. Γυλα Παηνί ηαζ Τζχ ηαζ Αβίς Πκεφιαηζ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ
αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
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Δπηζηνιή πξνο Κνξηλζίνπο Α΄ (15:50-58)
Σμφημ θές, αδεθθμί, υηζ δ ζάνηα ηαζ ημ αίια δεκ ιπμνμφκ κα ηθδνμκμιήζμοκ ηδ
ααζζθεία ημο Θεμφ, μφηε δ θεμνά ηθδνμκμιεί ηδκ αθεανζία. Να, ζαξ θές ηάηζ πμο είκαζ
ιοζηήνζμ· υθμζ δεκ εα ημζιδεμφιε, υθμζ υιςξ εα ιεηαιμνθςεμφιε, ζε ιζα ζηζβιή, εκ νζπή
μθεαθιμφ, ζηδκ έζπαηδ ζάθπζββα· εα ζαθπίζεζ, δδθαδή, ηαζ μζ κεηνμί εα ακαζηδεμφκ
άθεανημζ, εκχ ειείξ εα ιεηαιμνθςεμφιε. Γζαηί πνέπεζ ημφημ ημ θεανηυ κα κηοεεί ηδκ
αθεανζία, ηαζ ημφημ ημ εκδηυ κα κηοεεί ηδκ αεακαζία. Όηακ ημφημ ημ θεανηυ κηοεεί ηδκ
αθεανζία, ηαζ ημφημ ημ εκδηυ κηοεεί ηδκ αεακαζία, ηυηε εα πναβιαημπμζδεεί μ θυβμξ πμο
έπεζ βναθεί: «Καηαανμπείζηδηε μ εάκαημξ κζηδθυνα». «Θάκαηε, πμφ είκαζ ημ ηεκηνί ζμο;
Άδδ, πμφ είκαζ δ κίηδ ζμο;». Σμ ηεκηνί ημο εακάημο είκαζ δ αιανηία, εκχ δ δφκαιδ ηδξ
αιανηίαξ είκαζ μ κυιμξ. Δοπανζζηία ακήηεζ ζημκ Θευ, μ μπμίμξ ιαξ δίκεζ ηδ κίηδ δζά ημο
Κονίμο ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ. Έηζζ, αβαπδημί ιμο αδεθθμί, κα βίκεζηε ζηενεμί, αιεηαηίκδημζ,
πενζζζεφμκηαξ πάκημηε ζημ ένβμ ημο Κονίμο, βκςνίγμκηαξ υηζ μ ηυπμξ ζαξ δεκ είκαζ
ιάηαζμξ εκ Κονίς. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 38:13-14
Κφνζε, είιαζ πάνμζημξ ημκηά ζμο ηαζ πανεπίδδιμξ, υπςξ ηαζ υθμζ μζ πνυβμκμί ιμο.
Δθεοεένςζέ ιε, χζηε κα ακαημοθζζηχ πνζκ απμπςνήζς, ιήπςξ ηαζ δεκ οπάνπς ζημ
ιέθθμκ.
Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίνλ (9:18-26)
Δκχ μ Ηδζμφξ έθεβε αοηά ζημοξ ιαεδηέξ ημο, λαθκζηά ηάπμζμξ άλζςιαημφπμξ, αθμφ
ημκ πθδζίαζε, ημκ πνμζηοκμφζε θέβμκηαξ: «Ζ ηυνδ ιμο πέεακε ιυθζξ πνμ μθίβμο· ια έθα
ηαζ αάθε επάκς ηδξ ημ πένζ ζμο, ηαζ εα λακαγήζεζ». Ο Ηδζμφξ θμζπυκ ζδηχεδηε ηαζ ημκ
αημθμφεδζε, ιαγί ιε ημοξ ιαεδηέξ ημο. Δηείκδ ηδ ζηζβιή, ιζα βοκαίηα πμο αζιμννμμφζε
δχδεηα πνυκζα πθδζίαζε απυ πίζς ηαζ άββζλε ηδκ άηνδ ημο ζιαηίμο ημο. Γζαηί έθεβε ιέζα
ηδξ: «Ακ απθχξ αββίλς ημ ζιάηζυ ημο, εα ζςεχ». Ο Ηδζμφξ, βονίγμκηαξ ηαζ αθέπμκηάξ ηδκ,
είπε: «Έπε εάννμξ, ηυνδ ιμο· δ πίζηδ ζμο ζε έπεζ ζχζεζ». Καζ δ βοκαίηα ζχεδηε απυ ηδκ
χνα εηείκδ. Καζ υηακ μ Ηδζμφξ ήνεε ζημ ζπίηζ ημο άνπμκηα, αθέπμκηαξ ημοξ αοθδηέξ ηαζ ημ
πθήεμξ κα εμνοαμφκ, ημοξ θέεζ: «Ακαπςνείζηε· βζαηί ημ ημνζηζάηζ δεκ πέεακε, αθθά
ημζιάηαζ». Κζ αοημί ημκ πενζβεθμφζακ. Όηακ υιςξ ημ πθήεμξ αβήηε έλς, εηείκμξ ιπήηε
ιέζα, έπζαζε ημ πένζ ηδξ ηαζ ημ ημνζηζάηζ ζδηχεδηε. Καζ δ θήιδ αοηή δζαδυεδηε ζε υθδ
ηδκ πενζμπή εηείκδ. Γόμα ζνη, Κύξηε.
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Ύζηεξα ιέγνληαη ηα κεηά ην Δπαγγέιην θαη ε ςαικσδία (ζει 116 ). Καηόπηλ ν Ιεξέαο ιέεη ηηο
ηξεηο κηθξέο επρέο, ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο, θαη, ηέινο, ηελ αθόινπζε επρή:

Ο Ιεξέαο:
ςηήνα ηαζ εοενβέηδ ιαξ, θζθάκενςπε ςηήνα ηςκ αζχκςκ· ηαεχξ μιμθμβμφιε ημ
άβζμ υκμιά ζμο, πμο είκαζ βειάημ δέμξ ηαζ δυλα, άημοζε ηδ δέδζή ιαξ ηαζ δέλμο ηζξ
πνμζεοπέξ ιαξ ιε ηδ δζηαζμζφκδ ζμο. Φνμφνδζέ ιαξ ιε ηδ δζηαζμζφκδ ζμο ηαζ ιδκ ηνίκεζξ
ημοξ δμφθμοξ ζμο, δζυηζ δεκ δζηαζχκεηαζ εκχπζυκ ζμο ηακείξ άκενςπμξ. ε πνμζηοκμφιε,
οπμηαζζυιαζηε ζ’ εζέκα, ζε εοπανζζημφιε ηαζ μιμθμβμφιε ηδ δυλα ζμο. Γζαηδνφζζμοιε
ηδκ εκ ζανηί πανμοζία ζμο, ημκ εάκαημ πμο δέπεδηεξ βζα πάνδ ιαξ, χζηε κα ιαξ
ηαηανβήζεζξ ημ αβηάεζ ημο εακάημο. Δζφ ιαξ έδςζεξ ημκ αννααχκα ηδξ ζςηδνίαξ, ιε ηδκ
ακάζηαζδ απυ ημοξ κεηνμφξ. Όνζζεξ βζα ειάξ ηδ θακένςζδ ηδξ ηεθζηήξ ακαζηάζεςξ, ηαηά
ηδκ μπμία εα ένεεζξ ζηδ Γεοηένα ζμο Πανμοζία ζημ ηέθμξ ηςκ αζχκςκ, βζα κα ηνίκεζξ ημοξ
γχκηεξ ηαζ ημοξ ηεημζιδιέκμοξ ηαζ κα ακηαπμδχζεζξ ζημκ ηαεέκα ηαηά ηα ένβα ημο, είηε
είκαζ ηαθά είηε είκαζ πμκδνά. Αοηά εα βίκμοκ ηδκ χνα ηαηά ηδκ μπμία εα θακενςεμφκ μζ
ηνοθέξ πνάλεζξ ηςκ ακενχπςκ ιε ηδκ απμηάθορή ημοξ εκ νζπή μθεαθιμφ, υηακ εα είκαζ
βοικμί, ηαπεζκμί εκχπζμκ ηδξ αβίαξ ζμο δυλαξ, Θεέ ηαζ Λυβε ημο Παηένα. ε παναηαθμφιε,
θζθάκενςπε, πμο αβαπάξ ηδ Γδιζμονβία ζμο, βζα ηδκ πανεέκμ δμφθδ ζμο [...], δ μπμία
ελήθεε απυ ημ ζχια υπςξ ηαζ μζ πνυβμκμί ηδξ, ηαζ ήνεε ζ’ εζέκα, αθδεζκέ Θεέ. Αξ είκαζ δ
είζμδυξ ηδξ ημκηά ζ’ εζέκα θςηεζκή ζακ αημίιδημ θοπκάνζ· θμβάνζαζέ ηδ ιαγί ιε ηζξ
πανεέκεξ ζοκηνυθμοξ ηδξ, μζ μπμίεξ πνμδβήεδηακ ζημ ιεβάθμ δείπκμ ηδξ απενίβναπηδξ
πανάξ, πμο εημίιαζεξ βζα υζμοξ εοδυηδζακ ζ’ εζέκα. Ακάζηδζέ ηδκ, ηαηά ηδκ αθδεζκή,
αρεοδή ζμο επαββεθία, ζηδκ ακάζηαζδ ηςκ δζηαίςκ, χζηε κα θάαεζ ιένμξ ηαζ ηθήνμ ζηδ
Βαζζθεία ημο Ηδζμφ Υνζζημφ ζμο, ημο Θεμφ ιαξ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ
πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ
εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ν Λαόο ιέεη ην «Πάηεξ εκώλ …». Καηόπηλ ν Ιεξέαο ιέεη ηελ άθεζε ηνπ Τηνύ, ην «Κύξηε
ειέεζνλ» 41 θνξέο, θαη, αθνύ εληαθηαζηεί ε ζνξόο, εάλ ζειήζεη ν Ιεξέαο κπνξεί λα πεη ηελ επρή ηνπ
εληαθηαζκνύ (ζει 117). Ύζηεξα νινθιεξώλεη κε ηελ άθεζε θαη ηελ επινγία.

تجىيش الىظاء اللىاتي يمته عىذ الىالدة
Η λεθξώζηκε αθνινπζία ησλ γπλαηθώλ πνπ πεζαίλνπλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γέλλεζεο
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Ο Ιεξέαο ιέεη ηελ επρή ηεο Δπραξηζηίαο, θαη θαηόπηλ ζπκηάδεη. Μεηά ιέεη «Γόμα Παηξί …»,
«Πάηεξ εκώλ …», ηνλ πεληεθνζηό ςαικό θαη, ηέινο, ηα αθόινπζα:

Ηζαΐαο 26:9-20
Ζ ροπή ιμο πμεεί κα ικδιμκεφεζ ημ υκμιά ζμο. Μέζα ζηδ κφηηα ζδηχκεηαζ ημ
πκεφια ιμο βζα εζέκα, Θεέ, δζυηζ μζ ηνίζεζξ ζμο είκαζ θςξ επάκς ζηδ βδ. Μάεεηε ηδ
δζηαζμζφκδ μζ έκμζημζ ηδξ βδξ. Γζαηί έπεζ παοεεί μ αζεαήξ· υπμζμξ δεκ εα ιάεεζ δζηαζμζφκδ
επάκς ζηδ βδ, δεκ εα εθανιυζεζ ηδκ αθήεεζα· αξ θφβεζ μ αζεαήξ, χζηε κα ιδ δεζ ημ
ιεβαθείμ ημο Κονίμο. Σμ πένζ ζμο, Κφνζε, ορχκεηαζ, ηζ αοημί δεκ ημ βκχνζγακ, υηακ υιςξ
ημ ιάεμοκ, εα ηαηακηνμπζαζημφκ. Ακελέθεβηημ πάεμξ εα ηαηαθάαεζ έκακ θαυ πμο είκαζ
απαίδεοημξ, ηαζ θςηζά πμο είκαζ εκάκηζα ζημοξ επενμφξ εα ημοξ ηαηαθάεζ. Κφνζε Θεέ ιαξ,
δχζε ιαξ ηδκ εζνήκδ, βζαηί εζφ ιαξ έδςζεξ ηα πάκηα. Κφνζε Θεέ ιαξ, ηάκε ιαξ ηηήια ζμο·
Κφνζε, άθθμκ ηφνζμ εηηυξ απυ εζέκα δεκ βκςνίγμοιε· ημ υκμιά ζμο έπμοιε ζημ ζηυια ιαξ.
Οζ κεηνμί δεκ πνυηεζηαζ κα δμοκ γςή, μφηε βζαηνμί εα ιπμνέζμοκ κα ημοξ ακμνεχζμοκ. Γζ’
αοηυ, ηζκήεδηεξ εκακηίμκ ημοξ ηαζ ημοξ ελμθυενεοζεξ, ηαζ ελάθεζρεξ μθυηθδνδ ηδ βεκζά
ημοξ. Πνυζεεζέ ημοξ ηαηά, Κφνζε, πνυζεεζε ηαηά ζημοξ εκδυλμοξ ηδξ βδξ. Κφνζε, ζηδ
εθίρδ ζε εοιήεδηα· ιε εθίρδ ιζηνή ιάξ παζδαβςβείξ. Όπςξ δ έβηομξ βοκαίηα, υηακ
πθδζζάγεζ ζηδ βέκκα, ημζθμπμκεί ηαζ θςκάγεζ ιέζα ζημοξ πυκμοξ ηδξ, έηζζ βίκαιε βζα ηδκ
αβάπδ ζμο, Κφνζε, ελαζηίαξ ημο θυαμο ιαξ βζα εζέκα. οθθάααιε, ημζθμπμκήζαιε,
βεκκήζαιε· ημ πκεφια ηδξ ζςηδνίαξ ζμο εθανιυζαιε επάκς ζηδ βδ· δεκ εα εηπέζμοιε
ειείξ, αθθά μζ έκμζημζ ηδξ βδξ. Οζ κεηνμί εα ακαζηδεμφκ, εα ζδηςεμφκ υνεζμζ υζμζ είκαζ
ιέζα ζημοξ ηάθμοξ, ηαζ εα εοθνακεμφκ μζ γςκηακμί· βζαηί δ δνμζζά ζμο είκαζ θάνιαημ βζ’
αοημφξ, εκχ δ βδ ηςκ αζεαχκ εα εηπέζεζ. Πνμπχνα, θαέ ιμο, ιπεξ ζημ ζπίηζ ζμο, ηθείζε
ηδκ πυνηα ζμο, ηνφρμο βζα θίβμ, ιέπνζ κα πενάζεζ δ μνβή ημο Κονίμο. Γόμα ζηελ Αγία
Σξηάδα.
Δπηζηνιή πξνο Ρσκαίνπο (5:1-19)
Αθμφ ακαηδνοπεήηαιε δίηαζμζ ιε ηδκ πίζηδ, αξ έπμοιε εζνήκδ ιε ημκ Θευ δζά ημο
Κονίμο ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, δζά ημο μπμίμο θάααιε ιε ηδκ πίζηδ ηαζ ηδκ είζμδμ ζηδ πάνδ
ζηδκ μπμία ζηεηυιαζηε· αηυιδ, ηαοπχιαζηε ζηδκ εθπίδα ηήξ δυλαξ ημο Θεμφ. Κζ υπζ ιυκμ
αοηυ, αθθά ηαοπχιαζηε ηαζ ζηζξ εθίρεζξ, βκςνίγμκηαξ υηζ δ εθίρδ θένκεζ ιε ηυπμ ηδκ
οπμιμκή, δ οπμιμκή ηδκ αοεεκηζηυηδηα, δ αοεεκηζηυηδηα ηδκ εθπίδα· δ εθπίδα δεκ
κηνμπζάγεζ, δζυηζ δ αβάπδ ημο Θεμφ έπεζ λεποεεί ιέζα ζηζξ ηανδζέξ ιαξ δζά ημο Αβίμο
Πκεφιαημξ, πμο ιαξ δυεδηε. Γζαηί μ Υνζζηυξ, υηακ ειείξ ήιαζηακ αηυια αζεεκείξ, πέεακε
127

ηαηά ημκ μνζζιέκμ ηαζνυ βζα πάνδ ηςκ αζεαχκ. Γζυηζ ιε δοζημθία εα πεεάκεζ ηάπμζμξ βζα
έκακ δίηαζμ· βζα ημκ αβαευ, αέααζα, ίζςξ ηαζ κα ημθιάεζ ηάπμζμξ κα πεεάκεζ. Ο Θευξ υιςξ
δείπκεζ ηδ δζηή ημο αβάπδ ζ’ ειάξ, επεζδή, εκχ ειείξ ήιαζηακ αηυια αιανηςθμί, μ Υνζζηυξ
πέεακε βζα πάνδ ιαξ. Αθμφ θμζπυκ πμθφ πενζζζυηενμ ακαηδνοπεήηαιε δίηαζμζ ηχνα ιε ημ
αίια ημο, εα ζςεμφιε απυ ηδκ μνβή δζ’ αοημφ. Δπεζδή, ακ, εκχ ήιαζηακ επενμί,
ζοιθζθζςεήηαιε ιε ημκ Θευ δζά ημο εακάημο ημο Τζμφ ημο, πμθφ πενζζζυηενμ, εθυζμκ
ζοιθζθζςεήηαιε, εα ζςεμφιε ιε ηδ γςή ημο. Κζ υπζ ιυκμ αοηυ, αθθά ηαζ ηαοπχιαζηε ζημκ
Θευ δζά ημο Κονίμο ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ιέζς ημο μπμίμο θάααιε ηχνα ηδ ζοιθζθίςζδ. Γζ’
αοηυ, υπςξ αηνζαχξ δζ’ εκυξ ακενχπμο δ αιανηία εζζήθεε ζημκ ηυζιμ, ηαζ ιε ηδκ αιανηία
μ εάκαημξ, ηαζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ μ εάκαημξ πέναζε ιέζα ζε υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ,
ελαζηίαξ ημφ υηζ υθμζ αιάνηδζακ (βζαηί ιέπνζ ημκ κυιμ οπήνπε δ αιανηία ζημκ ηυζιμ, υιςξ
δεκ θμβανζάγεηαζ ςξ αιανηία υζμ δεκ οπήνπε κυιμξ· αθθά μ εάκαημξ ααζίθεοζε απυ ημκ
Αδάι ιέπνζ ημκ Μςοζή ηαζ ζε υζμοξ δεκ αιάνηδζακ ζφιθςκα ιε ηδκ μιμζυηδηα ηδξ
πανάααζδξ ημο Αδάι, μ μπμίμξ είκαζ ηφπμξ ημο ιέθθμκημξ. Αθθά δεκ ζζπφεζ ημ, υπςξ ημ
αιάνηδια, έηζζ ηαζ ημ πάνζζια· δζυηζ, ακ βζα ημ αιάνηδια ημο εκυξ πέεακακ μζ πμθθμί, πμθφ
πενζζζυηενμ δ πάνδ ημο Θεμφ ηαζ δ δςνεά δζά ηδξ πάνδξ ημο εκυξ ακενχπμο, ημο Ηδζμφ
Υνζζημφ, πενίζζεοζε ζημοξ πμθθμφξ. Καζ δ δςνεά δεκ είκαζ υπςξ δ ηαηάηνζζδ, πμο έβζκε
δζά ημο εκυξ πμο αιάνηδζε· δζυηζ δ ηνίζδ ελαζηίαξ ημο εκυξ έβζκε ηαηάηνζζδ ηςκ πμθθχκ, ημ
πάνζζια υιςξ ελαζηίαξ ηςκ πμθθχκ αιανηδιάηςκ έβζκε δζηαίςζδ. Γζυηζ, ακ ιε ημ αιάνηδια
ημο εκυξ ααζίθεοζε μ εάκαημξ δζά ημο εκυξ, πμθφ πενζζζυηενμ αοημί πμο θαιαάκμοκ ηδκ
αθεμκία ηδξ πάνδξ ηαζ ηδξ δςνεάξ ηήξ δζηαζμζφκδξ εα ααζζθεφζμοκ ιε γςή δζά ημο εκυξ,
ημο Ηδζμφ Υνζζημφ). Όπςξ θμζπυκ ελαζηίαξ εκυξ αιανηήιαημξ ήνεε ηαηάηνζζδ βζα υθμοξ
ημοξ ακενχπμοξ, έηζζ ηαζ ελαζηίαξ ιίαξ δζηαζμζφκδξ ήνεε ζε υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ
δζηαίςζδ ιε γςή. Γζαηί, υπςξ αηνζαχξ ιε ηδκ παναημή ημο εκυξ ακενχπμο μζ πμθθμί
ηαηέζηδζακ αιανηςθμί, έηζζ ηαζ ιε ηδκ οπαημή ημφ εκυξ μζ πμθθμί εα ηαηαζημφκ δίηαζμζ. Η
ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 144:7,8
Δπεζδή ήηακ μζηηίνιςκ, ζοβπχνδζε ηδκ ακμιία ημοξ, ηαζ εοιήεδηε υηζ ήζακ ζάνηα,
άκειμξ πμο πανένπεηαζ ηαζ δεκ επζζηνέθεζ.

Δπαγγέιην θαηά Ισάλλελ (16:20-23)
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αξ αεααζχκς απυθοηα υηζ εζείξ εα ηθάρεηε ηαζ εα ενδκήζεηε, μ ηυζιμξ υιςξ εα
πανεί· εζείξ εα θοπδεείηε, αθθά δ θφπδ ζαξ εα ιεηααθδεεί ζε πανά. Ζ βοκαίηα, υηακ
βεκκάεζ, έπεζ θφπδ, επεζδή ήνεε δ χνα ηδξ· υηακ υιςξ βεκκήζεζ ημ παζδί, δεκ εοιάηαζ πθέμκ
ηδ εθίρδ, ελαζηίαξ ηδξ πανάξ υηζ έκαξ άκενςπμξ βεκκήεδηε ζημκ ηυζιμ. Κζ εζείξ θμζπυκ
ηχνα έπεηε ιεκ θφπδ· εα ζαξ δς υιςξ πάθζ ηαζ εα πανεί δ ηανδζά ζαξ, ηαζ ηδ πανά ζαξ
ηακέκαξ δεκ ηδκ αθαζνεί απυ εζάξ. Καζ ηαηά ηδκ διένα εηείκδ δεκ εα γδηήζεηε απυ ειέκα
ηίπμηε. Γόμα ζνη, Κύξηε.
Ύζηεξα ιέγνληαη ηα κεηά ην Δπαγγέιην θαη ε ςαικσδία (ζει 116 ). Καηόπηλ ν Ιεξέαο ιέεη ηηο
ηξεηο κηθξέο επρέο, ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο, θαη ηελ επρή (ζει 117).
Ύζηεξα ν Λαόο ιέεη ην «Πάηεξ εκώλ …». Καηόπηλ ν Ιεξέαο ιέεη ηελ άθεζε ηνπ Τηνύ, ην «Κύξηε
ειέεζνλ» 41 θνξέο, θαη, αθνύ εληαθηαζηεί ε ζνξόο, εάλ ζειήζεη ν Ιεξέαο κπνξεί λα πεη ηελ επρή ηνπ
εληαθηαζκνύ (ζει 117). Ύζηεξα νινθιεξώλεη κε ηελ άθεζε θαη ηελ επινγία.
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المطاروت واألطاقفت تجىيش البطاركت و مختصز
πλνπηηθή λεθξώζηκε αθνινπζία ησλ Παηξηαξρώλ,
Μεηξνπνιηηώλ θαη Δπηζθόπσλ

Λέγεηαη ε πξνζεπρή ηεο Δπραξηζηίαο, ν Ιεξέαο ζπκηάδεη, θαη κεηά ιέγνληαη ηα παξαθάησ ρσξία
από ηνπο ςαικνύο:

Φαικόο 117:1-5
Γμλμθμβείηε ημκ Κφνζμ, επεζδή είκαζ αβαευξ· δζυηζ ημ έθευξ ημο παναιέκεζ εζξ ημκ
αζχκα. Αξ πεζ θμζπυκ ημ βέκμξ ημο Ηζναήθ υηζ είκαζ αβαευξ· δζυηζ ημ έθευξ ημο παναιέκεζ εζξ
ημκ αζχκα. Αξ πεζ θμζπυκ ημ βέκμξ ημο Αανχκ υηζ είκαζ αβαευξ· δζυηζ ημ έθευξ ημο παναιέκεζ
εζξ ημκ αζχκα. Αξ πμοκ θμζπυκ εηείκμζ πμο θμαμφκηαζ ημκ Κφνζμ υηζ είκαζ αβαευξ· δζυηζ ημ
έθευξ ημο παναιέκεζ εζξ ημκ αζχκα. Μέζα ζηδ εθίρδ επζηαθέζηδηα ημκ Κφνζμ· μ Κφνζμξ ιε
εζζάημοζε, δίκμκηάξ ιμο ακαημφθζζδ.
Φαικόο 119: 33-40
Κφνζε, δίδαλέ ιε ημκ δνυιμ ηςκ εκημθχκ ζμο, ηαζ εα ημκ ηδνχ ιέπνζ ηέθμοξ. οκέηζζέ
ιε, ηαζ εα ηδνχ ημκ κυιμ ζμο· καζ, εα ημκ ηδνχ ιε υθδ ιμο ηδκ ηανδζά. Οδήβδζέ ιε ζημκ
δνυιμ ηςκ πνμζηαβιάηςκ ζμο, επεζδή εοθναίκμιαζ ζ’ αοηυκ. Κάκε ηδκ ηανδζά ιμο κα εέθεζ
ηδκ μιμθμβία ζμο ηαζ υπζ ηδκ πθεμκελία. Απυζηνερε ηα ιάηζα ιμο απυ ημ κα αθέπμοκ ηδ
ιαηαζυηδηα· γςμπμίδζέ ιε ζημκ δνυιμ ζμο. Πναβιαημπμίδζε ημκ θυβμ ζμο, ημκ μπμίμ
οπμζπέεδηεξ ζημκ δμφθμ ζμο, πμο είκαζ ελμθμηθήνμο ιέζα ζημκ θυαμ ζμο. Αθαίνεζε ημ
υκεζδυξ ιμο, ημ μπμίμ θμαάιαζ, επεζδή μζ ηνίζεζξ ζμο είκαζ αβαεέξ. Να, επζεφιδζα ηζξ
εκημθέξ ζμο· γςμπμίδζέ ιε ιε ηδ δζηαζμζφκδ ζμο.
Φαικόο 138:11-13
Δίπα: «Σμ ζημηάδζ ζίβμονα εα ιε ζηεπάζεζ, αθθά δ κφηηα εα είκαζ θςξ ηαζ
εοθνμζφκδ βζα ειέκα. Γζυηζ ημ ζημηάδζ δεκ εα εκενβήζεζ ιαηνζά απυ εζέκα, ηαζ δ κφηηα εα
θςηζζηεί υπςξ δ διένα· υπςξ ημ ζημηάδζ ηδξ είκαζ ηαζ ημ θςξ ηδξ. Γζυηζ εζφ βκςνίγεζξ ηα
κεθνά ιμο· ιε αμδεάξ απυ ηδκ ημζθζά ηδξ ιδηέναξ ιμο.
Δπηζηνιή πξνο Δβξαίνπο (13:7-21)
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Να εοιάζηε ημοξ πνμεζηχηεξ ζαξ, πμο ζαξ είπακ ημκ θυβμ ημο Θεμφ, ηςκ μπμίςκ κα
ιζιείζηε ηδκ πίζηδ, έπμκηαξ ιπνμζηά ζηα ιάηζα ζαξ ημ απμηέθεζια ημο ηνυπμο πμο έγδζακ.
Ο Ηδζμφξ Υνζζηυξ είκαζ μ ίδζμξ πεεξ ηαζ ζήιενα ηαζ ζημοξ αζχκεξ. Μδκ πθακάζεε ιε
δζδαπέξ πμζηίθεξ ηαζ λέκεξ· βζαηί είκαζ ηαθυ δ ηανδζά κα ζηενεχκεηαζ ιε ηδ πάνδ, υπζ ιε
θαβδηά, ζηα μπμία υζμζ πενπάηδζακ δεκ ςθεθήεδηακ. Έπμοιε εοζζαζηήνζμ, απυ ημ μπμίμ
δεκ έπμοκ ελμοζία κα θάκε αοημί πμο θαηνεφμοκ ζηδ ζηδκή. Γζυηζ ηα ζχιαηα ηςκ γχςκ ηςκ
μπμίςκ ημ αίια εζζάβεηαζ ιέζα ζηα άβζα απυ ημκ ανπζενέα βζα ηδκ αιανηία, ηαηαηαίβμκηαζ
έλς απυ ημ ηείπμξ. Γζ’ αοηυ ηαζ μ Ηδζμφξ, βζα κα αβζάζεζ ημκ θαυ ιε ημ δζηυ ημο αίια, έπαεε
έλς απυ ηδκ πφθδ. Αξ ελενπυιαζηε πνμξ αοηυκ έλς απυ ημ ηείπμξ, θένμκηαξ ημκ μκεζδζζιυ
ημο. Γζυηζ δεκ έπμοιε εδχ ιυκζιδ πυθδ, αθθά ηδ ιέθθμοζα επζγδημφιε. Γζ’ αοημφ θμζπυκ αξ
πνμζθένμοιε πάκημηε εοζία αζκέζεςξ ζημκ Θευ, δδθαδή ηανπυ απυ ηα πείθδ ιαξ, πμο
μιμθμβμφκ ημ υκμιά ημο. Να ιδ θδζιμκείηε ηδκ αβαεμενβία ηαζ ηδκ ημζκςκία· βζαηί ιε
ηέημζεξ εοζίεξ εοπανζζηείηαζ μ Θευξ. Να πείεεζηε ζημοξ πνμεζηχηεξ ζαξ ηαζ κα ημοξ
οπαημφηε· βζαηί αοημί αβνοπκμφκ βζα ηζξ ροπέξ ζαξ, βζαηί έπμοκ κα δχζμοκ θυβμ· βζα κα ημ
ηάκμοκ αοηυ ιε πανά, ηαζ πςνίξ κα ζηεκάγμοκ· αοηυ δεκ ζαξ ςθεθεί. Να πνμζεφπεζηε βζα
ειάξ· δζυηζ είιαζηε πεπεζζιέκμζ υηζ έπμοιε ηαθή ζοκείδδζδ, εέθμκηαξ κα πμθζηεουιαζηε
ηαθά, ζε υθα. Πενζζζυηενμ ιάθζζηα ζαξ παναηαθχ κα ημ ηάκεηε αοηυ, χζηε κα επζζηνέρς
βνδβμνυηενα ζηδκ πνμδβμφιεκδ ηαηάζηαζδ βζα πάνδ ζαξ. Ο Θευξ ηδξ εζνήκδξ, πμο
ακέααζε απυ ημοξ κεηνμφξ ημκ ιεβάθμ πμζιέκα ηςκ πνμαάηςκ, ημκ Κφνζυ ιαξ Ηδζμφ, ιε ημ
αίια ηδξ αζχκζαξ δζαεήηδξ, είεε κα ζαξ ηάκεζ ηέθεζμοξ ζε ηάεε αβαευ ένβμ, χζηε κα
εθανιυγεηε ημ εέθδιά ημο, εκενβχκηαξ εηείκμξ ιέζα ζαξ αοηυ πμο είκαζ εκχπζυκ ημο
εοπάνζζημ, δζά ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, ζημκ μπμίμ ακήηεζ δ δυλα ζημοξ αζχκεξ ηςκ αζχκςκ.
Αιήκ. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 60:5-6
Μέζα ζηδ ζηδκή ζμο εα πανμζηχ αζχκζα· εα ηαηαθφβς ηάης απυ ηδ ζηέπδ ηςκ πηενφβςκ
ζμο. Γζυηζ εζφ, Θεέ, εζζάημοζεξ ηζξ πνμζεοπέξ ιμο· ιμο έδςζεξ ηδκ ηθδνμκμιζά εηείκςκ
πμο θμαμφκηαζ ημ υκμιά ζμο.
Φαικόο 90:1-2
Αοηυξ πμο ιέκεζ ζηδ αμήεεζα ημο Τρίζημο, εα είκαζ ηάης απυ ηδ ζηζά ημο
Πακημηνάημνα. Θα θέεζ ζημκ Κφνζμ: «Δζφ, Θεέ, είζαζ μ αμδευξ ηαζ δ ηαηαθοβή ιμο», ηαζ
εα εθπίγς ζ’ αοηυκ.

131

Δπαγγέιην θαηά Λνπθάλ (22:24-30)
Έβζκε θζθμκεζηία ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ πμζμξ απυ αοημφξ θαίκεηαζ κα είκαζ μ
ιεβαθφηενμξ ζε αλία. Καζ μ Ηδζμφξ ημφξ είπε: «Οζ ααζζθείξ ηςκ εεκχκ ηα δζαθεκηεφμοκ, ηζ
υζμζ ηα ελμοζζάγμοκ μκμιάγμκηαζ εοενβέηεξ. Δζείξ υιςξ α ιδκ ηάκεηε έηζζ, αθθά μ
ιεβαθφηενμξ ιεηαλφ ζαξ αξ είκαζ υπςξ μ ιζηνυηενμξ· ηαζ μ πνμεζηχξ αξ είκαζ υπςξ μ
οπδνέηδξ. Γζαηί πμζμξ είκαζ ιεβαθφηενμξ: αοηυξ πμο ηάεεηαζ ζημ ηναπέγζ ή μ οπδνέηδξ; Όπζ
αοηυξ πμο ηάεεηαζ; Δβχ υιςξ είιαζ ακάιεζά ζαξ ςξ εηείκμξ πμο οπδνεηεί. Δζείξ είζηε
αοημί πμο έπεηε ιείκεζ ιαγί ιμο ζημοξ πεζναζιμφξ ιμο· βζ’ αοηυ, ηζ εβχ ζαξ εημζιάγς ηδ
ααζζθεία, υπςξ μ παηέναξ ιμο ηδκ εημίιαζε ζε ιέκα, βζα κα ηνχηε ηαζ κα πίκεηε επάκς ζημ
ηναπέγζ ιμο ιέζα ζηδ ααζζθεία ιμο, ηαζ κα ηαεήζεηε επάκς ζε ενυκμοξ, ηνίκμκηαξ ηζξ
δχδεηα θοθέξ ημο Ηζναήθ. Γόμα ζνη, Κύξηε.
Ύζηεξα ιέεη ηηο ηξεηο κηθξέο επρέο, ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο, θαη αθνινύζσο ηελ επρή:

Γέζπμηα Κφνζε Ηδζμφ Υνζζηέ, δδιζμονβέ υθδξ ηδξ ηηίζεςξ, πμο απυ ηδκ πμθθή αβαευηδηά
ζμο δέπεδηεξ κα βίκεζξ ανπζενέαξ, πμο δζαηυζιδζεξ ιε πμζηίθα πανίζιαηα ηαζ δζάθμνμοξ
κυιμοξ ηδκ αβία ζμο Δηηθδζία, πμο ηδκ απέηηδζεξ ιε ημ ηίιζμ Αίια ζμο, βζα πάνδ ημο θαμφ
ζμο· πάνζζέ ιαξ χζηε κα ζε εοιυιαζηε ιε αβκυηδηα ηαζ δζαηαζμζφκδ, ηαζ κα ζμο
πνμζθένμοιε φικμοξ ηαζ εοπανζζηίεξ βζα υθα ζμο ηα ένβα· δζυηζ εζφ είζαζ μ αμδευξ, μ
οπμζηδνζηηήξ, δ ζςηδνία, δ εθπίδα, δ εεναπεία, δ ακάζηαζδ ηαζ δ αζχκζα γςή ιαξ. Αβαεέ
ηαζ θζθάκενςπε, δδιζμφνβδζεξ ιε ηάλδ υθα ζμο ηα δδιζμονβήιαηα, ηα μναηά ηαζ ηα
αυναηα, υζα είκαζ ζημοξ μονακμφξ ηαζ υζα είκαζ ζηδ βδ· ζδζαίηενα ηδκ αβία ζμο Δηηθδζία
ηδκ ειπζζηεφηδηεξ ζηα πένζα άβνοπκςκ πμζιέκςκ ηαζ θοθάηςκ, βζα κα πμζιάκμοκ ημκ θαυ
ζμο, κα ημκ ηαηδπήζμοκ, κα μνεμημιήζμοκ ημκ θυβμ πςνίξ κηνμπή, χζηε κα ζμο εημζιάζμοκ
έκακ άβζμ θαυ ηαζ εοθμβδιέκα ηέηκα ζημ επμονάκζμ δείπκμ ζμο. ε παναηαθμφιε,
θζθάκενςπε, κα δεπεείξ εκ εζνήκδ ηδκ παναηαηαεήηδ ηδξ ιαηανίαξ ροπήξ ημο αβαπδημφ
Παηνζάνπμο [ή Μδηνμπμθίημο ή Δπζζηυπμο] αααά […], μ μπμίμξ ήνεε ηχνα ημκηά ζμο,
γςκηακέ Θεέ· αοηυξ πμο ήηακ μζημκυιμξ ηδξ αβίαξ ζμο Δηηθδζίαξ, έπμκηαξ ζηα πένζα ημο ηα
δίπηοπα ηδξ επανπίαξ ημο. Γχζε ημο μονάκζμ ιζζευ, ηαθυ ηυπμ ηαζ ηαθυ ηάβια, χζηε κα
βίκεζ ημζκςκυξ ηςκ πνμηαηυπςκ ημο, μζ μπμίμζ είκαζ μζ πμζιέκεξ ηαζ μζ δάζηαθμζ πμο
μνεμηυιδζακ ημκ θυβμ ηδξ αθδεείαξ ηαζ θχηζζακ ηδκ Δηηθδζία ζμο ιε ημ αθδεζκυ θςξ ηδξ
δζηήξ ζμο βκχζδξ. ε παναηαθμφιε, ααζζθέα ιαξ, κα ιαξ θμβανζάζεζξ ιαγί ιε εηείκμοξ πμο
μδήβδζεξ ζημ θζιάκζ ηδξ αζχκζαξ γςήξ ηαζ κα ιαξ ακαπαφζεζξ ιαγί ιε ημ άβζμ πμίικζυ ζμο,
πμο αλζχεδηε κα ζηαεεί ζηα δελζά ζμο. Οδήβδζέ ιαξ κα πνμζεοπυιαζηε, κα γδημφιε ηζξ
πνεζαείεξ, κα αβςκζγυιαζηε πςνίξ πθάκδ ηαζ ζηάκδαθα, κα ζε θαηνεφμοιε άθμαα, κα
ανμφιε ιαγί ημοξ πάνδ ημκηά ζμο ηαζ κα απμθαφζμοιε ηζξ αζφβηνζηεξ επαββεθίεξ, δζυηζ εζφ
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είζαζ μ δςνεμδυηδξ ηςκ αζςκίςκ αβαεχκ. Γζυηζ δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ
ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ
αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ιέγεηαη ην «Πάηεξ εκώλ …», νη αθέζεηο, θαη θαηόπηλ ε αθόινπζε επρή επί ηνπ
ηάθνπ:

Θοιήζμο, Κφνζε, ημκ δμφθμ ζμο Παηνζάνπδ [ή Μδηνμπμθίηδ ή Δπίζημπμ] αααά
[…], μ μπμίμξ θεζημφνβδζε ζημ άβζυ ζμο εοζζαζηήνζμ ιε αβκυηδηα, δζηαζμζφκδ ηαζ μνεή
ηανδζά. Ακάπαοζε ηδκ ροπή ημο ζημοξ ηυπμοξ ηδξ γςήξ, ζηδκ ακαθθμίςηδ πανά, ζημκ ηυπμ
ηαζ ζημκ ηθήνμ ηςκ αβίςκ, ζηδκ απενίβναπηδ ηαζ πθήνδ δυλα ηαζ πανά, ζηδκ Δηηθδζία ηςκ
πνςημηυηςκ πμο είκαζ ζημοξ μονακμφξ, ιαγί ιε ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ, ιε ημκ μπμίμ είζαζ
εοθμβδηυξ εζφ ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια.
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تجىيش القمامصت والقظىص
Νεθξώζηκε αθνινπζία ησλ πξεζβπηέξσλ θαη ησλ ηεξέσλ

Λέγεηαη ε πξνζεπρή ηεο Δπραξηζηίαο, ν Ιεξέαο ζπκηάδεη, θαη κεηά ιέγνληαη ηα παξαθάησ ρσξία
από ηνπο ςαικνύο:

Φαικόο 133:1, 134:3-5
Δοθμβείηε ημκ Κφνζμ υθμζ μζ δμφθμζ ημο Κονίμο, μζ μπμίμζ ζηέημκηαζ ζημκ μίημ ημο
Κονίμο, ζηδκ αοθή ημο μίημο ημο Θεμφ ιαξ.
Αζκείηε ημκ Κφνζμ, επεζδή είκαζ Κφνζμξ αβαευξ. Γμλάζηε ημ υκμιά ημο, επεζδή είκαζ
ηενπκυ. Γζαηί μ Κφνζμξ ελέθελε βζα ημκ εαοηυ ημο ημκ Ηαηχα, βζα εδζαονυ ημο ημκ Ηζναήθ.
Γζυηζ εβχ βκχνζζα υηζ μ Κφνζμξ είκαζ ιεβάθμξ ηαζ υηζ μ Κφνζυξ ιαξ είκαζ επάκς απ’ υθμοξ
ημοξ εεμφξ.
Φαικόο 106:32,41-43
Αξ ημκ ορχζμοκ ζηδ ζφκαλδ ημο θαμφ ημο ηαζ αξ ημκ δμλάζμοκ ζημοξ ενυκμοξ ηςκ
πνεζαοηένςκ· έηακε ηζξ ιεβάθεξ μζημβέκεζεξ ζακ ηα πνυααηα, βζα κα δμοκ μζ δίηαζμζ ηαζ κα
πανμφκ· κα ηθεζζημφκ ηα ζηυιαηα ηςκ ακυιςκ. Όπμζμξ είκαζ ζμθυξ, κα θοθάλεζ ηα θυβζα
αοηά ηαζ κα ηαηακμήζεζ ηα εθέδ ημο Κονίμο.
Φαικόο 118:25-32
Ζ ροπή ιμο ημθθήεδηε ζημ έδαθμξ· γςμπμίδζέ ιε, ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ζμο.
Φακένςζα ημοξ δνυιμοξ ιμο, ηαζ ιε εζζάημοζεξ· δίδαλέ ιε ηζξ εκημθέξ ζμο. Κάκε ιε κα
ηαηακμχ ημκ δνυιμ ηςκ εκημθχκ ζμο, ηαζ εβχ εα ιεθεηχ ηα εαοιάζζά ζμο. Ζ ροπή ιμο
παθάνςζε απυ ηδκ αδζαθμνία· ζηενέςζέ ιε ζημοξ θυβμοξ ζμο. Απμιάηνοκε απυ ειέκα ημκ
δνυιμ ηδξ αδζηίαξ, ηαζ εθέδζέ ιε ιε ημκ κυιμ ζμο. Γζάθελα ημκ δνυιμ ηδξ αθδεείαξ, ηαζ δεκ
θδζιυκδζα ηζξ απμθάζεζξ ζμο. Πνμζημθθήεδηα ζηδκ μιμθμβία ζμο, Κφνζε· ιδ ιε
κηνμπζάζεζξ. Έηνελα ζημκ δνυιμ ηςκ εκημθχκ ζμο, υηακ ακαημφθζζεξ ηδκ ηανδζά ιμο.
Ο Ιεξέαο:
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Γχζηε ιμο ηδκ εοθμβία ζαξ, παηένεξ ηαζ αδεθθμί· ζοβπςνείζηε ιε εκ ιεηακμία ηαζ
πνμζεοπδεείηε βζα ειέκα. Γυλα Παηνί ηαζ Τζχ ηαζ Αβίς Πκεφιαηζ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ
αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.

Οη ςάιηεο ιέλε: «Αο ηνλ πςώζνπλ …».

Δπηζηνιή πξνο Κνξηλζίνπο Β΄ (4:10 - 5:1)
Πενζθένμοιε πάκημηε ζημ ζχια ηδ κέηνςζδ ημο Ηδζμφ, βζα κα θακενςεεί ζημ ζχια
ιαξ ηαζ δ γςή ημο Ηδζμφ. Γζαηί ειείξ πμο γμφιε παναδζκυιαζηε πάκημηε ζημκ εάκαημ βζα
πάνδ ημο Ηδζμφ, χζηε κα θακενςεεί ηαζ δ γςή ημο Ηδζμφ ζηδ εκδηή ιαξ ζάνηα. Έηζζ, μ
εάκαημξ εκενβείηαζ ιέζα ζ’ ειάξ, δ γςή υιςξ ιέζα ζ’ εζάξ. Έπμκηαξ ημ ίδζμ πκεφια ηδξ
πίζηεςξ, ζφιθςκα ιε ημ βναιιέκμ: «Πίζηερα, βζ’ αοηυ ηαζ ιίθδζα», ηζ ειείξ πζζηεφμοιε,
βζ’ αοηυ ηαζ ιζθάιε, βκςνίγμκηαξ υηζ αοηυξ πμο ακέζηδζε ημκ Κφνζμ Ηδζμφ εα ακαζηήζεζ ηζ
ειάξ δζά ημο Ηδζμφ, ηαζ εα ιαξ ημπμεεηήζεζ δίπθα ζαξ. Γζαηί ηα πάκηα είκαζ βζα ζαξ, χζηε δ
πάνδ πμο πθευκαζε, ελαζηίαξ ηδξ εοπανζζηίαξ ηςκ πενζζζμηένςκ, κα πενζζζεφζεζ βζα ηδ
δυλα ημο Θεμφ. Γζ’ αοηυ, δεκ θζπμροπμφιε, αθθά, ακ ηαζ μ ελςηενζηυξ ιαξ άκενςπμξ
θεείνεηαζ, μ εζςηενζηυξ υιςξ ακακεχκεηαζ διένα ιε ηδκ διένα. Γζυηζ δ πνμζςνζκή
εθαθνζά ιαξ εθίρδ εημζιάγεζ βζα ειάξ, απυ έπαζκμ ζε έπαζκμ, αζχκζμ αάνμξ δυλαξ, επεζδή
ειείξ δεκ ζημπεφμοιε ζ’ αοηά πμο αθέπμκηαζ, αθθά ζ’ αοηά πμο δεκ αθέπμκηαζ· δζυηζ αοηά
πμο αθέπμκηαζ είκαζ πνυζηαζνα, εκχ αοηά πμο δεκ αθέπμκηαζ είκαζ αζχκζα. Γκςνίγμοιε
δδθαδή υηζ, ακ δ επίβεζα μζηία ημο ζχιαηυξ ιαξ δζαθοεεί, έπμοιε απυ ημκ Θευ μζημδμιή,
μζηία απεζνμπμίδηδ, αζχκζα, ζημοξ μονακμφξ. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο.
Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 64:5
Μαηάνζμξ εηείκμξ ημκ μπμίμ ελέθελεξ, ηαζ ημκ πήνεξ ημκηά ζμο· εα ηαημζηεί ζηζξ
αοθέξ ζμο. Θα πμνηάζμοιε απυ ηα αβαεά ημο μίημο ζμο· άβζμξ μ καυξ ζμο.
Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίνλ (25:14-21)
Κάπμζμξ άκενςπμξ πμο επνυηεζημ κα απμδδιήζεζ ηάθεζε ημοξ δμφθμοξ ημο ηαζ ημοξ
πανέδςζε ηα οπάνπμκηά ημο· ζε άθθμκ έδςζε πέκηε ηάθακηα, ζε άθθμκ δφμ ηαζ ζε άθθμκ
έκα, ζημκ ηαεέκακ ακάθμβα ιε ηζξ δοκαηυηδηέξ ημο, ηαζ αιέζςξ απμδήιδζε. Δηείκμξ πμο
πήνε ηα πέκηε ηάθακηα πήβε ηαζ, δμοθεφμκηαξ ιε αοηά, ηένδζζε άθθα πέκηε. Σμ ίδζμ ηαζ
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εηείκμξ πμο πήνε ηα δφμ, ηένδζζε ηζ αοηυξ άθθα δφμ. Δηείκμξ υιςξ πμο πήνε ημ έκα πήβε
ηαζ έζηαρε ζηδ βδ, ηαζ έηνορε ημ αζδιέκζμ κυιζζια ημο ηονίμο ημο. Μεηά απυ πμθφ ηαζνυ
ένπεηαζ μ ηφνζμξ εηείκςκ ηςκ δμφθςκ ηαζ ηάκεζ ιαγί ημοξ θμβανζαζιυ. Όηακ θμζπυκ ήνεε
αοηυξ πμο πήνε ηα πέκηε ηάθακηα, πανμοζίαζε άθθα πέκηε ηάθακηα, θέβμκηαξ: «Κφνζε,
πέκηε ηάθακηα ιμο πανέδςζεξ· κα, ηένδζζα άθθα πέκηε ηάθακηα». Καζ μ ηφνζυξ ημο ημφ
είπε: «Δφβε, δμφθε αβαεέ ηαζ πζζηέ· ζηα θίβα θάκδηεξ πζζηυξ, ζε πμθθά εα ζε δζμνίζς·
είζεθεε ζηδ πανά ημο ηονίμο ζμο. Γόμα ζνη, Κύξηε.
Ύζηεξα ιέεη ν ηεξέαο ηα πξνθαηαξθηηθά ηνπ Δπαγγειίνπ, κεηά ιέγεηαη ε εμήο ςαικσδία:

οβηεκηνςεείηε υθμζ μζ πμθφβθςζζμζ βζα κα ενδκήζμοιε ημκ παηένα, ημκ δάζηαθμ,
ημκ πκεοιαηζηυ, ημκ ηζιδιέκμ πνεζαφηενμ [ή ζενέα] [...]. Φένηε ημκ ζηδ ζηέρδ ζαξ, ράθηεξ,
ηαζ εα ημκ ανείηε ακάιεζά ζαξ κα ζαξ θέεζ: «ε απμπαζνεηχ, εοζζαζηήνζμ ημο Κονίμο, πμο
επάκς ζμο πνμζέθενα ηζξ εοζίεξ ζημκ Θευ. αξ απμπαζνεηχ, παηένεξ ιμο, πμο αβαπάηε ημκ
Θευ, ζενείξ πμο είζηε μζ μζημκυιμζ ημο Πακημηνάημνα, παηένεξ ιμο πνεζαφηενμζ, ζενείξ
ημζκςκμί ιμο ζημ ζενυ ημο Θεμφ. αξ απμπαζνεηχ, άβζμζ παηένεξ ιμο, δζυηζ δεκ εα λακαδείηε
ημ πνυζςπυ ιμο. αξ απμπαζνεηχ, αδεθθμί ιμο δζάημκμζ, ζοθθεζημονβμί ιμο ζηδ δζαημκία.
Ζ εζνήκδ ημο Κονίμο κα είκαζ ιαγί ζαξ, κα ζαξ θοθάηηεζ ιέπνζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ
πνζζηζακζηήξ ζαξ γςήξ. Αθήεεζα ζαξ θές, αδεθθμί ιμο, υηζ δεκ εα λακαδείηε ημ πνυζςπυ
ιμο. Εδηήζηε βζα ειέκα, αβαπδημί ιμο παηένεξ ηαζ αδεθθμί, χζηε κα εθεήζεζ μ Υνζζηυξ ηδκ
ηαπεζκυηδηά ιμο. Εδηήζηε βζα ειέκα, χζηε κα πανμοζζαζηχ ιπνμζηά ημο ιε παννδζία.
Εδηήζηε βζα ειέκα, χζηε κα ιε ζοβπςνήζεζ ηαζ κα ιμο πανίζεζ έθεμξ ιπνμζηά ζημ θμαενυ
Βήια ημο, ηαζ κα ιε εζζαβάβεζ εζνδκζηά ζηδκ ηαημζηία ηδξ πανάξ, υπμο είκαζ μζ
εζημζζηέζζενζξ πνεζαφηενμζ». Πμνεφζμο, παηένα ιαξ, ιε εζνήκδ ζημοξ ηυθπμοξ ηςκ
παηένςκ ιαξ Ααναάι, Ηζαάη ηαζ Ηαηχα. Πμνεφζμο ιε εζνήκδ· δ εζνήκδ αξ είκαζ ιαγί ζμο. Ο
Θευξ αξ ιαξ αμδεήζεζ υπςξ ζε αμήεδζε, ιε ηδκ πνεζαεία ηδξ Γεζπμίκδξ ιαξ Θεμηυημο
αβίαξ Μανίαξ ηαζ πάκηςκ ηςκ αβίςκ. ε πνμζηοκμφιε, Υνζζηέ, ιαγί ιε ημκ πακάβαευ
Παηένα ζoο ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, δζυηζ ήνεεξ ηαζ ιαξ έζςζεξ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο επρέο, ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο θαη ηελ εμήο επρή:

Μεβάθα είκαζ ηα ένβα ζμο, Κφνζε· δδιζμφνβδζεξ ηα πάκηα ιε ζμθία· δ βδ είκαζ
βειάηδ ιε ηα δδιζμονβήιαηά ζμο. Δζφ πάνζζεξ ηδ γςή ηαζ μζημκυιδζεξ ημκ εάκαημ· ημκηά
ζμο είκαζ γςκηακμί υζμζ αλζχεδηακ ημο ιεβαθείμο ζμο. Δζφ είζαζ μ Θευξ ηςκ γχκηςκ, μ
ιαηάνζμξ, πμο οπάνπεζξ αηεθεφηδηα. Δλαζηίαξ ηδξ βκχζεχξ ζμο, ηδκ μπμία ιαξ θακένςζε μ
Ηδζμφξ Υνζζηυξ, ζε ζηεηεφμοιε ηαζ ζε παναηαθμφιε οπέν ηςκ παηένςκ ιαξ ηςκ
ηεημζιδιέκςκ ηαζ οπέν ηδξ αβίαξ ικήιδξ ημο δμφθμο ζμο […], μ μπμίμξ ελήθεε απυ ημ
ζχια ηαζ ήνεε ημκηά ζμο, Θεέ ηςκ υθςκ, ηαζ βφνζζε ζηδ βδ, απυ ηδκ μπμία πθάζηδηε, εκχ
δ ροπή ημο είκαζ αβκή, ιαηάνζα παναηαηαεήηδ. Αξ έπεζ ακάπαοζδ ηαζ ηαθυ ηυπμ ζηδ ζηζά
ηςκ εηθεηηχκ ζμο, ηαζ αξ βίκεζ ημζκςκυξ υθςκ ηςκ πνμηαηυπςκ ημο ζημκ ηυπμ ηαζ ημκ
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ηθήνμ ηςκ αβίςκ πμο εκηάπεδηακ ζηδκ ηάλδ ηδξ ζενςζφκδξ ζηδκ Δηηθδζία ηςκ
πνςημηυηςκ, ημκ ηυπμ πμο οπμζπέεδηεξ ζε υζμοξ ζε εοανέζηδζακ. Αξ είκαζ δ ακάζηαζή
ημο εκχπζυκ ζμο ιε αβκυηδηα, δζηαζμζφκδ ηαζ εοεφηδηα, Θεέ υθςκ ηςκ γχκηςκ.
Γζα ειάξ, Κφνζε, είκαζ ιζηνυξ μ πνυκμξ ηδξ λεκζηζάξ ιαξ επάκς ζηδ βδ· θφθαλέ ιαξ
απυ ηζξ πμκδνέξ, ιμθοζιέκεξ παβίδεξ, πμο είκαζ λέκεξ πνμξ ηδκ αθδεζκή ζμο αβκυηδηα, χζηε
κα πνμζεββίζμοιε ηδ πμνεία ηδξ αβζυηδηάξ ζμο ηαζ κα ηενδίζμοιε ηδ ιαηανζυηδηα ηςκ
εηθεηηχκ ζμο, ζημκ πανυκηα αζχκα ηαζ ημκ ιέθθμκηα.
Αοηή είκαζ δ εθπίδα ηςκ πζζηχκ ζμο δμφθςκ, πμο πζζηεφμοκ ζημ άβζμ υκμιά ζμο ηαζ
ζημκ ιμκμβεκή ζμο Τζυ, ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ, ηαζ ζημ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ
αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ν Λαόο ιέεη ην «Πάηεξ εκώλ …». Καηόπηλ ν Ιεξέαο ιέεη ηελ άθεζε ηνπ Τηνύ, ην «Κύξηε
ειέεζνλ» 41 θνξέο, θαη, αθνύ εληαθηαζηεί ε ζνξόο, εάλ ζειήζεη ν Ιεξέαο κπνξεί λα πεη ηελ επρή ηνπ
εληαθηαζκνύ (ζει 117). Ύζηεξα νινθιεξώλεη κε ηελ άθεζε θαη ηελ επινγία.
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تجىيش الشمامظت
Νεθξώζηκε αθνινπζία ησλ δηαθόλσλ
Λέγεηαη ε πξνζεπρή ηεο Δπραξηζηίαο, ν Ιεξέαο ζπκηάδεη, θαη κεηά ιέγνληαη ηα παξαθάησ ρσξία
από ηνπο ςαικνύο:

Φαικόο 65:16-20
Δθάηε, αημφζηε, υθμζ εζείξ πμο θμαάζηε ημκ Θευ, ηαζ εα δζδβδεχ υζα έηακε βζα ηδκ
ροπή ιμο. Πνμξ αοηυκ έηναλα ιε ημ ζηυια ιμο, ηαζ ορχεδηε απυ ηδ βθχζζα ιμο. Ακ
έαθεπα αδζηία ζηδκ ηανδζά ιμο, αξ ιδ ιε εζζαημφζεζ μ Κφνζμξ. Γζ’ αοηυ μ Θευξ ιε
εζζάημοζε· πνυζελε ηδ θςκή ηδξ δεήζεχξ ιμο. Άλζμξ δμλμθμβίαξ είκαζ μ Θευξ, πμο δεκ
απμιάηνοκε ηδκ πνμζεοπή ιμο ηαζ ημ έθευξ ημο απυ ειέκα.
Φαικόο 118:105-112
Λοπκάνζ βζα ηα πυδζα ιμο είκαζ μ θυβμξ ζμο, ηαζ θςξ βζα ηα ιμκμπάηζα ιμο.
Ονηίζηδηα ηαζ εα ελαημθμοεχ κα θοθάηης ηζξ δίηαζεξ απμθάζεζξ ζμο. Σαθαζπςνήεδηα
ζθμδνά· Κφνζε, γςμπμίδζέ ιε ζφιθςκα ιε ημκ θυβμ ζμο. Γέλμο, ζε παναηαθχ, Κφνζε, ηζξ
εημφζζεξ πνμζεοπέξ ημο ζηυιαηυξ ιμο, ηαζ δίδαλέ ιε ηζξ εκημθέξ ζμο. Ζ ροπή ιμο είκαζ
πάκημηε ζηα πένζα ζμο, ηαζ ημκ κυιμ ζμο δεκ θδζιυκδζα. Οζ αζεαείξ ιμφ έζηδζακ παβίδα,
εβχ υιςξ δεκ ιεηαηζκήεδηα απυ ηζξ εκημθέξ ζμο. Κθδνμκυιδζα ηδκ μιμθμβία ζμο εζξ ημκ
αζχκα, δζυηζ αοηά είκαζ δ αβαθθίαζδ ηδξ ηανδζάξ ιμο. Ζ ηανδζά ιμο πμεεί κα εθανιυγεζ
πάκημηε ηζξ εκημθέξ ζμο απυ εοβκςιμζφκδ.
Φαικόο 134:13-21
Σμ υκμιά ζμο, Κφνζε, ιέκεζ ζημκ αζχκα, ηαζ δ εκεφιδζή ζμο ζε υθεξ ηζξ βεκζέξ. Γζαηί
μ Κφνζμξ εα ηνίκεζ ημκ θαυ ημο ηαζ εα πανεί βζα ημοξ δμφθμοξ ημο. Σα είδςθα ηςκ εεκχκ
είκαζ αζήιζ ηαζ πνοζυξ, ένβα ακενχπζκςκ πενζχκ. ηυια έπμοκ ηαζ δεκ ιζθμφκ· ιάηζα έπμοκ
ηαζ δεκ αθέπμοκ· αοηζά έπμοκ ηαζ δεκ αημφκ, ηαζ δεκ οπάνπεζ πκμή ζημ ζηυια ημοξ. Αξ
βίκμοκ υιμζμζ ι’ αοηά υζμζ ηα θηζάπκμοκ ηζ υζμζ εθπίγμοκ ζ’ αοηά! Γέκμξ ημο Ηζναήθ,
εοθμβήζηε ημκ Κφνζμ· βέκμξ ημο Αανχκ, εοθμβήζηε ημκ Κφνζμ. Γέκμξ ημο Λεοΐ, εοθμβήζηε
ημκ Κφνζμ· υζμζ έπεηε θυαμ πνμξ ημκ Κφνζμ, εοθμβήζηε ημκ Κφνζμ. Δοθμβδηυξ μ Κφνζμξ απυ
ηδ ζχκ, πμο ηαημζηεί ζηδκ Ηενμοζαθήι. Αθθδθμφζα.
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Ο Ιεξέαο:
Γχζηε ιμο ηδκ εοθμβία ζαξ, παηένεξ ηαζ αδεθθμί· ζοβπςνείζηε ιε εκ ιεηακμία ηαζ
πνμζεοπδεείηε βζα ειέκα. Γυλα Παηνί ηαζ Τζχ ηαζ Αβίς Πκεφιαηζ, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ
αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Οη ςάιηεο ιέλε: «Αο ηνλ πςώζνπλ …».

Δπηζηνιή πξνο Κνξηλζίνπο Α΄ (15:23-38)
Ο Υνζζηυξ είκαζ δ απανπή, έπεζηα υζμζ είκαζ ημο Υνζζημφ, ζηδκ πανμοζία ημο, έπεζηα
εα είκαζ ημ ηέθμξ, υηακ παναδχζεζ ηδ ααζζθεία ζημκ Θευ ηαζ Παηένα, υηακ ηαηανβήζεζ ηάεε
ανπή ηαζ ηάεε ελμοζία ηαζ δφκαιδ. Γζυηζ πνέπεζ κα ααζζθεφεζ ιέπνζξ υημο αάθεζ υθμοξ ημοξ
επενμφξ ημο ηάης απυ ηα πυδζα ημο. Σεθεοηαίμξ επενυξ ηαηανβείηαζ μ εάκαημξ. Γζαηί «υθα
ηα οπέηαλε ηάης απυ ηα πυδζα ημο»· Καζ υηακ πεζ υηζ υθα είκαζ οπμηαβιέκα, είκαζ θακενυ
υηζ ελαζνείηαζ αοηυξ πμο οπέηαλε ζ’ αοηυκ ηα πάκηα. Καζ υηακ ηα πάκηα οπμηαπεμφκ ζ’
αοηυκ, ηυηε ηαζ μ ίδζμξ μ Τζυξ εα οπμηαπεεί ζ’ εηείκμκ μ μπμίμξ οπέηαλε ζ’ αοηυκ ηα πάκηα,
χζηε κα είκαζ μ Θευξ ηα πάκηα, ζε υθα.
Σζ εα ηάκμοκ αοημί πμο ααπηίγμκηαζ οπέν ηςκ κεηνχκ; Ακ πναβιαηζηά μζ κεηνμί δεκ
ακαζηαίκμκηαζ, βζαηί θμζπυκ ααπηίγμκηαζ οπέν ηςκ κεηνχκ; Γζαηί ηζ ειείξ ηζκδοκεφμοιε ηάεε
χνα; Καεδιενζκά πεεαίκς, ια ηδκ ηαφπδζή ιμο πμο έπς βζα ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ, ημκ Κφνζυ
ιαξ. Ακ ηαη’ άκενςπμκ πμθέιδζα ζηδκ Έθεζμ ιε εδνία, πμζμ είκαζ ημ υθεθμξ βζα ειέκα; Ακ
μζ κεηνμί δεκ ακαζηαίκμκηαζ, «αξ θάιε ηαζ αξ πζμφιε, αθμφ αφνζμ πεεαίκμοιε». Μδκ
πθακάζεε· «ηα ηαθά ήεδ ηα θεείνμοκ μζ ηαηέξ ζοκακαζηνμθέξ». οκέθεεηε, υπςξ είκαζ
δίηαζμ, ηαζ ιδ αιανηάκεηε· δζυηζ ιενζημί έπμοκ έθθεζρδ βκχζεςξ ημο Θεμφ· βζα κηνμπή ζάξ
ημ θές.
Αθθά εα πεζ ηάπμζμξ: «Πχξ ακαζηαίκμκηαζ μζ κεηνμί; Καζ ιε πμζμ ζχια ένπμκηαζ»;
Ακυδηε, εηείκμ πμο εζφ ζπένκεζξ, δεκ γςμβμκείηαζ ακ δεκ πεεάκεζ. Καζ υ,ηζ ζπένκεζξ, δεκ
ζπένκεζξ ημ ζχια πμο πνυηεζηαζ κα είκαζ, αθθά βοικυ ηυηημ, ζζηανζμφ ίζςξ ή ηάπμζμο απυ
ηα οπυθμζπα. Ο Θευξ υιςξ ημφ δίκεζ ζχια υπςξ εέθδζε, ηαζ ζε ηαεέκα απυ ηα ζπένιαηα ημ
ζδζαίηενυ ημο ζχια. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη νη ςαικνί.

Φαικόο 19:1
Ο Κφνζμξ κα ζε εζζαημφζεζ ζε διένα εθίρεςξ! Σμ υκμια ημο Θεμφ ημο Ηαηχα κα ζε
οπεναζπζζηεί!

139

Φαικόο 138:14-15
ε δμλμθμβχ, Κφνζε, δζυηζ είζαζ άλζμξ εαοιαζιμφ ζημκ φρζζημ ααειυ. Σα ένβα ζμο
είκαζ εαοιαζηά, ηαζ δ ροπή ιμο ηα βκςνίγεζ πμθφ ηαθά. Σα ηυηαθά ιμο είκαζ θακενά
εκχπζυκ ζμο, εζέκα πμο ηα έηακεξ ιοζηζηά.
Δπαγγέιην θαηά Ισάλλελ (12:20-26)
Τπήνπακ ιενζημί Έθθδκεξ ακάιεζα ζ’ εηείκμοξ πμο ακέααζκακ βζα κα πνμζηοκήζμοκ
ηαηά ηδκ εμνηή. Αοημί θμζπυκ πήβακ ζημκ Φίθζππμ πμο ήηακ απυ ηδ Βδεζασδά ηδξ
Γαθζθαίαξ, ηαζ ημκ παναηαθμφζακ, θέβμκηαξ: «Κφνζε, εέθμοιε κα δμφιε ημκ Ηδζμφ».
Πδβαίκεζ μ Φίθζππμξ ηαζ ημ θέεζ ζημκ Ακδνέα· ηαζ πάθζ πδβαίκμοκ μ Ακδνέαξ ηαζ μ Φίθζππμξ
ηαζ ημ θέκε ζημκ Ηδζμφ. Καζ μ Ηδζμφξ ημοξ απμηνίεδηε, θέβμκηαξ: «Ήνεε δ χνα κα
δμλαζηεί μ Τζυξ ημο ακενχπμο. αξ αεααζχκς απυθοηα: Ακ μ ηυηημξ ημο ζζηανζμφ δεκ
πέζεζ ζηδ βδ ηαζ δεκ πεεάκεζ, ιέκεζ ιυκμ αοηυξ· ακ υιςξ πεεάκεζ, θένκεζ πμθφ ηανπυ.
Όπμζμξ αβαπάεζ ηδκ ροπή ημο εα ηδ πάζεζ, ηαζ υπμζμξ ιζζεί ηδκ ροπή ημο ζε ημφημ ημκ
ηυζιμ εα ηδ θοθάλεζ βζα ηδκ αζχκζα γςή. Ακ ηάπμζμξ ιε οπδνεηεί, αξ ιε αημθμοεεί, ηαζ
υπμο είιαζ εβχ, εηεί εα είκαζ ηαζ μ οπδνέηδξ ιμο· ηαζ ακ ηάπμζμξ ιε οπδνεηεί, εα ημκ
ηζιήζεζ μ Παηέναξ. Γόμα ζνη, Κύξηε.
Ύζηεξα ιέγεηαη ε αθόινπζε εξκελεία ζε ήρν Αδάκ:

οβηεκηνςεείηε υθμζ ιαγί, ηέηκα ηδξ Ονευδμλδξ Δηηθδζίαξ ιαξ, θεζημονβμί ημο
εοζζαζηδνίμο ημο Θεμφ, βζα κα ενδκήζμοιε ημκ αβαπδηυ, ηζιδιέκμ αδεθθυ ιαξ δζάημκμ
[…]. Παναηδνείζηε ημκ, ηαεχξ είκαζ ακάιεζά ζαξ ηαζ θέεζ ιε ζμθία ζημκ ιεβαθφηενμ ηαζ
ζημκ ιζηνυηενυ ζαξ: «ε απμπαζνεηχ, εοζζαζηήνζμ ημο Θεμφ, ημ μπμίμ εημίιαγα ιε
επζιέθεζα βζα ημοξ παηένεξ ιμο ημοξ ζενείξ, χζηε κα δζαημκήζμοκ επάκς ημο ηζξ πνμζεοπέξ
ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ βζα ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ ημο πμζικίμο. αξ απμπαζνεηχ, παηένεξ
ιμο, πμο ιαγί ζαξ ήιμοκ θεζημονβυξ, ηαζ ζαξ δζαημκμφζα ζε υθα ηα ζεναηζηά ζαξ
ηαεήημκηα. αξ απμπαζνεηχ, αδεθθμί ιμο δζάημκμζ, ζοθθεζημονβμί ιμο ζηζξ δμλμθμβίεξ ηαζ
ζημοξ πκεοιαηζημφξ φικμοξ. αξ απμπαζνεηχ, πζζημί αδεθθμί ιμο, εηθεηηέ θαέ ημο Θεμφ,
αμδεμί ιμο ζε υθεξ ηζξ πενζζηάζεζξ. αξ θές αθδεζκά, παηένεξ ηαζ αδεθθμί ιμο, πςξ απυ
ηχνα δεκ εα λακαδείηε ημ πνυζςπυ ιμο. Παναηαθέζηε ημκ Θευ βζα ειέκα, χζηε κα
ζπθαπκζζηεί μ Υνζζηυξ ηδκ αδοκαιία ιμο. Παναηαθέζηε ημκ Κφνζμ βζα ειέκα, χζηε κα
εζζέθες εκχπζυκ ημο ιε παννδζία, κα ιμο ζοβπςνήζεζ ηζξ αιανηίεξ ηαζ κα ιμο δχζεζ ημ
έθευξ ημο ιπνμζηά ζημ θμαενυ Βήια. οβπςνείζηε ιμο υ,ηζ έπναλα. Σχνα εβχ θεφβς απυ
εζάξ, ηαζ εφπμιαζ ηζ εζείξ κα πμνεοεείηε ζηδκ ημζκή ιαξ μδυ ηδξ αζχκζαξ γςήξ».
Πμνεφζμο εκ εζνήκδ, αδεθθέ ιαξ, ζημκ μίημ ηδξ πανάξ, ζημοξ ηυθπμοξ ημο Ααναάι,
ημο Ηζαάη ηαζ ημο Ηαηχα. Πμνεφζμο εκ εζνήκδ εηεί υπμο είκαζ μ ανπζδζάημκμξ ηέθακμξ.
Πμνεφζμο εκ εζνήκδ· δ εζνήκδ ημο Θεμφ αξ είκαζ ιαγί ζμο ηαζ αξ ζε ζοβπςνήζεζ δζά ηςκ
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εοπχκ ιαξ. Ο Θευξ κα ιαξ αμδεήζεζ, υπςξ αμήεδζε ηζ εζέκα, κα ζε ακηαιείρεζ βζα ηδ
δζαημκία ζμο ζηδκ Δηηθδζία ηςκ πνμημηυηςκ, ζηδκ μονάκζα Ηενμοζαθήι, ζημκ ηυπμ απ’
υπμο έθοβε δ εθίρδ ηαζ δ ζηεκμπχνζα, ιε ηζξ πνεζαείεξ ηδξ Γεζπμίκδξ ιαξ αβίαξ Μανίαξ
ηαζ υθμο ημο πμνμφ ηςκ ιανηφνςκ ηαζ ηςκ αβίςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο επρέο, ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο, ην «Κύξηε ειέεζνλ» 41 θνξέο,
θαη ηελ εμήο επρή:

Καζ πάθζ αξ παναηαθέζμοιε ημκ πακημηνάημνα Θευ, ημκ Παηένα ημο Θεμφ ηαζ
ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, ηαζ ημ Άβζμ Πκεφια, ημκ υκηα εζξ ημοξ αζχκαξ. Γζυηζ ιε ημ
έθευξ ημο ηαζ ηδ δζηαζμζφκδ ημο επέηνερεξ βζα ειάξ ηδκ ηαηαδίηδ ημο εακάημο, πμο ηδκ
ηθδνμκμιήζαιε ιαγί ιε ημ βέκμξ ιαξ απυ βεκζά ζε βεκζά. Παηδεήηαιε ζακ ηδ θάζπδ ηδξ
βδξ ηαζ ημ πχια ημο δνυιμο, ηαζ ηαηακηήζαιε κα είιαζηε ηάης απυ ηδκ ελμοζία ημο
εακάημο ελαζηίαξ ηδξ ηαηαδίηδξ ηδξ μνεήξ ηαζ δίηαζδξ ηνίζδξ ζμο. Γζυηζ αιανηήζαιε ζ’
εζέκα ιε ηδ εέθδζή ιαξ, ελαζηίαξ ηδξ έπεναξ ημο ανπαίμο υθεςξ. Όιςξ, εζφ έβζκεξ βζα ειάξ
ζηαεενυξ αμδευξ ηαζ πανδβμνδηήξ δζά ηςκ πνμθδηχκ ηαζ ηςκ δζηαίςκ. ηζξ έζπαηεξ διένεξ
ιάξ θακενχεδηεξ ιε ηδ ιεβάθδ ζμο εκενβή θνμκηίδα, εοζπθαπκία ηαζ εθεδιμζφκδ. Μαξ
εοιήεδηεξ ειάξ ημοξ ηαεήιεκμοξ ζημ ζηυημξ ηαζ ζηδ ζηζά ημο εακάημο, δζά ημο
ιμκμβεκμφξ ζμο θζθακενχπμο ηαζ εοενβέηδ Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο ςηήνα ιαξ, μ μπμίμξ
ηαηάνβδζε ηδκ ελμοζία ημο εακάημο ιε ημκ γςμπμζυ ημο εάκαημ επάκς ζημ ηίιζμ λφθμ ημο
ηαονμφ, υηακ πέεακε ιε ηδ ζάνηα πμο είπε πάνεζ απυ ειάξ. Απάθθαλεξ ημ ακενχπζκμ βέκμξ
απυ ημ αβηάεζ ημο ανπαίμο υθεςξ, ιαξ έηακεξ ηαζ πάθζ εθεφεενμοξ ηαζ ιαξ απεθεοεένςζεξ
ειάξ ημοξ αιανηςθμφξ απυ ηδ δμοθεία· ιαξ έηακεξ ηέηκα ημο θςηυξ, ηθδνμκυιμοξ ημο
μονακμφ ιαγί ιε ηδ πμνεία ηςκ επμονακίςκ, ζοθθεζημονβμφξ ζηδ δζαημκία ηςκ ηαβιάηςκ
ηδξ Δηηθδζίαξ ηςκ πνςημηυηςκ, πμο θοθάηηεζ ηζξ μνευδμλεξ εκημθέξ, ηαζ ιεηυπμοξ ημο
αβζαζιμφ ηςκ αββέθςκ ηαζ ηςκ δμλμθμβζχκ ηςκ αζςιάηςκ. Γζ’ αοηυ ζμο γδημφιε ηαζ ζε
παναηαθμφιε, θζθάκενςπε, οπέν ημο δμφθμο ζμο […] ημο δζαηυκμο, μ μπμίμξ ήνεε ζ’ εζέκα
αθμφ εβηαηέθεζρε ηδκ επίβεζα ζάνηα ηαζ έβζκε λέκμξ βζα ημκ ηυζιμ. Γέλμο ηδ ροπή ημο ιε
αβκυηδηα ηαζ δζηαζμζφκδ, ηαζ, υπςξ ήηακ θεζημονβυξ ημο επζβείμο εοζζαζηδνίμο ζμο, αξ
είκαζ θεζημονβυξ ηαζ ημο επμονακίμο ζμο εοζζαζηδνίμο, πμο είκαζ άιειπημ ηαζ αιυθοκημ,
ηαζ αξ εοδμηήζεζ ζημ άβζμ εέθδιά ζμο. Ακ αιάνηδζε ζ’ εζέκα ςξ άκενςπμξ, ζοβπχνδζέ
ημκ, δζυηζ είζαζ εθεήιςκ, εφζπθαπκμξ, δίηαζμξ, ηαζ εοενβεηείξ υζμοξ ζε θαηνεφμοκ. Γζυηζ
δεκ έπεζ πθέμκ δφκαιδ μ εάκαημξ, αθθά είκαζ ιεηάααζδ πνμξ ηδ γςή· βζ’ αοηυ, αξ ιδκ έπεζ
ελμοζία επάκς ιαξ μ εάκαημξ, πάνδ ζημκ εάκαημ ημο αβαπδημφ ζμο ιμκμβεκμφξ Ηδζμφ
Υνζζημφ, ημο Κονίμο ιαξ. Δπεζδή δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’
εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ
αζχκςκ. Αιήκ.
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Ύζηεξα ν Λαόο ιέεη ην «Πάηεξ εκώλ …». Καηόπηλ ν Ιεξέαο ιέεη ηελ άθεζε ηνπ Τηνύ, ην «Κύξηε
ειέεζνλ» 41 θνξέο, θαη, αθνύ εληαθηαζηεί ε ζνξόο, εάλ ζειήζεη ν Ιεξέαο κπνξεί λα πεη ηελ επρή ηνπ
εληαθηαζκνύ (ζει 117). Ύζηεξα νινθιεξώλεη κε ηελ άθεζε θαη ηελ επινγία.

تجىيش الزهبان
Νεθξώζηκε αθνινπζία γηα ηνπο κνλαρνύο
Λέγεηαη ε πξνζεπρή ηεο Δπραξηζηίαο, ν Ιεξέαο ζπκηάδεη, θαη κεηά ιέγνληαη ηα παξαθάησ ρσξία
από ηνπο ςαικνύο:

Φαικόο 33:12-16
Δθάηε, παζδζά, αημφζηε ιε· εα ζαξ δζδάλς ημκ θυαμ ημο Κονίμο. Πμζμξ είκαζ
άκενςπμξ πμο εέθεζ ηδ γςή, πμο αβαπάεζ ημ κα δεζ διένεξ αβαεέξ; ηαιάηα ηδ βθχζζα ζμο
απυ ημ ηαηυ, ηαζ ηα πείθδ ζμο χζηε κα ιδ ιζθμφκ ιε δυθμ· λέθοβε απυ ημ ηαηυ ηαζ πνάηηε
ημ αβαευ· κα επζγδηείξ ηδκ εζνήκδ ηαζ κα ηδκ επζδζχηεζξ. Σα ιάηζα ημο Κονίμο είκαζ επάκς
ζημοξ δζηαίμοξ, ηαζ ηα αοηζά ημο ζηδ δέδζή ημοξ.
Φαικόο 118:121-128
Έπναλα ημ ηαθυ ηαζ ημ δίηαζμ· ιδ ιε παναδχζεζξ ζ’ αοημφξ πμο ιε αδζημφκ.
Πανάθααε ημκ δμφθμ ζμο πνμξ ημ αβαευ· αξ ιδ ιε ζοημθακηήζμοκ μζ οπενήθακμζ. Σα ιάηζα
ιμο δεκ αθέπμοκ πνμξ ηδ ζςηδνία ζμο ηαζ ημκ θυβμ ηδξ δζηαζμζφκδξ ζμο. Πνάλε ζημκ
δμφθμ ζμο ζφιθςκα ιε ημ έθευξ ζμο, ηαζ δίδαλέ ιε ηζξ εκημθέξ ζμο. Γμφθμξ ζμο είιαζ εβχ·
ζοκέηζζέ ιε, χζηε κα βκςνίζς ηδκ μιμθμβία ζμο. Δίκαζ μ ηαζνυξ ηαηάθθδθμξ χζηε κα ηάκς
ηάηζ βζα πάνδ ημο Κονίμο· ηαηαπάηδζακ ημκ κυιμ ζμο. Γζ’ αοηυ, αβάπδζα ηζξ εκημθέξ ζμο
πενζζζυηενμ ηζ απυ ημ πνοζάθζ ηαζ ημ ημπάγζ. Γζ’ αοηυ, εηηεθχ υθεξ ηζξ εκημθέξ ζμο·
ιίζδζα ηάεε άδζηδ μδυ.
Φαικόο 54:5-8
Ζ ηανδζά ιμο ηανάπεδηε ιέζα ιμο, ηαζ θυαμξ εακάημο έπεζε επάκς ιμο. Φυαμξ
ηαζ ηνυιμξ ήνεε επάκς ιμο, ηαζ ζηυημξ ιε ζηέπαζε. Καζ είπα: «Πμζμξ εα ιμο δχζεζ θηενά
υπςξ ημο πενζζηενζμφ βζα κα πεηάλς ηαζ κα ακαπαοεχ; Να, θεφβς ιαηνζά ηαζ εα ηαηαθφβς
ζηδκ ένδιμ».
Δπηζηνιή πξνο Ρσκαίνπο (8:2-11)
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Ο κυιμξ ημο Πκεφιαημξ ηδξ γςήξ, δ μπμία οπάνπεζ ζημκ Ηδζμφ Υνζζηυ, ιε
εθεοεένςζε απυ ημκ κυιμ ηδξ αιανηίαξ ηαζ ημο εακάημο. Γζυηζ ζπεηζηά ιε ημ αδφκαημ ζημκ
κυιμ, πμο ήηακ ακίζπονμξ ελαζηίαξ ηδξ ζάνηαξ, μ Θευξ, ζηέθκμκηαξ ημκ δζηυ ημο Τζυ ιε
υιμζα ζάνηα ιε εηείκδ ηδξ αιανηίαξ ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ αιανηία, ηαηέηνζκε ηδκ αιανηία
ζηδ ζάνηα βζα κα εηπθδνςεεί δ δζηαζμζφκδ ημο κυιμο ζ’ ειάξ, πμο δεκ πενπαημφιε
ζφιθςκα ιε ηδ ζάνηα, αθθά ζφιθςκα ιε ημ Πκεφια. Γζαηί εηείκμζ πμο γμοκ ζφιθςκα ιε ηδ
ζάνηα, θνμκμφκ αοηά πμο γδηάεζ δ ζάνηα, εκχ εηείκμζ πμο γμοκ ζφιθςκα ιε ημ Πκεφια,
αοηά πμο γδηάεζ ημ Πκεφια. Σμ θνυκδια ηδξ ζάνηαξ είκαζ εάκαημξ, εκχ ημ θνυκδια ημο
Πκεφιαημξ, γςή ηαζ εζνήκδ. Γζυηζ ημ θνυκδια ηδξ ζάνηαξ είκαζ έπενα ζημκ Θευ· βζαηί ζημκ
κυιμ ημο Θεμφ δεκ οπμηάζζεηαζ, ια μφηε ηαζ ιπμνεί. Όζμζ είκαζ ηδξ ζάνηαξ δεκ ιπμνμφκ κα
ανέζμοκ
ζημκ
Θευ.
Δζείξ υιςξ δεκ είζηε ηδξ ζάνηαξ, αθθά ημο Πκεφιαημξ, ακ αέααζα ημ Πκεφια ημο Θεμφ
ηαημζηεί ιέζα ζαξ. Αθθά, ακ ηάπμζμξ δεκ έπεζ ημ Πκεφια ημο Υνζζημφ, αοηυξ δεκ είκαζ δζηυξ
ημο. Ακ μ Υνζζηυξ είκαζ ιέζα ζαξ, ημ ζχια είκαζ κεηνυ ελαζηίαξ ηδξ αιανηίαξ, ημ πκεφια
υιςξ είκαζ γςή ελαζηίαξ ηδξ δζηαζμζφκδξ. Καζ ακ ημ Πκεφια εηείκμο πμο ακέζηδζε ημκ
Ηδζμφ απυ ημοξ κεηνμφξ, ηαημζηεί ιέζα ζαξ, εηείκμξ πμο ακέζηδζε ημκ Ηδζμφ απυ ημοξ
κεηνμφξ εα γςμπμζήζεζ ηαζ ηα εκδηά ζαξ ζχιαηα, δζά ημο Πκεφιαηυξ ημο, πμο ηαημζηεί
ιέζα ζαξ. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
Δπηζηνιή πξνο Κνξηλζίνπο Β΄ (4:10 - 5:1)
Πενζθένμοιε πάκημηε ζημ ζχια ηδ κέηνςζδ ημο Ηδζμφ, βζα κα θακενςεεί ζημ ζχια
ιαξ ηαζ δ γςή ημο Ηδζμφ. Γζαηί ειείξ πμο γμφιε παναδζκυιαζηε πάκημηε ζημκ εάκαημ βζα
πάνδ ημο Ηδζμφ, χζηε κα θακενςεεί ηαζ δ γςή ημο Ηδζμφ ζηδ εκδηή ιαξ ζάνηα. Έηζζ, μ
εάκαημξ εκενβείηαζ ιέζα ζ’ ειάξ, δ γςή υιςξ ιέζα ζ’ εζάξ. Έπμκηαξ ημ ίδζμ πκεφια ηδξ
πίζηεςξ, ζφιθςκα ιε ημ βναιιέκμ: «Πίζηερα, βζ’ αοηυ ηαζ ιίθδζα», ηζ ειείξ πζζηεφμοιε,
βζ’ αοηυ ηαζ ιζθάιε, βκςνίγμκηαξ υηζ αοηυξ πμο ακέζηδζε ημκ Κφνζμ Ηδζμφ εα ακαζηήζεζ ηζ
ειάξ δζά ημο Ηδζμφ, ηαζ εα ιαξ ημπμεεηήζεζ δίπθα ζαξ. Γζαηί ηα πάκηα είκαζ βζα ζαξ, χζηε δ
πάνδ πμο πθευκαζε, ελαζηίαξ ηδξ εοπανζζηίαξ ηςκ πενζζζμηένςκ, κα πενζζζεφζεζ βζα ηδ
δυλα ημο Θεμφ. Γζ’ αοηυ, δεκ θζπμροπμφιε, αθθά, ακ ηαζ μ ελςηενζηυξ ιαξ άκενςπμξ
θεείνεηαζ, μ εζςηενζηυξ υιςξ ακακεχκεηαζ διένα ιε ηδκ διένα. Γζυηζ δ πνμζςνζκή
εθαθνζά ιαξ εθίρδ εημζιάγεζ βζα ειάξ, απυ έπαζκμ ζε έπαζκμ, αζχκζμ αάνμξ δυλαξ, επεζδή
ειείξ δεκ ζημπεφμοιε ζ’ αοηά πμο αθέπμκηαζ, αθθά ζ’ αοηά πμο δεκ αθέπμκηαζ· δζυηζ αοηά
πμο αθέπμκηαζ είκαζ πνυζηαζνα, εκχ αοηά πμο δεκ αθέπμκηαζ είκαζ αζχκζα. Γκςνίγμοιε
δδθαδή υηζ, ακ δ επίβεζα μζηία ημο ζχιαηυξ ιαξ δζαθοεεί, έπμοιε απυ ημκ Θευ μζημδμιή,
μζηία απεζνμπμίδηδ, αζχκζα, ζημοξ μονακμφξ. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο.
Ακήλ.
Φαικόο 6:9-11
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Φφβεηε ιαηνζά ιμο, υθμζ μζ ενβάηεξ ηδξ ακμιίαξ, δζυηζ μ Κφνζμξ εζζάημοζε ηδ θςκή
ημο ενήκμο ιμο. Ο Κφνζμξ άημοζε ηδ δέδζή ιμο· μ Κφνζμξ δέπεδηε ηδκ πνμζεοπή ιμο. Αξ
κηναπμφκ ηαζ αξ ηαναπεμφκ ζημκ φρζζημ ααειυ υθμζ μζ επενμί ιμο· αξ ζηναθμφκ πνμξ ηα
πίζς ηαζ αξ ηαηακηνμπζαζημφκ ζημκ φρζζημ ααειυ βνήβμνα.
Φαικόο 54:8-9
Να, θεφβς ιαηνζά ηαζ εα ηαηαθφβς ζηδκ ένδιμ. Πενζιέκς κα οπμδεπεχ εηείκμκ
πμο εα ιε ζχζεζ.
Δπαγγέιην θαηά Λνπθάλ (20:27-38)
Μενζημί απυ ημοξ αδδμοηαίμοξ, μζ μπμίμζ ανκμφκηαζ υηζ οπάνπεζ ακάζηαζδ,
πθδζίαζακ ηαζ νχηδζακ ημκ Ηδζμφ, θέβμκηαξ: «Γάζηαθε, μ Μςοζήξ έβναρε ζε ιαξ: ‘‘Ακ
πεεάκεζ μ αδεθθυξ ηάπμζμο έπμκηαξ βοκαίηα ηαζ ήηακ άηεηκμξ, μ αδεθθυξ ημο κα πάνεζ ηδ
βοκαίηα ηαζ κα ηάκεζ απμβυκμοξ βζα ημκ αδεθθυ ημο’’. Τπήνπακ θμζπυκ επηά αδεθθμί· μ
πνχημξ, αθμφ πήνε ιζα βοκαίηα, πέεακε άηεηκμξ· πήνε ηαζ μ δεφηενμξ ηδκ ίδζα βοκαίηα, ηαζ
πέεακε ηζ αοηυξ άηεηκμξ· ηαζ μ ηνίημξ ηδκ πήνε ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ· ημ ίδζμ ηαζ μζ επηά· δεκ
άθδζακ παζδζά, ηαζ πέεακακ. Ύζηενα απ’ υθμοξ πέεακε ηαζ δ βοκαίηα. Καηά ηδκ ακάζηαζδ,
θμζπυκ, ζε πμζμκ απυ αοημφξ εα είκαζ βοκαίηα; Γζυηζ ηδκ είπακ πάνεζ ηαζ μζ επηά». Ο Ηδζμφξ
ημφξ απμηνίεδηε ηαζ είπε: «Οζ βζμζ ημο αζχκα αοημφ κοιθεφμοκ ηαζ κοιθεφμκηαζ· εηείκμζ
υιςξ πμο ηαηαλζχεδηακ κα απμθαφζμοκ εηείκμκ ημκ αζχκα ηαζ ηδκ ακάζηαζδ απυ ημοξ
κεηνμφξ, μφηε κοιθεφμοκ μφηε κοιθεφμκηαζ· βζαηί μφηε κα πεεάκμοκ πθέμκ ιπμνμφκ, αθμφ
είκαζ ζζάββεθμζ ηαζ βζμζ ημο Θεμφ, ιε ημ κα είκαζ βζμζ ηδξ ακαζηάζεςξ. Σμ υηζ, υιςξ,
ακαζηαίκμκηαζ μζ κεηνμί, ημ θακένςζε ηαζ μ Μςοζήξ ζημ πενζζηαηζηυ ηδξ αάημο, υηακ θέεζ
Κφνζμ ημκ Θευ ημο Ααναάι ηαζ ημκ Θευ ημο Ηζαάη ηαζ ημκ Θευ ημο Ηαηχα. Ο Θευξ δεκ
είκαζ Θευξ κεηνχκ, αθθά γςκηακχκ· βζαηί υθμζ ζ’ αοηυκ γμοκ. Γόμα ζνη, Κύξηε.
Δπίζεο: Δπαγγέιην θαηά Ισάλλελ (17:1-12)
Αοηά είπε μ Ηδζμφξ ηαζ, αθμφ φρςζε ηα ιάηζα ημο ζημκ μονακυ, είπε: «Παηένα, ήνεε
δ χνα· δυλαζε ημκ Τζυ ζμο, βζα κα ζε δμλάζεζ ηαζ μ Τζυξ ζμο, ηαεχξ ημο έδςζεξ ελμοζία
επάκς ζε ηάεε ζάνηα, χζηε κα δχζεζ αζχκζα γςή ζε υθα υζα ημο έπεζξ δχζεζ. Αοηή είκαζ δ
αζχκζα γςή, ημ κα βκςνίγμοκ εζέκα, ημκ ιυκμκ αθδεζκυ Θευ, ηαζ εηείκμκ ημκ μπμίμκ
απέζηεζθεξ, ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ. Δβχ ζε δυλαζα επάκς ζηδ βδ, μθμηθδνχκμκηαξ ημ ένβμ πμο
ιμο έπεζξ δχζεζ κα ηάκς. Σχνα θμζπυκ εζφ, Παηένα, δυλαζέ ιε ημκηά ζμο ιε ηδ δυλα πμο
είπα ημκηά ζ’ εζέκα πνζκ βίκεζ μ ηυζιμξ απυ εζέκα. Φακένςζα ημ υκμιά ζμο ζημοξ
ακενχπμοξ, πμο ιμο έδςζεξ απυ ημκ ηυζιμ. Γζημί ζμο ήηακ, ηαζ ημοξ έδςζεξ ζε ιέκα, ηαζ
ηήνδζακ ημκ θυβμ ζμο. Σχνα, βκχνζζακ υηζ υθα υζα ιμο έδςζεξ είκαζ απυ εζέκα· δζυηζ ηα
θυβζα πμο ιμο έδςζεξ ηα έδςζα ζ’ αοημφξ, ηαζ αοημί ηα έθααακ, ηαζ βκχνζζακ αθδεζκά υηζ
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απυ εζέκα αβήηακ, ηαζ πίζηερακ υηζ εζφ ιε απέζηεζθεξ. Δβχ βζ’ αοημφξ παναηαθχ· δεκ
παναηαθχ βζα ημκ ηυζιμ, αθθά βζα εηείκμοξ ημοξ μπμίμοξ ιμο έδςζεξ, επεζδή είκαζ δζημί
ζμο. Όθα ηα δζηά ιμο είκαζ δζηά ζμο, ηαζ ηα δζηά ζμο, δζηά ιμο, ηαζ δμλάζηδηα ζ’ αοημφξ.
Καζ δεκ είιαζ πθέμκ ιέζα ζημκ ηυζιμ, αθθά αοημί είκαζ ιέζα ζημκ ηυζιμ, εκχ εβχ ένπμιαζ
ζ’ εζέκα. Παηένα άβζε, θφθαλέ ημοξ ζημ υκμιά ζμο αοημφξ πμο ιμο έδςζεξ, χζηε κα είκαζ
έκα, υπςξ ειείξ. Όηακ ήιμοκ ιαγί ημοξ ιέζα ζημκ ηυζιμ, εβχ ημοξ θφθαβα ζημ υκμιά ζμο·
εηείκμοξ πμο ιμο έδςζεξ ημφξ θφθαλα, ηαζ ηακέκαξ απυ αοημφξ δεκ πάεδηε, πανά ιυκμ μ
βζμξ ηδξ απςθείαξ, χζηε κα εηπθδνςεεί δ βναθή». Γόμα ζνη, Κύξηε.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο επρέο, ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο, ην «Κύξηε ειέεζνλ» 41 θνξέο, θαη
ηελ εμήο επρή:

Θεέ άκανπε, αηεθεφηδηε, εη θφζεςξ αβαεέ, απενζκυδηε, άηνεπηε, πμο έθενεξ υθδ ηδ
θμβζηή ηηίζδ ζηδκ φπανλδ απυ ηδκ ακοπανλία, δζά ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Κονίμο
ηαζ Θεμφ ηαζ ααζζθέα ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, μ μπμίμξ ιαξ δδιζμφνβδζε άθεανημοξ βζα κα
πνάλμοιε ηαθά ένβα· υηακ πεεάκαιε ελαζηίαξ ηςκ εημοζίςκ παναπηςιάηςκ ιαξ, ιαξ
έζςζεξ ηαζ ιαξ ακακέςζεξ ηαζ πάθζ ηδκ εθπίδα ηδξ ακαζηάζεςξ ηαζ ηδξ αζχκζαξ γςήξ, ηαηά
ηδκ διένα πμο εα ηεθεζχζεζ μ πανχκ αζχκαξ ηαζ εα ανπίζεζ δ επενπυιεκδ γςή, δ μπμία εα
είκαζ αηεθείςηδ, ηαζ εα ηαηαθοεμφκ βνήβμνα μζ μονακμί, ηαζ εα ηαμφκ ηα ζημζπεία· δ βδ εα
δζαθοεεί ηαζ εα ηαναπεμφκ υθα υζα οπάνπμοκ ζ’ αοηή, ηαζ εα εβενεμφκ μζ άκενςπμζ, πμο
ημοξ δδιζμφνβδζεξ άιειπηα απυ ηδκ ανπή. ε παναηαθμφιε, θζθάκενςπε, ιδκ πνάλεζξ ζ’
ειάξ ηαηά ηζξ αιανηίεξ ιαξ ηαζ ιδ ιαξ ακηαπμδχζεζξ ηαηά ηζξ ακμιίεξ ιαξ· αθθά,
θζθάκενςπε, ζοβπχνδζε ειάξ ηαζ υθμ ημκ θαυ ζμο, εθεήιμκ. Θοιήζμο, Κφνζε, υθμοξ ημοξ
παηένεξ ιαξ ιε ημ έθεμξ ζμο, ημοξ αδεθθμφξ ιαξ πμο πνμδβήεδηακ ηαζ ημζιήεδηακ εκ
πίζηεζ, εζδζηά δε ημκ αεθδηή δμφθμ ζμο […], ημκ ιμκαπυξ, μ μπμίμξ ελήθεε απυ ηδ ζάνηα,
υπςξ υθμζ μζ άκενςπμζ, ηαζ ήνεε ζ’ εζέκα, Κφνζε ηςκ γχκηςκ.
Θοιήζμο, Κφνζε, ηζξ εθίρεζξ ημο, ημοξ πεζναζιμφξ ημο, ημοξ αβχκεξ ημο ηαηά ηςκ
παεχκ, ηαζ ιδκ απμννίρεζξ ηίπμηε απυ αοηά· δζυηζ δεκ οπάνπεζ ένβμ πςνίξ ιζζευ. Καζ ακ
έπεζε ζε ηάπμζα αιανηία, αβαεέ ηαζ θζθάκενςπε, πμο είπεξ κα ζοβπςνμφκ μζ άκενςπμζ ημοξ
ζοκακενχπμοξ ημοξ, πυζμ ιάθθμκ Δζφ ζοβπχνδζέ ημκ, πμο ηα ζοβπςνείξ υθα. Αξ είκαζ δ
είζμδυξ ημο ζ’ εζέκα εοπνυζδεηηδ, ιε πνυζςπμ πμο δεκ κηνέπεηαζ. Πεξ ηαζ ζ’ αοηυκ, υπςξ
είπεξ βζα υθμοξ: «Δθάηε ζ’ ειέκα υθμζ υζμζ ημπζάγεηε ηαζ ημοααθάηε θμνηίμ, ηαζ εβχ εα ζαξ
ακαπαφζς». Αξ είκαζ δ δμλμθμβία πμο ζμο ακαπέιπμοιε, Κφνζε, ζακ εοπνυζδεηημ εοιίαια
εκχπζυκ ζμο ηάεε ζηζβιή, ηαζ ζε παναηαθμφιε κα ακαπαφζεζξ ηδκ ροπή ημο ζηδ πχνα ηςκ
γχκηςκ, ζημκ ηυπμ ημο θςηυξ, υπμο είκαζ δ ηαημζηία υθςκ υζςκ παίνμκηαζ, δζυηζ είζαζ δ
πδβή ηδξ γςήξ, ημο εθέμοξ ηαζ ηδξ θζθακενςπίαξ. Γζυηζ δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ
πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ
εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
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Ύζηεξα ν Λαόο ιέεη ην «Πάηεξ εκώλ …». Καηόπηλ ν Ιεξέαο ιέεη ηελ άθεζε ηνπ Τηνύ, ην «Κύξηε
ειέεζνλ» 41 θνξέο, θαη, αθνύ εληαθηαζηεί ε ζνξόο, εάλ ζειήζεη ν Ιεξέαο κπνξεί λα πεη ηελ επρή ηνπ
εληαθηαζκνύ (ζει 117). Ύζηεξα νινθιεξώλεη κε ηελ άθεζε θαη ηελ επινγία.

تجىيش الزاهباث
Νεθξώζηκε αθνινπζία γηα ηηο κνλαρέο
Λέγεηαη ε πξνζεπρή ηεο Δπραξηζηίαο, ν Ιεξέαο ζπκηάδεη, θαη κεηά ιέγνληαη ηα παξαθάησ ρσξία
από ηνπο ςαικνύο:

Φαικόο 12:1-4
Μέπνζ πυηε, Κφνζε, εα ιε θδζιμκείξ μθμηθδνςηζηά; Μέπνζ πυηε εα απμζηνέθεζξ ημ
πνυζςπυ ζμο απυ ειέκα; Μέπνζ πυηε εα έπς ακδζοπία ιέζα ζηδκ ροπή ιμο, μδφκεξ ιέζα
ζηδκ ηανδζά ιμο ιένα ηαζ κφπηα; Μέπνζ πυηε εα μνεχκεηαζ εκακηίμκ ιμο μ επενυξ ιμο;
Δπίαθερε, εζζάημοζέ ιε, Κφνζε Θεέ ιμο· θχηζζε ηα ιάηζα ιμο, βζα κα ιδκ ημζιδεχ ημκ
φπκμ ημο εακάημο, βζα κα ιδκ πεζ μ επενυξ ιμο: «Δίιαζ δοκαηυηενμξ απυ αοηυκ».
Φαικόο 118:161-168
Άνπμκηεξ ιε ηαηαδίςλακ άζημπα· δ ηανδζά ιμο ηνέιεζ απυ ηα θυβζα ζμο. Αβάθθμιαζ
απυ ηα θυβζα ζμο, υπςξ εηείκμξ πμο ανίζηεζ πμθθά θάθονα. Μζζχ ηαζ αδδζάγς ιε ηδκ
αδζηία· αβαπχ ημκ κυιμ ζμο. Δπηά θμνέξ ηδκ διένα ζε αζκχ βζα ηζξ δίηαζεξ απμθάζεζξ ζμο.
Πμθθή εζνήκδ έπμοκ εηείκμζ πμο αβαπμφκ ημκ κυιμ ζμο, ηαζ δεκ ζημκηάθημοκ πμοεεκά.
Πνμζδμηχ ηδ ζςηδνία ζμο, Κφνζε, ηαζ αβαπχ ηζξ εκημθέξ ζμο. Ζ ροπή ιμο δζαηδνεί ηδκ
μιμθμβία ζμο ηαζ ηδκ αβαπά ζημκ φρζζημ ααειυ. Φοθάηης ηζξ εκημθέξ ηαζ ηδκ μιμθμβία
ζμο, βζαηί υθμζ μζ δνυιμζ ιμο είκαζ εκχπζυκ ζμο.
Φαικόο 15:7-11
Θα εοθμβχ ημκ Κφνζμ, πμο ιε κμοεέηδζε· αηυια ηαζ ιέπνζ ηδ κφηηα ιε παζδαβςβμφκ
ηα κεθνά ιμο. ΄Δπς ημκ Κφνζμ πάκημηε ιπνμζηά ζηα ιάηζα ιμο, επεζδή είκαζ ζηα δελζά ιμο,
βζα κα ιδ ζαθεοεχ. Γζ’ αοηυ, εοθνάκεδηε δ ηανδζά ιμο ηαζ αβαθθίαζε δ βθχζζα ιμο·
αηυια, δ ζάνηα ιμο εα ακαπαοεεί ιε εθπίδα· δζυηζ δεκ εα εβηαηαθείρεζξ ηδκ ροπή ιμο ζημκ
άδδ, μφηε εα αθήζεζξ ημκ αθμζζςιέκμξ ζ’ εζέκα κα θεανεί. Μμο θακένςζεξ ημκ δνυιμ ηδξ
γςήξ· εα ιε βειίζεζξ πανά ιε ημ πνυζςπυ ζμο· εοθνμζφκδ ανίζηεηαζ ζηα δελζά ζμο
πακημηζκά.
Δπηζηνιή πξνο Κνξηλζίνπο Β΄ (5:11-17)
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Γκςνίγμκηαξ ημκ θυαμ ημο Κονίμο, πείεμοιε ημοξ ακενχπμοξ, ζημκ Θευ, υιςξ,
είιαζηε θακενμί· εθπίγς, ιάθζζηα, υηζ ηαζ ζηζξ ζοκεζδήζεζξ ζαξ είιαζηε θακενμί. Γζαηί δεκ
ζοκζζημφιε πάθζ ημκ εαοηυ ιαξ ζ’ εζάξ, αθθά ζαξ δίκμοιε αθμνιή ηαφπδζδξ βζα ειάξ, χζηε
κα έπεηε θυβμ απέκακηζ ζ’ εηείκμοξ πμο ηαοπχκηαζ ελςηενζηά, ηαζ υπζ ζηδκ ηανδζά. Γζυηζ,
ακ είιαζηε εηηυξ εαοημφ, είιαζηε βζα ημκ Θευ· ακ είιαζηε ζχθνμκεξ, είιαζηε ζχθνμκεξ βζα
εζάξ. Ζ αβάπδ ημο Υνζζημφ ιαξ ζοβηναηεί βενά, ηαεχξ ηνίκμοιε ημφημ, υηζ, ακ έκαξ πέεακε
βζα πάνδ υθςκ, άνα υθμζ πέεακακ· ηαζ πέεακε βζα πάνδ υθςκ, χζηε αοημί πμο γμοκ κα ιδ
γμοκ πθέμκ βζα ημκ εαοηυ ημοξ, αθθά βζ’ αοηυκ πμο πέεακε ηαζ ακαζηήεδηε βζα πάνδ ημοξ.
Έηζζ ειείξ, απυ ηχνα ηαζ ζημ ελήξ δεκ βκςνίγμοιε ηαηά ζάνηα ηακέκακ· πανυθμ πμο
βκςνίζαιε ηαηά ζάνηα ημκ Υνζζηυ, ηχνα υιςξ δεκ ημκ βκςνίγμοιε πθέμκ. Γζ’ αοηυ, ακ
ηάπμζμξ οπάνπεζ εκ Υνζζηχ, είκαζ ηαζκμφνβζμ ηηίζια· ηα ανπαία πέναζακ, κα, ηα πάκηα
έπμοκ βίκεζ ηαζκμφνβζα. Η ράξε ηνπ Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην θαη κεηά:

Φαικόο 16:1-2
Δζζάημοζε, Κφνζε, ημ δίηαζυ ιμο· δχζε πνμζμπή ζηδ δέδζή ιμο·
άημοζε ηαθά ηδκ πνμζεοπή ιμο, πμο δεκ βίκεηαζ ιε απαηδθά πείθδ. Σμ δίηαζυ ιμο αξ
ελέθεεζ εκχπζμκ ημο πνμζχπμο ζμο· ηα ιάηζα ιμο αξ ημζημφκ πνμξ ηδκ εοεφηδηα.
Δπαγγέιην θαηά Λνπθάλ (10:38-42)
Καζ εκχ μ Ηδζμφξ ηαζ μζ ιαεδηέξ ακαπςνμφζακ, μ Ηδζμφξ εζζήθεε ζε ηάπμζα
ηςιυπμθδ· ηαζ ιζα βοκαίηα, πμο μκμιαγυηακ Μάνεα, ημκ οπμδέπεδηε ζημ ζπίηζ ηδξ. Αοηή
είπε ιζα αδεθθή, πμο ηδκ έθεβακ Μανία, δ μπμία ηάεζζε ζηα πυδζα ημφ Ηδζμφ ηαζ άημοβε
ημκ θυβμ ημο. Ζ Μάνεα υιςξ ηαηαβζκυηακ ζοκεπχξ ζηδκ οπδνεζία· ηαζ υηακ ήνεε ιπνμζηά
ημο, είπε: «Κφνζε, δεκ ζε κμζάγεζ πμο δ αδεθθή ιμο ιε άθδζε ιυκδ κα οπδνεηχ; Πεξ ηδξ
θμζπυκ κα ιε αμδεήζεζ». Καζ μ Ηδζμφξ ηήξ απμηνίεδηε ηαζ είπε: «Μάνεα, Μάνεα, ιενζικάξ
ηαζ ακδζοπείξ βζα πμθθά, βζα έκα υιςξ οπάνπεζ ακάβηδ· δ Μανία δζάθελε ηδκ αβαεή ιενίδα,
δ μπμία δεκ εα αθαζνεεεί απυ αοηήκ. Γόμα ζνη, Κύξηε.
Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο επρέο, ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο, θαη ηελ εμήο επρή:

Θεέ ηςκ πκεοιάηςκ ηαζ Κφνζε ηςκ ζςιάηςκ, μ μπμίμξ ιε ηδκ απυηνοθδ ζοκαίκεζή ζμο
έκςζεξ ηδκ ροπή ιε ηδ ζάνηα, ηαζ ηαηά ηδκ αβαεή ζμο εέθδζδ μθμηθήνςζεξ ηδ
Γδιζμονβία ζμο, επέζηνερεξ ημ πχια ζημ πχια, ηάθεζεξ ηδκ ροπή ζ’ εζέκα ηαζ ηδκ έααθεξ
κα ηαημζηήζεζ ζηδκ αβία ζμο δυλα·
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Γέζπμηα Κφνζε εθεήιμκ, δέλμο αοηή ηδκ αβκή παναηαηαεήηδ, ηδκ ροπή ηδξ ιμκαπήξ
δμφθδξ ζμο […], δ μπμία ήνεε ζ’ εζέκα, Θεέ ηςκ ροπχκ, ηςκ ζςιάηςκ ηαζ ηςκ πκεοιάηςκ.
Δζφ πμο δδιζμφνβδζεξ ηάεε ηζ θακενυ ηαζ ηνοθυ, εοιίζμο, Κφνζε, ηδκ πνμζθοβή ηδξ ζ’
εζέκα· εοιίζμο ημοξ αβχκεξ ηδξ ελαζηίαξ ηδξ εθπίδαξ ηδξ ζςηδνίαξ πμο γήηδζε, ιέπνζ ηδκ
ακάζηαζδ ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ ηαηά ιυκαξ ακαπαφζεςξ. οβπχνδζέ ηδξ ηζξ ακενχπζκεξ
αδοκαιίεξ. Δζφ είζαζ αβαευξ ηαζ εθεήιςκ βζα υθμοξ· ζχζε ηδ ιε ηδ πάνδ ζμο, ηαζ αξ ανεζ
ακάπαοζδ ζημοξ ηυθπμοξ ημο Ααναάι, ημο Ηζαάη ηαζ ημο Ηαηχα, ζημ θςξ ηςκ γχκηςκ, ζηδ
πχνα ηδξ ακαπαφζεςξ, ζημκ ηυπμξ απ’ υπμο έθοβε δ εθίρδ, δ ζηεκμπχνζα ηαζ μ ζηεκαβιυξ.
ε παναηαθχ επίζδξ κα είζαζ ακάπαοζδ ζημοξ μθζβυροπμοξ, δζυηζ εζφ ιαξ
πανδβυνδζεξ ζε υθεξ ηζξ δοζημθίεξ, ηαζ έδςζεξ κα απμηηήζμοιε ηδ δυλα ακηί βζα ημ πκεφια
ηδξ εθίρεςξ. Απμιάηνοκε απυ ειάξ ηάεε εθίρδ, ιε ηδκ εθπίδα ηςκ ιεθθυκηζηςκ αβαεχκ,
ηαζ υζμοξ πήνεξ ζημκ ηυπμ αοηυ ακάπαοζέ ημοξ· ηζ ειάξ επίζδξ, πμο είιαζηε εδχ, εθέδζέ
ιαξ ηαζ θφθαλέ ιαξ, ζχζε ιαξ απυ ηάεε ηαηυ, ιε ημκ ιμκμβεκή ζμο Τζυ, ημκ Κφνζμ ηαζ Θευ
ηαζ ςηήνα ιαξ Ηδζμφ Υνζζηυ. Γζυηζ δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ
ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ
αζχκςκ. Αιήκ.
Ύζηεξα ν Λαόο ιέεη ην «Πάηεξ εκώλ …». Καηόπηλ ν Ιεξέαο ιέεη ηελ άθεζε ηνπ Τηνύ, ην «Κύξηε
ειέεζνλ» 41 θνξέο, θαη, αθνύ εληαθηαζηεί ε ζνξόο, εάλ ζειήζεη ν Ιεξέαο κπνξεί λα πεη ηελ επρή ηνπ
εληαθηαζκνύ (ζει 117). Ύζηεξα νινθιεξώλεη κε ηελ άθεζε θαη ηελ επινγία.
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صالة الثالث
ΣΟ ΣΡΙΗΜΔΡΟ
Λέγεηαη ε επρή ηεο Δπραξηζηίαο, ν Ιεξέαο ζπκηάδεη, θαη κεηά ιέεη «Γόμα Παηξί …», «Πάηεξ
εκώλ …», θαη ηνλ πεληεθνζηό ςαικό. Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηα αθόινπζα:

Φαικόο 68:1-4, 8-9
χζε ιε, Θεέ, επεζδή ιπήηακ κενά έςξ ηδκ ροπή ιμο. Πζάζηδηα ζηδ θάζπδ ημο
αοεμφ, υπμο δεκ οπάνπεζ ζηενευξ ηυπμξ βζα κα ζηαεχ· έθηαζα ζηα αάεδ ηδξ εαθάζζδξ, ηαζ
δ ηαηαζβίδα ιε ηαηαηθφγεζ. Κμονάζηδηα κα θςκάγς, ανάπκζαζε μ θάνοββάξ ιμο,
ζηέβκςζακ ηα ιάηζα ιμο απυ ηδκ εθπίδα ιμο πνμξ ημκ Θευ ιμο. Γζα πάνδ ζμο οπέθενα ηδκ
αηίιςζδ, ηάθορε κηνμπή ημ πνυζςπυ ιμο. Απμλεκχεδηα απυ ημοξ αδεθθμφξ ιμο, ηαζ έβζκα
λέκμξ βζα ημοξ βζμοξ ηδξ ιδηέναξ ιμο.
Φαικόο 118:17-20
Ακηάιεζρε ημκ δμφθμ ζμο· εα γς ηαζ εα ηδνχ ημκ θυβμ ζμο. Άκμζλε ηα ιάηζα ιμο,
βζα κα ηαηακμχ ηα εαοιάζζα ημο κυιμο ζμο. Δίιαζ πάνμζημξ εβχ ζηδ βδ· ιδκ απυηνφρεζξ
απυ ειέκα ηζξ εκημθέξ ζμο. Πυεδζε ααεζά δ ροπή ιμο κα επζεοιχ πάκημηε ηδ δζηαζμζφκδ
ζμο.
Φαικόο 118:1-3, 7-8
Άημοζέ ιε, ζφιθςκα ιε ηδκ αθήεεζα ηδξ ζςηδνίαξ ζμο. Δθεοεένςζέ ιε απυ ηδ
θάζπδ ημο αοεμφ, βζα κα ιδκ ηαηαπμκηζζηχ· αξ εθεοεενςεχ απυ αοημφξ πμο ιε ιζζμφκ, ηαζ
απυ ααεζά κενά. Αξ ιδ ιε ηαηαηθφζεζ ημ νεφια ηςκ κενχκ μφηε κα ιε ηαηαπζεί μ αοευξ, ηαζ
ημ πδβάδζ αξ ιδκ ηθείζεζ ημ ζηυια ημο απυ επάκς ιμο. Κφνζε, εζζάημοζέ ιε, επεζδή ημ
έθευξ ζμο είκαζ αβαευ· ηαηά ιε ημ πθήεμξ ηςκ μζηηζνιχκ ζμο, επίαθερε ζ’ ειέκα. Καζ ιδκ
απμηνφρεζξ ημ πνυζςπυ ζμο απυ ημκ δμφθμ ζμο, επεζδή εθίαμιαζ· εζζάημοζέ ιε βνήβμνα.
Πθδζίαζε ζηδκ ροπή ιμο ηαζ θφηνςζέ ηδ.
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Δπηζηνιή πξνο Ρσκαίνπο (5:6-15)
Όηακ ειείξ ήιαζηακ αηυια αζεεκείξ, μ Υνζζηυξ πέεακε ηαηά ημκ μνζζιέκμ ηαζνυ βζα
πάνδ ηςκ αζεαχκ. Γζυηζ ιε δοζημθία εα πεεάκεζ ηάπμζμξ βζα έκακ δίηαζμ· βζα ημκ αβαευ,
αέααζα, ίζςξ ηαζ κα ημθιάεζ ηάπμζμξ κα πεεάκεζ. Ο Θευξ υιςξ δείπκεζ ηδ δζηή ημο αβάπδ ζ’
ειάξ, επεζδή, εκχ ειείξ ήιαζηακ αηυια αιανηςθμί, μ Υνζζηυξ πέεακε βζα πάνδ ιαξ. Αθμφ
θμζπυκ πμθφ πενζζζυηενμ ακαηδνοπεήηαιε δίηαζμζ ηχνα ιε ημ αίια ημο, εα ζςεμφιε απυ
ηδκ μνβή δζ’ αοημφ. Δπεζδή, ακ, εκχ ήιαζηακ επενμί, ζοιθζθζςεήηαιε ιε ημκ Θευ δζά ημο
εακάημο ημο Τζμφ ημο, πμθφ πενζζζυηενμ, εθυζμκ ζοιθζθζςεήηαιε, εα ζςεμφιε ιε ηδ γςή
ημο. Κζ υπζ ιυκμ αοηυ, αθθά ηαζ ηαοπχιαζηε ζημκ Θευ δζά ημο Κονίμο ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ,
ιέζς ημο μπμίμο θάααιε ηχνα ηδ ζοιθζθίςζδ. Γζ’ αοηυ, υπςξ αηνζαχξ δζ’ εκυξ ακενχπμο δ
αιανηία εζζήθεε ζημκ ηυζιμ, ηαζ ιε ηδκ αιανηία μ εάκαημξ, ηαζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ μ
εάκαημξ πέναζε ιέζα ζε υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ, ελαζηίαξ ημφ υηζ υθμζ αιάνηδζακ (βζαηί
ιέπνζ ημκ κυιμ οπήνπε δ αιανηία ζημκ ηυζιμ, υιςξ δεκ θμβανζάγεηαζ ςξ αιανηία υζμ δεκ
οπήνπε κυιμξ· αθθά μ εάκαημξ ααζίθεοζε απυ ημκ Αδάι ιέπνζ ημκ Μςοζή ηαζ ζε υζμοξ δεκ
αιάνηδζακ ζφιθςκα ιε ηδκ μιμζυηδηα ηδξ πανάααζδξ ημο Αδάι, μ μπμίμξ είκαζ ηφπμξ ημο
ιέθθμκημξ. Αθθά δεκ ζζπφεζ ημ, υπςξ ημ αιάνηδια, έηζζ ηαζ ημ πάνζζια· δζυηζ, ακ βζα ημ
αιάνηδια ημο εκυξ πέεακακ μζ πμθθμί, πμθφ πενζζζυηενμ δ πάνδ ημο Θεμφ ηαζ δ δςνεά δζά
ηδξ πάνδξ ημο εκυξ ακενχπμο, ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, πενίζζεοζε ζημοξ πμθθμφξ. Η ράξε ηνπ
Θενύ Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 38:21-22
Με απέννζρακ ειέκα ημκ αβαπδηυ, ζακ ιζζδηυ κεηνυ. Μδ ιε εβηαηαθείρεζξ, Κφνζε
Θεέ ιμο· ιδκ απμιαηνοκεείξ απυ ειέκα.
Δπαγγέιην θαηά Ισάλλελ (11:38-45)
Ο Ηδζμφξ, ακαζηεκάγμκηαξ, ένπεηαζ ζημ ικήια. Τπήνπε θμζπυκ ιζα ζπδθζά, ηαζ επάκς ημο
ήηακ ημπμεεηδιέκδ ιζα πέηνα. Λέεζ μ Ηδζμφξ: «δηχζηε ηδκ πέηνα». Σμο θέεζ δ αδεθθή ημο
κεηνμφ, δ Μάνεα: «Κφνζε, ήδδ ιονίγεζ, βζαηί είκαζ ηεζζάνςκ διενχκ». Σδξ θέεζ μ Ηδζμφξ:
«Γεκ ζμο είπα υηζ, ακ πζζηέρεζξ, εα δεζξ ηδ δυλα ημο Θεμφ;». ήηςζακ θμζπυκ ηδκ πέηνα,
ηαζ μ Ηδζμφξ, αθμφ φρςζε ηα ιάηζα επάκς, είπε: «Παηένα, ζε εοπανζζηχ, βζαηί ιε άημοζεξ.
Δβχ αέααζα βκχνζγα υηζ πάκημηε ιε αημφξ· αθθά ημ είπα βζα ημ πθήεμξ πμο ζηέηεηαζ
μθυβονα, χζηε κα πζζηέρμοκ υηζ εζφ ιε απέζηεζθεξ». Καζ αθμφ ηα είπε αοηά, ηναφβαζε ιε
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δοκαηή θςκή: «Λάγανε, έθα έλς». Ββήηε έλς μ πεεαιέκμξ, δειέκμξ ζηα πυδζα ηαζ ζηα
πένζα ιε ηα ζάαακα, ηαζ ημ πνυζςπυ ημο ήηακ μθυβονα δειέκμ ιε ζμοδάνζμ. Σμοξ θέεζ μ
Ηδζμφξ: «Λφζηε ημκ ηαζ αθήζηε ημκ κα πενπαηήζεζ». Πμθθμί θμζπυκ απυ ημοξ Ημοδαίμοξ πμο
είπακ ένεεζ ζηδ Μανία, ηαεχξ είδακ υζα είπε ηάκεζ μ Ηδζμφξ, πίζηερακ ζ’ αοηυκ. Γόμα ζνη,
Κύξηε.

Ύζηεξα ν Ιεξέαο ιέεη ηηο ηξεηο επρέο, ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο, θαη ηελ εμήο επρή:

Ο Ιεξέαο:
ε εοπανζζημφιε, Κφνζε Πακημηνάημν, Παηένα ημο Κονίμο ηαζ Θεμφ ηαζ ςηήνα
ιαξ Ηδζμφ Υνζζημφ, Παηένα ηςκ μζηηζνιχκ ηαζ ηδξ παναηθήζεςξ, πμο ιαξ πανδβμνείξ
ζοκεπχξ ζηδκ ηαπείκςζή ιαξ ηαζ ιαξ επζζηέπηεζαζ ζηζξ εθίρεζξ ιαξ· δζυηζ εζφ ιε ηδ εέθδζή
ζμο ιαξ δδιζμφνβδζεξ ηαζ έααθεξ ηάλδ ζημκ ηυζιμ βζα πάνδ ιαξ, ηαζ ιε δίηαζδ ηνίζδ ιαξ
μδήβδζεξ ζημκ εάκαημ, επεζδή αιανηήζαιε εκχπζυκ ζμο ιεηά ηδ δδιζμονβία ιαξ ηαζ
πανααζάζαιε ημκ κυιμ ηαζ ηζξ εκημθέξ ζμο ιε απνέπεζα, αιέθεζα ηαζ αθαγμκεία· έηζζ,
ηαηαθήλαιε ζημκ πναβιαηζηυ εάκαημ, εζφ υιςξ ιε ηδ ζάνηςζδ ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ,
ιαξ γςμπμίδζεξ, ηαεχξ ιε ημκ εάκαηυ ημο πάηδζε ηδκ ελμοζία ημο εακάημο, πμο είκαζ μ
δζάαμθμξ, ηαζ ιαξ γςμπμίδζε ηαζ πάθζ.
ε παναηαθμφιε, ααζζθέα ιαξ Κφνζε, κα θοθάλεζξ ηδκ παναηαηαεήηδ ημο δμφθμο
ζμο [...] ηαζ κα ημο πανίζεζξ μονάκζα ακηαιμζαή ηαζ αβαευ ηθήνμ ζηδ Βαζζθεία ζμο·
θνυκηζζε ηαζ πανδβυνδζε υζμοξ άθδζε μ δμφθμξ ζμο, δζυηζ εζφ είζαζ μ παηέναξ ηςκ
μνθακχκ ηαζ μ δζηαζηήξ ηςκ πδνχκ· δζχλε ιαηνζά ημοξ ημκ πυκμ ηδξ ηανδζάξ ηαζ ημ δάηνο
απυ ηα ιάηζα ημοξ· δχζε ημοξ οπμιμκή ηαζ πανδβμνζά, υπςξ ζμο ανιυγεζ, δζυηζ εζφ
ζδηχκεζξ ηζξ αιανηίεξ ημο ηυζιμο ιε ημκ ιμκμβεκή ζμο Τζυ, ημκ Κφνζυ ιαξ Ηδζμφ Υνζζηυ,
ημο μπμίμο δ δυλα, δ ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ
ζημ γςμπμζυ Άβζμ Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.
Ο Λαόο ιέεη ην «Πάηεξ εκώλ …». Σέινο, ν Ιεξέαο νινθιεξώλεη κε ηελ άθεζε θαη ηελ επινγία.
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التذكاراث في فصىل تقزأ علي القبىر
ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΠΟΤ ΛΔΓΟΝΣΑΙ
ΣΑ ΜΝΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΚΔΚΟΙΜΗΜΔΝΧΝ

Δπηζηνιή πξνο Κνινζζαείο (1:12-22)
Δοπανζζημφιε ημκ Παηένα, πμο ιαξ έηακε άλζμοξ ηδξ ιενίδαξ ημο ηθήνμο ηςκ αβίςκ
ιέζα ζημ θςξ· αοηυξ ιαξ εθεοεένςζε απυ ηδκ ελμοζία ημο ζηυημοξ ηαζ ιαξ ιεηέθενε ζηδ
ααζζθεία ημο Τζμφ ηδξ αβάπδξ ημο, ζημκ μπμίμ έπμοιε ηδκ απμθφηνςζδ δζά ημο αίιαηυξ ημο,
ηδκ άθεζδ ηςκ αιανηζχκ· αοηυξ είκαζ εζηυκα ημο αυναημο Θεμφ, πνςηυημημξ ηάεε
ηηίζιαημξ, δζυηζ απ’ αοηυκ ηηίζηδηακ ηα πάκηα, υζα είκαζ ζημοξ μονακμφξ ηζ υζα είκαζ
επάκς ζηδ βδ, ηα μναηά ηαζ ηα αυναηα, είηε ενυκμζ είηε ηονζυηδηεξ είηε ανπέξ είηε ελμοζίεξ·
ηα πάκηα ηηίζηδηακ δζ’ αοημφ ηαζ βζ’ αοηυκ· αοηυξ είκαζ πνζκ απ’ υθα, ηαζ υθα ζοκέπμκηαζ
απυ αοηυκ, ηαζ αοηυξ είκαζ δ ηεθαθή ημο ζχιαημξ, ηδξ Δηηθδζίαξ. Αοηυξ είκαζ δ ανπή, μ
πνςηυημημξ ηςκ κεηνχκ, χζηε κα βίκεζ αοηυξ εηείκμξ πμο πνςηεφεζ ζε υθα· βζαηί μ Παηέναξ
εοδυηδζε κα ηαημζηήζεζ ιέζα ζ’ αοηυκ υθδ δ πθδνυηδηα, ηαζ δζ’ αοημφ κα ζοιθζθζχζεζ ηα
πάκηα ιε ημκ ίδζμ (αθμφ έθενε ηδκ εζνήκδ δζά ημο αίιαημξ ημο ζηαονμφ ημο, δζ’ αοημφ), είηε
αοηά πμο είκαζ επάκς ζηδ βδ είηε αοηά πμο είκαζ ζημοξ μονακμφξ. Κζ εζάξ, πμο ήζαζηακ
ηάπμηε απμλεκςιέκμζ ηαζ επενμί ζηδ δζάκμζα, ιέζα ζηα πμκδνά ένβα, ηχνα υιςξ ζαξ
ζοιθζθίςζε ιε ημκ εαοηυ ημο ιέζα ζημ ζχια ηδξ ζάνηαξ ημο ιε ημκ εάκαημ, βζα κα ζαξ
πανμοζζάζεζ εκχπζυκ ημο αβίμοξ ηαζ πςνίξ ρεβάδζ ηαζ πςνίξ ηαηδβμνία. Η ράξε ηνπ Θενύ
Παηέξα αο έιζεη ζ’ εκάο. Ακήλ.
Λέγεηαη ην Σξηζάγην, ε επρή ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ν ςαικόο.

Φαικόο 101:3,5
Όπμζα διένα ζε επζηαθεζηχ, εζζάημοζέ ιε βνήβμνα. Σζαηίζηδηα ζακ ημ πμνηάνζ
ηαζ λενάεδηε δ ηανδζά ιμο.
Δπαγγέιην θαηά Λνπθάλ (14:7-15)
Ο Ηδζμφξ είπε ιζα πανααμθή ζημοξ ηαθεζιέκμοξ, ηαεχξ παναηδνμφζε ιε πμζμκ ηνυπμ
δζάθεβακ ηζξ πνςημηαεεδνίεξ, θέβμκηάξ ημοξ: «Όηακ πνμζηθδεείξ απυ ηάπμζμκ ζε βάιμ, ιδκ
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ηαεήζεζξ ζηδκ πνχηδ εέζδ, ιήπςξ ηαζ οπάνπεζ ηάπμζμξ ηαθεζιέκμξ απυ αοηυκ πζμ επίζδιμξ
απυ εζέκα, ηαζ ηαεχξ ένεεζ εηείκμξ πμο ηάθεζε εζέκα ηζ εηείκμκ, ζμο πεζ: ‘‘Γχζε ηδ εέζδ
ζ’ αοηυκ’’, ηαζ ηυηε ανπίζεζξ ιε κηνμπή κα παίνκεζξ ηδκ ηεθεοηαία εέζδ. Αθθά, υηακ
πνμζηθδεείξ, πήβαζκε ηαζ ηάεδζε ζηδκ ηεθεοηαία εέζδ, βζα κα ζμο πεζ, υηακ ένεεζ, εηείκμξ
πμο ζε ηάθεζε: ‘‘Φίθε, ακέαα πζμ ρδθά’’. Συηε, εα έπεζξ δυλα ιπνμζηά ζημοξ
ζοβηαεήιεκμοξ ιαγί ζμο. Γζαηί πμζμξ ορχκεζ ημκ εαοηυ ημο εα ηαπεζκςεεί, ηαζ υπμζμξ
ηαπεζκχκεζ ημκ εαοηυ ημο εα ορςεεί». Έθεβε επίζδξ ζ’ εηείκμκ πμο ημκ πνμζηάθεζε:
«Όηακ δζμνβακχκεζξ βεφια ή δείπκμ, ιδκ πνμζηαθείξ ημοξ θίθμοξ ζμο μφηε ημοξ αδεθθμφξ
ζμο μφηε ημοξ ζοββεκείξ ζμο μφηε ηαζ πθμφζζμοξ βείημκεξ, ιήπςξ ηάπμηε ζε ηαθέζμοκ ηζ
αοημί απ’ ηδκ πθεονά ημοξ ηαζ ζμο ημ ακηαπμδχζμοκ. Αθθά, υηακ δέπεζαζ ζημ ζπίηζ ζμο, κα
πνμζηαθείξ θηςπμφξ, ακάπδνμοξ, ζαηάηδδεξ, ηοθθμφξ. Καζ εα είζαζ ιαηάνζμξ, επεζδή δεκ
ιπμνμφκ κα ζμο ημ ακηαπμδχζμοκ· δζυηζ δ ακηαπυδμζδ εα βίκεζ βζα εζέκα ηαηά ηδκ
ακάζηαζδ ηςκ δζηαίςκ». Καζ αημφβμκηάξ ηα αοηά έκαξ απυ ημοξ ζοβηαεήιεκμοξ, ημο είπε:
«Μαηάνζμξ είκαζ υπμζμξ θάεζ άνημ ζηδ ααζζθεία ημο Θεμφ». Γόμα ζνη, Κύξηε.
Ύζηεξα ιέεη ηηο ηξεηο κηθξέο επρέο, ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο, ηελ επρή ησλ θεθνηκεκέλσλ
θαη, ηέινο, ηελ παξαθάησ επρή:

Ο Ιεξέαο:
Σμ πχια επέζηνερε ζημ πχια, ημ πκεφια επέζηνερε ζ’ εζέκα, Γδιζμονβέ ιαξ, Θεέ
ιαξ, αμδεέ ζηζξ δοζημθίεξ ιαξ, απυ ηζξ μπμίεξ οπμθένμοιε ααεζά. Ξενάεδηε δ ζάνηα ηαζ
δζαθφεδηε δ εοάθςηδ δφκαιδ· δζφπαζε δ ηανδζά, ζηαιάηδζακ μζ πκεοιαηζημί πυθειμζ,
πάεδηε δ αημή απυ η’ αοηζά, ηα ιάηζα έηθεζζακ, ζηαιάηδζε δ πκμή, δ βθχζζα έπαρε, ηα
πένζα δνέιδζακ, ακαημοθίζηδηακ ηα πυδζα, επέζηνερακ ηα ζημζπεία ζημκ ηυπμ ημοξ, ηαζ ημ
θμβζηυ πκεφια ήνεε ζ’ εζέκα ζημκ ηυπμ ηδξ ηνίζδξ. Γζυηζ, εάκ ημζηάλεζξ πνμζεηηζηά ηζξ
ακμιίεξ ιαξ, Κφνζε, Κφνζε, πμζμξ εα ιπμνέζεζ κα ζηαεεί εκχπζμκ ζμο; Δζφ είζαζ μ
μζηηίνιςκ, μ εθεήιςκ βζα ηδ Γδιζμονβία ημο ζζπονμφ ζμο αναπίμκα. Μαξ ζπθαπκίγεζαζ
ηάεε ζηζβιή, ςξ Παηέναξ αβαευξ ηαζ θζθάκενςπμξ βζα ηα ηέηκα ημο. Δζφ ζπθαπκίγεζαζ
αοημφξ πμο έπθαζεξ, απυ ημκ ιζηνυηενμ έςξ ημκ ιεβαθφηενμ, απυ ημκ δμφθμ έςξ ημκ
εθεφεενμ. Όθμζ αοημί ιεηέπμοκ ζημ ζχια ημο ιμκμβεκμφξ ζμο Τζμφ, ημο Κονίμο ιαξ Ηδζμφ
Υνζζημφ, ηαζ ζ’ εζέκα ακήηεζ δ δυλα ιαγί ημο ηαζ ιαγί ιε ημ Άβζμ Πκεφια εζξ ημοξ αζχκαξ.
Αιήκ.
Κθίκμοιε ηα ηεθάθζα ιαξ εκχπζμκ ηδξ δυλδξ ζμο ηαζ θοβίγμοιε ηα αάεδ ηςκ
αζζεήζεςκ ημο εζςηενζημφ ηαζ ημο ελςηενζημφ ιαξ ακενχπμο, ςξ δμφθμζ ζμο, Θεέ
Πακημηνάημν.
Παναηαθμφιε ηδκ αβαευηδηά ζμο, πμο είκαζ βειάηδ έθεμξ βζα ηδκ παναηαηαεήηδ
αοηή, ηδκ ροπή ημο δμφθμο ζμο [...], ηδξ μπμίαξ ηδ ικήιδ ηεθμφιε ζήιενα. Αξ είκαζ δ
ακάζηαζή ημο εκχπζυκ ζμο ηαζ δ είζμδυξ ημο ζ’ εζέκα ιε ηδ γςμπμζυ εκημθή ζμο ηαζ ηδ
ιαηάνζα εέθδζή ζμο ζε ηάεε ζηζβιή. Αξ είκαζ δ ζηάζδ ημο εκχπζυκ ζμο μνεή ηαζ βειάηδ
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απυ ηδκ αβαευηδηά ζμο, πμο είκαζ ιεζηή εθέμοξ. Αλίςζέ ημκ κα έπεζ ηυπμ ακαροπήξ ηαζ
ακαπαφζεςξ ζημοξ μίημοξ ηςκ αβίςκ ιέπνζ ηδκ ακάζηαζδ ηςκ δζηαίςκ ηαζ ηδκ ηνίζδ υθμο
ημο ηυζιμο ιε ηδκ εοδμηία ζμο ηαζ ηδκ πανμοζία ημο Ηδζμφ Υνζζημφ, ημο μπμίμο δ δυλα, δ
ηζιή, δ ελμοζία ηαζ δ πνμζηφκδζδ ακήημοκ ζ’ εζέκα, ζημκ Παηένα ηαζ ζημ γςμπμζυ Άβζμ
Πκεφια, κοκ ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζχκαξ ηςκ αζχκςκ. Αιήκ.

صلواث التجٌيس في اضبوع االالم
ΔΠΙΜΝΗΜΟΤΝΔ ΠΡΟΔΤΥΔ
ΣΗ ΜΔΓΑΛΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
Η ΚΗΓΔΙΑ ΣΧΝ ΑΝΓΡΧΝ
Γζααάγεηαζ ημ απυζπαζια Γελέζεσο 50:4-25. Ύζηενα θέβεηαζ ημ Σνζζάβζμ, δ εοπή
ημο Δοαββεθίμο, μ ραθιυξ ηαζ ημ Δοαββέθζμ, πμο ανίζημκηαζ ζηδ ζεθίδα 114, μ Ηενέαξ θέεζ
ηδκ άθεζδ, ηδκ εοθμβία ηαζ ημ «Πάηεν διχκ…».

Η ΚΗΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΤΝΑΙΚΧΝ
Γζααάγεηαζ ημ απυζπαζια Γελέζεσο θεθ. 23, 24. Ύζηενα θέβεηαζ ημ Σνζζάβζμ, δ
εοπή ημο Δοαββεθίμο, μ ραθιυξ ηαζ ημ Δοαββέθζμ, πμο ανίζημκηαζ ζηδ ζεθίδα 119. Ύζηενα,
μ Ηενέαξ θέεζ ηδκ άθεζδ, ηδκ εοθμβία ηαζ ημ «Πάηεν διχκ …».

Η ΚΗΓΔΙΑ ΣΧΝ ΑΓΟΡΙΧΝ
Γζααάγεηαζ ημ απυζπαζια Βαζηιεηώλ Α΄ 17:17-24. Ύζηενα θέβεηαζ ημ Σνζζάβζμ, δ
εοπή ημο Δοαββεθίμο, μ ραθιυξ ηαζ ημ Δοαββέθζμ, πμο ανίζημκηαζ ζηδ ζεθίδα 122. Ύζηενα,
μ Ηενέαξ θέεζ ηδκ άθεζδ, ηδκ εοθμβία ηαζ ημ «Πάηεν διχκ …».

Η ΚΗΓΔΙΑ ΣΧΝ ΚΟΡΙΣΙΧΝ
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Γζααάγεηαζ ημ απυζπαζια Κξηηώλ 11:30-40. Ύζηενα θέβεηαζ ημ Σνζζάβζμ, δ εοπή
ημο Δοαββεθίμο, μ ραθιυξ ηαζ ημ Δοαββέθζμ, πμο ανίζημκηαζ ζηδ ζεθίδα 125. Ύζηενα, μ
Ηενέαξ θέεζ ηδκ άθεζδ, ηδκ εοθμβία ηαζ ημ «Πάηεν διχκ …».

Η ΚΗΓΔΙΑ ΣΧΝ ΠΡΔΒΤΣΔΡΧΝ ΚΑΙ ΙΔΡΔΧΝ
Γζααάγεηαζ ημ απυζπαζια Αξηζκώλ 20:22-29. Ύζηενα θέβεηαζ ημ Σνζζάβζμ, δ εοπή
ημο Δοαββεθίμο, μ ραθιυξ ηαζ ημ Δοαββέθζμ, πμο ανίζημκηαζ ζηδ ζεθίδα 135. Ύζηενα, μ
Ηενέαξ θέεζ ηδκ άθεζδ, ηδκ εοθμβία ηαζ ημ «Πάηεν διχκ …».

Η ΚΗΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΙΑΚΟΝΧΝ
Γζααάγεηαζ ημ απυζπαζια Ιώβ 6:30 - 7:1-19. Ύζηενα θέβεηαζ ημ Σνζζάβζμ, δ εοπή
ημο Δοαββεθίμο, μ ραθιυξ ηαζ ημ Δοαββέθζμ, πμο ανίζημκηαζ ζηδ ζεθίδα 139. Ύζηενα, μ
Ηενέαξ θέεζ ηδκ άθεζδ, ηδκ εοθμβία ηαζ ημ «Πάηεν διχκ …».
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Σα έξγα ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο ηεο Κνπηνξζόδνμεο
Δθθιεζίαο ηεο Παλαγίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ
Διιάδα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σμ Κμπημνευδμλμ Χνμθυβζμ.
Σμ Κυπηζημ Καηαιένμξ.
Σμ Κονζαηάηζημ Καηαιένμξ.
Σμ Καηαιένμξ ηδξ Μεβάθδξ κδζηείαξ.
Σμ Καηαιένμξ ηδξ Μεβάθδξ Δαδμιάδαξ.
Σμ Καηαιένμξ ηδξ Πεκηδημζηήξ.
Σμ Κμπημνευδμλμ Λεζημονβζηυ.
Σμ Κμπημνευδμλμ Γμλμθμβζηυ.
Σμ Κμπημνευδμλμ Δοπμθυβζμ.
Καη αλακέλεηαη λα εθδόζεη:

10. Σμ Κμπημνευδμλμ οκαλάνζμ.
11. Σμ Βζαθίμ ηδξ Μεβάθδξ Δαδμιάδαξ.
12. Οδδβυξ ημο Καηδπδηή.
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Ζ πανμφζα ιεηάθναζδ ημο αζαθίμο Τν Κνπηνξζόδνμν
Επρνιόγην είκαζ ηανπυξ αβάπδξ βζα ημκ θυβμ ημο Θεμφ ηαζ απμηέθεζια
ζοθθμβζηήξ ενβαζίαξ ιε αίζεδια ααεφηαηδξ εοεφκδξ. Έπεζ ςξ ζημπυ
κα οπμαμδεήζεζ ημκ ζφβπνμκμ ακαβκχζηδ, ηαζ ζδζαίηενα ημοξ κέμοξ ηδξ
αζβοπηζαηήξ πανμζηίαξ ζηδκ Δθθάδα, βζα ημοξ μπμίμοξ δ ηαηακυδζδ ημο
ανααζημφ ακηίζημζπμο αζαθίμο είκαζ δοζπενήξ ή αδφκαηδ.
Γζα ημ αζαθίμ αοηυ ενβάζηδηε ιε ηυπμ δ κεμθαία ηδξ
Κμπημνευδμλδξ Δηηθδζίαξ ηδξ Δθθάδμξ ηδξ Πακαβίαξ ηαζ ημο αβίμο
Μάνημο, οπυ ηδκ εοθμβία, ηδκ επμπηεία ηαζ ηδκ επίαθερδ ηςκ παηένςκ
ηδξ. Παναδίδμκηαξ ηδ ιεηάθναζδ αοηή ζημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ,
αζζεακυιαζηε ηδκ ακάβηδ κα εοπανζζηήζμοιε υθμοξ υζμζ ιε ημκ έκακ ή
ημκ άθθμκ ηνυπμ ζοκεηέθεζακ ζηδκ μθμηθήνςζδ ημο ένβμο. Έπμκηαξ
ηδ ζοκαίζεδζδ υηζ ηαιία ιεηάθναζδ δεκ είκαζ απαθθαβιέκδ
αδοκαιζχκ, ακαιέκμοιε ηάεε ηαθμπνμαίνεηδ παναηήνδζδ, χζηε κα
θδθεεί οπυρδ ζε ιεθθμκηζηή επακέηδμζδ.
Απαγνξεύεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ή κέζνλ (ζηνηρεηνζεζία,
εθηύπσζε, ερνιεςία, εθθώλεζε) θαη γηα νπνηαλδήπνηε αηηία
αλαπαξαγσγή ελ όισ ή ελ κέξεη ηεο παξνύζεο κεηαθξάζεσο ή θίικ
απηήο, ρσξίο πξνεγνύκελε (γηα θάζε αλαπαξαγσγή) έγγξαθε άδεηα
ηεο Κνπηηθήο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.
(Πξώηε έθδνζε, 2009-2010)
Κνπηνξζόδνμνο Ιεξόο Ναόο ηεο Παλαγίαο
θαη ηνπ αγίνπ Μάξθνπ,
Ύδξαο 9Α Αραξλέο, Αζήλα
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