Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης
Ελλάδας.
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ν Οζηόηαηνο θαη Αξρηεξέαο
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2

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
ΜΖΝΑ
Νεζηεία ηνπ Ησλά

Πξνεηνηκαζία
Πξώηε
εβδνκάδα
Γεύηεξε
εβδνκάδα
Σξίηε εβδνκάδα
Σέηαξηε
εβδνκάδα
Πέκπηε εβδνκάδα

ΔΛΗΓΑ

……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Έθηε εβδνκάδα
……………………………………………………
Έβδνκε εβδνκάδα ……………………………………………………
Μεγάιν
κλεκόζπλν
Ζ γηνξηή ηνπ
ηαπξνύ

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

3

Σν Απνζηνιηθό αλάγλσζκα αλαθέξεηαη ζηηο Πξάμεηο ησλ Ώπνζηφισλ, θαηά ηελ
πεξίνδν ηνπ Πεληεθνζηαξίνπ θαη ζηηο επηζηνιέο ησλ Ώπνζηφισλ, πνπ απέζηεηιαλ ζε
δηάθνξεο Βθθιεζίεο, φιε ηελ άιιε πεξίνδν. Οη Ώπφζηνινη είλαη εθείλνη, πνπ έιαβαλ ηελ
εληνιή απφ ηνλ Υξηζηφ λα θεξχμνπλ ην Βπαγγέιην ζε νιφθιεξε ηελ θηίζε. Οη ίδηνη έθζαζαλ
ζηελ ζέσζε θαη ζηελ ζπλέρεηα νη ιφγνη ηνπο πεξηγξάθνπλ απηή ηελ επινγεκέλε θαηάζηαζε,
αιιά θαη ηελ κέζνδν ηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζαλ. Αελ είλαη κεξηθνί θαινί άλζξσπνη, κεξηθνί
ζενιφγνη πνπ έρνπλ ηειεηψζεη έλα Παλεπηζηήκην, αιιά νη πξαγκαηηθνί ζενιφγνη ηεο
Βθθιεζίαο, πνπ έθζαζαλ ζηελ ζέσζε θαη ηνλ αγηαζκφ. Σα απνζηνιηθά θείκελα είλαη
ζενινγηθά θαη φρη απιψο εζηθνινγηθά.
Σν Δπαγγειηθό αλάγλσζκα είλαη ν ιφγνο ηνπ Υξηζηνχ, αλαθέξεηαη είηε ζε έλα
ζαχκα πνπ έθαλε ν Υξηζηφο, είηε ζε κηα παξαβνιή πνπ είπε ν Υξηζηφο, είηε ζε κηα
δηδαζθαιία πνπ είπε ν Υξηζηφο. Βπίζεο πεξηγξάθνπλ θαη ηα φζα έπαζε ν Υξηζηφο. ηαλ
θαλείο δηαβάδεη κε πξνζνρή ηα ιφγηα ηνπ Υξηζηνχ θαη έρεη θαζαξέο αηζζήζεηο, ηφηε κπνξεί
λα αληηιεθζεί ηελ ελέξγεηα πνπ εμέξρεηαη απφ ηνπο ιφγνπο Σνπ. Αηφηη νη ιφγνη ηνπ Υξηζηνχ
δελ είλαη απιψο αλζξσπνθεληξηθνί ιφγνη, αιιά είλαη ιφγνη δσήο θαη ζσηεξίαο, είλαη
ελέξγεηα ηνπ Θενχ. Γη‟ απηφ θαη πξηλ απφ ην Βπαγγέιην, ν ηεξέαο δηαβάδεη κηα ηδηαίηεξε
πξνζεπρή, δηα ηεο νπνίαο παξαθαιεί ηνλ Θεφ λα ζηείιεη ηελ Υάξε θαη ελέξγεηά Σνπ ψζηε λα
θαηαλνήζνπκε ηα επαγγειηθά ιφγηα θαη ζηελ ζπλέρεηα, βέβαηα, λα καο δψζεη ηνλ θφβν ψζηε
αθνχ θαηαπαηήζνπκε ηηο ζαξθηθέο επηζπκίεο λα δήζνπκε ηελ πλεπκαηηθή πνιηηεία.
Δ αλάγλσζε ησλ Ώπνζηνιηθψλ θαη θπξίσο ησλ Βπαγγειηθψλ πεξηθνπψλ πξέπεη λα
γίλεηαη κε ζθνπφ φηη απηά πξέπεη λα αιινηψζνπλ ηελ δσή καο, λα καο πξνεηνηκάζνπλ γηα
ηελ κέζεμε ησλ κεγάισλ δψξσλ. Αηφηη ν ιφγνο ηνπ Θενχ καο θαζαξίδεη ηελ θαξδηά γηα λα
ιάβνπκε κεγαιχηεξα δψξα, λα ελσζνχκε κε ηνλ Υξηζηφ.
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ΖΜΔΗΧΔΗ
 Οη αξηζκνί ησλ ςαικψλ ζηα Βπαγγειηθά-Ώπνζηνιηθά αλαγλψζκαηα Καηακέξνο
(Κφπηηθε έθδνζε), δηαθέξνπλ απφ ηνπο αξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζην αληίζηνηρν
βηβιίν έθδνζεο (ΐεξπηφο),δηφηη ν ρσξηζκφο ησλ ζηίρσλ ζηελ έθδνζε (ΐεξπηφο) είλαη
ζχγρξνλνο,ελψ ζηηο Κφπηηθεο εθδφζεηο ν ρσξηζκφο ησλ ζηίρσλ είλαη παιηφο,έηζη
εμεγείηαη απηή ε δηαθνξά. Γηα απηφ ην ιφγν ε λενιαία ηεο Ώηγππηηαθήο εθθιεζίαο
ηεο Παλαγίαο θαη ηνπ απνζηφινπ Μάξθν απφ θνηλνχ κε ηε βνήζεηα επνπηεία επινγία
ησλ παηέξσλ ηεο, Π.Δ Αθανάσιο Χεϊνίν και Π. Μάρκο Νάσεντ απνθάζηζαλ λα ζαο
παξαδψζνπλ απηφ ην βηβιίν ζχκθσλα κε ηελ έθδνζε (ΐεξπηφο).
 Δ λεζηεία ηνπ Εσλά έξρεηαη πξηλ ηε Μεγάιε λεζηεία κε δεθαπέληε εκέξεο.
 Οη θαλφλεο ηεο λεζηείαο είλαη ίδηεο θαη ζηηο δχν λεζηείεο.
 Αελ γίλεηαη ν Βζπεξηλφο ζηηο δχν λεζηείεο,παξά κφλν ηα άββαηα.
 Πξηλ απφ ην επαγγέιην ηνπ ξζξνπ δηαβάδνληαη νη πξνθεηείεο,εθηφο απφ ηα άββαηα.
 Βπίζεο, ζηηο πξνθεηείεο δηαβάδνληαη εδάθηα απφ ηα απφθξπθα επαγγέιηα,φπνπ
θάπνηα ζβήζηεθαλ απφ ηελ έθδνζε (ΐεξπηφο).
 Δ Μεγάιε λεζηεία έρεη νθηψ εβδνκάδεο,φπνπ ε θάζε κία μεθηλάεη ηε Αεπηέξα θαη
ηειεηψλεη ηελ Κπξηαθή.
 Δ πξψηε εβδνκάδα νλνκάδεηαη ε εβδνκάδα ηεο πξνεηνηκαζίαο,θαη ακέζσο απφ ηελ
επφκελε Αεπηέξα μεθηλάλε έμη εβδνκάδεο,ε ιεγφκελε αξαθνζηή θαη ηειεηψλεη κε ηε
ηειεπηαία Παξαζθεπή ηεο λεζηείαο θαη κε ην άββαην ηνπ Λαδάξνπ.
 Δ φγδνε θαη ηειεπηαία εβδνκάδα είλαη ε Μεγάιε εβδνκάδα,φπνπ μεθηλάεη κε ηελ
Κπξηαθή ησλ ΐατσλ θαη ηειεηψλεη κε ην Μεγάιν άββαην,χζηεξα γηνξηάδνπκε ηελ
Ώλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ.
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ΝΖΣΔΗΑ ΣΟΤ ΗΧΑΝΑ
ΠΡΧΣΖ ΖΜΔΡΑ ΑΠΟΣΖΝ ΝΖΣΔΗΑ ΣΟΤ ΗΧΝΑ

ΔΠΔΡΗΝΟ
Φαικόο 95:1,2
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βιάηε, αο αγαιιηαζηνχκε ζηνλ Κχξην αο αιαιάμνπκε ζην θξνχξην ηεο ζσηεξίαο
καο. Ώο πξνθηάζνπκε κπξνζηά ηνπ κε δνμνινγίεο αο αιαιάμνπκε ζ' απηφλ κε ςαικνχο.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 13:1-5
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καηά ηνλ θαηξφ εθείλν ήξζαλ κεξηθνί αλαγγέιινληαο ζ' απηφλ γηα ηνπο Γαιηιαίνπο,
ην αίκα ησλ νπνίσλ ν Πηιάηνο αλέκημε κε ηηο ζπζίεο ηνπο. Καη ν Εεζνχο, απαληψληαο, είπε ζ'
απηνχο: Ννκίδεηε φηη απηνί νη Γαιηιαίνη ήζαλ ακαξησινί πεξηζζφηεξν απφ φινπο ηνχο
Γαιηιαίνπο, επεηδή έπαζαλ ηέηνηα πξάγκαηα; ρη, ζαο ιέσ αιιά, αλ δελ κεηαλνείηε, φινη
παξφκνηα απνιεζηείηε. Ή, εθείλνη νη 18, επάλσ ζηνπο νπνίνπο έπεζε ν πχξγνο ζηνλ ηισάκ
θαη ηνπο ζαλάησζε, λνκίδεηε φηη απηνί ήζαλ πεξηζζφηεξα ακαξησινί απφ φινπο ηνχο
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αλζξψπνπο, πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Εεξνπζαιήκ ρη, ζαο ιέσ αιιά, αλ δελ κεηαλνείηε, φινη
παξφκνηα ζα απνιεζηείηε.

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Ησλάο 1:1-17, 2:1
Καη έγηλε ιφγνο ηνχ Κπξίνπ ζηνλ Εσλά, ηνλ γην ηνχ Ώκαζί, ιέγνληαο: ήθσ, πήγαηλε
ζηε Νηλεπή, ηε κεγάιε πφιε θαη θήξπμε ελαληίνλ ηεο επεηδή, ε αζέβεηά ηνπο αλέβεθε
κπξνζηά κνπ. Καη ν Εσλάο ζεθψζεθε γηα λα θχγεη απφ ην πξφζσπν ηνπ Κπξίνπ, πξνο ηε
Θαξζείο θαη θαηέβεθε ζηελ Εφππε θαη βξήθε έλα πινίν, πνπ πήγαηλε ζηε Θαξζείο θαη έδσζε
ηνλ λαχιν ηνπ θη αλέβεθε ζ' απηφ, γηα λα πάεη καδί ηνπο ζηε Θαξζείο, γηα λα θχγεη απφ ην
πξφζσπν ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, φκσο, ζήθσζε δπλαηφλ άλεκν επάλσ ζηε ζάιαζζα θαη
έγηλε κεγάιε θνπξηνχλα κέζα ζηε ζάιαζζα, θαη ην πινίν θηλδχλεπε λα ζπληξηθηεί. Καη νη
λαχηεο θνβήζεθαλ θαη αλαβφεζαλ θάζε έλαο ζηνλ ζεφ ηνπ θαη πέηαμαλ κέζα ζηε ζάιαζζα
ηα ζθεχε πνπ ήζαλ ζην πινίν, γηα λα ειαθξσζεί απ' απηά ν Εσλάο, φκσο, θαηέβεθε ζην
θνίισκα ηνπ πινίνπ θαη πιάγηαζε θαη θνηκφηαλ βαζηά. Καη ν πινίαξρνο πιεζίαζε ζ' απηφλ
θαη ηνπ είπε: Ση θνηκάζαη, εζχ; ήθσ, επηθαιέζνπ ηνλ Θεφ ζνπ, ίζσο καο ζπκεζεί ν Θεφο,
θαη δελ ραζνχκε. Καη είπαλ θάζε έλαο ζηνλ δηπιαλφ ηνπ: Βιάηε λα ξίμνπκε θιήξνπο, γηα λα
γλσξίζνπκε εμαηηίαο ηίλνο ήξζε απηφ ην θαθφ επάλσ καο. Καη έξξημα θιήξνπο θαη ν θιήξνο
έπεζε ζηνλ Εσλά. Σφηε, ηνπ είπαλ: Πεο καο, ηψξα, εμαηηίαο ηίλνο πξάγκαηνο ήξζε απηφ ην
θαθφ επάλσ καο; Ση είλαη ην έξγν ζνπ; Ώπφ πνχ έξρεζαη; Πνηνο είλαη ν ηφπνο ζνπ; Καη απφ
πνηνλ ιαφ είζαη; Καη εθείλνο ηνχο είπε: Βγψ είκαη Ββξαίνο θαη ζέβνκαη ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ
ηνχ νπξαλνχ, πνπ δεκηνχξγεζε ηε ζάιαζζα θαη ηελ μεξά. Σφηε, νη άλζξσπνη θνβήζεθαλ κε
κεγάινλ θφβν θαη ηνπ είπαλ: Ση είλαη απηφ πνπ έθαλεο; Βπεηδή, νη άλζξσπνη γλψξηζαλ, φηη
έθεπγε απφ ην πξφζσπν ηνπ Κπξίνπ, δεδνκέλνπ φηη, ηνπο ην είρε αλαγγείιεη. Καη ηνπ είπαλ:
Ση λα ζε θάλνπκε, ψζηε λα εζπράζεη ε ζάιαζζα καδί καο; Βπεηδή, ε ζάιαζζα θιπδσληδφηαλ
φιν θαη πεξηζζφηεξν. Καη ηνπο είπε: εθψζηε κε θαη ξίμηε κε κέζα ζηε ζάιαζζα θαη ε
ζάιαζζα ζα εζπράζεη καδί ζαο επεηδή, εγψ γλσξίδσ φηη εμαηηίαο κνπ έγηλε απηή ε κεγάιε
θνπξηνχλα επάλσ ζαο. Οη άλζξσπνη, φκσο, θσπειαηνχζαλ δπλαηά γηα λα επηζηξέςνπλ ζηελ
μεξά, αιιά δελ κπνξνχζαλ επεηδή, ε ζάιαζζα θιπδσληδφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ελαληίνλ
ηνπο. Γη' απηφ, αλαβφεζαλ ζηνλ Κχξην θαη είπαλ: Παξαθαινχκε, Κχξηε, παξαθαινχκε, αο
κε ραζνχκε γηα ηε δσή απηνχ ηνχ αλζξψπνπ θαη κε επηβάιεηο επάλσ καο αζψν αίκα επεηδή,
εζχ, Κχξηε, έθαλεο φπσο ήζειεο. Καη ζήθσζαλ ηνλ Εσλά θαη ηνλ έξημαλ κέζα ζηε ζάιαζζα
θαη ε ζάιαζζα ζηάζεθε απφ ηνλ ζπκφ ηεο. Σφηε, νη άλζξσπνη θνβήζεθαλ κε κεγάινλ θφβν
θαη πξφζθεξαλ ζπζία ζηνλ Κχξην θαη έθαλαλ επρέο. Καη ν Κχξηνο δηέηαμε έλα κεγάιν θήηνο
λα θαηαπηεί ηνλ Εσλά. Καη ν Εσλάο ήηαλ ζηελ θνηιηά ηνχ θήηνπο ηξεηο εκέξεο θαη ηξεηο
λχρηεο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 103:1,8
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπιφγεζε ςπρή κνπ, ηνλ Κχξην θαη θάζε ηη πνπ είλαη κέζα κνπ, ην φλνκά ηνπ ην
άγην Οηθηίξκνλαο θαη ειεήκνλαο είλαη ν Κχξηνο, καθξφζπκνο θαη πνιπέιενο.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 7:6-12
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ
Με δψζεηε ην άγην ζηα ζθπιηά νχηε λα ξίμεηε ηα καξγαξηηάξηα ζαο κπξνζηά ζηα
γνπξνχληα, κήπσο θαη ηα θαηαπαηήζνπλ κε ηα πφδηα ηνπο θαη αθνχ ζηξαθνχλ, ζαο
θαηαμεζρίζνπλ. Γεηάηε θαη ζα ζαο δνζεί ςάρλεηε θαη ζα βξείηε θξνχεηε θαη ζα ζαο αλνηρηεί
επεηδή, θαζέλαο πνπ δεηάεη, παίξλεη θη απηφο πνπ ςάρλεη, βξίζθεη, θαη ζ' απηφλ πνπ θξνχεη,
ζα αλνηρηεί. Ή, πνηνο άλζξσπνο είλαη απφ ζαο, πνπ, αλ ν γηνο ηνπ δεηήζεη ςσκί, κήπσο ζα
ηνπ δψζεη πέηξα; Καη αλ ηνπ δεηήζεη ςάξη, κήπσο ζα ηνπ δψζεη θίδη; Ώλ, ινηπφλ, εζείο, πνπ
είζηε πνλεξνί, μέξεηε λα δίλεηε θαιέο δφζεηο ζηα παηδηά ζαο, πφζν κάιινλ ν Παηέξαο ζαο,
πνπ είλαη ζηνπο νπξαλνχο, ζα δψζεη αγαζά ζ' απηνχο πνπ δεηνχλ απ' απηφλ; Λνηπφλ, φια
φζα ζέιεηε λα θάλνπλ ζε ζαο νη άλζξσπνη, έηζη θη εζείο λα θάλεηε ζ' απηνχο επεηδή, απηφο
είλαη ν λφκνο θαη νη πξνθήηεο.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 6:17-23
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
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Βπραξηζηία, φκσο, αλήθεη ζηνλ Θεφ, επεηδή ππήξραηε δνχινη ηήο ακαξηίαο, πιελ
ππαθνχζαηε απφ θαξδηάο ζηνλ ηχπν ηήο δηδαζθαιίαο, ζηνλ νπνίν θαη παξαδνζήθαηε. Καη
αθνχ ειεπζεξσζήθαηε απφ ηελ ακαξηία, γίλαηε δνχινη ζηε δηθαηνζχλε. Ώλζξψπηλα κηιάσ,
εμαηηίαο ηήο αδπλακίαο ηήο ζάξθαο ζαο. Βπεηδή, θαζψο παξαζηήζαηε ηα κέιε ζαο δνχια
ζηελ αθαζαξζία θαη ζηελ αλνκία γηα ηελ αλνκία, έηζη ηψξα λα παξαζηήζεηε ηα κέιε ζαο
δνχια ζηε δηθαηνζχλε γηα αγηαζκφ. Βπεηδή, φηαλ ππήξραηε δνχινη ηήο ακαξηίαο, ήζαζηαλ
ειεχζεξνη απφ ηε δηθαηνζχλε. Πνηνλ θαξπφ είραηε, ινηπφλ, ηφηε απφ εθείλα ηα έξγα, γηα ηα
νπνία ηψξα ληξέπεζηε; Βπεηδή, ην ηέινο εθείλσλ είλαη ζάλαηνο. Ώιιά ηψξα, θαζψο
ειεπζεξσζήθαηε απφ ηελ ακαξηία θαη γίλαηε δνχινη ζηνλ Θεφ, έρεηε ηνλ θαξπφ ζαο ζε
αγηαζκφ ην δε ηέινο αηψληα δσή. Βπεηδή, ν κηζζφο ηήο ακαξηίαο είλαη ζάλαηνο ην ράξηζκα,
φκσο, ηνπ Θενχ αηψληα δσή δηακέζνπ ηνχ Εεζνχ Υξηζηνχ ηνχ Κπξίνπ καο. Δ ράξε ηνπ

Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηνύδα 1:1-13
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ενχδα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ενχδαο,δνχινο ηνχ Εεζνχ Υξηζηνχ, αδειθφο δε ηνπ Εαθψβνπ, πξνο ηνπο
θαιεζκέλνπο, ηνπο αγηαζκέλνπο απφ ηνλ Θεφ Παηέξα θαη δηαηεξεκέλνπο απφ ηνλ Εεζνχ
Υξηζηφ είζε λα πιεζχλεη ζε ζαο έιενο, θαη εηξήλε θαη αγάπε.Ώγαπεηνί, επεηδή θαηαβάιισ
θάζε επηκέιεηα λα ζαο γξάθσ γηα ηελ θνηλή ζσηεξία, αλαγθάζηεθα λα ζαο γξάςσ,
πξνηξέπνληαο ζην λα αγσλίδεζηε γηα ηελ πίζηε, ε νπνία κηα θνξά γηα πάληα παξαδφζεθε
ζηνπο αγίνπο. Βπεηδή, κεξηθνί άλζξσπνη εηζρψξεζαλ ιαζξαία, νη νπνίνη είραλ απφ ηνλ παιηφ
θαηξφ πξναλαγγειζεί ζ' απηή ηελ θαηαδίθε, αζεβείο, πνπ κεηαζηξέθνπλ ηε ράξε ηνχ Θενχ
καο ζε αζέιγεηα θαη αξλνχληαη ηνλ κφλν δεζπφηε Θεφ θαη Κχξηφ καο, ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ.
Θέισ, κάιηζηα, λα ζαο ππελζπκίζσ, αλ θη εζείο ην γλσξίζαηε ήδε απηφ, φηη ν Κχξηνο, αθνχ
έζσζε ηνλ ιαφ απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, έπεηηα απφιεζε απηνχο πνπ δελ πίζηεςαλ θαη
αγγέινπο, νη νπνίνη δελ θχιαμαλ ην δηθφ ηνπο αμίσκα, αιιά εγθαηέιεηςαλ ην ίδην ηνπο
θαηνηθεηήξην, ηνπο θχιαμε κε παληνηηλά δεζκά θάησ απφ ην ζθνηάδη, γηα ηελ θξίζε ηήο
κεγάιεο εκέξαο φπσο ηα φδνκα θαη ηα Γφκνξξα θαη νη νιφγπξα απ' απηέο πφιεηο, πνπ,
θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κ' απηνχο, παξαδφζεθαλ ζηελ πνξλεία θαη αθνινχζεζαλ πίζσ απφ άιιε
ζάξθα, απνηεινχλ κπξνζηά καο παξάδεηγκα, πνπ πξφθεηηαη λα ηηκσξεζνχλ κε ηελ αηψληα
θσηηά. Παξφκνηα θη απηνί, βιέπνληαο φλεηξα, ηε κελ ζάξθα κνιχλνπλ, ηελ δε θπξηαξρηθή
εμνπζία θαηαθξνλνχλ θαη αμηψκαηα δφμαο βιαζθεκνχλ. Βλψ, ν αξράγγεινο Μηραήι, φηαλ,
θηινληθψληαο κε ηνλ δηάβνιν, ζπλνκηινχζε γηα ην ζψκα ηνχ Μσπζή, δελ ηφικεζε λα
επηθέξεη ελαληίνλ ηνπ θάπνηα βιάζθεκε θαηεγνξία, αιιά είπε: Ο Κχξηνο λα ζε επηηηκήζεη.
Κη απηνί, φζα κελ δελ μέξνπλ, ηα βιαζθεκνχλ φζα, φκσο, ζαλ ηα άινγα δψα, απφ έλζηηθην
μέξνπλ, ζ' απηά θζείξνληαη. Ώιινίκνλν ζ' απηνχο επεηδή, πεξπάηεζαλ ζηνλ δξφκν ηνχ Κάηλ
θαη γηα ράξε κηζζνχ μερχζεθαλ ζηελ πιάλε ηνχ ΐαιαάκ θαη απνιέζηεθαλ ζηελ αληηινγία
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ηνχ Κνξέ. Ώπηνί είλαη θειίδεο ζηηο αγάπεο ζαο, νη νπνίνη ζπκπνζηάδνπλ άθνβα, βφζθνπλ
ηνλ εαπηφ ηνπο είλαη άλπδξα ζχλλεθα, πεξηθεξφκελα απφ αλέκνπο είλαη θζηλνπσξηλά
δέληξα, άθαξπα, πνπ πέζαλαλ δχν θνξέο, μεξηδσκέλα είλαη άγξηα θχκαηα ηεο ζάιαζζαο,
πνπ αθξίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο κνξθέο ληξνπήο είλαη αζηέξηα πνπ πεξηπιαληνχληαη, γηα ηνπο
νπνίνπο ην βαζχ ζθνηάδη είλαη θπιαγκέλν ζηνλ αηψλα. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε

φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ
φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 2:38-47
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Καη ν Πέηξνο είπε ζ' απηνχο: Να κεηαλνήζεηε θαη θάζε έλαο απφ ζαο λα βαπηηζηεί
ζην φλνκα ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ, ζε άθεζε ακαξηηψλ θαη ζα ιάβεηε ηε δσξεά ηνχ Ώγίνπ
Πλεχκαηνο επεηδή, ε ππφζρεζε είλαη πξνο εζάο θαη πξνο ηα παηδηά ζαο θαη πξνο φινπο
εθείλνπο πνπ είλαη καθξηά, φζνπο ζα πξνζθαιέζεη ν Κχξηνο ν Θεφο καο. Καη κε άιια πνιιά
ιφγηα δηακαξηπξφηαλ θαη πξφηξεπε, ιέγνληαο: Να ζσζείηε απφ ηνχηε ηε δηεζηξακκέλε
γελεά. Βθείλνη, ινηπφλ, αθνχ κε ραξά δέρζεθαλ ηνλ ιφγν ηνπ, βαπηίζηεθαλ θαη
πξνζηέζεθαλ εθείλε ηελ εκέξα πεξίπνπ 3.000 ςπρέο. Καη έκελαλ ζηαζεξά ζηε δηδαζθαιία
ησλ απνζηφισλ θαη ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ θνπή ηνχ άξηνπ θαη ζηηο πξνζεπρέο. Καη θάζε
ςπρή ηελ θαηέιαβε θφβνο θαη δηακέζνπ ησλ απνζηφισλ γίλνληαλ πνιιά ηέξαηα θαη ζεκεία.
Καη φινη εθείλνη πνπ πίζηεπαλ ήζαλ καδί θαη είραλ ηα πάληα θνηλά θαη πνπινχζαλ ηα
θηήκαηα θαη ηα ππάξρνληά ηνπο θαη ηα κνίξαδαλ ζε φινπο, ζχκθσλα κε φ,ηη θάζε έλαο είρε
αλάγθε. Καη θαζεκεξηλά έκελαλ ζηαζεξά σο κηα ςπρή κέζα ζην ηεξφ θαη έθνβαλ ηνλ άξην
ζε ζπίηηα θαη έηξσγαλ καδί ηελ ηξνθή κε αγαιιίαζε θαη απιφηεηα θαξδηάο, δνμνινγψληαο
ηνλ Θεφ θαη βξίζθνληαο ράξε κπξνζηά ζε νιφθιεξν ηνλ ιαφ. Καη ν Κχξηνο πξφζζεηε
θαζεκεξηλά ζηελ εθθιεζία απηνχο πνπ ζψδνληαλ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,

απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 130:3,4
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώλ, Κχξηε, παξαηεξήζεηο αλνκίεο, Κχξηε, πνηνο ζα κπνξέζεη λα ζηαζεί; Κνληά ζνπ,
φκσο, ππάξρεη ζπγρψξεζε. Πξφζκεηλα ηνλ Κχξην.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 12:35-45
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ο θαιφο άλζξσπνο βγάδεη ηα θαιά απφ ηνλ θαιφ ζεζαπξφ ηήο θαξδηάο θαη ν
πνλεξφο άλζξσπνο βγάδεη ηα πνλεξά απφ ηνλ πνλεξφ ζεζαπξφ. αο ιέσ δε φηη, γηα θάζε
αξγφλ ιφγν, πνπ ζα κηινχζαλ νη άλζξσπνη, ζα ινγνδνηήζνπλ γη' απηφλ θαηά ηελ εκέξα ηήο
θξίζεο. Βπεηδή, απφ ηα ιφγηα ζνπ ζα δηθαησζείο θαη απφ ηα ιφγηα ζνπ ζα θαηαθξηζείο. Σφηε,
κεξηθνί απφ ηνπο γξακκαηείο θαη ηνπο Φαξηζαίνπο απάληεζαλ, ιέγνληαο: Αάζθαιε, ζέινπκε
λα δνχκε απφ ζέλα έλα ζεκείν. Καη εθείλνο, απαληψληαο, ηνπο είπε: Πνλεξή θαη κνηραιίδα
γελεά δεηάεη ζεκείν αιιά, ζεκείν δελ ζα ηεο δνζεί, παξά κνλάρα ην ζεκείν ηνχ πξνθήηε
Εσλά. Βπεηδή, φπσο ν Εσλάο ήηαλ ζηελ θνηιηά ηνχ θήηνπο ηξεηο εκέξεο θαη ηξεηο λχρηεο, έηζη
ζα είλαη θαη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ ζηελ θαξδηά ηήο γεο ηξεηο εκέξεο θαη ηξεηο λχρηεο.
Άλδξεο Νηλεπίηεο ζα αλαζηεζνχλ ζηελ θξίζε καδί κ' απηή ηε γελεά θαη ζα ηελ θαηαθξίλνπλ
επεηδή, κεηαλφεζαλ ζην θήξπγκα ηνπ Εσλά θαη δέζηε, εδψ είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ
Εσλά. Δ βαζίιηζζα ηνπ Νφηνπ ζα ζεθσζεί θαηά ηελ θξίζε καδί κ' απηή ηε γελεά θαη ζα ηελ
θαηαθξίλεη επεηδή, ήξζε απφ ηα πέξαηα ηεο γεο γηα λα αθνχζεη ηε ζνθία ηνχ νινκψληα θαη
δέζηε, εδψ είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ νινκψληα. Καη φηαλ ην αθάζαξην πλεχκα βγεη
απφ ηνλ άλζξσπν, πεξλάεη κέζα απφ άλπδξνπο ηφπνπο θαη δεηάεη αλάπαπζε θαη δελ βξίζθεη.
Σφηε ιέεη: Ώο γπξίζσ ζην ζπίηη κνπ, απ' φπνπ βγήθα. Καη αθνχ έξζεη, ην βξίζθεη αδεηαλφ,
ζθνππηζκέλν θαη ζηνιηζκέλν. Σφηε, πεγαίλεη θαη παίξλεη καδί ηνπ άιια επηά πλεχκαηα
πνλεξφηεξα απ' απηφ θαη αθνχ κπνπλ κέζα, θαηνηθνχλ εθεί θαη γίλνληαη ηα ηειεπηαία
ρεηξφηεξα απφ ηα πξψηα. Έηζη ζα είλαη θαη ζ' απηή ηελ πνλεξή γελεά.
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ΓΔΤΣΔΡΖ ΖΜΔΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΝΖΣΔΗΑ ΣΟΤ ΗΧΝΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Ησλάο 2:2-11
Καη ν Εσλάο πξνζεπρήζεθε ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ηνπ απφ ηελ θνηιηά ηνχ θήηνπο θαη
είπε: Μέζα ζηε ζιίςε κνπ βφεζα ζηνλ Κχξην θαη κε εηζάθνπζε απφ ηελ θνηιηά ηνχ άδε
βφεζα θαη άθνπζεο ηε θσλή κνπ. Βπεηδή, κε έξξημεο ζηα βάζε, ζηελ θαξδηά ηήο ζάιαζζαο
θαη ξεχκαηα κε πεξηθχθισζαλ φιεο νη ηξηθπκίεο ζνπ θαη ηα θχκαηά ζνπ πέξαζαλ απφ πάλσ
κνπ. Κη εγψ είπα: Ώπνξξίθζεθα κπξνζηά απφ ηα κάηηα ζνπ φκσο, ζα επηβιέςσ μαλά ζηνλ
άγην λαφ ζνπ. Σα λεξά κε πεξηθχθισζαλ κέρξη ηελ ςπρή, ε άβπζζνο κε έθιεηζε νιφγπξα, ηα
θχθηα ηπιίρζεθαλ γχξσ απφ ην θεθάιη κνπ. Καηέβεθα ζηα ηειεπηαία κέξε ησλ βνπλψλ νη
κνρινί ηήο γεο είλαη γηα πάληα απφ πάλσ κνπ αιι' ε δσή κνπ αλέβεθε απφ ηε θζνξά, Κχξηε
Θεέ κνπ. Βλψ ε ςπρή ιηπνζπκνχζε κέζα κνπ, ζπκήζεθα ηνλ Κχξην θαη ε πξνζεπρή κνπ
πέξαζε κέζα πξνο εζέλα, ζηνλ λαφ ζνπ ηνλ άγην. Ώπηνί πνπ ηεξνχλ ηηο καηαηφηεηεο ηνπ
ςέκαηνο, εγθαηαιείπνπλ ην έιεφο ηνπο. Βγψ, φκσο, ζα ζπζηάζσ ζε ζέλα κε θσλή αίλεζεο ζα
απνδψζσ φζα επρήζεθα ε ζσηεξία πξνέξρεηαη απφ ηνλ Κχξην. Καη ν Κχξηνο πξφζηαμε ην
θήηνο, θαη μέξαζε ηνλ Εσλά επάλσ ζηελ μεξά. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 103:14,15,9,10
Θπκάηαη φηη είκαζηε ρψκα. Οη εκέξεο ηνχ αλζξψπνπ είλαη ζαλ ην ρνξηάξη. Αελ ζα
δηθνινγεί γηα πάληα νχηε ζα δηαηεξεί ηελ νξγή ηνπ ζηνλ αηψλα. Αελ έθαλε ζε καο ζχκθσλα
κε ηηο ακαξηίεο καο νχηε αληαπέδσζε ζε καο ζχκθσλα κε ηηο αλνκίεο καο.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 13:6-9
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
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Έιεγε δε ηνχηε ηελ παξαβνιή: Κάπνηνο είρε κηα ζπθηά θπηεκέλε κέζα ζηνλ
ακπειψλα ηνπ θαη ήξζε δεηψληαο ζ' απηήλ θαξπφ θαη δελ βξήθε. Καη είπε ζηνλ ακπεινπξγφ:
Αεο, ηξία ρξφληα έξρνκαη δεηψληαο θαξπφ ζ' απηή ηε ζπθηά, θαη δελ βξίζθσ θφς' ηελ γηαηί
λα θαηαξγεί θαη ηε γε; Καη εθείλνο, απνθξηλφκελνο, ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, άθεζέ ηελ θαη
ηνχην ηνλ ρξφλν, κέρξηο φηνπ ζθάςσ νιφγπξά ηεο θαη βάισ θνπξηά θαη αλ κελ θάλεη θαξπφ,
θαιψο εηδεκή, ζα ηελ θφςεηο χζηεξα απ' απηά.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνινζζάεηο 1:21-29
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Κνινζζάεηο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Κη εζάο, πνπ ήζαζηαλ θάπνηε απαιινηξησκέλνη θαη ερζξνί ζηε δηάλνηα κε ηα
πνλεξά έξγα ηψξα, φκσο, ζαο ζπκθηιίσζε πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ, δηακέζνπ ηνχ ζψκαηνο ηεο
ζάξθαο ηνπ, δηακέζνπ ηνχ ζαλάηνπ, γηα λα ζαο παξαζηήζεη κπξνζηά ηνπ αγίνπο θαη ρσξίο
ςεγάδη θαη ρσξίο θαηεγνξία αλ επηκέλεηε ζηελ πίζηε, ζεκειησκέλνη θαη ζηεξενί θαη ρσξίο
λα κεηαθηλείζηε απφ ηελ ειπίδα ηνχ επαγγειίνπ, πνπ αθνχζαηε, απηφ πνπ θεξχρζεθε ζε
νιφθιεξε ηελ θηίζε, πνπ είλαη θάησ απφ ηνλ νπξαλφ γηα ην νπνίν εγψ, ν Παχινο, έγηλα
ππεξέηεο. Σψξα ραίξνκαη ζηα παζήκαηά κνπ γηα ζαο θαη αλαπιεξψλσ κε ηε ζεηξά κνπ ηα
πζηεξήκαηα ησλ ζιίςεσλ ηνπ Υξηζηνχ ζηε ζάξθα κνπ, γηα ράξε ηνχ ζψκαηφο ηνπ, πνπ είλαη
ε εθθιεζία γηα ηελ νπνία εγψ έγηλα ππεξέηεο, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκία ηνχ Θενχ, πνπ
δφζεθε ζε κέλα γηα ζαο, γηα λα εθπιεξψζσ ην θήξπγκα ηνπ ιφγνπ ηνχ Θενχ, ην κπζηήξην
πνπ ήηαλ θξπκκέλν απφ ηνπο αηψλεο θαη απφ ηηο γελεέο, ηψξα φκσο θαλεξψζεθε ζηνπο
αγίνπο ηνπ ζηνπο νπνίνπο ν Θεφο ζέιεζε λα θαλεξψζεη, πνηνο είλαη ν πινχηνο ηήο δφμαο
ηνχηνπ ηνχ κπζηεξίνπ ζηα έζλε, πνπ είλαη ν Υξηζηφο κέζα ζαο, ε ειπίδα ηήο δφμαο ηνλ
νπνίν εκείο θεξχηηνπκε λνπζεηψληαο θάζε άλζξσπν θαη δηδάζθνληαο θάζε άλζξσπν κε
θάζε ζνθία, γηα λα παξαζηήζνπκε θάζε άλζξσπν ηέιεηνλ ελ Υξηζηψ Εεζνχ ζην νπνίν θαη
θνπηάδσ, δηεμάγνληαο αγψλα, ζχκθσλα κε ηελ ελέξγεηα, πνπ ελεξγείηαη κέζα κνπ κε
δχλακε. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ

ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Α’ 4:3-11
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Βπεηδή, αξθεηφο είλαη ζε καο ν πεξαζκέλνο θαηξφο ηνχ βίνπ, φηαλ πξάμακε ην
ζέιεκα ησλ εζλψλ, θαζψο πεξπαηήζακε ζε αζέιγεηεο, επηζπκίεο, νηλνπνζίεο, γιεληνθφπηα,
ζπκπφζηα θαη αζέκηηεο εηδσινιαηξείεο θαη γη' απηφ παξαμελεχνληαη, πνπ εζείο δελ
ζπληξέρεηε καδί ηνπο ζην ίδην μερείιηζκα ηεο αζσηίαο θαη ζαο βιαζθεκνχλ νη νπνίνη ζα
απνδψζνπλ ιφγν ζ' εθείλνλ πνπ είλαη έηνηκνο λα θξίλεη, δσληαλνχο θαη λεθξνχο. Βπεηδή, γη'
απηφ θεξχρζεθε ην επαγγέιην θαη πξνο ηνπο λεθξνχο, γηα λα θξηζνχλ κελ ζχκθσλα κε ηνπο
αλζξψπνπο θαηά ηε ζάξθα, λα δνπλ φκσο ζχκθσλα κε ηνλ Θεφ θαηά ην πλεχκα. ισλ δε ην
ηέινο πιεζίαζε δήζηε, ινηπφλ, κε ζσθξνζχλε θαη αγξππλείηε ζηηο πξνζεπρέο. Πξνπάλησλ
φκσο, έρεηε έλζεξκε ηελ αγάπε ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ επεηδή, «ε αγάπε ζα ζθεπάζεη
πιήζνο ακαξηηψλ».Γίλεζηε θηιφμελνη ν έλαο ζηνλ άιινλ, ρσξίο γνγγπζκνχο. Κάζε έλαο,
αλάινγα κε ην ράξηζκα πνπ πήξε, ππεξεηείηε ν έλαο ηνλ άιινλ ζχκθσλα κ' απηφ, σο θαινί
νηθνλφκνη ηήο πνιπεηδνχο ράξεο ηνχ Θενχ. Ώλ θάπνηνο κηιάεη, αο κηιάεη ζαλ θάπνηνλ πνπ
κηιάεη ιφγηα Θενχ αλ θάπνηνο ππεξεηεί, αο ππεξεηεί ζαλ θάπνηνλ πνπ ππεξεηεί απφ ηε
δχλακε πνπ ρνξεγεί ν Θεφο, γηα λα δνμάδεηαη ζε φια ν Θεφο δηακέζνπ ηνχ Εεζνχ Υξηζηνχ,
ζηνλ νπνίν είλαη ε δφμα θαη ε θπξηαξρηθή εμνπζία ζηνπο αηψλεο ησλ αηψλσλ. Ώκήλ. Μελ

αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 17:30-34
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Παξαβιέπνληαο, ινηπφλ, ν Θεφο ηνχο θαηξνχο ηήο άγλνηαο, παξαγγέιιεη ηψξα ζε
φινπο ηνχο αλζξψπνπο, νπνπδήπνηε θαη αλ είλαη, λα κεηαλννχλ επεηδή, πξνζδηφξηζε εκέξα,
θαηά ηελ νπνία πξφθεηηαη λα θξίλεη ηελ νηθνπκέλε κε δηθαηνζχλε, δηακέζνπ ελφο άλδξα, πνπ
ηνλ δηφξηζε θαη έδσζε γη' απηφ βεβαίσζε ζε φινπο, αλαζηαίλνληάο ηνλ απφ ηνπο λεθξνχο.
Μφιηο, φκσο, άθνπζαλ γηα αλάζηαζε λεθξψλ, άιινη κελ ριεχαδαλ, άιινη δε είπαλ: Γηα ην
ζέκα απηφ, ζα ζε αθνχζνπκε μαλά. Καη έηζη ν Παχινο βγήθε απφ αλάκεζά ηνπο. κσο,
κεξηθνί άλδξεο πξνζθνιιήζεθαλ ζ' απηφλ θαη πίζηεςαλ αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη ν
Ώξενπαγίηεο Αηνλχζηνο θαη κία γπλαίθα, κε ην φλνκα Αάκαξε θαη άιινη καδί κ' απηνχο. Ο

ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ
αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
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Φαικόο 85:2,3
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
πγρψξεζεο ηελ αλνκία ηνχ ιανχ ζνπ ζθέπαζεο φιεο ηηο ακαξηίεο ηνπο. Καηέπαπζεο
φιε ηελ νξγή ζνπ έζηξεςεο ην πξφζσπφ ζνπ απφ ηελ νξγή ηνχ ζπκνχ ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 11:29-36
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ελψ ηα πιήζε ζπγθεληξψλνληαλ, άξρηζε λα ιέεη: Ώπηή ε γελεά είλαη πνλεξή
ζεκείν δεηάεη θαη ζεκείν δελ ζα ηεο δνζεί, εθηφο απφ ην ζεκείν ηνχ πξνθήηε Εσλά. Βπεηδή,
θαζψο ν Εσλάο έγηλε ζεκείν ζηνπο Νηλεπίηεο έηζη ζα είλαη θαη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ ζ' απηή
ηε γελεά. Δ βαζίιηζζα ηνπ λφηνπ ζα ζεθσζεί ζηελ θξίζε καδί κε ηνπο αλζξψπνπο απηήο ηήο
γελεάο θαη ζα ηνπο θαηαθξίλεη επεηδή, ήξζε απφ ηα πέξαηα ηεο γεο γηα λα αθνχζεη ηε ζνθία
ηνχ νινκψληα θαη δέζηε, εδψ είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ νινκψληα. Οη άλδξεο ηήο
Νηλεπή ζα αλαζηεζνχλ ζηελ θξίζε καδί κε ηνχηε ηε γελεά θαη ζα ηελ θαηαθξίλνπλ επεηδή,
κεηαλφεζαλ ζην θήξπγκα ηνπ Εσλά θαη δέζηε, εδψ είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Εσλά.
Καη θαλέλαο, αθνχ αλάςεη έλα ιπρλάξη, δελ ην βάδεη ζε έλαλ θξπθφ ηφπν νχηε θάησ απφ ην
κφδη, αιιά επάλσ ζηνλ ιπρλνζηάηε, γηα λα βιέπνπλ ην θσο απηνί πνπ κπαίλνπλ κέζα. Σν
ιπρλάξη ηνχ ζψκαηνο είλαη ην κάηη φηαλ, ινηπφλ, ην κάηη ζνπ είλαη θαζαξφ θαη ην ζψκα
νιφθιεξν είλαη θσηεηλφ φηαλ, φκσο, είλαη πνλεξφ θαη ην ζψκα ζνπ είλαη ζθνηεηλφ.
Πξφζερε, ινηπφλ, κε ηπρφλ ην θσο, πνπ είλαη κέζα ζνπ, είλαη ζθνηάδη. Ώλ, ινηπφλ,
νιφθιεξν ην ζψκα ζνπ είλαη θσηεηλφ, κε έρνληαο θάπνην ζθνηεηλφ κέξνο, ζα είλαη
νιφθιεξν θσηεηλφ, φπσο φηαλ ην ιπρλάξη κε ηε ιάκςε ηνπ ζε θσηίδεη.
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ΖΜΔΡΑ ΣΡΗΣΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΝΖΣΔΗΑ ΣΟΤ ΗΧΝΑ
ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Ησλάο 3:1-10, 4:1-11
Καη έγηλε ιφγνο ηνχ Κπξίνπ ζηνλ Εσλά γηα δεχηεξε θνξά, ιέγνληαο: ήθσ, πήγαηλε
ζηε Νηλεπή, ηε κεγάιε πφιε θαη θήξπμε ζ' απηή ην θήξπγκα, πνπ εγψ κηιάσ ζε ζέλα. Καη ν
Εσλάο ζεθψζεθε θαη πήγε ζηε Νηλεπή, ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ. Δ Νηλεπή ήηαλ
κηα ππεξβνιηθά κεγάιε πφιε, έθηαζεο δξφκνπ ηξηψλ εκεξψλ. Καη ν Εσλάο άξρηζε λα
πεξλάεη κέζα απφ ηελ πφιε δξφκνλ κηαο εκέξαο θαη θήξπμε θαη είπε: Ώθφκα 40 εκέξεο θαη
ε Νηλεπή ζα θαηαζηξαθεί. Καη νη άλδξεο ηήο Νηλεπή πίζηεςαλ ζηνλ Θεφ θαη θήξπμαλ
λεζηεία θαη ληχζεθαλ ζάθνπο, απφ ηνλ πην κεγάιν αλάκεζά ηνπο κέρξη ηνλ πην κηθξφ απ'
απηνχο επεηδή, ν ιφγνο είρε θηάζεη ζηνλ βαζηιηά ηήο Νηλεπή θαη ζεθψζεθε απφ ηνλ ζξφλν
ηνπ θαη έβγαιε απφ πάλσ ηνπ ηε ζηνιή ηνπ θαη ζθεπάζηεθε κε ζάθν θαη θάζηζε επάλσ ζε
ζηάρηε. Καη δηαθεξχρζεθε θαη γλσζηνπνηήζεθε ζηε Νηλεπή, κε ςήθηζκα ηνπ βαζηιηά θαη
ησλ κεγηζηάλσλ ηνπ θαη εηπψζεθε: Οη άλζξσπνη θαη ηα θηήλε, ηα βφδηα θαη ηα πξφβαηα, λα
κε γεπηνχλ ηίπνηε νχηε λα βνζθήζνπλ νχηε λα πηνπλ λεξφ αιιά, άλζξσπνο θαη θηήλνο λα
ζθεπαζηνχλ κε ζάθνπο θαη λα θσλάμνπλ ζηνλ Θεφ δπλαηά θαη αο επηζηξέςνπλ θάζε έλαο
απφ ηνλ πνλεξφ ηνπ δξφκν θαη απφ ηελ αδηθία πνπ είλαη ζηα ρέξηα ηνπο. Πνηνο μέξεη αλ ν
Θεφο επηζηξέςεη θαη κεηακειεζεί θαη επηζηξέςεη απφ ηελ νξγή ηνχ ζπκνχ ηνπ θαη δελ
ραζνχκε; Καη ν Θεφο είδε ηα έξγα ηνπο, φηη απέζηξεςαλ απφ ηνλ πνλεξφ ηνπο δξφκν θαη ν
Θεφο κεηακειήζεθε γηα ην θαθφ, πνπ είρε πεη λα θάλεη ζ' απηνχο θαη δελ ην έθαλε. Καη ν
Εσλάο ιππήζεθε κε κεγάιε ιχπε θαη αγαλάθηεζε. Καη πξνζεπρήζεθε ζηνλ Κχξην θαη είπε:
Χ, Κχξηε, απηφο δελ ήηαλ ν ιφγνο κνπ, ελψ ήκνπλ αθφκα ζηελ παηξίδα κνπ; Γη' απηφ,
πξφιαβα λα θχγσ ζηε Θαξζείο επεηδή, γλψξηδα φηη εζχ είζαη Θεφο ειεήκνλαο θαη
νηθηίξκνλαο, καθξφζπκνο θαη πνιπέιενο θαη κεηαλνείο γηα ην θαθφ. Καη, ηψξα, Κχξηε, πάξε,
ζε παξαθαιψ, απφ κέλα ηελ ςπρή κνπ επεηδή, είλαη θαιχηεξν ζε κέλα λα πεζάλσ, παξά λα
δσ. Καη ν Κχξηνο είπε: Βίλαη θαιφ λα αγαλαθηείο; Καη ν Εσλάο βγήθε απφ ηελ πφιε θαη
θάζεζε πξνο ην αλαηνιηθφ κέξνο ηήο πφιεο θαη εθεί έθαλε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κηα θαιχβα θαη
θαζφηαλ θάησ απφ ηε ζθηά ηεο, κέρξηο φηνπ δεη ηη επξφθεηην λα γίλεη ζηελ πφιε. Καη ν
Κχξηνο ν Θεφο δηέηαμε κηα θνινθπζηά θαη έθαλε λα αλέβεη επάλσ απφ ηνλ Εσλά, γηα λα είλαη
ζθηά επάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ, γηα λα ηνλ αλαθνπθίζεη απφ ηε ζιίςε ηνπ. Καη ν Εσλάο
ράξεθε γηα ηελ θνινθπζηά κε κεγάιε ραξά. Καη ν Θεφο δηέηαμε έλα ζθνπιήθη, φηαλ ράξαμε
ε απγή ηήο επφκελεο εκέξαο θαη ρηχπεζε ηελ θνινθπζηά θαη μεξάζεθε. Καη θαζψο αλέηεηιε
ν ήιηνο, δηέηαμε ν Θεφο έλαλ θαπζηηθφ αλαηνιηθφ άλεκν θαη ν ήιηνο ρηχπεζε ην θεθάιη ηνχ
Εσλά, ψζηε ιηγνςχρεζε θαη δήηεζε κέζα ζηελ ςπρή ηνπ λα πεζάλεη θαη είπε: Βίλαη θαιχηεξν
ζε κέλα λα πεζάλσ, παξά λα δσ. Καη ν Θεφο είπε ζηνλ Εσλά: Βίλαη θαιφ λα αγαλαθηείο γηα
16

ηελ θνινθπζηά; Καη είπε: Βίλαη θαιφ λα αγαλαθηψ κέρξη ζαλάηνπ. Καη ν Κχξηνο είπε: Βζχ
ιππήζεθεο γηα ηελ θνινθπζηά, γηα ηελ νπνία δελ θνπίαζεο, αιι' νχηε ηελ έθαλεο λα απμεζεί,
ε νπνία γελλήζεθε κέζα ζε κηα λχρηα θαη κέζα ζε κηα λχρηα ράζεθε. Κη εγψ δελ έπξεπε λα
ιππεζψ γηα ηε Νηλεπή, ηε κεγάιε πφιε, ζηελ νπνία ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 12
κπξηάδεο αλζξψπσλ, πνπ δελ δηαθξίλνπλ ην δεμί ηνπο απφ ην αξηζηεξφ ηνπο ρέξη θαη πνιιά
θηήλε; Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 103:12,13
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καζψο ν παηέξαο ζπιαρλίδεηαη ηα παηδηά ηνπ, έηζη θαη ν Κχξηνο ζπιαρλίδεηαη
απηνχο πνπ ηνλ θνβνχληαη. ζν απέρεη ε αλαηνιή απφ ηε δχζε, ηφζν καθξηά έζηεηιε απφ
καο ηηο αλνκίεο καο.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 11:25-30
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καηά ηνλ θαηξφ εθείλν, ν Εεζνχο, απνθξηλφκελνο, είπε: ε δνμάδσ, Παηέξα, Κχξηε
ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο γεο, φηη απηά ηα απέθξπςεο απφ ζνθνχο θαη ζπλεηνχο, ηα απνθάιπςεο
φκσο ζε λήπηα. Ναη, σ Παηέξα, επεηδή έηζη έγηλε αξεζηφ κπξνζηά ζνπ. ια παξαδφζεθαλ
απφ ηνλ Παηέξα ζε κέλα θαη θαλέλαο δελ γλσξίδεη ηνλ Τηφ, παξά κνλάρα ν Παηέξαο νχηε
ηνλ Παηέξα γλσξίδεη θάπνηνο, παξά κνλάρα ν Τηφο θαη ζε φπνηνλ ν Τηφο ζέιεη λα ηνλ
απνθαιχςεη. Βιάηε ζε κέλα φινη φζνη θνπηάδεηε θαη είζηε θνξησκέλνη θαη εγψ ζα ζαο
αλαπαχζσ. εθψζηε επάλσ ζαο ηνλ δπγφ κνπ θαη κάζεηε απφ κέλα επεηδή, είκαη πξάνο θαη
ηαπεηλφο ζηελ θαξδηά θαη ζα βξείηε αλάπαπζε κέζα ζηηο ςπρέο ζαο. Βπεηδή, ν δπγφο κνπ
είλαη θαιφο θαη ην θνξηίν κνπ ειαθξχ.
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ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Δθεζίνπο 2:1-22
Κη εζάο, πνπ ήζαζηαλ λεθξνί, εμαηηίαο ησλ παξαβάζεσλ θαη ησλ ακαξηηψλ, ζαο
δσνπνίεζε κέζα ζηηο νπνίεο θάπνηε πεξπαηήζαηε, ζχκθσλα κε ην πνιίηεπκα ηνπ θφζκνπ
ηνχηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ άξρνληα ηεο εμνπζίαο ηνχ αέξα, ηνπ πλεχκαηνο, πνπ ζήκεξα
ελεξγεί ζηνπο γηνπο ηήο απείζεηαο αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη φινη εκείο
ζπλαλαζηξαθήθακε θάπνηε, ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηήο ζάξθαο καο, θάλνληαο ηα
ζειήκαηα ηεο ζάξθαο θαη ησλ ζπιινγηζκψλ θαη ήκαζηε απφ ηε θχζε καο ηέθλα νξγήο, φπσο
θαη νη ππφινηπνη. Ο Θεφο, φκσο, επεηδή είλαη πινχζηνο ζε έιενο, εμαηηίαο ηήο πνιιήο ηνπ
αγάπεο, κε ηελ νπνία κάο αγάπεζε, θαη ελψ ήκαζηαλ λεθξνί εμαηηίαο ησλ ακαξηεκάησλ, καο
δσνπνίεζε καδί κε ηνλ Υξηζηφ (θαηά ράξε είζηε ζσζκέλνη) θαη καο αλέζηεζε καδί ηνπ, θαη
καο θάζηζε καδί ηνπ ζηα επνπξάληα δηακέζνπ ηνχ Εεζνχ Υξηζηνχ γηα λα δείμεη ζηνπο
επεξρφκελνπο αηψλεο ηνλ ππεξβνιηθφ πινχην ηήο ράξεο ηνπ κε ηελ αγαζφηεηά ηνπ ζε καο ελ
Υξηζηψ Εεζνχ. Βπεηδή, θαηά ράξε είζηε ζσζκέλνη, δηακέζνπ ηήο πίζηεο θη απηφ δελ είλαη
απφ ζαο είλαη δψξν ηνχ Θενχ φρη απφ έξγα, ψζηε λα κε θαπρεζεί θάπνηνο. Βπεηδή, δηθφ ηνπ
δεκηνχξγεκα είκαζηε, θαζψο θηηζηήθακε ζηνλ Εεζνχ Υξηζηφ γηα θαιά έξγα, πνπ ν Θεφο
πξνεηνίκαζε, γηα λα πεξπαηήζνπκε κέζα ζ' απηά. Γη' απηφ, λα ζπκάζηε φηη, εζείο, νη άιινηε
εζληθνί θαηά ζάξθα, πνπ απνθαιείζηε αθξνβπζηία, απ' απηνχο πνπ απνθαινχληαη πεξηηνκή,
ε νπνία γίλεηαη κε ην ρέξη ζηε ζάξθα· φηη, εθείλν ηνλ θαηξφ, ήζαζηαλ ρσξίο Υξηζηφ,
απαιινηξησκέλνη απφ ηελ πνιηηεία ηνχ Εζξαήι, θαη μέλνη απφ ηηο δηαζήθεο ηήο ππφζρεζεο,
κε έρνληαο ειπίδα, θαη ήζαζηαλ ζηνλ θφζκν ρσξίο Θεφ ηψξα, φκσο, δηακέζνπ ηνχ Εεζνχ
Υξηζηνχ, εζείο πνπ άιινηε ήζαζηαλ καθξηά, γίλαηε θνληά δηακέζνπ ηνχ αίκαηνο ηνπ
Υξηζηνχ. Βπεηδή, απηφο είλαη ε εηξήλε καο, ν νπνίνο έθαλε ηα δχν κέξε έλα, θαη γθξέκηζε ην
κεζφηνηρν ηνπ θξαγκνχ, θαηαξγψληαο ηελ έρζξα επάλσ ζηε ζάξθα ηνπ, ηνλ λφκν ησλ
εληνιψλ, πνπ είλαη ζηα δηαηάγκαηα, ψζηε, ζηνλ εαπηφ ηνπ, λα θηίζεη ηνχο δχν ζε έλαλ
θαηλνχξγην άλζξσπν, θέξλνληαο εηξήλε θαη λα ζπκθηιηψζεη θαη ηνπο δχν ζε έλα ζψκα πξνο
ηνλ Θεφ δηακέζνπ ηνχ ζηαπξνχ, αθνχ ζαλάησζε δηακέζνπ απηνχ ηελ έρζξα. Καη φηαλ ήξζε,
θήξπμε επαγγέιην εηξήλεο ζε ζαο πνπ ήζαζηαλ καθξηά, θαη ζ' απηνχο πνπ ήζαλ θνληά
επεηδή, δηακέζνπ απηνχ έρνπκε θαη νη δχν ηελ είζνδν πξνο ηνλ Παηέξα κε έλα Πλεχκα.
Βπνκέλσο, ινηπφλ, δελ είζηε πιένλ μέλνη θαη πάξνηθνη, αιιά ζπκπνιίηεο ησλ αγίσλ θαη
νηθείνη ηνχ Θενχ, πνπ επνηθνδνκεζήθαηε επάλσ ζην ζεκέιην ησλ απνζηφισλ θαη ησλ
πξνθεηψλ, πνπ αθξνγσληαία πέηξα είλαη ν ίδηνο ν Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν θάζε
νηθνδνκή, θαζψο ζπλαξκνινγείηαη, απμάλεη ζε έλαλ άγην λαφ ελ Κπξίσ ζηνλ νπνίν θη εζείο
ζπλνηθνδνκείζηε ζε θαηνηθεηήξην ηνπ Θενχ δηακέζνπ ηνχ Πλεχκαηνο. Δ ράξε ηνπ Θενχ

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

θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ 15:12-20
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Καη νιφθιεξν ην πιήζνο ζηψπεζε θαη άθνπγαλ ηνλ ΐαξλάβα θαη ηνλ Παχιν λα
εμηζηνξνχλ φζα ζεκεία θαη ηέξαηα ν Θεφο έθαλε δηακέζνπ απηψλ αλάκεζα ζηα έζλε. Καη
αθνχ απηνί ζηψπεζαλ, απνθξίζεθε ν Εάθσβνο, ιέγνληαο: Άλδξεο αδειθνί, αθνχζηε κε: Ο
πκεψλ θαλέξσζε κε πνηνλ ηξφπν ν Θεφο επηζθέθζεθε θαη' αξράο ηα έζλε, ψζηε λα πάξεη
απ' απηά ιαφ γηα ην φλνκά ηνπ. Καη κε ηνχην ζπκθσλνχλ ηα ιφγηα ησλ πξνθεηψλ, φπσο
είλαη γξακκέλν: «Καη χζηεξα απ' απηά ζα επηζηξέςσ θαη ζα αλνηθνδνκήζσ ηε ζθελή ηνχ
Ααβίδ, πνπ έρεη πέζεη θαη ηα θαηεδαθηζκέλα ηεο ζα ηα αλνηθνδνκήζσ θαη ζα ηελ αλνξζψζσ
γηα λα εθδεηήζνπλ ηνλ Κχξην νη ππφινηπνη ησλ αλζξψπσλ θαη φια ηα έζλε, επάλσ ζηα
νπνία θαιείηαη ην φλνκά κνπ, ιέεη ν Κχξηνο, ν νπνίνο θάλεη φια απηά». Ώπφ ηνλ αηψλα είλαη
γλσζηά ζηνλ Θεφ φια ηα έξγα ηνπ. Γη' απηφ, εγψ θξίλσ λα κε παξελνρινχκε απηνχο νη
νπνίνη απφ ηα έζλε επηζηξέθνπλ ζηνλ Θεφ αιιά, λα ηνπο γξάςνπκε κία επηζηνιή λα
απέρνπλ απφ ηα κνιχζκαηα ησλ εηδψισλ θαη απφ ηελ πνξλεία θαη ην πληθηφ θαη ην αίκα. Ο
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ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ
αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 32:1,5
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Μαθάξηνο εθείλνο ηνπ νπνίνπ ζπγρσξήζεθε ε παξάβαζε, ηνπ νπνίνπ ζθεπάζηεθε ε
ακαξηία. ηνλ Κχξην ζα εμνκνινγεζψ ηηο παξαβάζεηο κνπ θη εζχ ζπγρψξεζεο ηήο ακαξηίαο
ηεο θαξδηάο κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 15:32-39 , 16:1-4
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ν Εεζνχο, αθνχ πξνζθάιεζε ηνπο καζεηέο ηνπ, είπε: πιαρλίδνκαη γηα ην
πιήζνο, επεηδή ηξεηο εκέξεο κέλνπλ ήδε θνληά κνπ θαη δελ έρνπλ ηη λα θάλε θαη λα ηνπο
απνιχζσ λεζηηθνχο δελ ζέισ, κήπσο θαη απνθάκνπλ ζηνλ δξφκν. Καη νη καζεηέο ιέλε ζ'
απηφλ: Ώπφ πνχ λα βξεζνχλ ζε καο ηφζα ςσκηά κέζα ζηελ έξεκν, ψζηε λα ρνξηάζνπκε έλα
ηφζν κεγάιν πιήζνο; Καη ν Εεζνχο ιέεη ζ' απηνχο: Πφζα ςσκηά έρεηε; Καη εθείλνη είπαλ:
Βπηά θαη ιίγα ςαξάθηα. Καη πξφζηαμε ηα πιήζε λα θαζίζνπλ θαηαγήο. Καη παίξλνληαο ηα
επηά ςσκηά θαη ηα ςάξηα, αθνχ επραξίζηεζε, ηα έθνςε θαη ηα έδσζε ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη
νη καζεηέο ζην πιήζνο. Καη έθαγαλ φινη θαη ρφξηαζαλ θαη ζήθσζαλ ην πεξίζζεπκα απφ ηα
θνκκάηηα, επηά ςαξνθφθηλα γεκάηα. Κη απηνί πνπ έηξσγαλ ήζαλ 4.000 άλδξεο, εθηφο απφ
ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά. Καη αθνχ απέιπζε ηα πιήζε, κπήθε κέζα ζην πινίν θαη ήξζε ζηα
φξηα ηεο Μαγδαιά. Καη θαζψο ήξζαλ θνληά ηνπ νη Φαξηζαίνη θαη νη αδδνπθαίνη,
πεηξάδνληάο ηνλ, δήηεζαλ λα ηνπο δείμεη έλα ζεκείν απφ ηνλ νπξαλφ. Καη εθείλνο,
απνθξηλφκελνο ζ' απηνχο, είπε: ηαλ γίλεη βξάδπ, ιέηε: Καιφο ν θαηξφο επεηδή, ν νπξαλφο
θνθθηλίδεη. Καη ην πξσί: ήκεξα είλαη ρεηκψλαο επεηδή, ν νπξαλφο θνθθηλίδεη
ζθνηεηληάδνληαο. Τπνθξηηέο, ην κελ πξφζσπν ηνπ νπξαλνχ μέξεηε λα ην δηαθξίλεηε, ηα
ζεκεία ησλ θαηξψλ, φκσο, δελ κπνξείηε; Γελεά πνλεξή θαη κνηραιίδα δεηάεη ζεκείν φκσο,
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ζεκείν δελ ζα δνζεί ζ' απηήλ, παξά κνλάρα ην ζεκείν ηνχ πξνθήηε Εσλά. Καη αθήλνληάο
ηνπο αλαρψξεζε.

Ζ ΓΗΟΡΣΖ ΣΟΤ ΠΡΟΦΖΣΖ ΗΧΝΑ

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 30:10,11
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Άθνπζε, Κχξηε θαη ειέεζέ κε Κχξηε, γίλε βνεζφο κνπ. Μεηέηξεςεο ζε κέλα ηνλ
ζξήλν κνπ ζε ραξά, έιπζεο ηνλ ζάθν κνπ θαη κε πεξηέδσζεο επθξνζχλε.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 8:10-21
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Κη ακέζσο, αθνχ κπήθε κέζα ζην πινίν καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ, ήξζε ζηα κέξε
ηήο Ααικαλνπζά. Καη βγήθαλ νη Φαξηζαίνη θαη άξρηζαλ λα ηνπ θάλνπλ εξσηήζεηο θαη ηνπ
δεηνχζαλ έλα ζεκείν απφ ηνλ νπξαλφ, πεηξάδνληάο ηνλ. Σφηε, ν Εεζνχο αλαζηελάδνληαο απφ
ηελ θαξδηά ηνπ, ιέεη: Γηαηί απηή ε γελεά δεηάεη ζεκείν; αο δηαβεβαηψλσ: εκείν δελ ζα
δνζεί ζ' απηή ηε γελεά. Καη αθήλνληάο ηνπο, κπήθε πάιη κέζα ζην πινίν θαη αλαρψξεζε
ζηελ αληίπεξα φρζε. Καη μέραζαλ λα πάξνπλ ςσκηά θαη δελ είραλ καδί ηνπο κέζα ζην πινίν,
παξά κνλάρα έλα ςσκί. Καη ηνπο παξάγγειλε, ιέγνληαο: ΐιέπεηε, πξνζέρεηε απφ ην
πξνδχκη ησλ Φαξηζαίσλ θαη ην πξνδχκη ηνχ Δξψδε. Καη ζθέθηνληαλ αλακεηαμχ ηνπο,
ιέγνληαο, φηη: Αελ έρνπκε ςσκηά. Καη φηαλ ν Εεζνχο θαηάιαβε, ηνπο ιέεη: Ση ζθέθηεζηε φηη
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δελ έρεηε ςσκηά δελ αληηιακβάλεζηε αθφκα νχηε θαηαιαβαίλεηε; Πσξσκέλε έρεηε αθφκα
ηελ θαξδηά ζαο; Έρνληαο κάηηα, δελ βιέπεηε; Καη έρνληαο απηηά, δελ αθνχηε; Καη δελ
ζπκάζηε; ηαλ έθνςα ηα πέληε ςσκηά ζηνπο 5.000 αλζξψπνπο, πφζα θνθίληα ζεθψζαηε
γεκάηα κε θνκκάηηα; Σνπ ιέλε: Αψδεθα. Καη φηαλ ηα επηά ζηνπο 4.000 αλζξψπνπο, πφζα
ςαξνθφθηλα ζεθψζαηε γεκάηα κε θνκκάηηα; Καη εθείλνη είπαλ: Βπηά. Καη ηνπο έιεγε: Πψο
δελ θαηαιαβαίλεηε;

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 10:4-18
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Ώθνχ, ην ηέινο ηνχ λφκνπ είλαη ν Υξηζηφο πξνο δηθαηνζχλε ζε θάζε έλαλ πνπ
πηζηεχεη. Αεδνκέλνπ φηη, ν Μσπζήο γξάθεη γηα ηε δηθαηνζχλε, απηήλ πνπ πξνέξρεηαη απφ
ηνλ λφκν, ιέγνληαο φηη: «Ο άλζξσπνο πνπ θάλεη απηά, ζα δήζεη δηακέζνπ απηψλ». Δ
δηθαηνζχλε, φκσο, κε βάζε ηελ πίζηε, ιέεη σο εμήο: «Με πεηο ζηελ θαξδηά ζνπ: Πνηνο ζα
αλέβεη ζηνλ νπξαλφ;». Αειαδή, γηα λα θαηεβάζεηο ηνλ Υξηζηφ ή: Πνηνο ζα θαηέβεη ζηελ
άβπζζν; Αειαδή, γηα λα αλεβάζεηο ηνλ Υξηζηφ απφ ηνπο λεθξνχο. Ώιιά, ηη ιέεη; «Κνληά
ζνπ είλαη ν ιφγνο, ζην ζηφκα ζνπ θαη ζηελ θαξδηά ζνπ» δειαδή, ν ιφγνο ηήο πίζηεο πνπ
θεξχηηνκε φηη, αλ κε ην ζηφκα ζνπ νκνινγήζεηο Κχξην, ηνλ Εεζνχ θαη κέζα ζηελ θαξδηά
ζνπ πηζηέςεηο φηη ν Θεφο ηνλ αλέζηεζε απφ ηνπο λεθξνχο, ζα ζσζείο επεηδή, κε ηελ θαξδηά
πηζηεχεη θάπνηνο πξνο δηθαηνζχλε θαη κε ην ζηφκα γίλεηαη νκνινγία πξνο ζσηεξία
δεδνκέλνπ φηη, ε γξαθή ιέεη: «Καζέλαο πνπ πηζηεχεη ζ' απηφλ, δελ ζα ληξνπηαζηεί». Μηα
πνπ, δελ ππάξρεη δηαθνξά θαη ηνπ Ενπδαίνπ θαη ηνπ Έιιελα γηα ηνλ ιφγν φηη, ν ίδηνο Κχξηνο
είλαη γηα φινπο, πινχζηνο πξνο φινπο εθείλνπο πνπ ηνλ επηθαινχληαη. Βπεηδή, «θαζέλαο πνπ
ζα επηθαιεζηεί ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ, ζα ζσζεί». Πψο, ινηπφλ, ζα επηθαιεζηνχλ εθείλνλ
ζηνλ νπνίν δελ πίζηεςαλ; Καη πψο ζα πηζηέςνπλ ζ' εθείλνλ, γηα ηνλ νπνίν δελ άθνπζαλ; Καη
πψο ζα αθνχζνπλ, ρσξίο λα ππάξρεη εθείλνο πνπ θεξχηηεη; Καη πψο ζα θεξχμνπλ, αλ δελ
απνζηαινχλ; πσο είλαη γξακκέλν: «Πφζν σξαία είλαη ηα πφδηα εθείλσλ πνπ
επαγγειίδνληαη εηξήλε, εθείλσλ πνπ επαγγειίδνληαη ηα αγαζά!». Ώιιά, δελ ππάθνπζαλ φινη
ζην επαγγέιην επεηδή, νΔζαΎαο ιέεη: «Κχξηε, πνηνο πίζηεςε ζην θήξπγκά καο;». Βπνκέλσο,
ε πίζηε είλαη δηακέζνπ ηήο αθνήο ε δε αθνή δηακέζνπ ηνχ ιφγνπ ηνχ Θενχ. Λέσ, φκσο:
Μήπσο δελ άθνπζαλ; Μάιηζηα, «ζε νιφθιεξε ηε γε αληήρεζε ε θσλή ηνπο, θαη ζηα πέξαηα
ηεο νηθνπκέλεο ηα ιφγηα ηνπο». Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο

θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
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Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξν Α’ 3:17-22
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καιχηεξα, δειαδή, λα πάζρεηε αγαζνπνηψληαο, αλ έηζη είλαη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ,
παξά θαθνπνηψληαο. Βπεηδή θαη ν Υξηζηφο έπαζε κηα θνξά γηα πάληα γηα ηηο ακαξηίεο, ν
δίθαηνο γηα ράξε ησλ αδίθσλ, γηα λα καο θέξεη ζηνλ Θεφ, ν νπνίνο, ελψ κελ ζαλαηψζεθε
θαηά ηε ζάξθα, δσνπνηήζεθε φκσο δηακέζνπ ηνχ Πλεχκαηνο κε ην νπνίν, αθνχ πνξεχηεθε,
θήξπμε θαη πξνο ηα πλεχκαηα πνπ ήζαλ ζηε θπιαθή, ηα νπνία θάπνηε απείζεζαλ, φηαλ ε
καθξνζπκία ηνχ Θενχ, ζηηο εκέξεο ηνχ Νψε, ηνπο πξφζκελε, θαζψο θαηαζθεπαδφηαλ ε
θηβσηφο, ζηελ νπνία δηαζψζεθαλ απφ ην λεξφ ιίγεο (δειαδή, νθηψ) ςπρέο αληίηππν ηνπ
νπνίνπ ζψδεη ζήκεξα θη εκάο ην βάπηηζκα, (φρη ε απνβνιή ηήο αθαζαξζίαο ηήο ζάξθαο,
αιιά ε καξηπξία ηήο αγαζήο ζπλείδεζεο πξνο ηνλ Θεφ), δηακέζνπ ηήο αλάζηαζεο ηνπ Εεζνχ
Υξηζηνχ. Ο νπνίνο είλαη ζηα δεμηά ηνχ Θενχ, θαζψο πνξεχηεθε ζηνλ νπξαλφ θαη ζηνλ νπνίν
ππνηάρζεθαλ άγγεινη θαη εμνπζίεο θαη δπλάκεηο. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα

είλαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη ελψ φπνηνο
εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 3:22-26
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Βπεηδή, ν Μσπζήο είπε ζηνπο παηέξεο φηη: «Ο Κχξηνο ν Θεφο ζαο ζα ζεθψζεη ζε
ζαο πξνθήηεο απφ ηνπο αδειθνχο ζαο, ζαλ θη εκέλα απηφλ ζα αθνχηε ζχκθσλα κε φια φζα
ζα κηιήζεη ζε ζαο. Καη θάζε ςπρή, πνπ δελ ζα αθνχζεη εθείλνλ ηνλ πξνθήηε, ζα
εμνινζξεπηεί απφ ηνλ ιαφ». Καη κάιηζηα, φινη νη πξνθήηεο απφ ηνλ ακνπήι θαη εθεμήο,
φζνη κίιεζαλ, πξναλήγγεηιαλ θαη ηνχηεο ηηο εκέξεο. Βζείο είζηε γηνη ησλ πξνθεηψλ θαη ηεο
δηαζήθεο, πνπ ν Θεφο έθαλε πξνο ηνπο παηέξεο καο, ιέγνληαο ζηνλ Ώβξαάκ: «Καη ζην
ζπέξκα ζνπ ζα επινγεζνχλ φιεο νη θπιέο ηεο γεο». Ο Θεφο, πξψηα ζε ζαο, αθνχ αλέζηεζε
ηνλ Τηφ ηνπ, ηνλ Εεζνχ, ηνλ έζηεηιε γηα λα ζαο επινγεί, φηαλ θάζε έλαο επηζηξέθεηε απφ ηηο
πνλεξίεο ζαο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
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Φαικόο 118:5,18
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Μέζα ζε ζιίςε επηθαιέζηεθα ηνλ Κχξην, ν Κχξηνο κε εηζάθνπζε, δίλνληαο
επξπρσξία. Ο Κχξηνο κε παίδεπζε κε απζηεξφ ηξφπν, αιιά δελ κε παξέδσζε ζε ζάλαην.

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

ΔΠΔΡΗΝΟ
Φαικόο 17:1,2
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Άθνπζε, Κχξηε, ην δίθαην πξφζεμε ζηε δέεζή κνπ άθνπζε ηελ πξνζεπρή κνπ, πνπ
δελ γίλεηαη κε απαηειά ρείιε. Δ θξίζε κνπ αο πξνέιζεη απφ ην πξφζσπφ ζνπ ηα κάηηα ζνπ
αο δνπλ ηελ επζχηεηα.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 17:3-6
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Πξνζέρεηε ζηνλ εαπηφ ζαο. Ώλ ακαξηήζεη δε ζε ζέλα ν αδειθφο ζνπ, επίπιεμέ ηνλ
θαη αλ κεηαλνήζεη, ζπγρψξεζέ ηνλ. Καη αλ επηά θνξέο ηελ εκέξα ακαξηήζεη ζε ζέλα, θαη
επηά θνξέο ηελ εκέξα επηζηξέςεη ζε ζέλα, ιέγνληαο: Μεηαλνψ, ζα ηνλ ζπγρσξήζεηο. Καη νη
απφζηνινη είπαλ ζηνλ Κχξην: Ώχμεζέ καο ηελ πίζηε. Καη ν Κχξηνο είπε: Βάλ είραηε πίζηε
ζαλ έλαλ θφθθν ζηλαπηνχ, ζα ιέγαηε ζε ηνχηε ηε ζπθακηληά: Ξεξηδψζνπ θαη θπηέςνπ ζηε
ζάιαζζα θαη ζα ζαο ππάθνπε.
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ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 119:49-52
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θπκήζνπ ηνλ ιφγν, πνπ είρεο πεη ζηνλ δνχιν ζνπ, ζηνλ νπνίν κε ζηήξημεο κε
ειπίδα. Θπκήζεθα, Κχξηε, ηηο θξίζεηο ζνπ, πνπ είλαη γλσζηέο απφ ην παξειζφλ θαη
παξεγνξήζεθα.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 13:33-37
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Πξνζέρεηε, αγξππλείηε, θαη πξνζεχρεζηε γηα ηνλ ιφγν φηη, δελ μέξεηε πφηε είλαη ν
θαηξφο. Βπεηδή, απηφ ζα είλαη ζαλ έλαλ άλζξσπν πνπ βξίζθεηαη ζε άιιε ρψξα, ν νπνίνο
άθεζε ην ζπίηη ηνπ, θαη έδσζε ζηνπο δνχινπο ηνπ ηελ εμνπζία, θαη ζε θάζε έλαλ ην έξγν
ηνπ, θαη ζηνλ ζπξσξφ πξφζηαμε λα αγξππλεί. Ώγξππλείηε, ινηπφλ (επεηδή, δελ μέξεηε πφηε
έξρεηαη ν θχξηνο ηνπ ζπηηηνχ: Σν δεηιηλφ ή ηα κεζάλπρηα ή φηαλ ιαιεί ν πεηεηλφο ή ην πξσί)
κήπσο θαη, φηαλ έξζεη μαθληθά, ζαο βξεη λα θνηκάζηε. Καη φζα ιέσ πξνο εζάο, ηα ιέσ πξνο
φινπο: Ώγξππλείηε.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξηλζίνπο Β’ 6:14-18 , 7:1-16
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Κνξηλζίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.

26

Με νκνδπγείηε κε ηνπο απίζηνπο επεηδή, πνηα ζπκκεηνρή έρεη ε δηθαηνζχλε κε ηελ
αλνκία; Καη πνηα θνηλσλία έρεη ην θσο πξνο ην ζθνηάδη; Καη πνηα ζπκθσλία έρεη ν Υξηζηφο
κε ηνλ ΐειίαι; Ή, πνηα κεξίδα έρεη ν πηζηφο κε ηνλ άπηζην; Καη πψο λα ζπκβηβαζηεί ν λαφο
ηνχ Θενχ κε ηα είδσια; Βπεηδή, εζείο είζηε λαφο ηνχ δσληαλνχ Θενχ, φπσο είπε ν Θεφο, φηη:
«Θα θαηνηθψ αλάκεζα ζ' απηνχο θαη ζα πεξπαηάσ θαη ζα είκαη Θεφο ηνπο, θη απηνί ζα είλαη
ιαφο κνπ». Γη' απηφ, «βγείηε έμσ απφ αλάκεζά ηνπο θαη απνρσξηζηείηε», ιέεη ν Κχξηνο, «θαη
κε αγγίμεηε ηίπνηε αθάζαξην» θαη «εγψ ζα ζαο δερζψ,θαη ζα είκαη Παηέξαο ζαο, θη εζείο ζα
είζηε γηνη κνπ θαη ζπγαηέξεο», ιέεη ν Κχξηνο, ν Παληνθξάηνξαο. Ώγαπεηνί, έρνληαο, ινηπφλ,
απηέο ηηο ππνζρέζεηο, αο θαζαξίζνπκε ηνλ εαπηφ καο απφ θάζε κνιπζκφ ζάξθαο θαη
πλεχκαηνο, εθπιεξψλνληαο αγηνζχλε κε θφβν Θενχ. Αερζείηε καο κέζα ζαο· δελ αδηθήζακε
θαλέλαλ, δελ θζείξακε θαλέλαλ, δελ ζηαζήθακε πιενλέθηεο ζε θαλέλαλ. Αελ ην ιέσ απηφ
γηα θαηάθξηζή ζαο επεηδή, είπα πξηλ φηη είζηε κέζα ζηηο θαξδηέο καο, ψζηε λα πεζάλνπκε
καδί θαη λα δνχκε καδί. Πνιιήλ παξξεζία έρσ ζε ζαο, πνιιή θαχρεζε έρσ γηα ζαο είκαη
γεκάηνο απφ παξεγνξία, έρσ ηε ραξά πνπ, ζε φιε ηε ζιίςε καο, ππεξπεξηζζεχεη. Βπεηδή,
φηαλ ήξζακε ζηε Μαθεδνλία, ε ζάξθα καο δελ είρε θακηά άλεζε, αιιά ζε φια ζιηβφκαζηαλ
απέμσ κάρεο, απφ κέζα θφβνη. κσο, ν Θεφο πνπ παξεγνξεί ηνχο ηαπεηλνχο, καο
παξεγφξεζε κε ηελ παξνπζία ηνχ Σίηνπ. Καη φρη κνλάρα κε ηελ παξνπζία ηνπ, αιιά θαη κε
ηελ παξεγνξία πνπ παξεγνξήζεθε γηα ζαο, αλαγγέιινληαο ζε καο ηνλ κεγάιν ζαο πφζν, ηνλ
νδπξκφ ζαο, ηνλ δήιν ζαο γηα κέλα ψζηε ράξεθα πεξηζζφηεξν. Βπεηδή, αλ θαη ζαο ιχπεζα
κε ηελ επηζηνιή, δελ κεηαλνψ, αλ θαη κεηαλννχζα επεηδή, βιέπσ φηη εθείλε ε επηζηνιή, αλ
θαη πξφζθαηξα, ζαο ιχπεζε. Σψξα ραίξνκαη, φρη επεηδή ιππεζήθαηε, αιι' φηη ιππεζήθαηε
πξνο κεηάλνηαλ· επεηδή ιππεζήθαηε θαηά Θεφλ, γηα λα κε δεκησζείηε απφ καο ζε ηίπνηε.
Αεδνκέλνπ φηη, ε ιχπε θαηά Θεφλ γελλάεη κεηάλνηα πξνο ακεηακέιεηε ζσηεξία ε ιχπε,
φκσο, ηνπ θφζκνπ γελλάεη ζάλαην. Βπεηδή, λα, ην γεγνλφο απηφ, ην φηη ιππεζήθαηε θαηά
Θεφλ, πφζε ζπνπδή γέλλεζε ζε ζαο! Ώιιά απνινγία, αιιά αγαλάθηεζε, αιιά θφβν, αιιά
πφζν, αιιά δήιν, αιιά εθδίθεζε! ε φια απνδείμαηε ηνλ εαπηφ ζαο φηη είζηε θαζαξνί ζε
ηνχην ην πξάγκα. Λνηπφλ, αλ θαη ζαο έγξαςα, δελ ην έθαλα απηφ γηα εθείλνλ πνπ αδίθεζε
νχηε γηα εθείλνλ πνπ αδηθήζεθε, αιιά γηα λα θαλεξσζεί ζε ζαο ην ελδηαθέξνλ καο, πνπ
έρνπκε γηα ζαο κπξνζηά ζηνλ Θεφ. Γη' απηφ, παξεγνξεζήθακε κε ηελ παξεγνξηά ζαο θη
αθφκα πεξηζζφηεξν ραξήθακε γηα ηε ραξά ηνχ Σίηνπ, φηη αλαπαχζεθε ην πλεχκα ηνπ απφ
φινπο ζαο επεηδή, αλ θαπρήζεθα θάηη ζ' απηφλ γηα ζαο, δελ ληξνπηάζηεθα αιιά, φπσο
πάληνηε, ζαο κηιήζακε κε αιήζεηα, έηζη θαη ε θαχρεζή καο, απηή πξνο ηνλ Σίην, έγηλε
αιήζεηα θαη ε αγάπε ηνπ απμάλεη πεξηζζφηεξν απέλαληί ζαο, φηαλ ζπκάηαη ηελ ππαθνή
φισλ ζαο, πψο ηνλ δερζήθαηε κε θφβν θαη ηξφκν. Υαίξνκαη, ινηπφλ, φηη γηα θάζε ηη έρσ
ζάξξνο ζε ζαο. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα

κνπ ακήλ.

27

Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Α’ 1:1-12
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Πέηξνο, απφζηνινο ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ, πξνο ηνπο παξεπίδεκνπο, ηνπο
δηαζθνξπηζκέλνπο ζηνλ Πφλην, ηε Γαιαηία, ηελ Καππαδνθία, ηελ Ώζία θαη ηε
ΐηζπλία,εθιεθηνχο, ζχκθσλα κε ηελ πξφγλσζε ηνπ Παηέξα Θενχ, κε ηνλ αγηαζκφ ηνχ
Πλεχκαηνο, ζε ππαθνή θαη ξαληηζκφ ηνχ αίκαηνο ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ είζε ράξε θαη εηξήλε
λα πιεζχλεη ζε ζαο. Άμηνο επινγίαο είλαη ν Θεφο θαη Παηέξαο ηνχ Κπξίνπ καο Εεζνχ
Υξηζηνχ, ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ην πνιχ ηνπ έιενο καο αλαγέλλεζε ζε κηα δσληαλή ειπίδα,
δηακέζνπ ηήο αλάζηαζεο ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ απφ ηνπο λεθξνχο,ζε κηα θιεξνλνκία άθζαξηε
θαη ακφιπληε θαη ακάξαληε, πνπ είλαη θπιαγκέλε γηα καο ζηνπο νπξαλνχο νη νπνίνη
θξνπξνχκαζηε κε ηε δχλακε ηνπ Θενχ δηακέζνπ ηήο πίζηεο, ζε ζσηεξία έηνηκε λα
απνθαιπθζεί θαηά ηνλ έζραην θαηξφ. Γηα ην νπνίν ληψζεηε αγαιιίαζε, αλ θαη ηψξα,
(εθφζνλ ρξεηαζηεί), ιππεζείηε ιίγν κέζα ζε δηάθνξνπο πεηξαζκνχο,ψζηε ε δνθηκή ηήο
πίζηεο ζαο, ε νπνία είλαη πνιπηηκφηεξε απφ ην ρξπζάθη πνπ θζείξεηαη, δνθηκάδεηαη φκσο
δηακέζνπ ηήο θσηηάο, βξεζεί ζε έπαηλν θαη ηηκή θαη δφμα, φηαλ ν Εεζνχο Υξηζηφο θαλεξσζεί
ηνλ νπνίν, αλ θαη δελ είδαηε, αγαπάηε ζηνλ νπνίν, αλ θαη ηψξα δελ ηνλ βιέπεηε, πηζηεχνληαο
φκσο, ληψζεηε αγαιιίαζε κε ραξά αλεθιάιεηε θαη έλδνμε,απνιακβάλνληαο ην ηέινο ηήο
πίζηεο ζαο, ηε ζσηεξία ησλ ςπρψλ γηα ηελ νπνία ζσηεξία αλαδήηεζαλ κε επηκέιεηα θαη
εξεχλεζαλ νη πξνθήηεο, πνπ πξνθήηεπζαλ γηα ηε ράξε, πνπ επξφθεηην λάξζεη ζε ζαο
εξεπλψλαο, ζε πνηα πεξίζηαζε θαη ζε πνηνλ θαηξφ θαλέξσλε ην Πλεχκα ηνχ Υξηζηνχ πνπ
ήηαλ κέζα ηνπο, φηαλ απφ πξηλ έδηλε καξηπξία γηα ηα παζήκαηα ηνπ Υξηζηνχ, θαη ηηο δφμεο
χζηεξα απ' απηά ζηνπο νπνίνπο απνθαιχθζεθε φηη, φρη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά γηα καο
ππεξεηνχζαλ απηά, πνπ ζαο αλαγγέιζεθαλ ηψξα δηακέζνπ εθείλσλ πνπ ζαο θήξπμαλ ην
επαγγέιην, κε ην Άγην Πλεχκα πνπ ζηάιζεθε απφ ηνλ νπξαλφ, ζηα νπνία νη άγγεινη
επηζπκνχλ, ζθχβνληαο, λα εκβαζχλνπλ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,

απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 21:1-14
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Καη φηαλ απνρσξηζηήθακε απ' απηνχο, απνπιεχζακε, ήξζακε δε θαηεπζείαλ ζηελ
Κσ, θαη ηελ αθφινπζε εκέξα ζηε Ρφδν, θαη απφ εθεί ζηα Πάηαξα. Καη βξίζθνληαο έλα
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πινίν, πνπ επξφθεηην λα πεξάζεη ζηε Φνηλίθε, αλεβήθακε ζ' απηφ θαη απνπιεχζακε. Καη
αθνχ δηαθξίλακε απφ καθξηά ηελ Κχπξν, θαη ηελ αθήζακε αξηζηεξά, πιέακε πξνο ηε πξία,
θαη θαηεβήθακε ζηελ Σχξν επεηδή, εθεί επξφθεηην ην πινίν λα μεθνξηψζεη ην θνξηίν ηνπ.
Καη βξίζθνληαο ηνπο καζεηέο, κείλακε εθεί επηά εκέξεο νη νπνίνη έιεγαλ ζηνλ Παχιν
δηακέζνπ ηνχ Πλεχκαηνο, λα κε αλέβεη ζηελ Εεξνπζαιήκ. Καη φηαλ ηειεηψζακε εθείλεο ηηο
εκέξεο, αθνχ βγήθακε έμσ, πνξεπφκαζηαλ, θαη καο πξνέπεκπαλ φινη καδί κε ηηο γπλαίθεο
θαη ηα παηδηά κέρξη έμσ απφ ηελ πφιε· θαη γνλαηίδνληαο επάλσ ζηνλ γηαιφ
πξνζεπρεζήθακε. Καη αθνχ ραηξεηήζακε ν έλαο ηνλ άιινλ, αλεβήθακε ζην πινίν, ελψ
εθείλνη επέζηξεςαλ ζηα ίδηα. Κη εκείο, θαζψο ηειεηψζακε ην ζαιάζζην ηαμίδη, απφ ηελ Σχξν
θηάζακε ζηελ Πηνιεκατδα, θαη αθνχ ραηξεηήζακε ηνπο αδειθνχο, κείλακε θνληά ηνπο κία
εκέξα. Καη ηελ επφκελε εκέξα, ν Παχινο θαη εθείλνη πνπ ήζαλ γχξσ ηνπ, αλαρσξψληαο
ήξζακε ζηελ Καηζάξεηα· θαη κπαίλνληαο ζην ζπίηη ηνχ Βπαγγειηζηή Φηιίππνπ, πνπ ήηαλ
έλαο απφ ηνπο επηά, κείλακε θνληά ηνπ. Ώπηφο, κάιηζηα, είρε ηέζζεξηο ζπγαηέξεο παξζέλεο,
πνπ πξνθήηεπαλ. Καη ελψ κέλακε εθεί πνιιέο εκέξεο, θαηέβεθε απφ ηελ Ενπδαία θάπνηνο
πξνθήηεο κε ην φλνκα Άγαβνο θαη φηαλ ήξζε ζε καο, πήξε ηε δψλε ηνχ Παχινπ, θαη αθνχ
έδεζε ηα δηθά ηνπ ρέξηα θαη ηα πφδηα, είπε: Ώπηά ιέεη ην Πλεχκα ην Άγην: Σνλ άλδξα, ηνπ
νπνίνπ είλαη απηή ε δψλε, έηζη ζα ηνλ δέζνπλ νη Ενπδαίνη ζηελ Εεξνπζαιήκ, θαη ζα ηνλ
παξαδψζνπλ ζηα ρέξηα ηψλ εζλψλ. Καη θαζψο ηα αθνχζακε απηά, ηνλ παξαθαινχζακε θη
εκείο θαη νη ληφπηνη λα κε αλέβεη ζηελ Εεξνπζαιήκ. Ο Παχινο, φκσο, απνθξίζεθε: Ση θάλεηε
θιαίνληαο θαη θαηαζιίβνληαο ηελ θαξδηά κνπ; Βπεηδή, εγψ φρη κνλάρα λα δεζψ, αιιά θαη λα
πεζάλσ ζηελ Εεξνπζαιήκ είκαη έηνηκνο γηα ράξε ηνχ νλφκαηνο ηνπ Κπξίνπ Εεζνχ. Καη
επεηδή δελ πεηζφηαλ, εζπράζακε, ιέγνληαο: Ώο γίλεη ην ζέιεκα ηνπ Κπξίνπ. Μελ αγαπάηε

ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Φαικόο 95:1,2
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Λνπθά Βπαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βιάηε, αο αγαιιηαζηνχκε ζηνλ Κχξην αο αιαιάμνπκε ζην θξνχξην ηεο ζσηεξίαο
καο. Ώο πξνθηάζνπκε κπξνζηά ηνπ κε δνμνινγίεο αο αιαιάμνπκε ζ' απηφλ κε ςαικνχο.
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Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 13:1-5
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καηά ηνλ θαηξφ εθείλν ήξζαλ κεξηθνί αλαγγέιινληαο ζ' απηφλ γηα ηνπο Γαιηιαίνπο,
ην αίκα ησλ νπνίσλ ν Πηιάηνο αλέκημε κε ηηο ζπζίεο ηνπο. Καη ν Εεζνχο, απαληψληαο, είπε ζ'
απηνχο: Ννκίδεηε φηη απηνί νη Γαιηιαίνη ήζαλ ακαξησινί πεξηζζφηεξν απφ φινπο ηνχο
Γαιηιαίνπο, επεηδή έπαζαλ ηέηνηα πξάγκαηα; ρη, ζαο ιέσ αιιά, αλ δελ κεηαλνείηε, φινη
παξφκνηα ζα απνιεζηείηε. Ή, εθείλνη νη 18, επάλσ ζηνπο νπνίνπο έπεζε ν πχξγνο ζηνλ
ηισάκ, θαη ηνπο ζαλάησζε, λνκίδεηε φηη απηνί ήζαλ πεξηζζφηεξν ακαξησινί απφ φινπο
ηνχο αλζξψπνπο, πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Εεξνπζαιήκ; ρη, ζαο ιέσ αιιά, αλ δελ κεηαλνείηε,
φινη παξφκνηα ζα απνιεζηείηε.

ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΖ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ

ΔΠΔΡΗΝΟ
Φαικόο 46:10
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Μάξθν
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Δζπράζηε, θαη γλσξίζηε φηη εγψ είκαη ν Θεφο ζα πςσζψ αλάκεζα ζηα έζλε ζα
πςσζψ ζηε γε.
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Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 11:22-26
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ν Εεζνχο, απαληψληαο, ιέεη ζ' απηνχο: Έρεηε πίζηε Θενχ. Βπεηδή, ζαο
δηαβεβαηψλσ, φηη φπνηνο πεη ζ' απηφ ην βνπλφ: ήθσ θαη πέζε κέζα ζηε ζάιαζζα, θαη δελ
δηζηάζεη ζηελ θαξδηά ηνπ, αιιά πηζηέςεη φηη εθείλα πνπ ιέεη γίλνληαη, ζα γίλεη ζ' απηφλ φ,ηη
θαη αλ πεη. Γη' απηφ, ζαο ιέσ: ια φζα δεηάηε, θαζψο πξνζεχρεζηε, πηζηεχεηε φηη ηα
παίξλεηε, θαη ζα γίλεη ζε ζαο. Καη φηαλ ζηέθεζηε πξνζεπρφκελνη, ζπγρσξείηε, αλ έρεηε θάηη
ελαληίνλ θάπνηνπ, γηα λα ζπγρσξήζεη ζε ζαο θαη ν Παηέξαο ζαο πνπ είλαη ζηνπο νπξαλνχο
ηα δηθά ζαο παξαπηψκαηα. Ώλ, φκσο, εζείο δελ ζπγρσξείηε, νχηε ν Παηέξαο ζαο, πνπ είλαη
ζηνπο νπξαλνχο, ζα ζπγρσξήζεη ηα ακαξηήκαηά ζαο.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 100:2-3
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ανπιέςηε ζηνλ Κχξην κε επθξνζχλε ειάηε κπξνζηά ηνπ κε αγαιιίαζε,εκείο
είκαζηε ιαφο ηνπ, θαη πξφβαηα ηεο βνζθήο ηνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 17:3-10
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Πξνζέρεηε ζηνλ εαπηφ ζαο. Ώλ ακαξηήζεη δε ζε ζέλα ν αδειθφο ζνπ, επίπιεμέ ηνλ
θαη αλ κεηαλνήζεη, ζπγρψξεζέ ηνλ. Καη αλ επηά θνξέο ηελ εκέξα ακαξηήζεη ζε ζέλα, θαη
επηά θνξέο ηελ εκέξα επηζηξέςεη ζε ζέλα, ιέγνληαο: Μεηαλνψ, ζα ηνλ ζπγρσξήζεηο. Καη νη
απφζηνινη είπαλ ζηνλ Κχξην: Ώχμεζέ καο ηελ πίζηε. Καη ν Κχξηνο είπε: Βάλ είραηε πίζηε
ζαλ έλαλ θφθθν ζηλαπηνχ, ζα ιέγαηε ζε ηνχηε ηε ζπθακηληά: Ξεξηδψζνπ θαη θπηέςνπ ζηε
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ζάιαζζα θαη ζα ζαο ππάθνπε. Καη πνηνο απφ ζαο έρνληαο έλαλ δνχιν πνπ νξγψλεη ή
πνηκαίλεη, ακέζσο κφιηο έξζεη απφ ην ρσξάθη, ζα ηνπ πεη: Πήγαηλε, θάζεζε λα θαο; Καη δελ
ζα ηνπ πεη: Βηνίκαζε ηη ζα δεηπλήζσ, θαη αθνχ πεξηδσζηείο, λα κε ππεξεηείο, κέρξηο φηνπ
θάσ θαη πησ, θαη χζηεξα απ' απηά ζα θαο θαη ζα πηεηο θη εζχ; Μήπσο γλσξίδεη ράξε ζ'
εθείλνλ ηνλ δνχιν, επεηδή έθαλε φια φζα δηαηάρζεθαλ ζ' απηφλ; Αελ κνπ θαίλεηαη. Έηζη θη
εζείο, φηαλ θάλεηε φια φζα ζάο έρνπλ δηαηαρζεί, λα ιέηε: Βίκαζηε αρξείνη δνχινη επεηδή,
θάλακε φ,ηη ρξσζηνχζακε λα θάλνπκε.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξηλζίνπο Β’ 11:16-28
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Κνξηλζίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Λέσ μαλά: Καλέλαο αο κε κε ζεσξήζεη φηη είκαη άθξνλαο εηδάιισο, δερζείηε κε
αθφκα θαη ζαλ άθξνλα, γηα λα θαπρεζψ θη εγψ ιηγάθη. ,ηη κηιάσ ζε ηνχην ην ζάξξνο ηήο
θαχρεζεο, δελ ην κηιάσ ζχκθσλα κε ηνλ Κχξην, αιιά σο άθξνλαο.
Βπεηδή,
πνιινί
θαπρψληαη θαηά ηε ζάξθα, ζα θαπρεζψ θαη εγψ. Γηα ηνλ ιφγν φηη, εζείο ππνθέξεηε
επραξίζησο ηνχο άθξνλεο, παξφιν πνπ είζηε θξφληκνη επεηδή ππνθέξεηε, αλ θάπνηνο ζαο
ππνδνπιψλεη, αλ θάπνηνο ζαο θαηαηξψεη, αλ θάπνηνο παίξλεη ηα δηθά ζαο, αλ θάπνηνο
ππεξεθαλεχεηαη, αλ θάπνηνο ζάο ρηππάεη θαηά πξφζσπν. Ώπφ ιφγνπο ληξνπήο ην ιέσ, ζαλ
εκείο λα ήκαζηαλ αζζελείο αιιά, ζε φ,ηη θάπνηνο ηνικάεη, (κε αθξνζχλε κηιάσ) ηνικάσ θαη
εγψ είλαη Ββξαίνη; Καη εγψ είλαη Εζξαειίηεο; Καη εγψ· είλαη ζπέξκα ηνχ Ώβξαάκ; Καη εγψ.
Βίλαη ππεξέηεο ηνχ Υξηζηνχ; (Παξαθξνλψληαο κηιάσ) πεξηζζφηεξν εγψ ζε θφπνπο
πεξηζζφηεξν, ζε πιεγέο ππεξβνιηθνχ βαζκνχ, ζε θπιαθέο πεξηζζφηεξν, ζε ζαλάηνπο πνιιέο
θνξέο απφ ηνπο Ενπδαίνπο πέληε θνξέο πήξα 40 παξά κία καζηηγψζεηο ηξεηο θνξέο
ξαβδίζηεθα, κία θνξά ιηζνβνιήζεθα, ηξεηο θνξέο λαπάγεζα, έλα κεξφλπρην έθαλα ζηνλ
βπζφ ζε νδνηπνξίεο πνιιέο θνξέο, ζε θηλδχλνπο πνηακψλ, ζε θηλδχλνπο ιεζηψλ, ζε
θηλδχλνπο απφ ην γέλνο, ζε θηλδχλνπο απφ ηα έζλε, ζε θηλδχλνπο ζηελ πφιε, ζε θηλδχλνπο
ζηελ εξεκηά, ζε θηλδχλνπο ζηε ζάιαζζα, ζε θηλδχλνπο απφ ςεπδάδειθνπο ζε θφπν θαη
κφρζν, ζε αγξππλίεο πνιιέο θνξέο, ζε πείλα θαη δίςα, ζε λεζηείεο πνιιέο θνξέο, ζε ςχρνο
θαη γπκλφηεηα εθηφο απφ ηα εμσηεξηθά, ν επηθείκελνο αγψλαο θαζεκεξηλά, ε κέξηκλα φισλ
ησλ εθθιεζηψλ. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα

κνπ ακήλ.

32

Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Β’ 1:1-11
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο πκεψλ Πέηξνο, δνχινο θαη απφζηνινο ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ, πξνο φζνπο έιαραλ
καδί καο ηζφηηκε πίζηε ζηε δηθαηνζχλε ηνχ Θενχ καο θαη σηήξα, ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ. Ώο
πιεζχλεη ζε ζαο ράξε θαη εηξήλε δηακέζνπ ηήο επίγλσζεο ηνπ Θενχ, θαη ηνπ Εεζνχ ηνχ
Κπξίνπ καο. Καζψο ε ζεία δχλακή ηνπ ράξηζε ζε καο φια ηα απαξαίηεηα πξνο δσή θαη
επζέβεηα, δηακέζνπ ηήο επίγλσζεο εθείλνπ πνπ καο θάιεζε κε ηε δφμα ηνπ θαη ηελ αξεηή
δηακέζνπ ησλ νπνίσλ δσξήζεθαλ ζε καο νη πην κεγάιεο θαη πνιχηηκεο ππνζρέζεηο, ψζηε
δηακέζνπ απηψλ λα γίλεηε θνηλσλνί ζείαο θχζεο, έρνληαο απνθχγεη ηε δηαθζνξά, πνπ
ππάξρεη κέζα ζηνλ θφζκν, δηακέζνπ ηήο επηζπκίαο. Καη αθξηβψο δε γη' απηφ, αθνχ
θαηαβάιεηε θάζε επηκέιεηα, πξνζζέζηε ζηελ πίζηε ζαο ηελ αξεηή, ζηελ αξεηή δε ηε
γλψζε,θαη ζηε γλψζε ηελ εγθξάηεηα, ζηελ εγθξάηεηα δε ηελ ππνκνλή, θαη ζηελ ππνκνλή ηελ
επζέβεηα,ζηελ επζέβεηα δε ηε θηιαδειθία, θαη ζηε θηιαδειθία ηελ αγάπε. Βπεηδή, αλ φια
απηά ππάξρνπλ ζε ζαο θαη πεξηζζεχνπλ, ζαο θάλνπλ φρη αξγνχο νχηε άθαξπνπο ζηελ
επίγλσζε ηνπ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ. Βπεηδή, ζε φπνηνλ απηά δελ ππάξρνπλ, είλαη
ηπθιφο, είλαη κχσπαο, θαη ιεζκφλεζε ηνλ θαζαξηζκφ ησλ παιηψλ ηνπ ακαξηηψλ. Γη' απηφ,
αδειθνί, επηκειεζείηε πεξηζζφηεξν λα θάλεηε βέβαηε ηελ θιήζε θαη ηελ εθινγή ζαο·
θαζφζνλ, θάλνληαο απηά, δελ ζα θηαίμεηε πνηέ. Βπεηδή, έηζη ζα ζαο δνζεί θαηά πινχζην
ηξφπν ε είζνδνο ζηελ αηψληα βαζηιεία ηνχ Κπξίνπ καο θαη σηήξα Εεζνχ Υξηζηνχ. Ο

ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ
αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 21:15-26
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Όζηεξα δε απφ ηηο εκέξεο απηέο, αθνχ εηνηκάζακε ηελ απνζθεπή καο, αλεβαίλακε
ζηελ Εεξνπζαιήκ. Μαδί καο, κάιηζηα, ήξζαλ θαη κεξηθνί καζεηέο απφ ηελ Καηζάξεηα,
θέξλνληαο θάπνηνλ Μλάζσλα, Κχπξηνλ, παιηφλ καζεηή, ζηνλ νπνίν επξφθεηην λα
θηινμελεζνχκε. Καη φηαλ ήξζακε ζηα Εεξνζφιπκα, νη αδειθνί κάο δέρζεθαλ κε ραξά. Καη
ηελ αθφινπζε εκέξα, ν Παχινο πήγε καδί κε καο ζηνλ Εάθσβν, θαη ήξζαλ φινη νη
πξεζβχηεξνη. Καη αθνχ ηνπο ραηξέηεζε, δηεγείην έλα πξνο έλα μερσξηζηά ηα φζα ν Θεφο
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έθαλε αλάκεζα ζηα έζλε κε ηε δηαθνλία ηνπ. Καη εθείλνη, φηαλ ηα άθνπζαλ, δφμαδαλ ηνλ
Κχξην θαη ηνπ είπαλ: ΐιέπεηο, αδειθέ, πφζεο κπξηάδεο είλαη απφ ηνπο Ενπδαίνπο, πνπ
πίζηεςαλ· θαη φινη απηνί είλαη δεισηέο ηνχ λφκνπ. Έκαζαλ, κάιηζηα, γηα ζέλα, φηη δηδάζθεηο
φινπο ηνχο Ενπδαίνπο αλάκεζα ζηα έζλε λα απνζηαηήζνπλ απφ ηνλ Μσπζή, ιέγνληαο, λα κε
θάλνπλ πεξηηνκή ζηα παηδηά ηνπο νχηε λα πεξπαηνχλ ζχκθσλα κε ηα έζηκα. Ση είλαη, ινηπφλ;
Πξφθεηηαη, ζίγνπξα, λα ζπγθεληξσζεί πιήζνο, επεηδή ζα αθνχζνπλ φηη ήξζεο. Κάλε, ινηπφλ,
ηνχην πνπ ζνπ ιέκε: ΐξίζθνληαη θνληά καο ηέζζεξηο άλδξεο, πνπ έρνπλ επάλσ ηνπο επρή
πάξη' ηνπο, θαζαξίζνπ καδί ηνπο, θαη δαπάλεζε γη' απηνχο, γηα λα μπξηζηνχλ ζην θεθάιη, θαη
λα γλσξίζνπλ φινη φηη δελ ππάξρεη ηίπνηε απφ φζα έκαζαλ γηα ζέλα, αιι' αθνινπζείο θη εζχ
θπιάηηνληαο ηνλ λφκν. ζν γηα ηα έζλε πνπ πίζηεςαλ, εκείο γξάςακε, θαζψο απνθαζίζακε
λα κε θπιάηηνπλ ηίπνηε ηέηνην, παξά κνλάρα λα απέρνπλ απφ ην εηδσιφζπην, θαη ην αίκα,
θαη πληθηφ δψν, θαη πνξλεία. Σφηε, ν Παχινο, παίξλνληαο ηνπο άλδξεο, ηελ αθφινπζε εκέξα,
αθνχ θαζαξίζηεθε καδί ηνπο, κπήθε κέζα ζην ηεξφ, εμαγγέιινληαο πφηε εθπιεξψλνληαη νη
εκέξεο ηνχ θαζαξηζκνχ, νπφηε ζα γίλεη πξνζθνξά γηα θάζε έλαλ απ' απηνχο. Μελ αγαπάηε

ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Φαικόο 2:11-10
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μαηζαίν Βπαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ανπιεχεηε ηνλ Κχξην κε θφβν, θαη αγάιιεζηε κε ηξφκν. Σψξα, ινηπφλ, βαζηιηάδεο,
ζπλεηηζηείηε δηδαρζείηε θξηηέο ηήο γεο.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 6:1-18
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Πξνζέρεηε λα κε θάλεηε ηελ ειεεκνζχλε ζαο κπξνζηά ζηνπο αλζξψπνπο, γηα λα
ζαο βιέπνπλ απηνί εηδάιισο, δελ έρεηε κηζζφ απφ ηνλ Παηέξα ζαο πνπ είλαη ζηνπο
νπξαλνχο. ηαλ, ινηπφλ, θάλεηο ειεεκνζχλε, κε ζαιπίζεηο κπξνζηά ζηνπο αλζξψπνπο,
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φπσο θάλνπλ νη ππνθξηηέο ζηηο ζπλαγσγέο θαη ζηνπο δξφκνπο, γηα λα δνμαζηνχλ απφ ηνπο
αλζξψπνπο ζαο δηαβεβαηψλσ, έρνπλ ήδε ηνλ κηζζφ ηνπο. ηαλ, φκσο, εζχ θάλεηο
ειεεκνζχλε, αο κε γλσξίζεη ην αξηζηεξφ ζνπ ρέξη ηη θάλεη ην δεμί γηα λα είλαη ε
ειεεκνζχλε ζνπ ζηα θξπθά θαη ν Παηέξαο ζνπ, πνπ βιέπεη ζηα θξπθά, απηφο ζα ζνπ
αληαπνδψζεη ζηα θαλεξά. Καη φηαλ πξνζεχρεζαη, λα κε είζαη ζαλ ηνπο ππνθξηηέο· επεηδή,
αξέζθνληαη λα πξνζεχρνληαη φξζηνη ζηηο ζπλαγσγέο θαη ζηηο γσλίεο ησλ πιαηεηψλ, γηα λα
θαλνχλ ζηνπο αλζξψπνπο ζαο δηαβεβαηψλσ φηη, έρνπλ ήδε ηνλ κηζζφ ηνπο εζχ, φκσο, φηαλ
πξνζεχρεζαη, κπεο κέζα ζην ηακείν ζνπ, θαη, αθνχ ζα έρεηο θιείζεη ηελ πφξηα ζνπ,
πξνζεπρήζνπ ζηνλ Παηέξα ζνπ πνπ είλαη ζηνλ θξπθφ ρψξν· θαη ν Παηέξαο ζνπ πνπ βιέπεη
ζηνλ θξπθφ ρψξν, ζα ζνπ αληαπνδψζεη ζηα θαλεξά. Καη φηαλ πξνζεχρεζηε, κε
επαλαιακβάλεηε ηα ίδηα θαη ηα ίδηα, φπσο νη Βζληθνί επεηδή, λνκίδνπλ φηη κε ηελ πνιπινγία
ηνπο ζα εηζαθνπζηνχλ. Με εμνκνησζείηε, ινηπφλ, κ' απηνχο επεηδή, ν Παηέξαο ζαο μέξεη
απφ πνηα πξάγκαηα έρεηε αλάγθε, πξηλ εζείο ηα δεηήζεηε απ' απηφλ. Έηζη, ινηπφλ, λα
πξνζεχρεζηε εζείο: Παηέξα καο, πνπ είζαη ζηνπο νπξαλνχο, αο αγηαζηεί ην φλνκά ζνπ αο
έξζεη ε βαζηιεία ζνπ αο γίλεη ην ζέιεκά ζνπ, φπσο ζηνλ νπξαλφ, έηζη θαη επάλσ ζηε γε ην
θαζεκεξηλφ καο ςσκί δψζε καο ζήκεξα θαη ζπγρψξεζε ζε καο ηηο ακαξηίεο καο, φπσο θη
εκείο ζπγρσξνχκε ζ' απηνχο πνπ ακαξηάλνπλ ζε καο θαη κε καο θέξεηο κέζα ζε πεηξαζκφ,
αιιά ειεπζέξσζέ καο απφ ηνλ πνλεξφ, επεηδή δηθή ζνπ είλαη ε βαζηιεία θαη ε δχλακε θαη ε
δφμα ζηνπο αηψλεο. Ώκήλ. Βπεηδή, αλ ζπγρσξήζεηε ζηνπο αλζξψπνπο ηα πηαίζκαηά ηνπο, ζα
ζπγρσξήζεη θαη ζε ζαο ν νπξάληνο Παηέξαο ζαο. Ώλ, φκσο, δελ ζπγρσξήζεηε ζηνπο
αλζξψπνπο ηα πηαίζκαηά ηνπο, νχηε ν Παηέξαο ζαο ζα ζπγρσξήζεη ζε ζαο ηα πηαίζκαηά
ζαο. Καη φηαλ λεζηεχεηε, κε γίλεζηε ζαλ ηνπο ππνθξηηέο, ζθπζξσπνί επεηδή, αθήλνπλ
άπιπηα ηα πξφζσπά ηνπο, γηα λα θαλνχλ ζηνπο αλζξψπνπο φηη λεζηεχνπλ ζαο δηαβεβαηψλσ,
φηη έρνπλ ήδε ηνλ κηζζφ ηνπο. Βζχ, φκσο, φηαλ λεζηεχεηο, ινχζε ην θεθάιη ζνπ, θαη πιχλε
ην πξφζσπφ ζνπ γηα λα κε θαλείο ζηνπο αλζξψπνπο φηη λεζηεχεηο, αιιά ζηνλ Παηέξα ζνπ
πνπ είλαη ζηνλ θξπθφ ρψξν θαη ν Παηέξαο ζνπ πνπ βιέπεη ζηνλ θξπθφ ρψξν, ζα ζνπ
αληαπνδψζεη ζηα θαλεξά.

ΑΠΟΓΔΤΜΑ
ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΖ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ

ΔΠΔΡΗΝΟ
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Φαικόο 17:14
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Λνπθά Βπαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γεκίδεηο ηελ θνηιηά ηνπο απφ ηνπο ζεζαπξνχο ζνπ ρφξηαζαλ ηνπο γηνπο, θαη
αθήλνπλ ηα ππφινηπά ηνπο ζηνπο εγγνλνχο ηνπο.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 11:1-13
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ελψ απηφο πξνζεπρφηαλ ζε θάπνηνλ ηφπν, θαζψο ζηακάηεζε, θάπνηνο απφ ηνπο
καζεηέο ηνπ, είπε ζ' απηφλ: Κχξηε, δίδαμέ καο λα πξνζεπρφκαζηε, φπσο θαη ν Εσάλλεο
δίδαμε ηνπο καζεηέο ηνπ. Καη ηνπο είπε: ηαλ πξνζεχρεζηε, λα ιέηε: Παηέξα καο, πνπ είζαη
ζηνπο νπξαλνχο, αο αγηαζηεί ην φλνκά ζνπ, αο έξζεη ε βαζηιεία ζνπ, αο γίλεη ην ζέιεκά ζνπ,
φπσο ζηνλ νπξαλφ, θη επάλσ ζηε γε. Σν θαζεκεξηλφ καο ςσκί δίλε ζε καο θάζε εκέξα. Καη
ζπγρψξεζε ζε καο ηηο ακαξηίεο καο επεηδή, θη εκείο ζπγρσξνχκε ζε θαζέλαλ πνπ ακαξηάλεη
ζ' εκάο θαη κε καο θέξεηο κέζα ζε πεηξαζκφ, αιιά ειεπζέξσζέ καο απφ ηνλ πνλεξφ. Καη
ηνπο είπε: Ώλ θάπνηνο απφ ζαο έρεη έλαλ θίιν, θαη πάεη ζ' απηφλ ηα κεζάλπρηα, θαη ηνπ πεη:
Φίιε, δάλεηζέ κνπ ηξία ςσκηά, επεηδή, ήξζε ζε κέλα έλαο θίινο κνπ απφ νδνηπνξία, θαη δελ
έρσ ηη λα βάισ κπξνζηά ηνπ θαη εθείλνο, απαληψληαο απφ κέζα, πεη: Με κε ελνριείο ε
πφξηα είλαη ήδε θιεηζκέλε, θαη ηα παηδηά είλαη καδί κνπ ζην θξεβάηη δελ κπνξψ λα ζεθσζψ
θαη λα ζνπ δψζσ. αο ιέσ: Καη αλ δελ ζεθσζεί θαη δελ ηνπ δψζεη, επεηδή είλαη θίινο ηνπ,
ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ αλαίδεηά ηνπ ζα ζεθσζεί θαη ζα ηνπ δψζεη φζα ρξεηάδεηαη. Καη εγψ ζαο
ιέσ: Γεηάηε, θαη ζα ζαο δνζεί· ςάρλεηε, θαη ζα βξείηε· θξνχεηε, θαη ζα ζαο αλνηρηεί.
Βπεηδή, θαζέλαο πνπ δεηάεη, παίξλεη θαη εθείλνο πνπ ςάρλεη, βξίζθεη θαη ζ' εθείλνλ πνπ
θξνχεη, ζα ηνπ αλνηρηεί. Καη αλ θάπνηνο απφ ζαο είλαη παηέξαο, θαη ν γηνο ηνπ δεηήζεη ςσκί,
κήπσο ζα ηνπ δψζεη πέηξα; Καη αλ ςάξη, κήπσο αληί γηα ςάξη ζα ηνπ δψζεη θίδη; Ή, θαη αλ
δεηήζεη απγφ, κήπσο ζα ηνπ δψζεη ζθνξπηφ; Ώλ, ινηπφλ, εζείο πνπ είζηε πνλεξνί, μέξεηε λα
δίλεηε θαιέο δφζεηο ζηα παηδηά ζαο, πφζν κάιινλ ν Παηέξαο ν νπξάληνο ζα δψζεη Πλεχκα
άγην ζ' εθείλνπο πνπ δεηνχλ απ' απηφλ;
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ΠΡΧΣΖ ΔΒΓΟΜΑ
ΖΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Έμνδνο 2:23-25 , 3:1-5
Καη χζηεξα απφ πνιχ θαηξφ, πέζαλε ν βαζηιηάο ηήο Ώηγχπηνπ θαη θαηαζηέλαμαλ νη
γηνη Εζξαήι εμαηηίαο ηεο δνπιείαο, θαη αλαβφεζαλ θαη ε βνή ηνπο αλέβεθε ζηνλ Θεφ
εμαηηίαο ηεο δνπιείαο. Καη ν Θεφο εηζάθνπζε ηνπο ζηελαγκνχο ηνπο θαη ν Θεφο ζπκήζεθε ηε
δηαζήθε ηνπ πξνο ηνλ Ώβξαάκ, ηνλ Εζαάθ, θαη ηνλ Εαθψβ θαη ν Θεφο έξξημε ην βιέκκα ηνπ
επάλσ ζηνπο γηνπο Εζξαήι, θαη ν Θεφο ηνχο ειέεζε. Καη ν Μσπζήο έβνζθε ηα πξφβαηα ηνπ
Ενζφξ, ηνπ πεζεξνχ ηνπ, ηεξέα ηήο Μαδηάκ θαη έθεξε ηα πξφβαηα ζην πίζσ κέξνο ηήο
εξήκνπ, θαη ήξζε ζην βνπλφ ηνχ Θενχ, ην Υσξήβ. Καη ν άγγεινο ηνπ Κπξίνπ θάλεθε ζ'
απηφλ κέζα ζε θιφγα θσηηάο, απφ ην κέζνλ ηήο βάηνπ, θαη είδε, θαη λα, ε βάηνο θαηγφηαλ
απφ ηε θσηηά, αιι' ε βάηνο δελ θαηαθαηγφηαλ. Καη ν Μσπζήο είπε: Ώο ζηξέςσ, θαη αο
παξαηεξήζσ απηφ ην κεγάιν ζέακα, γηαηί ε βάηνο δελ θαηαθαίγεηαη. Καη θαζψο ν Κχξηνο
είδε ηνλ Μσπζή φηη έζηξεςε λα παξαηεξήζεη, ν Θεφο θψλαμε ζ' απηφλ κέζα απφ ηε βάην,
θαη είπε: Μσπζή, Μσπζή. Καη εθείλνο είπε: Βδψ είκαη.Καη είπε: Με πιεζηάζεηο εδψ ιχζε
ηα ππνδήκαηά ζνπ απφ ηα πφδηα ζνπ επεηδή, ν ηφπνο επάλσ ζηνλ νπνίν ζηέθεζαη, είλαη άγηα
γε. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 1:2-18
Ώθνχζηε, νπξαλνί, θαη αθξνάζνπ γε επεηδή, ν Κχξηνο κίιεζε. Γηνπο έζξεςα θαη
χςσζα, απηνί, φκσο, απνζηάηεζαλ απφ κέλα. Σν βφδη γλσξίδεη ην αθεληηθφ ηνπ, θαη ην
γατδνχξη ηε θάηλε ηνχ θπξίνπ ηνπ ν Εζξαήι, φκσο, δελ γλσξίδεη, ν ιαφο κνπ δελ ελλνεί.
Ώιινίκνλν, έζλνο ακαξησιφ,ιαέθνξησκέλεαλνκία,ζπέξκα θαθνπνηψλ, γηνη δηεθζαξκέλνη
εγθαηέιεηςαλ ηνλ Κχξην, θαηαθξφλεζαλ ηνλ Άγην ηνπ Εζξαήι, ζηξάθεθαλ πξνο ηα πίζσ.
Γηαηί, ελψ πεξλάηε απφ παηδεία, ζα επηπξνζζέηεηε ζηαζηαζκφ; Οιφθιεξν ην θεθάιη είλαη
άξξσζην, θαη φιε ε θαξδηά εμαληιεκέλε απφ ην πέικα ηνχ πνδηνχ κέρξη ην θεθάιη δελ
ππάξρεη ζ' απηφλ αθεξαηφηεηα, αιιά ηξαχκαηα, θαη κειαληέο, θαη ζάπηα έιθε δελ πηέζηεθαλ
νχηε δέζεθαλ νχηε καιαθψζεθαλ κε αινηθή ε γε ζαο είλαη έξεκε, νη πφιεηο ζαο
ππξνθακέλεο ηε γε ζαο, ηελ θαηαηξψλε κπξνζηά ζαο μέλνη θαη είλαη έξεκε, ζαλ πνξζεκέλε
απφ αιιφθπινπο θαη ε ζπγαηέξα ηψλ εγθαηαιεηκκέλε ζαλ θαιχβα κέζα ζε ακπειψλα, ζαλ
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νπσξνθπιάθην ζε θήπν αγγνπξηψλ ζαλ πφιε πνπ πνιηνξθείηαη. Ώλ ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ
δελ άθελε ζε καο έλα κηθξφ ππφινηπν, ζαλ ηα φδνκα ζα είρακε γίλεη, θαη κε ηα Γφκνξξα
ζα είρακε εμνκνησζεί. Ώθνχζηε ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ, άξρνληεο ησλ νδφκσλ αθξναζηείηε
ηνλ λφκν ηνχ Θενχ καο, ιαέ ησλ Γνκφξξσλ. Πνηα αλάγθε έρσ απφ ηελ πιεζψξα ησλ ζπζηψλ
ζαο; ιέεη ν Κχξηνο είκαη ρνξηάηνο απφ νινθαπηψκαηα θξηαξηψλ, θαη απφ ην πάρνο ησλ
ζηηεπηψλ θαη δελ αξέζθνκαη ζε αίκα ηαχξσλ ή αξληψλ ή ηξάγσλ. ηαλ έξρεζηε λα
εκθαληζηείηε κπξνζηά κνπ, πνηνο ην δήηεζε απηφ απφ ηα ρέξηα ζαο, λα παηάηε ηηο απιέο
κνπ; Με θέξλεηε πιένλ κάηαηεο πξνζθνξέο ην ζπκίακα είλαη ζε κέλα βδέιπγκα ηηο
λενκελίεο ζαο θαη ηα ζάββαηα, ην ζπγθάιεζκα ησλ ζπλάμεσλ, δελ κπνξψ λα ππνθέξσ,
αλνκία θαη παλεγπξηθή ζχλαμε. Σηο λενκελίεο ζαο θαη ηηο δηαηαγκέλεο γηνξηέο ζαο κηζεί ε
ςπρή κνπ· είλαη θνξηίν ζε κέλα βαξέζεθα λα ππνθέξσ. Καη φηαλ απιψλεηε ηα ρέξηα ζαο, ζα
θξχβσ απφ ζαο ηα κάηηα κνπ· λαη, φηαλ πιεζαίλεηε δεήζεηο, δελ ζα εηζαθνχσ· ηα ρέξηα ζαο
είλαη γεκάηα απφ αίκαηα. Λνπζηείηε, θαζαξηζηείηε απνβάιεηε ηελ θαθία ησλ πξάμεψλ ζαο
κπξνζηά απφ ηα κάηηα κνπ ζηακαηήζηε πξάηηνληαο ην θαθφ,κάζεηε λα πξάηηεηε ην θαιφ
εθδεηήζηε θξίζε, θάληε επζχηεηα ζηνλ θαηαδπλαζηεπκέλν, λα θξίλεηε ηνλ νξθαλφ,
πξνζηαηεχζηε ηε δίθε ηήο ρήξαο. Βιάηε ηψξα, θαη αο δηαδηθαζηνχκε, ιέεη ν Κχξηνο αλ νη
ακαξηίεο ζαο είλαη ζαλ ην πνξθπξνχλ, ζα γίλνπλ άζπξεο ζαλ ρηφλη αλ είλαη εξπζξέο ζαλ
θφθθηλν, ζα γίλνπλ ζαλ άζπξν καιιί. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 6:1,2
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Μαηζαίν
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κχξηε, κε κε ειέγμεηο ζηνλ ζπκφ ζνπ νχηε ζηελ νξγή ζνπ λα κε πεξάζεηο απφ
παηδεία. Βιέεζέ κε, Κχξηε, επεηδή είκαη αδχλαηνο γηάηξεςέ κε, Κχξηε, επεηδή ηαξάρηεθαλ ηα
θφθαιά κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 12:24-34
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Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Οη Φαξηζαίνη, φκσο, φηαλ ην άθνπζαλ, είπαλ: Ώπηφο δελ βγάδεη ηα δαηκφληα, παξά
κνλάρα δηακέζνπ ηνχ ΐεειδεβνχι, ηνπ άξρνληα ησλ δαηκνλίσλ. Καζψο, φκσο, ν Εεζνχο
αληηιήθζεθε ηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπο, ηνπο είπε: Κάζε βαζίιεην, πνπ δηαηξέζεθε ζε
αληηκαρφκελα κέξε, εξεκψλεηαη θαη θάζε πφιε ή ζπίηη, πνπ δηαηξέζεθε ζε αληηκαρφκελα
κέξε, δελ ζα ζηαζεί. Καη αλ ν ζαηαλάο βγάδεη ηνλ ζαηαλά, δηαηξέζεθε ζε αληηκαρφκελα
κέξε πψο, ινηπφλ, ζα ζηαζεί ην βαζίιεηφ ηνπ; Καη αλ εγψ βγάδσ ηα δαηκφληα δηακέζνπ ηνχ
ΐεειδεβνχι, νη γηνη ζαο δηακέζνπ ηίλνο ηα βγάδνπλ; Γη' απηφ, απηνί ζα είλαη θξηηέο ζαο.
Ώιιά, αλ εγψ βγάδσ ηα δαηκφληα δηακέζνπ ηνχ Πλεχκαηνο ηνχ Θενχ, έθηαζε επνκέλσο ζε
ζαο ε βαζηιεία ηνπ Θενχ. Ή, πψο κπνξεί θάπνηνο λα κπεη κέζα ζην ζπίηη ηνχ δπλαηνχ, θαη
λα αξπάμεη ηα ζθεχε ηνπ, αλ πξψηα δελ δέζεη ηνλ δπλαηφλ, θαη ηφηε ζα δηαξπάμεη ην ζπίηη
ηνπ; πνηνο δελ είλαη καδί κνπ, είλαη ελαληίνλ κνπ θαη φπνηνο δελ καδεχεη καδί κνπ,
ζθνξπίδεη. Γη' απηφ, ζαο ιέσ: Κάζε ακαξηία θαη βιαζθεκία ζα ζπγρσξεζεί ζηνπο
αλζξψπνπο ε βιαζθεκία, φκσο, ελάληηα ζην Πλεχκα, δελ ζα ζπγρσξεζεί ζηνπο αλζξψπνπο.
Καη φπνηνο πεη έλαλ ιφγν ελάληηα ζηνλ Τηφ ηνχ αλζξψπνπ, ζα ηνπ ζπγρσξεζεί φπνηνο,
φκσο, πεη ελάληηα ζην Πλεχκα ην Άγην, δελ ζα ηνπ ζπγρσξεζεί, νχηε ζε ηνχηνλ ηνλ αηψλα
νχηε ζηνλ κέιινληα. Ή θάληε ην δέληξν θαιφ, θαη ηνλ θαξπφ ηνπ θαιφλ ή θάληε ην δέληξν
ζαπξφ, θαη ηνλ θαξπφ ηνπ ζαπξφλ επεηδή, απφ ηνλ θαξπφ γλσξίδεηαη ην δέληξν. Γελλήκαηα
νρηάο, πψο κπνξείηε λα κηιάηε θαιά, ελψ είζηε πνλεξνί; Βπεηδή, απφ ην πεξίζζεπκα ηεο
θαξδηάο κηιάεη ην ζηφκα.

Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαηίνπο 1:26-32 , 2:1-7
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Γη' απηφ, ν Θεφο ηνχο παξέδσζε ζε πάζε αηηκίαο επεηδή, θαη νη γπλαίθεο ηνπο
αληηθαηέζηεζαλ ηε θπζηθή ρξήζε κε ηελ αθχζηθε παξφκνηα δε θαη νη άλδξεο, αθήλνληαο ηε
θπζηθή ρξήζε ηήο γπλαίθαο, άλαςαλ κέζα ηνπο απφ ηελ επηζπκία ηνπο ν έλαο πξνο ηνλ
άιινλ, θάλνληαο ηελ αζρεκνζχλε, αξζεληθνί ζε αξζεληθνχο, θαη απνιακβάλνληαο ζηνλ
εαπηφ ηνπο ηελ πξέπνπζα αληηκηζζία ηήο πιάλεο ηνπο. Καη θαζψο απνδνθίκαζαλ ην λα
έρνπλ επίγλσζε ηνπ Θενχ, ν Θεφο ηνχο παξέδσζε ζε αδφθηκνλ λνπ, ψζηε λα θάλνπλ εθείλα
πνπ δελ πξέπεη επεηδή, είλαη γεκάηνη απφ θάζε αδηθία, πνξλεία, πνλεξία, πιενλεμία, θαθία
είλαη γεκάηνη απφ θζφλν, θφλν, θηινληθία, δφιν, θαθνήζεηα ςηζπξηζηέο, θαηάιαινη, κε κίζνο
γηα ηνλ Θεφ, πβξηζηέο, ππεξήθαλνη, αιαδφλεο, εθεπξεηέο θαθψλ, απεηζείο ζηνπο γνλείο,
ρσξίο ζχλεζε, παξαβάηεο ζπκθσληψλ, άζπιαρλνη, αζπκθηιίσηνη, αλειεήκνλεο νη νπνίνη,
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ελψ γλσξίδνπλ ηε δηθαηνζχλε ηνχ Θενχ, φηη εθείλνη πνπ πξάηηνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξάγκαηα
είλαη άμηνη ζαλάηνπ, φρη κνλάρα ηα πξάηηνπλ, αιιά θαη επηδνθηκάδνπλ κε επραξίζηεζε
εθείλνπο πνπ ηα πξάηηνπλ. Γη΄απην, είζαη αλαπνιφγεηνο, σ άλζξσπε, νπνηνζδήπνηε θαη αλ
είζαη εζχ πνπ θξίλεηο επεηδή, ζε φ,ηη θξίλεηο ηνλ άιινλ, θαηαθξίλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ· γηα ηνλ
ιφγν φηη, ηα ίδηα θάλεηο εζχ πνπ θξίλεηο. Ξέξνπκε, κάιηζηα, φηη ε θξίζε ηνχ Θενχ είλαη
ζχκθσλε κε ηελ αιήζεηα, ελάληηα ζ' εθείλνπο πνπ θάλνπλ απηνχ ηνχ είδνπο ηα πξάγκαηα.
Καη λνκίδεηο ηνχην, σ άλζξσπε, εζχ πνπ θξίλεηο απηνχο πνπ θάλνπλ απηνχ ηνχ είδνπο ηα
πξάγκαηα, θαη ν νπνίνο ηα θάλεηο, φηη ζα μεθχγεηο ηελ θξίζε ηνχ Θενχ; Ή θαηαθξνλείο ηνλ
πινχην ηήο αγαζφηεηάο ηνπ θαη ηεο ππνκνλήο θαη ηεο καθξνζπκίαο, αγλνψληαο φηη ε
αγαζφηεηα ηνπ Θενχ ζε θέξλεη ζε κεηάλνηα; Βμαηηίαο, φκσο, ηεο ζθιεξφηεηάο ζνπ θαη ηεο
ακεηαλφεηεο θαξδηάο, ζεζαπξίδεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ νξγή θαηά ηελ εκέξα ηήο νξγήο θαη
ηεο απνθάιπςεο ηεο δηθαηνθξηζίαο ηνχ Θενχ, ν νπνίνο ζα απνδψζεη ζε θάζε έλαλ ζχκθσλα
κε ηα έξγα ηνπ ζ' εθείλνπο κελ πνπ, κε ππνκνλή αγαζνχ έξγνπ, δεηνχλ δφμα θαη ηηκή θαη
αθζαξζία, αηψληα δσή. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε καο παηέξεο θαη

αδέξθηα ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 2:1-13
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώδειθνί κνπ, κε έρεηε κε πξνζσπνιεςία ηελ πίζηε ηνχ δνμαζκέλνπ Κπξίνπ καο
Εεζνχ Υξηζηνχ. Βπεηδή, αλ κπεη κέζα ζηε ζπλαγσγή ζαο έλαο άλζξσπνο πνπ θνξάεη ρξπζφ
δαρηπιίδη, κε ιακπξφ έλδπκα, κπεη φκσο κέζα θη έλαο θησρφο κε αθάζαξην έλδπκα, θαη
θνηηάμεηε κε ζαπκαζκφ ζ' απηφλ πνπ θνξάεη ην ιακπξφ ελδπκα, θαη ηνπ πείηε: Βζχ, θάζεζε
εδψ, επίζεκα θαη πείηε ζηνλ θησρφ: Βζχ, ζηάζνπ εθεί φξζηνο, ή: Κάζεζε εδψ θάησ απφ ην
ππνπφδηφ κνπ δελ θάλαηε, άξαγε, δηάθξηζε κέζα ζαο, θαη γίλαηε θξηηέο ζθεθηφκελνη
πνλεξά; Ώθνχζηε, αγαπεηνί κνπ αδειθνί: Ο Θεφο δελ δηάιεμε ηνπο θησρνχο ηνχηνπ ηνχ
θφζκνπ, πινχζηνπο ζε πίζηε, θαη θιεξνλφκνπο ηήο βαζηιείαο, πνπ ηελ ππνζρέζεθε ζ'
εθείλνπο πνπ ηνλ αγαπνχλ; Βζείο, φκσο, αηηκάζαηε ηνλ θησρφ. Αελ ζαο θαηαδπλαζηεχνπλ
νη πινχζηνη, θη απηνί ζάο ζέξλνπλ ζε δηθαζηήξηα; Ώπηνί δελ βιαζθεκνχλ ην θαιφ φλνκα κε
ην νπνίν νλνκάδεζηε; Ώλ κελ εθηειείηε ηνλ βαζηιηθφ λφκν, ζχκθσλα κε ηε γξαθή: «Θα
αγαπάο ηνλ πιεζίνλ ζνπ ζαλ ηνλ εαπηφ ζνπ», θάλεηε θαιά αλ, φκσο, πξνζσπνιεπηείηε,
θάλεηε ακαξηία θαη ειέγρεζηε απφ ηνλ λφκν σο παξαβάηεο. Βπεηδή, φπνηνο θπιάμεη
νιφθιεξν ηνλ λφκν, θηαίμεη φκσο ζε έλα, έγηλε έλνρνο ζε φια. Γηα ηνλ ιφγν φηη, απηφο πνπ
είπε: «Με κνηρεχζεηο», είπε θαη: «Με θνλεχζεηο». Ώιιά, αλ δελ κνηρεχζεηο, φκσο
θνλεχζεηο, έγηλεο παξαβάηεο ηνχ λφκνπ. Έηζη λα κηιάηε, θαη έηζη λα θάλεηε, σο κέιινληεο
λα θξηζείηε δηακέζνπ ηνχ λφκνπ ηήο ειεπζεξίαο επεηδή, ε θξίζε ζα είλαη αλειέεηε ζ' εθείλνλ
πνπ δελ έθαλε έιενο θαη ην έιενο θαπράηαη ελάληηα ζηελ θξίζε. Μελ αγαπάηε ηνλ
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θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 14:19-28
Ώπφ ηηο Πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Κη επάλσ ζ' απηφ, ήξζαλ νη Ενπδαίνη απφ ηελ Ώληηφρεηα θαη ην Εθφλην, θαη αθνχ
έπεηζαλ ηα πιήζε, θαη ιηζνβφιεζαλ ηνλ Παχιν, ηνλ έζπξαλ έμσ απφ ηελ πφιε, λνκίδνληαο
φηη πέζαλε. ηαλ, φκσο, νη καζεηέο ηνλ πεξηθχθισζαλ, αθνχ ζεθψζεθε, κπήθε κέζα ζηελ
πφιε θαη ηελ επφκελε εκέξα βγήθε έμσ ζηε Αέξβε καδί κε ηνλ ΐαξλάβα. Καη αθνχ
θήξπμαλ ην επαγγέιην ζηελ πφιε εθείλε θαη έθαλαλ αξθεηνχο καζεηέο, επέζηξεςαλ ζηε
Λχζηξα θαη ζην Εθφλην θαη ζηελ Ώληηφρεηα, επηζηεξίδνληαο ηηο ςπρέο ησλ καζεηψλ,
πξνηξέπνληαο λα κέλνπλ κε ζηαζεξφηεηα ζηελ πίζηε, θαη δηδάζθνληαο φηη δηακέζνπ πνιιψλ
ζιίςεσλ πξέπεη λα κπνχκε κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ. Καη ελψ ρεηξνηφλεζαλ ζ' απηνχο
πξεζβχηεξνπο ζε θάζε εθθιεζία, αθνχ πξνζεπρήζεθαλ κε λεζηείεο, ηνπο αθηέξσζαλ ζηνλ
Κχξην, ζηνλ νπνίν είραλ πηζηέςεη. Καη πεξλψληαο κέζα απφ ηελ Πηζηδία, ήξζαλ ζηελ
Πακθπιία θαη αθνχ θήξπμαλ ηνλ ιφγν ζηελ Πέξγε, θαηέβεθαλ ζηελ Ώηηάιεηα. Καη απφ εθεί
απέπιεπζαλ ζηελ Ώληηφρεηα, απ' φπνπ είραλ παξαδνζεί ζηε ράξε ηνχ Θενχ γηα ην έξγν πνπ
εθηέιεζαλ. ηαλ δε ήξζαλ θαη ζπγθέληξσζαλ ηελ εθθιεζία, αλήγγεηιαλ φζα ν Θεφο έθαλε
δηακέζνπ απηψλ, θαη φηη άλνημε ζηα έζλε ζχξα πίζηεο. Καη δηέκελαλ εθεί φρη ιίγν θαηξφ,
καδί κε ηνπο καζεηέο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ, εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 22:26
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Μάξθν
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπο λα είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Οη ζιηκκέλνη ζα θάλε, θαη ζα ρνξηάζνπλ ζα δνμνινγήζνπλ ηνλ Κχξην φζνη ηνλ
εθδεηνχλ ε θαξδηά ζαο ζα δεη ζηνλ αηψλα.
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Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 9:33-50
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο,ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ήξζε ζηελ Καπεξλανχκ θαη φηαλ κπήθαλ κέζα ζην ζπίηη, ηνπο ξσηνχζε: Ση
ζπδεηνχζαηε ζηνλ δξφκν κεηαμχ ζαο; Κη εθείλνη ζησπνχζαλ επεηδή, ζηνλ δξφκν ζπδήηεζαλ
κεηαμχ ηνπο, πνηνο είλαη ν κεγαιχηεξνο. Καη αθνχ θάζεζε, θάιεζε ηνπο δψδεθα θαη ηνπο
ιέεη: πνηνο ζέιεη λα είλαη πξψηνο, ζα είλαη ηειεπηαίνο φισλ, θαη ππεξέηεο φισλ. Καη
παίξλνληαο έλα παηδάθη, ην έζηεζε αλάκεζά ηνπο θαη αθνχ ην αγθάιηαζε, ηνπο είπε: πνηνο
δερζεί έλα απφ ηα παηδηά απηά ζην φλνκά κνπ, δέρεηαη εκέλα θαη φπνηνο δερζεί εκέλα, δελ
δέρεηαη εκέλα, αιιά εθείλνλ πνπ κε απέζηεηιε. Καη ν Εσάλλεο απνθξίζεθε ζ' απηφλ,
ιέγνληαο: Αάζθαιε, είδακε θάπνηνλ λα βγάδεη δαηκφληα ζην φλνκά ζνπ, ν νπνίνο δελ καο
αθνινπζεί θαη ηνλ εκπνδίζακε, επεηδή δελ καο αθνινπζεί. Καη ν Εεζνχο είπε: Με ηνλ
εκπνδίδεηε επεηδή, δελ ππάξρεη θαλέλαο πνπ ζα θάλεη ζαχκα ζην φλνκά κνπ, θαη ζα
κπνξέζεη ακέζσο λα κε θαθνινγήζεη δεδνκέλνπ φηη, φπνηνο δελ είλαη ελαληίνλ καο, είλαη κε
ην κέξνο καο. Βπεηδή, φπνηνο ζαο πνηίζεη έλα πνηήξη θξχν λεξφ ζην φλνκά κνπ, γηα ηνλ
ιφγν φηη είζηε ηνχ Υξηζηνχ, ζαο δηαβεβαηψλσ, δελ ζα ράζεη ηνλ κηζζφ ηνπ. Καη φπνηνο
ζθαλδαιίζεη έλα απ' απηά ηα κηθξά, πνπ πηζηεχνπλ ζε κέλα, ηνλ ζπκθέξεη θαιχηεξα λα
πεξηδεζεί κηα κπιφπεηξα γχξσ απφ ηνλ ιαηκφ ηνπ, θαη λα ξηρηεί ζηε ζάιαζζα. Καη αλ ην
ρέξη ζνπ ζε ζθαλδαιίδεη, θφς' ην είλαη θαιχηεξν ζε ζέλα λα κπεηο κέζα ζηε δσή θνπιφο,
παξά έρνληαο ηα δχν ρέξηα λα παο ζηε γέελλα, ζηελ αθαηάζβεζηε θσηηά φπνπ «ην ζθνπιήθη
ηνπο δελ πεζαίλεη, θαη ε θσηηά δελ ζβήλεη». Καη αλ ην πφδη ζνπ ζε ζθαλδαιίδεη, θφς' ην·
είλαη θαιχηεξν ζε ζέλα λα κπεηο κέζα ζηε δσή θνπηζφο, παξά έρνληαο ηα δχν πφδηα λα
ξηρηείο ζηε γέελλα, ζηελ αθαηάζβεζηε θσηηά φπνπ «ην ζθνπιήθη ηνπο δελ πεζαίλεη, θαη ε
θσηηά δελ ζβήλεη». Καη αλ ην κάηη ζνπ ζε ζθαλδαιίδεη, βγάι' ην είλαη θαιχηεξν ζε ζέλα λα
κπεηο κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ κνλφθζαικνο, παξά έρνληαο δχν κάηηα λα ξηρηείο ζηε
γέελλα ηεο θσηηάο φπνπ «ην ζθνπιήθη ηνπο δελ πεζαίλεη, θαη ε θσηηά δελ ζβήλεη». Βπεηδή,
θαζέλαο ζα αιαηηζηεί κε θσηηά, θαη θάζε ζπζία ζα αιαηηζηεί κε αιάηη. Σν αιάηη είλαη θαιφ
αλ, φκσο, ην αιάηη γίλεη αλάιαην, κε ηη ζα ην αξηχζεηε; Να έρεηε αιάηη κέζα ζαο, θαη λα
εηξελεχεηε αλακεηαμχ ζαο.

ΖΜΔΡΑ ΣΡΗΣΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ
ΔΒΓΟΜΑΓΑ
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ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Ζζαταο 1:19-31, 2:2-3
Ώλ ζέιεηε, θαη ππαθνχζεηε, ζα θάηε ηα αγαζά ηήο γεο αλ, φκσο, δελ ζέιεηε, θαη
απνζηαηήζεηε, ζα θαηαθαγσζείηε απφ κάραηξα επεηδή, ην ζηφκα ηνχ Κπξίνπ κίιεζε. Πψο ε
πηζηή πφιε έγηλε πφξλε! Ήηαλ γεκάηε απφ θξίζεηο ε δηθαηνζχλε θαηνηθνχζε κέζα ζ' απηή
αιιά, ηψξα, θνληάδεο. Σν αζήκη ζνπ έγηλε ζθνπξηά ην θξαζί ζνπ αλαθαηεχηεθε κε λεξφ. Οη
άξρνληέο ζνπ είλαη απεηζείο, θαη ζχληξνθνη κε ηνπο θιέθηεο φινη αγαπνχλ δψξα, θαη
θπλεγνχλ αληηπιεξσκέο δελ θξίλνπλ ηνλ νξθαλφ νχηε έξρεηαη ζ' απηνχο ε δίθε ηήο ρήξαο.
Γη' απηφ, ν Κχξηνο ιέεη, ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ, ν Εζρπξφο ηνχ Εζξαήι: Χ! Θα ρνξηάζσ
επάλσ ζηνπο ελαληίνπο κνπ, θαη ζα εθδηθεζψ ελάληηα ζηνπο ερζξνχο κνπ ζα ζηξέςσ ην ρέξη
κνπ επάλσ ζνπ, θαη ζα απνθαζαξίζσ ηε ζθνπξηά ζνπ, θαη ζα αθαηξέζσ φιν ζνπ ηνλ
θαζζίηεξν. Καη ζα απνθαηαζηήζσ ηνπο θξηηέο ζνπ φπσο θαη πξηλ, θαη ηνπο ζπκβνχινπο ζνπ
φπσο θαη αξρηθά έπεηηα απ' απηά, ζα νλνκαζηείο: Δ πφιε ηήο δηθαηνζχλεο. Δ πηζηή πφιε. Δ
ηψλ ζα εμαγνξαζηεί κε θξίζε, θη εθείλνη, πνπ επέζηξεςαλ ζ' απηή, κε δηθαηνζχλε. Καη νη
παξάλνκνη θαη νη ακαξησινί καδί ζα θαηαζηξαθνχλ, θη απηνί πνπ εγθαηέιεηςαλ ηνλ Κχξην,
ζα θαηαλαισζνχλ. Βπεηδή, ζα θαηαληξνπηαζηείηε γηα ηα άιζε πνπ επηζπκήζαηε, θαη ζα
ληξαπείηε γηα ηνπο θήπνπο πνπ δηαιέμαηε. Βπεηδή, ζα γίλεηε ζαλ βειαληδηά, πνπ ηα θχιια
ηεο καξαίλνληαη, θαη ζαλ θήπνο, πνπ δελ έρεη λεξφ. Καη ν δπλαηφο ζα είλαη ζαλ θαιάκη απφ
ζηνππί, θαη ην έξγν ηνπ ζαλ ζπηλζήξαο, θαη ζα θανχλ θαη ηα δχν καδί, θαη δελ ζα ππάξρεη
εθείλνο πνπ λα ηα ζβήλεη. ηηο έζραηεο εκέξεο, ην βνπλφ ηνχ νίθνπ ηνχ Κπξίνπ ζα ζηεξηρζεί
επάλσ ζηελ θνξπθή ησλ βνπλψλ, θαη ζα πςσζεί ππεξάλσ ησλ βνπλψλ θαη φια ηα έζλε ζα
ζπξξένπλ ζ' απηφ,θαη πνιινί ιανί, ζα πάλε, θαη ζα πνπλ: Βιάηε, θαη αο αλέβνπκε ζην βνπλφ
ηνχ Κπξίνπ, ζηνλ νίθν ηνχ Θενχ ηνχ Εαθψβ θαη ζα καο δηδάμεη ηνπο δξφκνπο ηνπ, θαη ζα
πεξπαηήζνπκε ζηα κνλνπάηηα ηνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Εαραξίαο 8:7-13
Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ: Αέζηε, εγψ ζα ζψζσ ηνλ ιαφ κνπ απφ ηε γε ηήο
αλαηνιήο, θαη απφ ηε γε ηήο δχζεο ηνχ ήιηνπ,θαη ζα ηνπο θέξσ, θαη ζα θαηνηθήζνπλ ζην
κέζνλ ηήο Εεξνπζαιήκ θαη ζα είλαη ιαφο κνπ, θαη εγψ ζα είκαη Θεφο ηνπο, κε αιήζεηα θαη
δηθαηνζχλε. Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ: Βληζρχζηε ηα ρέξηα ζαο, θη απηνί πνπ
αθνχλ απηά ηα ιφγηα θαηά ηηο εκέξεο απηέο, δηακέζνπ ηνχ ζηφκαηνο ησλ πξνθεηψλ, πνπ
ήζαλ θαηά ηελ εκέξα, θαηά ηελ νπνία ζεκειηψζεθε ν νίθνο ηνχ Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ, γηα
λα θηηζηεί ν λαφο. Βπεηδή, πξηλ απφ ηηο εκέξεο εθείλεο δελ ππήξρε κηζζφο γηα ηνλ άλζξσπν
νχηε κηζζφο γηα ην θηήλνο νχηε εηξήλε γη' απηφλ πνπ έβγαηλε έμσ ή έκπαηλε κέζα, εμαηηίαο
ηήο ζιίςεο γηα ηνλ ιφγν φηη, έζηεηια φινπο ηνπο αλζξψπνπο, θάζε έλαλ ελάληηα ζηνλ
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πιεζίνλ ηνπ. Ώιιά, ηψξα, εγψ δελ ζα θέξνκαη ζην ππφινηπν απηνχ ηνπ ιανχ, φπσο ζηηο
αξραίεο εκέξεο, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Βπεηδή, ν ζπφξνο ζα είλαη ηεο εηξήλεο ε
άκπεινο ζα δψζεη ηνλ θαξπφ ηεο, θαη ε γε ζα δψζεη ηα γελλήκαηά ηεο, θαη νη νπξαλνί ζα
δψζνπλ ηε δξφζν ηνπο θαη ζα θιεξνδνηήζσ ζην ππφινηπν απηνχ ηνπ ιανχ φια απηά. Καη
θαζψο ήζαζηαλ θαηάξα αλάκεζα ζηα έζλε, νίθνο Ενχδα, θαη νίθνο Εζξαήι, έηζη ζα ζαο
δηαζψζσ, θαη ζα είζηε επινγία κε θνβάζηε αο εληζρχνληαη ηα ρέξηα ζαο. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 23:1,3
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Κχξηνο είλαη ν πνηκέλαο κνπ ηίπνηε δελ ζα ζηεξεζψ,κε νδήγεζε κέζα απφ
κνλνπάηηα δηθαηνζχλεο.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 9: 10-15
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο,ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ελψ θαζφηαλ ζην ηξαπέδη, ζην ζπίηη, λα! πνιινί ηειψλεο θαη ακαξησινί, πνπ
είραλ έξζεη, ζπγθάζνληαλ καδί κε ηνλ Εεζνχ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ. Καη νη Φαξηζαίνη,
βιέπνληαο απηά, είπαλ ζηνπο καζεηέο ηνπ: Γηαηί ν δάζθαιφο ζαο ηξψεη καδί κε ηειψλεο θαη
ακαξησινχο; Καη ν Εεζνχο, αθνχγνληάο ην, ηνπο είπε: Αελ έρνπλ αλάγθε απφ γηαηξφ απηνί
πνπ πγηαίλνπλ, αιιά απηνί πνπ πάζρνπλ. Πεγαίλεηε κάιηζηα θαη κάζεηε ηη είλαη: «Έιενο
ζέισ, θαη φρη ζπζία» επεηδή, δελ ήξζα λα θαιέζσ δηθαίνπο, αιιά ακαξησινχο ζε κεηάλνηα.
Σφηε, έξρνληαη ζ' απηφλ νη καζεηέο ηνχ Εσάλλε, ιέγνληαο: Γηαηί εκείο θαη νη Φαξηζαίνη
λεζηεχνπκε ζπρλά, ελψ νη καζεηέο ζνπ δελ λεζηεχνπλ; Καη ν Εεζνχο είπε ζ' απηνχο:
Μήπσο κπνξνχλ νη γηνη ηνχ λπκθψλα λα πελζνχλ, ελφζσ είλαη καδί ηνπο ν λπκθίνο;
Θάξζνπλ, φκσο, εκέξεο, φηαλ ζα αθαηξεζεί απ' απηνχο ν λπκθίνο, θαη ηφηε ζα λεζηεχζνπλ.

44

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 9:14-29
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
εηλαη καδί καο ακήλ.
Ση, ινηπφλ, ζα πνχκε; Μήπσο ππάξρεη αδηθία ζηνλ Θεφ; Με γέλνηην. Βπεηδή, ιέεη
ζηνλ Μσπζή: «Θα ειεήζσ φπνηνλ ειεψ, θαη ζα ζπιαρληζηψ φπνηνλ ζπιαρλίδνκαη». Άξα,
ινηπφλ, δελ εμαξηάηαη απφ εθείλνλ πνπ ζέιεη νχηε απφ εθείλνλ πνπ ηξέρεη, αιιά απφ ηνλ
Θεφ πνπ ειεεί. Βπεηδή, ε γξαθή ιέεη ζηνλ Φαξαψ φηη: «Γη' απηφ ηνλ ζθνπφ ζε αλχςσζα, γηα
λα δείμσ ζε ζέλα ηε δχλακή κνπ, θαη γηα λα εμαγγειζεί ην φλνκά κνπ ζε φιε ηε γε». Άξα,
ινηπφλ, φπνηνλ ζέιεη ειεεί θαη φπνηνλ ζέιεη, ζθιεξαίλεη. Θα κνπ πεηο, ινηπφλ: Ο Θεφο γηαηί
πιένλ θαηεγνξεί; ην ζέιεκά ηνπ πνηνο ελαληηψλεηαη; Ώιιά, κάιηζηα, εζχ, σ άλζξσπε,
πνηνο είζαη πνπ αληηκηιάο ζηνλ Θεφ; Μήπσο ην πιάζκα ζα πεη ζ' απηφλ πνπ ην έπιαζε: Γηαηί
κε έπιαζεο έηζη; Ή, δελ έρεη εμνπζία ν θεξακέαο επάλσ ζηνλ πειφ, απφ ην ίδην κίγκα λα
θάλεη ην έλα κελ ζθεχνο γηα ρξήζε ηηκεηηθή, ην άιιν δε γηα ρξήζε φρη ηηκεηηθή; Καη ηη, αλ ν
Θεφο, ζέινληαο λα δείμεη ηελ νξγή ηνπ θαη λα θάλεη γλσζηή ηε δχλακή ηνπ, ππέθεξε κε
πνιιή καθξνζπκία ζθεχε νξγήο θαηαξηηζκέλα ζε απψιεηα; Καη γηα λα γλσζηνπνηήζεη ηνλ
πινχην ηήο δφμαο ηνπ ζε ζθεχε ειένπο, πνπ πξνεηνίκαζε γηα δφμα,εκάο, πνπ καο θάιεζε,
φρη κνλάρα απφ ηνπο Ενπδαίνπο, αιιά θαη απφ ηα έζλε; πσο ιέεη θαη ζηνλ Χζεέ: «Θα
απνθαιέζσ ιαφ κνπ, απηφλ πνπ δελ είλαη ιαφο κνπ, θαη αγαπεκέλε, απηήλ πνπ δελ είλαη
αγαπεκέλε». «Καη ζηνλ ηφπν πνπ ηνπο εηπψζεθε: Αελ είζηε ιαφο κνπ, εθεί ζα απνθιεζνχλ
γηνη ηνχ δσληαλνχ Θενχ». Καη νΔζαΎαο θξάδεη ππέξ ηνπ Εζξαήι: «Ώλ θαη ν αξηζκφο ησλ
γησλ ηνχ Εζξαήι είλαη ζαλ ηελ άκκν ηήο ζάιαζζαο, ην ππφιεηκκά ηνπο ζα ζσζεί επεηδή, ν
Κχξηνο ζα ηειεηψζεη θαη ζα θάλεη γξήγνξα ινγαξηαζκφ κε δηθαηνζχλε, δεδνκέλνπ φηη ζα
θάλεη ινγαξηαζκφ κε γξήγνξνπο ξπζκνχο επάλσ ζηε γε». Καη φπσο πξνείπε ν Δζαταο: «Ώλ
ν Κχξηνο αβαψζ δελ άθελε ζε καο ζπέξκα, ζαλ ηα φδνκα ζα είρακε γίλεη, θαη κε ηα
Γφκνξξα ζα είρακε εμνκνησζεί». Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε καο παηέξεο

θαη αδέξθηα ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Α’ 4:3-11
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή, αξθεηφο είλαη ζε καο ν πεξαζκέλνο θαηξφο ηνχ βίνπ, φηαλ πξάμακε ην
ζέιεκα ησλ εζλψλ, θαζψο πεξπαηήζακε ζε αζέιγεηεο, επηζπκίεο, νηλνπνζίεο, γιεληνθφπηα,
ζπκπφζηα θαη αζέκηηεο εηδσινιαηξείεο θαη γη' απηφ παξαμελεχνληαη, πνπ εζείο δελ
ζπληξέρεηε καδί ηνπο ζην ίδην μερείιηζκα ηεο αζσηίαο, θαη ζαο βιαζθεκνχλ νη νπνίνη ζα
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απνδψζνπλ ιφγν ζ' εθείλνλ πνπ είλαη έηνηκνο λα θξίλεη, δσληαλνχο θαη λεθξνχο. Βπεηδή, γη'
απηφ θεξχρζεθε ην επαγγέιην θαη πξνο ηνπο λεθξνχο, γηα λα θξηζνχλ κελ ζχκθσλα κε ηνπο
αλζξψπνπο θαηά ηε ζάξθα, λα δνπλ φκσο ζχκθσλα κε ηνλ Θεφ θαηά ην πλεχκα. ισλ δε
ην ηέινο πιεζίαζε δήζηε, ινηπφλ, κε ζσθξνζχλε, θαη αγξππλείηε ζηηο πξνζεπρέο.
Πξνπάλησλ, φκσο, έρεηε έλζεξκε ηελ αγάπε ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ επεηδή, «ε αγάπε ζα
ζθεπάζεη πιήζνο ακαξηηψλ». Γίλεζηε θηιφμελνη ν έλαο ζηνλ άιινλ, ρσξίο γνγγπζκνχο.
Κάζε έλαο, αλάινγα κε ην ράξηζκα πνπ πήξε, ππεξεηείηε ν έλαο ηνλ άιινλ ζχκθσλα κ'
απηφ, σο θαινί νηθνλφκνη ηήο πνιπεηδνχο ράξεο ηνχ Θενχ. Ώλ θάπνηνο κηιάεη, αο κηιάεη
ζαλ θάπνηνλ πνπ κηιάεη ιφγηα Θενχ αλ θάπνηνο ππεξεηεί, αο ππεξεηεί ζαλ θάπνηνλ πνπ
ππεξεηεί απφ ηε δχλακε πνπ ρνξεγεί ν Θεφο, γηα λα δνμάδεηαη ζε φια ν Θεφο δηακέζνπ ηνχ
Εεζνχ Υξηζηνχ, ζηνλ νπνίν είλαη ε δφμα θαη ε θπξηαξρηθή εμνπζία ζηνπο αηψλεο ησλ
αηψλσλ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη

νη επηζπκίεο ηνπ παξέρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, ζα δήζεη
αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 5: 34-42
Ώπφ ηηο Πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη θάπνηνο Φαξηζαίνο, κε ην φλνκα Γακαιηήι, δάζθαινο ηνπ λφκνπ, πνπ ηνλ
ηηκνχζε νιφθιεξνο ν ιαφο, θαζψο ζεθψζεθε ζην ζπλέδξην, πξφζηαμε λα βγάινπλ έμσ γηα
ιίγε ψξα ηνπο απνζηφινπο, θαη είπε ζ' απηνχο: Άλδξεο Εζξαειίηεο, πξνζέρεηε ζηνλ εαπηφ
ζαο γηα ηνχηνπο ηνχο αλζξψπνπο, ηη πξφθεηηαη λα θάλεηε. Βπεηδή, πξηλ απφ ηηο εκέξεο
απηέο, ζεθψζεθε ν Θεπδάο, ιέγνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ φηη είλαη θάπνηνο κεγάινο, ζηνλ νπνίν
πξνζθνιιήζεθε έλαο αξηζκφο απφ άλδξεο κέρξη 400 ν νπνίνο θνλεχζεθε, θαη φινη φζνη
πείζνληαλ ζ' απηφλ δηαιχζεθαλ, θαη θαηάληεζαλ ζε έλα ηίπνηε. Όζηεξα απ' απηφλ,
ζεθψζεθε ν Ενχδαο ν Γαιηιαίνο, θαηά ηηο εκέξεο ηήο απνγξαθήο, θαη έζπξε πίζσ ηνπ
αξθεηφλ ιαφ θαη εθείλνο απνιέζηεθε, θαη φινη φζνη πείζνληαλ ζ' απηφλ δηαζθνξπίζηεθαλ.
Καη ηψξα ζαο ιέσ, λα απέρεηε απφ ηνπο αλζξψπνπο απηνχο, θαη λα ηνπο αθήζεηε επεηδή, αλ
ε βνπιή απηή ή ην έξγν ηνχην είλαη απφ αλζξψπνπο, ζα καηαησζεί αλ, φκσο, είλαη απφ ηνλ
Θεφ, δελ κπνξείηε λα ην καηαηψζεηε, θαη πξνζέρεηε κε βξεζείηε θαη ζενκάρνη. Καη
πείζηεθαλ ζ' απηφλ θαη αθνχ πξνζθάιεζαλ ηνπο απνζηφινπο, ηνπο έδεηξαλ θαη ηνπο
παξήγγεηιαλ λα κε κηινχλ ζην φλνκα ηνπ Εεζνχ, θαη ηνπο απέιπζαλ. Βθείλνη, ινηπφλ,
αλαρσξνχζαλ κπξνζηά απφ ην ζπλέδξην κε ραξά, επεηδή ράξε ηνχ νλφκαηφο ηνπ αμηψζεθαλ
λα αηηκαζηνχλ. Καη θαζεκεξηλά, κέζα ζην ηεξφ θαη θαη' νίθνλ, δελ έπαπαλ λα δηδάζθνπλ θαη
λα επαγγειίδνληαη ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη,

δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
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Φαικόο 25:16,17
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπίβιεςε επάλσ κνπ, θαη ειέεζέ κε, επεηδή είκαη κφλνο θαη ζιηκκέλνο. Οη ζιίςεηο
ηήο θαξδηάο κνπ απμήζεθαλ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 12:41-50
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο,ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ν Πέηξνο είπε ζ' απηφλ: Κχξηε, ζε καο ιεο απηή ηελ παξαβνιή ή θαη ζε φινπο;
Καη ν Κχξηνο είπε: Πνηνο είλαη, ινηπφλ, ν πηζηφο νηθνλφκνο, θαη θξφληκνο, ηνλ νπνίν ν
θχξηφο ηνπ ζα ηνλ ηνπνζεηήζεη επάλσ ζηνπο ππεξέηεο ηνπ, γηα λα δίλεη ηε δηνξηζκέλε ηξνθή
ζηνλ αλάινγν θαηξφ; Μαθάξηνο ν δνχινο εθείλνο, πνπ, φηαλ έξζεη ν θχξηφο ηνπ, ζα ηνλ βξεη
λα πξάηηεη έηζη. αο δηαβεβαηψλσ, φηη ζα ηνλ θάλεη επηζηάηε επάλσ ζε φια ηα ππάξρνληά
ηνπ. Καη αλ ν δνχινο εθείλνο πεη κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ: Ο θχξηφο κνπ θαζπζηεξεί λάξζεη
θαη αξρίζεη λα δέξλεη ηνχο δνχινπο θαη ηηο δνχιεο, θαη λα ηξψεη θαη λα πίλεη θαη λα κεζάεη ν
θχξηνο εθείλνπ ηνχ δνχινπ ζάξζεη ζε εκέξα πνπ δελ πξνζκέλεη, θαη ζε ψξα πνπ δελ μέξεη
θαη ζα ηνλ απνρσξίζεη, θαη ζα βάιεη ην κέξνο ηνπ καδί κε ηνπο απίζηνπο. Καη εθείλνο ν
δνχινο, πνπ γλψξηζε ην ζέιεκα ηνπ θπξίνπ ηνπ, αιιά δελ εηνίκαζε νχηε έθαλε ζχκθσλα κε
ην ζέιεκά ηνπ, ζα δαξζεί πνιχ. Ώιιά, φπνηνο, ελψ δελ γλψξηζε, φκσο έπξαμε άμηα δαξκψλ,
ζα δαξζεί ιίγν. Καη ζε φπνηνλ δφζεθε πνιχ, πνιχ ζα δεηεζεί απ' απηφλ θαη ζε φπνηνλ είλαη
εκπηζηεπκέλν πνιχ, πεξηζζφηεξν ζα απαηηήζνπλ απ' απηφλ. Φσηηά ήξζα λα βάισ ζηε γε
θαη ηη ζέισ, αλ έρεη ήδε αλάςεη; Μάιηζηα, έλα βάπηηζκα έρσ λα βαπηηζηψ, θαη πψο
ζηελνρσξνχκαη κέρξηο φηνπ εθηειεζηεί;
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ΖΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Ζζαταο 2:3-11
Καη πνιινί ιανί, ζα πάλε, θαη ζα πνπλ: Βιάηε, θαη αο αλέβνπκε ζην βνπλφ ηνχ
Κπξίνπ, ζηνλ νίθν ηνχ Θενχ ηνχ Εαθψβ θαη ζα καο δηδάμεη ηνπο δξφκνπο ηνπ, θαη ζα
πεξπαηήζνπκε ζηα κνλνπάηηα ηνπ. Βπεηδή, απφ ηε ηψλ ζα βγεη λφκνο, θαη ιφγνο Κπξίνπ
απφ ηελ Εεξνπζαιήκ. θαη ζα θξίλεη αλάκεζα ζηα έζλε, θαη ζα ειέγμεη πνιινχο ιανχο θαη ζα
ζθπξειαηήζνπλ ηηο κάραηξέο ηνπο ζε πλία, θαη ηηο ιφγρεο ηνπο ζε δξεπάληα δελ ζα
ζεθψζνπλ κάραηξα, έζλνο ελάληηα ζε έζλνο, νχηε ζα κάζνπλ πιένλ ηνλ πφιεκν. Οίθνο ηνχ
Εαθψβ, ειάηε, θαη αο πεξπαηήζνπκε ζην θσο ηνχ Κπξίνπ. ΐέβαηα, εζχ εγθαηέιεηςεο ηνλ
ιαφ ζνπ, ηνλ νίθν ηνχ Εαθψβ, επεηδή γέκηζαλ απφ ηελ Ώλαηνιή, θαη έγηλαλ κάληεηο, φπσο νη
Φηιηζηαίνη, θαη ελψζεθαλ καδί κε ηα παηδηά ησλ αιινθχισλ. Καη ε γε ηνπο γέκηζε απφ
αζήκη θαη ρξπζάθη, θαη δελ ππάξρεη ηέινο ζηνπο ζεζαπξνχο ηνπο ε γε ηνπο γέκηζε θαη απφ
άινγα, θαη δελ ππάξρεη ηέινο ζηηο άκαμέο ηνπο. Καη ε γε ηνπο γέκηζε απφ είδσια
ιάηξεπζαλ ην θαηαζθεχαζκα ησλ ρεξηψλ ηνπο, εθείλν πνπ έθαλαλ ηα δάρηπιά ηνπο θαη ν
θνηλφο άλζξσπνο ππέθπςε, θαη ν κεγάινο ηαπεηλψζεθε· θαη δελ ζα ηνπο ζπγρσξήζεηο. Μπεο
κέζα ζηνλ βξάρν, θαη θξχςνπ ζην ρψκα, εμαηηίαο ηνχ θφβνπ ηνχ Κπξίνπ, θαη εμαηηίαο ηήο
δφμαο ηήο κεγαιεηφηεηάο ηνπ. Σα ππεξήθαλα κάηηα ηνχ αλζξψπνπ ζα ηαπεηλσζνχλ, θαη ε
έπαξζε ησλ αλζξψπσλ ζα ππνθχςεη θαη ν Κχξηνο, κφλνο, ζα πςσζεί θαηά ηελ εκέξα εθείλε.

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Ησήι 2:12-27
Καη ηψξα, γη' απηφ ν Κχξηνο ιέεη, επηζηξέςηε ζε κέλα απφ φιε ζαο ηελ θαξδηά, θαη
κε λεζηεία, θαη κε ζξήλν, θαη κε πέλζνο. Καη ζρίζηε ηελ θαξδηά ζαο, θαη φρη ηα ηκάηηά ζαο,
θαη επηζηξέςηε ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζαο επεηδή, είλαη ειεήκνλαο θαη νηθηίξκνλαο,
καθξφζπκνο θαη πνιπέιενο, θαη ν νπνίνο κεηακειείηαη γηα ην θαθφ. Πνηνο γλσξίδεη, αλ ζα
επηζηξέςεη θαη κεηακειεζεί, θαη αθήζεη πίζσ ηνπ επινγία, πξνζθνξά θαη ζπνλδή ζηνλ
Κχξην ηνλ Θεφ καο; αιπίζηε ζάιπηγγα ζηε ηψλ, αγηάζηε λεζηεία, θεξχμηε επίζεκε
ζχλαμε. πγθεληξψζηε ηνλ ιαφ, αγηάζηε ηε ζχλαμε, ζπγθεληξψζηε ηνχο πξεζβχηεξνπο,
ζπλαζξνίζηε ηα λήπηα, θη απηά πνπ ζειάδνπλ καζηνχο αο βγεη έμσ ν γακπξφο απφ ηνλ
θνηηψλα ηνπ, θαη ε λχθε απφ ηνλ ζάιακφ ηεο. Ώο θιάςνπλ νη ηεξείο, νη ιεηηνπξγνί ηνχ
Κπξίνπ, αλάκεζα ζηε ζηνά θαη ην ζπζηαζηήξην, θη αο πνπλ: Λππήζνπ, Κχξηε, ηνλ ιαφ ζνπ,
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θαη κε δψζεηο ηελ θιεξνλνκηά ζνπ ζε φλεηδνο, ψζηε λα ηνπο θπξηεχζνπλ ηα έζλε γηαηί λα
πνπλ αλάκεζα ζηνπο ιανχο: Πνχ είλαη ν Θεφο ηνπο; Καη ν Κχξηνο ζα δεινηππήζεη γηα ηε
γε ηνπ, θαη ζα ιππεζεί ηνλ ιαφ ηνπ. Ναη, ν Κχξηνο ζα απαληήζεη, θαη ζα πεη ζηνλ ιαφ ηνπ:
Αέζηε, εγψ ζα ζηείισ ζε ζαο ην ζηηάξη, θαη ην θξαζί, θαη ην ιάδη, θαη ζα γεκίζεηε απ' απηά
θαη δελ ζα ζαο μαλαθάλσ φλεηδνο αλάκεζα ζηα έζλε. Ώιιά, ζα απνκαθξχλσ απφ ζαο ηνλ
πνιέκην απφ ηνλ βνξξά, θαη ζα ηνλ εμψζσ ζε άλπδξε θαη έξεκε γε, κε ην πξφζσπφ ηνπ
πξνο ηελ αλαηνιηθή ζάιαζζα, θαη ην πίζσ ηνπ κέξνο πξνο ηε δπηηθή ζάιαζζα, θαη ε
δπζσδία ηνπ ζα αλέβεη, θαη ε θαθή νζκή ηνπ ζα πςσζεί, επεηδή έπξαμε κεγάια. Με
θνβάζαη, γε ραίξε θαη επθξαίλνπ επεηδή, ν Κχξηνο ζα θάλεη κεγαιεία. Με ηξνκάδεηε,
θηήλε ηήο πεδηάδαο επεηδή, νη βνζθέο ηήο εξήκνπ βιαζηαίλνπλ, επεηδή, ην δέληξν θέξλεη ηνλ
θαξπφ ηνπ, ε ζπθηά θαη ε άκπεινο βγάδνπλ ηε δχλακή ηνπο. Καη, ηα παηδηά ηεο ηψλ,
ραίξεζηε, θαη επθξαίλεζηε ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζαο επεηδή, ζαο έδσζε ηελ πξψηκε βξνρή
έγθαηξα, θαη ζα βξέμεη ζε ζαο βξνρή πξψηκε θαη φςηκε, φπσο πξσηχηεξα. Καη ηα αιψληα ζα
γεκίζνπλ απφ ζηηάξη, θαη νη ιελνί ζα μερεηιίζνπλ απφ θξαζί θαη ιάδη. Καη ζα αλαπιεξψζσ
ζε ζαο ηα ρξφληα πνπ θαηέθαγε ε αθξίδα, ν βξνχρνο, θαη ε εξπζίβε, θαη ε θάκπηα, ην
κεγάιν κνπ ζηξάηεπκα, πνπ είρα ζηείιεη ελαληίνλ ζαο. Καη ζα θάηε άθζνλα, θαη ζα
ρνξηάζεηε, θαη ζα αηλέζεηε ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζαο πνπ έθαλε κε ζαο ζαπκάζηα
θαη ν ιαφο κνπ δελ ζα ληξνπηαζηεί ζηνλ αηψλα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 25:6,7
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θπκήζνπ, Κχξηε, ηνπο νηθηηξκνχο ζνπ, θαη ηα ειέε ζνπ, επεηδή είλαη απφ ηνλ αηψλα.
Σηο ακαξηίεο ηήο ληφηεο κνπ, θαη ηηο παξαβάζεηο κνπ, κε ηηο ζπκεζείο.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 6:24-34
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα ακήλ.
κσο, αιινίκνλν ζε ζαο ηνπο πινχζηνπο, επεηδή απνιαχζαηε ηελ παξεγνξηά ζαο.
Ώιινίκνλν ζε ζαο ηνπο ρνξηαζκέλνπο, επεηδή ζα πεηλάζεηε. Ώιινίκνλν ζε ζαο πνπ γειάηε

49

ηψξα, επεηδή ζα πελζήζεηε θαη ζα θιάςεηε. Ώιινίκνλν ζε ζαο, φηαλ φινη νη άλζξσπνη
κηιήζνπλ κε θαιά ιφγηα γηα ζαο επεηδή, έηζη έθαλαλ ζηνπο ςεπδνπξνθήηεο νη παηέξεο ηνπο.
Ώιιά, ζε ζαο πνπ αθνχηε, ιέσ: Να αγαπάηε ηνχο ερζξνχο ζαο λα αγαζνπνηείηε εθείλνπο πνπ
ζαο κηζνχλ λα επινγείηε εθείλνπο, πνπ ζαο θαηαξψληαη· θαη λα πξνζεχρεζηε γηα εθείλνπο
πνπ ζαο βιάπηνπλ. ' εθείλνλ πνπ ζε ρηππάεη επάλσ ζην έλα ζαγφλη, λα πξφζθεξέ ηνπ θαη
ην άιιν, θαη απφ εθείλνλ πνπ αθαηξεί ην ηκάηηφ ζνπ, κε εκπνδίζεηο θαη ηνλ ρηηψλα. ε
θαζέλαλ πνπ δεηάεη απφ ζέλα, δίλε θαη απφ εθείλνλ πνπ αθαηξεί ηα δηθά ζνπ, κε απαηηείο.
Καη θαζψο ζέιεηε νη άλζξσπνη λα θάλνπλ ζε ζαο, θη εζείο λα θάλεηε ηα ίδηα ζ' απηνχο. Καη
αλ αγαπάηε εθείλνπο πνπ ζαο αγαπνχλ, πνηα ράξε νθείιεηαη ζε ζαο; Βπεηδή, θαη νη
ακαξησινί αγαπνχλ εθείλνπο πνπ ηνπο αγαπνχλ. Καη αλ αγαζνπνηείηε εθείλνπο πνπ ζαο
αγαζνπνηνχλ, πνηα ράξε νθείιεηαη ζε ζαο; Βπεηδή, θαη νη ακαξησινί θάλνπλ ην ίδην. Καη αλ
δαλείδεηε ζ' εθείλνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ειπίδεηε λα πάξεηε μαλά, πνηα ράξε νθείιεηαη ζε
ζαο; Βπεηδή, θαη νη ακαξησινί δαλείδνπλ ζε ακαξησινχο, γηα λα πάξνπλ πάιη ηα ίζα.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηόιε ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 14:19-23 , 15:1-7
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
εηλαη καδί καο ακήλ.
Βπνκέλσο, ινηπφλ, αο δεηάκε εθείλα πνπ είλαη γηα ηελ εηξήλε, θαη εθείλα πνπ είλαη
γηα ηελ νηθνδνκή ηνχ ελφο γηα ηνλ άιινλ. Με θαηαζηξέθεηο ην έξγν ηνχ Θενχ εμαηηίαο
θάπνηνπ θαγεηνχ. ια κελ είλαη θαζαξά φκσο, είλαη θαθφ ζηνλ άλζξσπν πνπ ηξψεη κε
ζθάλδαιν. Βίλαη θαιφ ην λα κε θαο θξέαο νχηε λα πηεηο θξαζί νχηε λα πξάμεηο θάηη ζην
νπνίν ζθνληάθηεη ν αδειθφο ζνπ ή ζθαλδαιίδεηαη ή αζζελεί. Βζχ έρεηο πίζηε έρε ηελ κέζα
ζνπ, κπξνζηά ζηνλ Θεφ καθάξηνο είλαη εθείλνο πνπ δελ θαηαθξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζ' εθείλν
πνπ απνδέρεηαη. πνηνο, φκσο, ακθηβάιιεη, αλ θάεη, θαηαθξίλεηαη επεηδή, δελ ηξψεη απφ
πίζηε· θαη θάζε ηη πνπ δελ γίλεηαη απφ πίζηε, είλαη ακαξηία. Οθείινπκε, κάιηζηα, εκείο νη
δπλαηνί λα βαζηάδνπκε ηα αζζελήκαηα ησλ αδπλάησλ, θαη λα κε αξέζνπκε ζηνλ εαπηφ καο
αιιά, θάζε έλαο απφ καο αο αξέζεη ζηνλ πιεζίνλ γηα ην θαιφ πξνο νηθνδνκή. Αεδνκέλνπ
φηη, θαη ν Υξηζηφο δελ άξεζε ζηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά φπσο είλαη γξακκέλν: «Οη νλεηδηζκνί,
απηψλ πνπ νλείδηδαλ εζέλα, έπεζαλ επάλσ κνπ». Βπεηδή, φζα γξάθηεθαλ απφ πξηλ,
γξάθηεθαλ απφ πξηλ γηα ηε δηθή καο δηδαζθαιία, γηα λα έρνπκε ηελ ειπίδα κε ηελ ππνκνλή
θαη ηελ παξεγνξία ησλ γξαθψλ. Καη ν Θεφο ηήο ππνκνλήο θαη ηεο παξεγνξίαο είζε λα ζαο
δψζεη λα θξνλείηε ην ίδην κεηαμχ ζαο ζχκθσλα κε ην ζέιεκα ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ γηα λα
δνμάδεηε κε κηα ςπρή, κε έλα ζηφκα, ηνλ Θεφ θαη Παηέξα ηνχ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ.
Γη' απηφ, πξνζδέρεζηε ν έλαο ηνλ άιινλ, φπσο θαη ν Υξηζηφο πξνζδέρζεθε εκάο πξνο δφμαλ
ηνχ Θενχ. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε καο παηέξεο θαη αδέξθηα ακήλ.
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Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Β’ 1:4-11
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Αηακέζνπ ησλ νπνίσλ δσξήζεθαλ ζε καο νη πην κεγάιεο θαη πνιχηηκεο ππνζρέζεηο,
ψζηε δηακέζνπ απηψλ λα γίλεηε θνηλσλνί ζείαο θχζεο, έρνληαο απνθχγεη ηε δηαθζνξά, πνπ
ππάξρεη κέζα ζηνλ θφζκν,δηακέζνπ ηήο επηζπκίαο. Καη αθξηβψο δε γη' απηφ, αθνχ
θαηαβάιεηε θάζε επηκέιεηα, πξνζζέζηε ζηελ πίζηε ζαο ηελ αξεηή, ζηελ αξεηή δε ηε γλψζε,
θαη ζηε γλψζε ηελ εγθξάηεηα, ζηελ εγθξάηεηα δε ηελ ππνκνλή, θαη ζηελ ππνκνλή ηελ
επζέβεηα,ζηελ επζέβεηα δε ηε θηιαδειθία, θαη ζηε θηιαδειθία ηελ αγάπε. Βπεηδή, αλ φια
απηά ππάξρνπλ ζε ζαο θαη πεξηζζεχνπλ, ζαο θάλνπλ φρη αξγνχο νχηε άθαξπνπο ζηελ
επίγλσζε ηνπ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ. Βπεηδή, ζε φπνηνλ απηά δελ ππάξρνπλ, είλαη
ηπθιφο, είλαη κχσπαο, θαη ιεζκφλεζε ηνλ θαζαξηζκφ ησλ παιηψλ ηνπ ακαξηηψλ. Γη' απηφ,
αδειθνί, επηκειεζείηε πεξηζζφηεξν λα θάλεηε βέβαηε ηελ θιήζε θαη ηελ εθινγή ζαο
θαζφζνλ, θάλνληαο απηά, δελ ζα θηαίμεηε πνηέ. Βπεηδή, έηζη ζα ζαο δνζεί θαηά πινχζην
ηξφπν ε είζνδνο ζηελ αηψληα βαζηιεία ηνχ Κπξίνπ καο θαη σηήξα Εεζνχ Υξηζηνχ. Μελ

αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 10:9-20
Ώπφ ηηο Πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη ηελ επφκελε εκέξα, ελψ εθείλνη νδνηπνξνχζαλ θαη πιεζίαδαλ ζηελ πφιε, ν
Πέηξνο, γχξσ ζηελ έθηε ψξα, αλέβεθε ζηελ ηαξάηζα γηα λα πξνζεπρεζεί. Καη θαζψο
πείλαζε, ήζειε λα θάεη, θαη ελψ εηνίκαδαλ, ήξζε επάλσ ηνπ έθζηαζε θαη βιέπεη αλνηγκέλνλ
ηνλ νπξαλφ, θαη θάπνην ζθεχνο λα θαηεβαίλεη ζαλ έλα κεγάιν ζεληφλη, πνπ ήηαλ δεκέλν απφ
ηηο ηέζζεξηο άθξεο, θαη ην θαηέβαδαλ επάλσ ζηε γε κέζα ζ' απηφ ππήξραλ φια ηα ηεηξάπνδα
ηεο γεο, θαη ηα ζεξία, θαη ηα εξπεηά, θαη ηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ. Καη έγηλε κηα θσλή πξνο
απηφλ: Πέηξν, αθνχ ζεθσζείο, ζθάμε θαη θάε. Καη ν Πέηξνο είπε: Με γέλνηην, Κχξηε
επεηδή, πνηέ δελ έθαγα θαλέλα βέβειν ή αθάζαξην. Καη μαλά, γηα δεχηεξε θνξά, έγηλε ζ'
απηφλ κηα θσλή: ζα ν Θεφο θαζάξηζε, εζχ κε ηα ιεο βέβεια. Καη ηνχην έγηλε ηξεηο θνξέο
θαη ην ζθεχνο αλαιήθζεθε πάιη ζηνλ νπξαλφ. Καη ελψ ν Πέηξνο ήηαλ κέζα ηνπ ζε απνξία,
ηη ηάρα ζήκαηλε ην φξακα πνπ είδε, μάθλνπ, νη άλζξσπνη πνπ είραλ ζηαιεί απφ ηνλ
Κνξλήιην, αθνχ ξψηεζαλ θαη έκαζαλ ην ζπίηη ηνχ ίκσλα, έθηαζαλ ζηελ πχιε θαη
θσλάδνληαο, ξσηνχζαλ, αλ ν ίκσλαο, πνπ επνλνκαδφηαλ Πέηξνο, θηινμελείηαη εδψ. Καη
ελψ ν Πέηξνο ζπιινγηδφηαλ γηα ην φξακα, ην Πλεχκα είπε ζ' απηφλ: Αεο, ζε δεηνχλ ηξεηο
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άλζξσπνη θαζψο, ινηπφλ, ζεθσζείο, θαηέβα, θαη πήγαηλε καδί ηνπο, ρσξίο λα δηζηάδεηο
θαζφινπ, επεηδή εγψ ηνπο έζηεηια. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη,

δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ, εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 25:20,16
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Φχιαμε ηελ ςπρή κνπ, θαη ζψζε κε αο κε ληξνπηαζηψ, επεηδή έιπηζα ζε ζέλα.
Βπίβιεςε επάλσ κνπ, θαη ειέεζέ κε.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 6:35-38
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο,ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Βζείο, φκσο, λα αγαπάηε ηνχο ερζξνχο ζαο, θαη λα αγαζνπνηείηε, θαη λα δαλείδεηε,
ρσξίο λα ειπίδεηε ζε θακηά απνιαβή θαη ν κηζζφο ζαο ζα είλαη κεγάινο, θαη ζα είζηε γηνη
ηνχ Τςίζηνπ επεηδή, απηφο είλαη αγαζφο πξνο ηνπο αράξηζηνπο θαη πνλεξνχο. Να γίλεζηε,
ινηπφλ, ζπιαρληθνί, φπσο θαη ν Παηέξαο ζαο είλαη ζπιαρληθφο. Καη κε θξίλεηε, θαη δελ ζα
θξηζείηε θαη κε θαηαδηθάδεηε, θαη δελ ζα θαηαδηθαζηείηε ζπγρσξείηε, θαη ζα ζπγρσξεζείηε.
Αίλεηε, θαη ζα ζαο δνζεί θαιφ κέηξν, πηεζκέλν, θαη ζπγθαζηζκέλν θαη ππεξμερεηιηδφκελν ζα
δψζνπλ ζηνλ θφξθν ζαο επεηδή, κε ην ίδην κέηξν κε ην νπνίν κεηξάηε, ζα αληηκεηξεζεί ζε
ζαο.
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ΖΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΖ ΑΠΟ ΣΖ ΠΡΧΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Ζζαΐαο 2:11-19
Σα ππεξήθαλα κάηηα ηνχ αλζξψπνπ ζα ηαπεηλσζνχλ, θαη ε έπαξζε ησλ αλζξψπσλ
ζα ππνθχςεη θαη ν Κχξηνο, κφλνο, ζα πςσζεί θαηά ηελ εκέξα εθείλε. Βπεηδή, ε εκέξα ηνχ
Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ ζάξζεη επάλσ ζε θάζε αιαδφλα θαη ππεξήθαλν, θη επάλσ ζε θάζε
πςσκέλνλ θαη ζα ηαπεηλσζεί θη επάλσ ζε φινπο ηνχο θέδξνπο ηνχ Ληβάλνπ, ηνπο ςεινχο
θαη ππεξήθαλνπο, θη επάλσ ζε φιεο ηηο βειαληδηέο ηήο ΐαζάλ,θη επάλσ ζε φια ηα ςειά
βνπλά, θη επάλσ ζε θάζε ςειφλ πχξγν, θη επάλσ ζε θάζε πεξηθξαγκέλν ηείρνο, θη επάλσ ζε
φια ηα πινία ηήο Θαξζείο, θη επάλσ ζε φια ηα εδνληθά ζεάκαηα. Καη ην χςνο ηνχ
αλζξψπνπ ζα ππνθχςεη, θαη ε ππεξεθάλεηα ησλ αλζξψπσλ ζα ηαπεηλσζεί θαη ν Κχξηνο,
κφλνο, ζα πςσζεί θαηά ηελ εκέξα εθείλε. Καη ηα είδσια ζα θαηαζηξαθνχλ νινθιεξσηηθά.
Κη απηνί ζα κπνπλ κέζα ζηα ζπήιαηα ησλ βξάρσλ, θαη ζηηο ηξχπεο ηήο γεο, εμαηηίαο ηνχ
θφβνπ ηνχ Κπξίνπ, θαη εμαηηίαο ηήο δφμαο ηήο κεγαιεηφηεηάο ηνπ, φηαλ ζεθσζεί γηα λα
θινλίζεη ηε γε. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Εαραξίαο 8:18-23
Καη έγηλε ζε κέλα ιφγνο ηνχ Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ, ιέγνληαο: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο
ησλ δπλάκεσλ: Δ λεζηεία ηνχ ηέηαξηνπ κήλα, θαη ε λεζηεία ηνχ πέκπηνπ, θαη ε λεζηεία ηνχ
έβδνκνπ, θαη ε λεζηεία ηνχ δέθαηνπ, ζα είλαη ζηνλ νίθν Ενχδα κε ραξά θαη κε επθξνζχλε,
θαη κε εχζπκεο γηνξηέο γη' απηφ, αγαπάηε ηελ αιήζεηα θαη ηελ εηξήλε. Έηζη ιέεη ν Κχξηνο
ησλ δπλάκεσλ: Βπηπιένλ, ζάξζνπλ ιανί, θη απηνί πνπ θαηνηθνχλ ζε πνιιέο πφιεηο θαη νη
θάηνηθνη ηεο κηαο ζα πάλε ζηελ άιιε, ιέγνληαο: Ώο πάκε ζπεχδνληαο γηα λα εμηιεψζνπκε ην
πξφζσπν ηνπ Κπξίνπ, θαη λα εθδεηήζνπκε ηνλ Κχξην ησλ δπλάκεσλ ζα πάσ θαη εγψ. Καη
πνιινί ιανί θαη ηζρπξά έζλε ζάξζνπλ γηα λα εθδεηήζνπλ ηνλ Κχξην ησλ δπλάκεσλ ζηελ
Εεξνπζαιήκ, θαη λα εμηιεψζνπλ ην πξφζσπν ηνπ Κπξίνπ. Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ησλ
δπλάκεσλ: Καηά ηηο εκέξεο εθείλεο δέθα άλδξεο απφ φιεο ηηο γιψζζεο ησλ εζλψλ ζα
πηάζνπλ ζθηρηά, λαη, ζα πηάζνπλ ζθηρηά ην θξάζπεδν ελφο Ενπδαίνπ, ιέγνληαο: Θα πάκε κε
ζαο επεηδή, αθνχζακε φηη ν Θεφο είλαη κε ζαο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 24:1, 2
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σνπ Κπξίνπ είλαη ε γε, θαη ην πιήξσκά ηεο ε νηθνπκέλε, θαη φζνη θαηνηθνχλ ζ'
απηή. Βπεηδή, απηφο ηε ζεκειίσζε επάλσ ζηηο ζάιαζζεο, θαη ηε ζηεξέσζε επάλσ ζηα
πνηάκηα.

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

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξηλζίνπο Β’ 4:16-21,5:1-9
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Κνξηλζίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
αο παξαθαιψ, ινηπφλ, γίλεζηε κηκεηέο κνπ. Γη' απηφ έζηεηια ζε ζαο ηνλ Σηκφζεν,
πνπ είλαη παηδί κνπ, αγαπεηφ θαη πηζηφ, ελ Κπξίσ, ν νπνίνο ζα ζαο ζπκίζεη ηνπο δξφκνπο
κνπ, πνπ πεξπαηψ ελ Υξηζηψ, φπσο δηδάζθσ παληνχ, ζε θάζε εθθιεζία. Μεξηθνί, φκσο,
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ππεξεθαλεχζεθαλ, σζάλ εγψ λα κε επξφθεηην λάξζσ ζε ζαο φκσο, ζάξζσ ζε ζαο γξήγνξα,
αλ ν Κχξηνο ην ζειήζεη, θαη ζα γλσξίζσ φρη ηνλ ιφγν ησλ θνπζθσκέλσλ, αιιά ηε δχλακε.
Βπεηδή, ε βαζηιεία ηνχ Θενχ δελ είλαη κε ιφγν, αιιά κε δχλακε. Ση ζέιεηε; Νάξζσ ζε ζαο
κε ξάβδν ή κε αγάπε θαη πλεχκα πξαφηεη αο; Ώθνπγεηαη γεληθά φηη αλάκεζά ζαο ππάξρεη
πνξλεία, θαη ηέηνηνπ είδνπο πνξλεία, πνπ νχηε αλάκεζα ζηα έζλε δελ αλαθέξεηαη, ψζηε
θάπνηνο λα έρεη ηε γπλαίθα ηνχ παηέξα ηνπ. Κη εζείο είζηε θνπζθσκέλνη θαη δελ πελζήζαηε
κάιινλ, γηα λα εθδησρζεί απφ αλάκεζά ζαο απηφο πνπ έθαλε ηνχην ην έξγν; Βπεηδή, εγψ, σο
απψλ κε ην ζψκα, παξψλ φκσο κε ην πλεχκα, έθξηλα ήδε, ζαλ λα είκαη παξψλ, απηφλ πνπ κε
ηέηνηνλ ηξφπν ην έπξαμε απηφ, ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ, αθνχ
ζπγθεληξσζείηε εζείο, θαη ην δηθφ κνπ πλεχκα, καδί κε ηε δχλακε ηνπ Κπξίνπ καο Εεζνχ
Υξηζηνχ, λα παξαδψζεηε ηνλ άλζξσπν απηνχ ηνχ είδνπο ζηνλ ζαηαλά γηα φιεζξν ηεο
ζάξθαο, ψζηε ην πλεχκα ηνπ λα ζσζεί θαηά ηελ εκέξα ηνχ Κπξίνπ Εεζνχ. Αελ είλαη θαιφ ην
θαχρεκά ζαο δελ μέξεηε φηη ιίγε δχκε θάλεη έλδπκν νιφθιεξν ην θχξακα; Καζαξηζηείηε,
ινηπφλ, απφ ηελ παιηά δχκε, γηα λα είζηε λέν θχξακα, θαζψο είζηε άδπκνη επεηδή, ην δηθφ
καο Πάζρα, ζπζηάζηεθε γηα ράξε καο, ν Υξηζηφο. ζηε, αο γηνξηάδνπκε φρη κε δχκε παιηά
νχηε κε δχκε θαθίαο θαη πνλεξίαο, αιιά κε άδπκα εηιηθξίλεηαο, θαη αιήζεηαο. αο έγξαςα
ζηελ επηζηνιή, λα κε ζπλαλαζηξέθεζηε κε πφξλνπο. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη

ζε καο παηέξεο θαη αδέξθηα ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ησάλλνπ Α’ 1:8-10 , 2:1-11
Δ Βπηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώλ πνχκε φηη δελ έρνπκε ακαξηία, εμαπαηνχκε ηνλ εαπηφ καο θαη ε αιήζεηα δελ
ππάξρεη κέζα καο. Ώλ νκνινγνχκε ηηο ακαξηίεο καο, ν Θεφο είλαη πηζηφο θαη δίθαηνο ψζηε
λα ζπγρσξήζεη ζε καο ηηο ακαξηίεο, θαη λα καο θαζαξίζεη απφ θάζε αδηθία. Ώλ πνχκε φηη δελ
ακαξηήζακε, θάλνπκε απηφλ ςεχηε θαη ν ιφγνο ηνπ δελ ππάξρεη κέζα καο. Παηδάθηα κνπ,
απηά ζαο ηα γξάθσ, γηα λα κε ακαξηήζεηε αλ, φκσο, θάπνηνο ακαξηήζεη, έρνπκε παξάθιεην
πξνο ηνλ Παηέξα, ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ ηνλ Αίθαην. Κη απηφο είλαη κέζνλ εμηιαζκνχ γηα ηηο
ακαξηίεο καο θαη φρη κνλάρα γηα ηηο δηθέο καο, αιιά θαη γηα ηηο ακαξηίεο φινπ ηνχ θφζκνπ.
Καη κε ηνχην γλσξίδνπκε φηη ηνλ γλσξίζακε, αλ ηεξνχκε ηηο εληνιέο ηνπ. Βθείλνο πνπ ιέεη
φηη: Σνλ γλψξηζα, θαη δελ ηεξεί ηηο εληνιέο ηνπ, είλαη ςεχηεο, θαη κέζα ζ' απηφλ ε αιήζεηα
δελ ππάξρεη φπνηνο, φκσο, ηεξεί ηνλ ιφγν ηνπ, ε αγάπε ηνχ Θενχ κέζα ζ' απηφλ έθηαζε
πξαγκαηηθά ζε ηέιεην βαζκφ. Με ηνχην γλσξίδνπκε φηη βξηζθφκαζηε ζπλδεδεκέλνη κ' απηφλ.
πνηνο ιέεη φηη κέλεη ζ' απηφλ, νθείιεη, φπσο εθείλνο πεξπάηεζε, έηζη θη απηφο λα
πεξπαηάεη. Ώδειθνί, δελ ζαο γξάθσ θαηλνχξγηα εληνιή, αιιά παιηά εληνιή, πνπ είραηε απφ
ηελ αξρή ε παιηά εληνιή είλαη ν ιφγνο πνπ αθνχζαηε εμαξρήο. Πάιη θαηλνχξγηα εληνιή
γξάθσ ζε ζαο, απηφ πνπ είλαη αιεζηλφ ζ' απηφλ θαη ζε ζαο επεηδή, ην ζθνηάδη παξέξρεηαη,
θαη ην αιεζηλφ θσο ήδε θέγγεη. Βθείλνο πνπ ιέεη φηη είλαη κέζα ζην θσο, αιιά κηζεί ηνλ
αδειθφ ηνπ, είλαη κέρξη ηψξα κέζα ζην ζθνηάδη. Βθείλνο πνπ αγαπάεη ηνλ αδειθφ ηνπ κέλεη
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κέζα ζην θσο, θαη ζθάλδαιν ζ' απηφλ δελ ππάξρεη. Βθείλνο, φκσο, πνπ κηζεί ηνλ αδειθφ ηνπ
είλαη κέζα ζην ζθνηάδη θαη πεξπαηάεη κέζα ζην ζθνηάδη, θαη δελ μέξεη πνχ πεγαίλεη, επεηδή
ην ζθνηάδη έρεη ηπθιψζεη ηα κάηηα ηνπ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε νζα είλαη ηνπ

θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην
ζέιεκα ηνπ ζενχ, ζα δήζεη αηψληα ακήλ
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 8:3-13
Ώπφ ηηο Πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ο δε αχινο θαθνπνηνχζε ηελ εθθιεζία, κπαίλνληαο ζε θάζε ζπίηη, θαη αθνχ
έζεξλε άλδξεο θαη γπλαίθεο, ηνπο παξέδηλε ζηε θπιαθή. Βθείλνη κελ, ινηπφλ, πνπ
δηαζπάξζεθαλ δηαπέξαζαλ ηνπο ηφπνπο, επαγγειηδφκελνη ηνλ ιφγν. Ο Αε Φίιηππνο, αθνχ
θαηέβεθε ζηελ πφιε ηήο ακάξεηαο, ηνπο θήξπηηε ηνλ Υξηζηφ. Καη ηα πιήζε σο κηα ςπρή
πξφζεραλ ζηα ιεγφκελα απφ ηνλ Φίιηππν, αθνχγνληαο θαη βιέπνληαο ηα ζαχκαηα πνπ έθαλε.
Βπεηδή, απφ πνιινχο, πνπ είραλ αθάζαξηα πλεχκαηα, απηά έβγαηλαλ θσλάδνληαο κε δπλαηή
θσλή θαη πνιινί παξαιπηηθνί θαη ρσινί ζεξαπεχζεθαλ. Καη έγηλε κεγάιε ραξά ζ' εθείλε
ηελ πφιε. ηελ πφιε πξνυπήξρε θάπνηνο άλζξσπνο, πνπ νλνκαδφηαλ ίκσλαο, θάλνληαο
καγείεο, θαη εθπιήηηνληαο ηνλ ιαφ ηήο ακάξεηαο, ιέγνληαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φηη είλαη
θάπνηνο κεγάινο ζηνλ νπνίν φινη έδηλαλ πξνζνρή, απφ κηθξφλ κέρξη κεγάινλ, ιέγνληαο:
Ώπηφο είλαη ε κεγάιε δχλακε ηνπ Θενχ. Σνπ έδηλαλ, κάιηζηα, πξνζνρή επεηδή, γηα πνιχλ
θαηξφ, ηνπο είρε θαηαπιήμεη κε ηηο καγείεο. ηαλ, φκσο, πίζηεςαλ ζηνλ Φίιηππν, πνπ
επαγγειηδφηαλ ηα αλαθεξφκελα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ, θαη ην φλνκα ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ,
βαπηίδνληαλ θαη άλδξεο θαη γπλαίθεο. Καη ν ίδηνο ν ίκσλαο, κάιηζηα, πίζηεςε, θαη αθνχ
βαπηίζηεθε έκελε πάληνηε καδί κε ηνλ Φίιηππν, θαη ζσξψληαο ζεκεία θαη κεγάια ζαχκαηα
πνπ γίλνληαλ έκελε θαηάπιεθηνο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη,

δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ, εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 118:14,18
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Μάξθν
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Αχλακή κνπ θαη χκλνο κνπ είλαη ν Κχξηνο, θαη έγηλε ζε κέλα ζσηεξία. Ο Κχξηνο κε
παίδεπζε κε απζηεξφ ηξφπν, αιιά δελ κε παξέδσζε ζε ζάλαην.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 4:21-29
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ηνπο έιεγε: Μήπσο ην ιπρλάξη έξρεηαη γηα λα κπεη θάησ απφ ην κφδη ή θάησ
απφ ην θξεβάηη; ρη γηα λα κπεη επάλσ ζηνλ ιπρλνζηάηε; Βπεηδή, δελ ππάξρεη θάηη θξπθφ,
πνπ δελ ζα θαλεξσζεί νχηε έγηλε θάηη ζηα θξπθά, πνπ δελ ζάξζεη ζην θαλεξφ. πνηνο έρεη
απηηά γηα λα αθνχεη, αο αθνχεη. Καη ηνπο έιεγε: Πξνζέρεηε ηη αθνχηε κε φπνην κέηξν
κεηξάηε, ζα κεηξεζεί ζε ζαο, θαη ζε ζαο πνπ αθνχηε ζα γίλεη πξνζζήθε. Βπεηδή, φπνηνο
έρεη, ζα ηνπ δνζεί θαη φπνηνο δελ έρεη, θαη εθείλν πνπ έρεη, ζα αθαηξεζεί απ' απηφλ. Καη
έιεγε: Έηζη είλαη ε βαζηιεία ηνχ Θενχ, σζάλ έλαο άλζξσπνο λα έρεη ξίμεη ηνλ ζπφξν επάλσ
ζηε γε, θαη θνηκάηαη θαη ζεθψλεηαη λχρηα θαη εκέξα θαη ν ζπφξνο βιαζηάλεη, θαη απμάλεη,
κε ηξφπν πνπ απηφο δελ μέξεη. Βπεηδή, ε γε απφ κφλε ηεο θαξπνθνξεί, πξψηα ρνξηάξη,
έπεηηα ζηάρπ, έπεηηα πιήξεο ζηηάξη κέζα ζην ζηάρπ. Καη φηαλ ν θαξπφο σξηκάζεη, ακέζσο
ζηέιλεη ην δξεπάλη, επεηδή ήξζε ν ζεξηζκφο.

ΖΜΔΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Γεπηεξνλόκηνλ 6:3-25 , 7:1-26
Άθνπζε, ινηπφλ, Εζξαήι, θαη πξφζερε λα ηα θάλεηο απηά, γηα λα επεκεξείο, θαη γηα
λα πιεζχλεηε ππεξβνιηθά, θαζψο ν Κχξηνο ν Θεφο ησλ παηέξσλ ζνπ ππνζρέζεθε ζε ζέλα,
ζηε γε πνπ ξέεη γάια θαη κέιη. Άθνπ, Εζξαήι ν Κχξηνο ν Θεφο καο είλαη έλαο Κχξηνο. Καη
ζα αγαπάο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ κε νιφθιεξε ηελ θαξδηά ζνπ, θαη κε νιφθιεξε ηελ ςπρή
ζνπ, θαη κε νιφθιεξε ηε δχλακή ζνπ. Κη απηά ηα ιφγηα, πνπ εγψ ζήκεξα ζε πξνζηάδσ, ζα
είλαη ζηελ θαξδηά ζνπ θαη ζα ηα δηδάζθεηο κε επηκέιεηα ζηα παηδηά ζνπ, θαη ζα κηιάο γη'
απηά φηαλ θάζεζαη ζην ζπίηη ζνπ, φηαλ πεξπαηάο ζηνλ δξφκν, θαη φηαλ πιαγηάδεηο, θαη φηαλ
ζεθψλεζαη. Θα ηα δέζεηο γηα ζεκείν επάλσ ζην ρέξη ζνπ, θαη ζα είλαη σο πξνκεησπίδηα
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αλάκεζα ζηα κάηηα ζνπ. Καη ζα ηα γξάςεηο επάλσ ζηνπο παξαζηάηεο ηνχ ζπηηηνχ ζνπ, θη
επάλσ ζηηο πχιεο ζνπ. Καη φηαλ ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ζε θέξεη ζηε γε πνπ νξθίζηεθε
ζηνπο παηέξεο ζνπ, ζηνλ Ώβξαάκ, ζηνλ Εζαάθ, θαη ζηνλ Εαθψβ, γηα λα ζνπ δψζεη κεγάιεο
θαη θαιέο πφιεηο, πνπ δελ έθηηζεο, θαη ζπίηηα γεκάηα απφ φια ηα αγαζά, πνπ δελ γέκηζεο, θαη
πεγάδηα αλνηγκέλα, πνπ δελ άλνημεο, ακπειψλεο θαη ειαηψλεο, πνπ δελ θχηεςεο αθνχ θαο
θαη ρνξηάζεηο, πξφζερε ζηνλ εαπηφ ζνπ, κήπσο θαη ιεζκνλήζεηο ηνλ Κχξην, πνπ ζε έβγαιε
απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, απφ νίθν δνπιείαο. Σνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ ζα θνβάζαη, θη απηφλ
ζα ιαηξεχεηο, θαη ζην φλνκά ηνπ ζα νξθίδεζαη. Αελ ζα πάηε πίζσ απφ άιινπο ζενχο, απφ
ηνπο ζενχο ησλ εζλψλ, πνπ ζαο πεξηθπθιψλνπλ, (επεηδή, ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ είλαη
αλάκεζά ζνπ Θεφο δειφηππνο), γηα λα κε εμαθζεί ν ζπκφο ηνχ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ
ελαληίνλ ζνπ, θαη ζε εμνινζξεχζεη απφ ην πξφζσπν ηεο γεο. Αελ ζα πεηξάμεηε ηνλ Κχξην
ηνλ Θεφ ζαο, φπσο ηνλ πεηξάμαηε ζηε Μαζζά. Θα ηεξείηε ηηο εληνιέο ηνχ Κπξίνπ ηνχ Θενχ
ζαο κε επηκέιεηα, θαη ηα καξηχξηά ηνπ, θαη ηα δηαηάγκαηά ηνπ, πνπ πξφζηαμε ζε ζέλα. Καη
ζα θάλεηο ην επζχ θαη ην αγαζφ κπξνζηά ζηνλ Κχξην γηα λα επεκεξείο, θαη γηα λα κπεηο
κέζα, θαη λα θιεξνλνκήζεηο ηελ αγαζή γε, πνπ ν Κχξηνο νξθίζηεθε ζηνπο παηέξεο ζνπ γηα
λα εθδηψμεη φινπο ηνπο ερζξνχο ζνπ απφ κπξνζηά ζνπ, φπσο ν Κχξηνο κίιεζε. ηαλ
αξγφηεξα ν γηνο ζνπ ζα ζε ξσηήζεη, ιέγνληαο: Ση ζεκαίλνπλ ηα καξηχξηα, θαη ηα
δηαηάγκαηα, θαη νη θξίζεηο, πνπ ν Κχξηνο ν Θεφο καο πξφζηαμε ζε ζαο; Σφηε, ζα πεηο ζηνλ
γην ζνπ: Ήκαζηαλ δνχινη ηνχ Φαξαψ ζηελ Ώίγππην, θαη ν Κχξηνο καο έβγαιε απφ ηελ
Ώίγππην κε δπλαηφ ρέξη θαη ν Κχξηνο έδεημε ζεκεία θαη ηέξαηα, κεγάια θαη δεηλά, ελάληηα
ζηελ Ώίγππην, ελάληηα ζηνλ Φαξαψ, θαη ελάληηα ζην παιάηη ηνπ, κπξνζηά ζηα κάηηα καο θαη
καο έβγαιε απφ εθεί, γηα λα καο θέξεη κέζα, θαη λα καο δψζεη ηε γε, πνπ νξθίζηεθε ζηνπο
παηέξεο καο θαη ν Κχξηνο καο πξφζηαμε λα ηεξνχκε φια απηά ηα δηαηάγκαηα, λα θνβφκαζηε
ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ καο, γηα λα επεκεξνχκε πάληνηε, γηα λα καο δηαηεξεί δσληαλνχο, φπσο
ηε ζεκεξηλή εκέξα θαη ζα είλαη ζε καο δηθαηνζχλε, αλ πξνζέρνπκε λα εθηεινχκε φιεο απηέο
ηηο εληνιέο κπξνζηά ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ καο, θαζψο καο πξφζηαμε. Οηαλ ν Κχξηνο ν Θεφο
ζνπ ζε θέξεη ζηε γε, ζηελ νπνία πεγαίλεηο γηα λα ηελ θιεξνλνκήζεηο, θαη εθδηψμεη απφ
κπξνζηά ζνπ πνιιά έζλε, ηνπο Υεηηαίνπο, θαη ηνπο Γεξγεζαίνπο, θαη ηνπο Ώκνξξαίνπο, θαη
ηνπο Υαλαλαίνπο, θαη ηνπο Φεξεδαίνπο, θαη ηνπο Βπαίνπο, θαη ηνπο Εεβνπζαίνπο, επηά έζλε
κεγαιχηεξα θαη δπλαηφηεξα απφ ζέλα θαη φηαλ ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ηνχο παξαδψζεη
κπξνζηά ζνπ, ζα ηνπο παηάμεηο ζα ηνπο εμνινζξεχζεηο θαηά θξάηνο δελ ζα θάλεηο ζπλζήθε
καδί ηνπο νχηε ζα δείμεηο ζ' απηνχο έιενο νχηε ζα ζπκπεζεξέςεηο καδί ηνπο ηε ζπγαηέξα ζνπ
δελ ζα δψζεηο ζηνλ γην ηνπ νχηε ηε ζπγαηέξα ηνπ ζα πάξεηο ζηνλ γην ζνπ επεηδή, ζα
απνπιαλήζνπλ ηνπο γηνπο ζνπ απφ κέλα, θαη ζα ιαηξεχνπλ άιινπο ζενχο θαη ε νξγή ηνχ
Κπξίνπ ζα εμαθζεί ελαληίνλ ζαο, θη ακέζσο ζα ζε εμνινζξεχζεη. Ώιιά, έηζη ζα θάλεηε ζ'
απηνχο ηνπο βσκνχο ηνπο ζα ηνπο θαηαζηξέςεηε, θαη ηα αγάικαηά ηνπο ζα ηα ζπληξίςεηε,
θαη ηα άιζε ηνπο ζα ηα θαηαθφςεηε, θαη ηα γιππηά ηνπο ζα ηα θάςεηε κε θσηηά επεηδή, εζχ
είζαη άγηνο ιαφο ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ζε έθιεμε γηα λα είζαη ζ'
απηφλ εθιεθηφο ιαφο, απφ φινπο ηνχο ιανχο, πνπ είλαη επάλσ ζην πξφζσπν ηεο γεο. Αελ
ζαο πξνηίκεζε ν Κχξηνο νχηε ζαο δηάιεμε, επεηδή είζηε πνιππιεζέζηεξνη απφ φια ηα έζλε
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δεδνκέλνπ φηη, εζείο είζηε νη πην ιίγνη ζε αξηζκφ απφ φια ηα έζλε αιι' επεηδή ν Κχξηνο ζαο
αγάπεζε θαη γηα λα θπιάμεη ηνλ φξθν πνπ νξθίζηεθε ζηνπο παηέξεο ζαο, ν Κχξηνο ζαο
έβγαιε κε ρέξη δπλαηφ, θαη ζαο ιχηξσζε απφ ηνλ νίθν ηήο δνπιείαο, απφ ην ρέξη ηνχ Φαξαψ,
ηνπ βαζηιηά ηήο Ώηγχπηνπ. Γλψξηζε, ινηπφλ, φηη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ, απηφο είλαη ν Θεφο, ν
πηζηφο Θεφο, πνπ θπιάηηεη ηε δηαζήθε θαη ην έιενο ζ' εθείλνπο πνπ ηνλ αγαπνχλ θαη ηεξνχλ
ηηο εληνιέο ηνπ, ζε 1.000 γελεέο θαη πνπ αληαπνδίδεη ελάληηα ζην πξφζσπφ ηνπο ζ' εθείλνπο
πνπ ηνλ κηζνχλ, γηα λα ηνπο εμνινζξεχζεη δελ ζα βξαδχλεη ζ' εθείλνλ πνπ ηνλ κηζεί ζα θάλεη
ζ' απηφλ αληαπφδνζε ελάληηα ζην πξφζσπφ ηνπ. Να ηεξείο, ινηπφλ, ηηο εληνιέο, θαη ηα
δηαηάγκαηα, θαη ηηο θξίζεηο, πνπ εγψ ζήκεξα ζε πξνζηάδσ γηα λα ηηο εθηειείο. Καη αλ
αθνχηε ηηο θξίζεηο απηέο, θαη ηηο ηεξείηε θαη ηηο εθηειείηε, ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ζα θπιάμεη
ζε ζέλα ηε δηαζήθε θαη ην έιενο, πνπ νξθίζηεθε ζηνπο παηέξεο ζνπ θαη ζα ζε αγαπήζεη, θαη
ζα ζε επινγήζεη, θαη ζα ζε πιεζχλεη θαη ζα επινγήζεη ηνλ θαξπφ ηήο θνηιηάο ζνπ, θαη ηνλ
θαξπφ ηήο γεο ζνπ, ην ζηηάξη ζνπ, θαη ην θξαζί ζνπ, θαη ην ιάδη ζνπ, ηηο αγέιεο ησλ βνδηψλ
ζνπ, θαη ηα θνπάδηα ησλ πξνβάησλ ζνπ, ζηε γε πνπ νξθίζηεθε ζηνπο παηέξεο ζνπ λα δψζεη
ζε ζέλα. Θα είζαη επινγεκέλνο πεξηζζφηεξν απφ φια ηα έζλε άγνλε ή ζηείξα δελ ζα
ππάξρεη ζε ζέλα ή ζηα θηήλε ζνπ. Καη ν Κχξηνο ζα αθαηξέζεη απφ ζέλα θάζε αζζέλεηα, θαη
δελ ζα βάιεη επάλσ ζνπ θακηά απφ ηηο θαθέο λφζνπο ηήο Ώηγχπηνπ, πνπ γλσξίδεηο αιιά, ζα
ηηο βάιεη επάλσ ζε φινπο εθείλνπο πνπ ζε κηζνχλ. Καη ζα εμνινζξεχζεηο φια ηα έζλε, πνπ ν
Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ζα παξαδψζεη ζε ζέλα ην κάηη ζνπ δελ ζα ζπιαρληζηεί γη' απηνχο· νχηε
ζα ιαηξεχζεηο ηνπο ζενχο ηνπο επεηδή, απηφ ζα γίλεη ζε ζέλα παγίδα. Ώλ, φκσο, πεηο ζηελ
θαξδηά ζνπ, ηα έζλε απηά είλαη πεξηζζφηεξν πνιπάξηζκα απφ κέλα πψο κπνξψ λα ηα
δηψμσ; Με ηνπο θνβεζείο· λα ζπκάζαη θαιά ηη έθαλε ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ζηνλ Φαξαψ,
θαη ζε νιφθιεξε ηελ Ώίγππην ηνπο κεγάινπο πεηξαζκνχο πνπ είδαλ ηα κάηηα ζνπ, θαη ηα
ζεκεία, θαη ηα ηέξαηα, θαη ην δπλαηφ ρέξη, θαη ηνλ απισκέλν βξαρίνλα, κε ηα νπνία ν
Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ζε έβγαιε έηζη ζα θάλεη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ζε φια ηα έζλε πνπ εζχ
θνβάζαη. Κη αθφκα, ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ζα ζηείιεη ζ' απηνχο ηηο ζθήθεο, κέρξηο φηνπ
εμνινζξεπηνχλ, φζνη ελαπνιείθζεθαλ θαη θξχβνληαλ απφ ην πξφζσπφ ζνπ. Αελ ζα
ηξνκάμεηο απφ ην πξφζσπφ ηνπο επεηδή, ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ είλαη αλάκεζά ζνπ, Θεφο
κεγάινο θαη θνβεξφο. Καη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ζα εμαιείςεη εθείλα ηα έζλε απφ κπξνζηά
ζνπ ιίγν ιίγν δελ κπνξείο λα ηνπο αθαλίζεηο ακέζσο, γηα λα κε πιεζχλνπλ ελαληίνλ ζνπ ηα
ζεξία ηνπ ρσξαθηνχ. Ώιι' ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ζα ηνπο παξαδψζεη κπξνζηά ζνπ, θαη ζα
ηνπο θζείξεη κε κεγάιε θζνξά, κέρξηο φηνπ εμνινζξεπηνχλ. Καη ζα παξαδψζεη ζην ρέξη ζνπ
ηνπο βαζηιηάδεο ηνπο, θαη ζα εμαιείςεηο ην φλνκά ηνπο θάησ απφ ηνλ νπξαλφ θαλέλαο δελ
ζα κπνξέζεη λα ζηαζεί κπξνζηά ζνπ, κέρξηο φηνπ ηνπο εμνινζξεχζεηο. Σα γιππηά ησλ ζεψλ
ηνπο ζα ηα θάςεηε κε θσηηά δελ ζα επηζπκήζεηο ην αζήκη ηνπο ή ην ρξπζάθη πνπ είλαη
επάλσ ηνπο, νχηε ζα ην πάξεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ· γηα λα κε παγηδεπηείο ζ' απηφ επεηδή, είλαη
βδέιπγκα ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ. Καη δελ ζα θέξεηο βδέιπγκα ζην ζπίηη ζνπ, γηα λα κε
γίλεηο αλάζεκα, φπσο απηφ ζα ην απνζηξαθείο νινθιεξσηηθά, θαη ζα ην βδειπρζείο
νινθιεξσηηθά επεηδή, είλαη αλάζεκα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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Ζζαΐαο 3:1-14
Βπεηδή, δέζηε, ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ, ζα αθαηξέζεη απφ ηελ Εεξνπζαιήκ θαη απφ
ηνλ Ενχδα, θάζε ππνζηήξηγκα θαη βνήζεηα, νιφθιεξν ην ππνζηήξηγκα ηνπ ςσκηνχ, θαη
νιφθιεξν ην ππνζηήξηγκα ηνπ λεξνχ, θάζε ηζρπξφλ, θαη πνιεκηζηή, θξηηή, θαη πξνθήηε, θαη
ζπλεηφλ, θαη πξεζβχηεξν, πεληεθφληαξρν, θαη έληηκνλ, θαη ζχκβνπιν, θαη ζνθφλ ηερλίηε,
θαη ζπλεηφλ γνεηεπηή. Καη ζα δψζεη παηδάξηα γηα άξρνληέο ηνπο, θαη λήπηα ζα εμνπζηάδνπλ
πάλσ ηνπο. Καη ν ιαφο ζα θαηαδπλαζηεχεηαη, άλζξσπνο απφ άλζξσπν, θαη θάζε έλαο απφ
ηνλ πιεζίνλ ηνπ ην παηδί ζα θέξεηαη αιαδνληθά πξνο ηνλ γέξνληα, θαη ν πνηαπφο πξνο ηνλ
έληηκν. Ώλ θάπνηνο πηάζεη ηνλ αδειθφ ηνπ, απφ ην ζπίηη ηνχ παηέξα ηνπ, ιέγνληαο: Έρεηο
ηκάηην, γίλε αξρεγφο καο, θη απηφο ν αθαληζκφο αο είλαη θάησ απφ ην ρέξη ζνπ θαηά ηελ
εκέξα εθείλε, ζα νξθηζηεί, ιέγνληαο: Αελ ζα γίλσ ζεξαπεπηήο επεηδή, ζην ζπίηη κνπ δελ
ππάξρεη νχηε ςσκί νχηε ηκάηην κε κε θάλεηε αξρεγφ ηνχ ιανχ επεηδή, ε Εεξνπζαιήκ
αθαλίζηεθε, θαη ν Ενχδαο έπεζε, γηα ηνλ ιφγν φηη, ε γιψζζα ηνπο θαη ηα έξγα ηνπο είλαη
ελάληηα ζηνλ Κχξην, γηα λα παξνμχλνπλ ηα κάηηα ηήο δφμαο ηνπ. Δ φςε ηνχ πξνζψπνπ ηνπο
καξηπξεί ελαληίνλ ηνπο θαη θεξχηηνπλ ηελ ακαξηία ηνπο, φπσο ηα φδνκα δελ ηελ θξχβνπλ.
Ώιινίκνλν ζηελ ςπρή ηνπο! Βπεηδή, αληαπέδσζαλ θαθά ζηνλ εαπηφ ηνπο. Πείηε ζηνλ
δίθαην, φηη ζ' απηφλ ζα ππάξρεη θαιφ επεηδή, ζα θάεη ηνλ θαξπφ ησλ έξγσλ ηνπ. Ώιινίκνλν
ζηνλ άλνκν! ' απηφλ ζα ππάξρεη θαθφ· επεηδή, ζα ηνπ γίλεη ε αληαπφδνζε ησλ ρεξηψλ ηνπ.
Σνλ ιαφ κνπ, ηνλ θαηαδπλαζηεχνπλ παηδάξηα, θαη γπλαίθεο εμνπζηάδνπλ επάλσ ηνπ. Λαέ
κνπ, νη νδεγνί ζνπ ζε θάλνπλ λα πιαληέζαη, θαη θαηαζηξέθνπλ ηνλ δξφκν ησλ βεκάησλ ζνπ.
Ο Κχξηνο ζεθψλεηαη γηα λα δηθάζεη, θαη ζηέθεηαη γηα λα θξίλεη ηνχο ιανχο. Ο Κχξηνο ζα
κπεη ζε θξίζε κε ηνπο πξεζβχηεξνπο ηνπ ιανχ ηνπ, θαη κε ηνπο άξρνληέο ηνπ. Αφμα ζηελ

αγία Σξηάδα ακήλ.
ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 30:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα ζε κεγαιχλσ, Κχξηε επεηδή κε αλχςσζεο, θαη δελ χςσζεο ηνπο ερζξνχο κνπ
ελαληίνλ κνπ. Κχξηε, ν Θεφο κνπ, βφεζα ζε ζέλα, θαη κε ζεξάπεπζεο.
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Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 5:12-16
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ελψ βξηζθφηαλ ζε κηα απφ ηηο πφιεηο, λάζνπ, έλαο άλζξσπνο γεκάηνο ιέπξα
βιέπνληαο δε ηνλ Εεζνχ, έπεζε κε ην πξφζσπν ζηεγε, θαη ηνλ παξαθάιεζε, ιέγνληαο: Κχξηε,
αλ ζέιεηο, κπνξείο λα κε θαζαξίζεηο. Καη απιψλνληαο ην ρέξη, ηνλ άγγημε, θαη είπε: Θέισ,
λα θαζαξηζηείο. Κη ακέζσο ε ιέπξα έθπγε απ' απηφλ. Κη απηφο ηνχ παξήγγεηιε λα κε ην πεη
ζε θαλέλαλ αιιά, πήγαηλε, ηνπ ιέεη, θαη δείμε ηνλ εαπηφ ζνπ ζηνλ ηεξέα, θαη πξφζθεξε γηα
ηνλ θαζαξηζκφ ζνπ, φπσο έρεη πξνζηάμεη ν Μσπζήο, γηα καξηπξία ζ' απηνχο. Ώιιά, ε θήκε
γη' απηφλ απισλφηαλ αθφκα πεξηζζφηεξν θαη πνιιά πιήζε ζπγθεληξψλνληαλ, γηα λα ηνλ
αθνχλ, θαη λα ζεξαπεχνληαη δηακέζνπ απηνχ απφ ηηο αζζέλεηέο ηνπο. Ώπηφο, φκσο,
απνζπξφηαλ ζηηο εξεκηέο θαη πξνζεπρφηαλ.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 12:6-21
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Έρνληαο, κάιηζηα, δηάθνξα ραξίζκαηα, ζχκθσλα κε ηε ράξε πνπ δφζεθε ζε καο,
είηε πξνθεηεία, αο πξνθεηεχνπκε ζχκθσλα κε ηελ αλαινγία ηήο πίζηεο είηε δηαθνλία, αο
θαηαγηλφκαζηε ζηε δηαθνλία είηε θάπνηνο δηδάζθεη, αο θαηαγίλεηαη ζηε δηδαζθαιία είηε
θάπνηνο πξνηξέπεη, ζηελ πξνηξνπή απηφο πνπ κεηαδίδεη, αο κεηαδίδεη κε απιφηεηα ν
πξντζηάκελνο, αο πξντζηαηαη κε επηκέιεηα απηφο πνπ ειεεί, αο ειεεί κε πξφζραξε δηάζεζε.
Δ αγάπε αο είλαη αλππφθξηηε απνζηξέθεζηε ην πνλεξφ, πξνζθνιιάζηε ζην αγαζφ. Γίλεζηε
θηιφζηνξγνη ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ δηακέζνπ ηήο θηιαδειθίαο, πξνιαβαίλνληαο λα ηηκάηε ν
έλαο ηνλ άιινλ, ζηνλ δήιν, κε είζηε νθλεξνί ζην πλεχκα, λα πάιιεζηε απφ ζέξκε· ηνλ
Κχξην λα ππεξεηείηε σο δνχινη ζηελ ειπίδα, λα ραίξεζηε ζηε ζιίςε, λα ππνκέλεηε ζηελ
πξνζεπρή, λα πξνζθαξηείηε ζηηο αλάγθεο ησλ αγίσλ, λα έρεηε ζπκκεηνρή ηε θηινμελία λα
επηδηψθεηε. Βπινγείηε απηνχο πνπ ζαο θαηαδηψθνπλ επινγείηε, θαη κε θαηαξηέζηε.
Υαίξεζηε κ' απηνχο πνπ ραίξνληαη, θαη θιαίηε κ' απηνχο πνπ θιαίλε. Να έρεηε ην ίδην
θξφλεκα ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ κε πςεινθξνλείηε, αιιά ζπγθαηαβαίλεηε ζηνπο ηαπεηλνχο
κε θαληάδεζηε ηνπο εαπηνχο ζαο θξφληκνπο. ε θαλέλαλ κε αληαπνδίδεηε θαθφ αληί θαθνχ
πξνλνείηε ηα θαιά κπξνζηά ζε φινπο ηνχο αλζξψπνπο. Ώλ είλαη δπλαηφλ, φζνλ αθνξά ην
δηθφ ζαο κέξνο, εηξελεχεηε κε φινπο ηνχο αλζξψπνπο. Ώγαπεηνί, κε εθδηθείηε ηνλ εαπηφ
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ζαο αιιά, δψζηε ηφπν ζηελ νξγή επεηδή, είλαη γξακκέλν: «ε κέλα αλήθεη ε εθδίθεζε εγψ
ζα θάλσ αληαπφδνζε, ιέεη ν Κχξηνο». Ώλ, ινηπφλ, ν ερζξφο ζνπ πεηλάεη, δίλε ηνπ λα θάεη
αλ δηςάεη, δίλε ηνπ λα πηεη επεηδή, θάλνληαο απηφ, ζα επηζσξεχζεηο θάξβνπλα θσηηάο
επάλσ ζην θεθάιη ηνπ. Με ληθάζαη απφ ην θαθφ, αιιά λίθα ην θαθφ δηακέζνπ ηνχ αγαζνχ.

Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε καο παηέξεο θαη αδέξθηα ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ησάλλνπ Γ’ 1:1-15
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Πξεζβχηεξνο πξνο ηνλ Γάην, ηνλ αγαπεηφ, ηνλ νπνίν εγψ αγαπψ αιεζηλά.
Ώγαπεηέ, εχρνκαη ζε φια λα επνδψλεζαη θαη λα πγηαίλεηο, θαζψο επνδψλεηαη ε ςπρή ζνπ.
Βπεηδή, ράξεθα ππεξβνιηθά, πνπ έξρνληαη αδειθνί θαη δίλνπλ καξηπξία γηα ηελ πηζηφηεηά
ζνπ ζηελ αιήζεηα, θαζψο εζχ πεξπαηάο κέζα ζηελ αιήζεηα. Μεγαιχηεξε ραξά απ' απηφ δελ
έρσ, απφ ην λα αθνχσ φηη ηα δηθά κνπ παηδηά πεξπαηνχλ κέζα ζηελ αιήζεηα. Ώγαπεηέ,
θάλεηο έλα άμην έξγν πηζηνχ, ζε φ,ηη θάλεηο ζηνπο αδειθνχο θαη ζηνπο μέλνπο, νη νπνίνη
έδσζαλ καξηπξία κπξνζηά ζηελ εθθιεζία γηα ηελ αγάπε ζνπ ηνπο νπνίνπο ζα θάλεηο θαιά
λα ηνπο πξνπέκςεηο κε ηξφπνλ αληάμηνλ ηνπ Θενχ. Βπεηδή, γηα ράξε ηνχ νλφκαηφο ηνπ
βγήθαλ πξνο ηα έμσ, ρσξίο λα παίξλνπλ ηίπνηε απφ ηνπο Βζληθνχο. Βκείο, ινηπφλ,
νθείινπκε λα ππνδερφκαζηε απηνχ ηνχ είδνπο ηνχο αλζξψπνπο, γηα λα γηλφκαζηε ζπλεξγνί
ζηελ αιήζεηα. Έγξαςα ζηελ εθθιεζία αιιά, ν Αηνηξεθήο, πνπ αξέζθεηαη ζε πξσηεία
αλάκεζά ηνπο, δελ καο δέρεηαη γη' απηφ, φηαλ έξζσ ζα ηνπ ππελζπκίζσ ηα έξγα ηνπ, απηά
πνπ θάλεη, θιπαξψληαο ελαληίνλ καο κε πνλεξά ιφγηα θαη κε αξθνχκελνο ζ' απηά, νχηε
απηφο δέρεηαη ηνπο αδειθνχο, αιιά θη απηνχο πνπ ζέινπλ λα ηνπο δερζνχλ, ηνπο εκπνδίδεη,
θαη ηνπο βγάδεη έμσ απφ ηελ εθθιεζία. Ώγαπεηέ, κε κηκείζαη ην θαθφ, αιιά ην αγαζφ.
Ώπηφο πνπ πξάηηεη ην αγαζφ, είλαη απφ ηνλ Θεφ απηφο πνπ πξάηηεη ην θαθφ, δελ είδε ηνλ
Θεφ. Γηα ηνλ Αεκήηξην δίλεηαη θαιή καξηπξία απφ φινπο, θαη απφ ηελ ίδηα ηελ αιήζεηα θη
εκείο, φκσο, δίλνπκε καξηπξία, θαη μέξεηε φηη ε καξηπξία καο είλαη αιεζηλή. Πνιιά είρα λα
γξάθσ αιιά, δελ ζέισ λα ζνπ γξάςσ κε κειάλη θαη θάιακν ειπίδσ, φκσο, γξήγνξα λα ζε
δσ, θαη ζα κηιήζνπκε ζηφκα κε ζηφκα. Βηξήλε ζε ζέλα. ε ραηξεηνχλ νη θίινη. Υαηξέηα
ηνχο θίινπο έλαλ-έλαλ νλνκαζηηθά. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ

θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην
ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 2:42-47 , 3:1-9
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
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Καη έκελαλ ζηαζεξά ζηε δηδαζθαιία ησλ απνζηφισλ, θαη ζηελ θνηλσλία, θαη ζηελ
θνπή ηνχ άξηνπ θαη ζηηο πξνζεπρέο. Καη θάζε ςπρή ηελ θαηέιαβε θφβνο θαη δηακέζνπ ησλ
απνζηφισλ γίλνληαλ πνιιά ηέξαηα θαη ζεκεία. Καη φινη εθείλνη πνπ πίζηεπαλ ήζαλ καδί,
θαη είραλ ηα πάληα θνηλά θαη πνπινχζαλ ηα θηήκαηα θαη ηα ππάξρνληά ηνπο θαη ηα κνίξαδαλ
ζε φινπο, ζχκθσλα κε φ,ηη θάζε έλαο είρε αλάγθε. Καη θαζεκεξηλά έκελαλ ζηαζεξά σο κηα
ςπρή κέζα ζην ηεξφ, θαη έθνβαλ ηνλ άξην ζε ζπίηηα θαη έηξσγαλ καδί ηελ ηξνθή κε
αγαιιίαζε θαη απιφηεηα θαξδηάο, δνμνινγψληαο ηνλ Θεφ, θαη βξίζθνληαο ράξε κπξνζηά ζε
νιφθιεξν ηνλ ιαφ. Καη ν Κχξηνο πξφζζεηε θαζεκεξηλά ζηελ εθθιεζία απηνχο πνπ
ζψδνληαλ. Καη ν Πέηξνο θαη ν Εσάλλεο αλέβαηλαλ καδί ζην ηεξφ, θαηά ηελ έλαηε ψξα ηήο
πξνζεπρήο. Καη έλαο άλδξαο, πνπ ήηαλ ρσιφο απφ ηελ θνηιηά ηήο κεηέξαο ηνπ, βαζηαδφηαλ,
ηνλ νπνίν έβαδαλ θαζεκεξηλά θνληά ζηε ζχξα ηνχ ηεξνχ, πνπ ιεγφηαλ Χξαία, γηα λα δεηάεη
ειεεκνζχλε απφ εθείλνπο πνπ έκπαηλαλ κέζα ζην ηεξφ. Ώπηφο, βιέπνληαο ηνλ Πέηξν θαη
ηνλ Εσάλλε, πνπ επξφθεηην λα κπνπλ κέζα ζην ηεξφ, δεηνχζε λα πάξεη ειεεκνζχλε. Καη ν
Πέηξνο, καδί κε ηνλ Εσάλλε, αθνχ ηνλ αηέληζε, είπε: Κνίηαμε ζε καο. Καη εθείλνο ηνχο
θνίηαμε κε πξνζνρή, πξνζκέλνληαο λα πάξεη θάηη απ' απηνχο. Ο Πέηξνο, φκσο, είπε: Ώζήκη
θαη ρξπζάθη εγψ δελ έρσ αιιά, φ,ηη έρσ, απηφ ζνπ δίλσ: ην φλνκα ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ ηνχ
Ναδσξαίνπ, ζήθσ επάλσ θαη πεξπάηα. Κη αθνχ ηνλ έπηαζε απφ ην δεμί ρέξη, ηνλ ζήθσζε θη
ακέζσο ζηεξεψζεθαλ νη βάζεηο θαη ηα ζθπξά ησλ πνδηψλ ηνπ θαη αθνχ αλαπήδεζε,
ζηάζεθε φξζηνο θαη πεξπαηνχζε θαη κπήθε καδί ηνπο κέζα ζην ηεξφ, πεξπαηψληαο θαη
πεδψληαο θαη δνμάδνληαο ηνλ Θεφ. Καη ηνλ είδε νιφθιεξνο ν ιαφο λα πεξπαηάεη θαη λα
δνμάδεη ηνλ Θεφ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικνί 13:5,6
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βγψ, φκσο, ήιπηζα ζην έιεφο ζνπ ε θαξδηά κνπ ζα αγάιιεηαη ζηε ζσηεξία ζνπ. Θα
ςάιισ ζηνλ Κχξην, επεηδή κε αληάκεηςε. Καη ζα ςάιισ ζην φλνκα ηνπ χςηζηνπ Κπξίνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 11:1-10
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
63

Καη ελψ απηφο πξνζεπρφηαλ ζε θάπνηνλ ηφπν, θαζψο ζηακάηεζε, θάπνηνο απφ ηνπο
καζεηέο ηνπ, είπε ζ' απηφλ: Κχξηε, δίδαμέ καο λα πξνζεπρφκαζηε, φπσο θαη ν Εσάλλεο
δίδαμε ηνπο καζεηέο ηνπ. Καη ηνπο είπε: ηαλ πξνζεχρεζηε, λα ιέηε: Παηέξα καο, πνπ είζαη
ζηνπο νπξαλνχο, αο αγηαζηεί ην φλνκά ζνπ, αο έξζεη ε βαζηιεία ζνπ, αο γίλεη ην ζέιεκά ζνπ,
φπσο ζηνλ νπξαλφ, θη επάλσ ζηε γε. Σν θαζεκεξηλφ καο ςσκί δίλε ζε καο θάζε εκέξα. Καη
ζπγρψξεζε ζε καο ηηο ακαξηίεο καο επεηδή, θη εκείο ζπγρσξνχκε ζε θαζέλαλ πνπ ακαξηάλεη
ζ' εκάο θαη κε καο θέξεηο κέζα ζε πεηξαζκφ, αιιά ειεπζέξσζέ καο απφ ηνλ πνλεξφ. Καη
ηνπο είπε: Ώλ θάπνηνο απφ ζαο έρεη έλαλ θίιν, θαη πάεη ζ' απηφλ ηα κεζάλπρηα, θαη ηνπ πεη:
Φίιε, δάλεηζέ κνπ ηξία ςσκηά, επεηδή, ήξζε ζε κέλα έλαο θίινο κνπ απφ νδνηπνξία, θαη δελ
έρσ ηη λα βάισ κπξνζηά ηνπ θαη εθείλνο, απαληψληαο απφ κέζα, πεη: Με κε ελνριείο ε
πφξηα είλαη ήδε θιεηζκέλε, θαη ηα παηδηά είλαη καδί κνπ ζην θξεβάηη δελ κπνξψ λα ζεθσζψ
θαη λα ζνπ δψζσ. αο ιέσ: Καη αλ δελ ζεθσζεί θαη δελ ηνπ δψζεη, επεηδή είλαη θίινο ηνπ,
ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ αλαίδεηά ηνπ ζα ζεθσζεί θαη ζα ηνπ δψζεη φζα ρξεηάδεηαη. Καη εγψ ζαο
ιέσ: Γεηάηε, θαη ζα ζαο δνζεί ςάρλεηε, θαη ζα βξείηε θξνχεηε, θαη ζα ζαο αλνηρηεί. Βπεηδή,
θαζέλαο πνπ δεηάεη, παίξλεη θαη εθείλνο πνπ ςάρλεη, βξίζθεη θαη ζ' εθείλνλ πνπ θξνχεη, ζα
ηνπ αλνηρηεί.

ΖΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ
ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 119:57,58
ηαζείηε κε θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Μαηζαίν
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βζχ, Κχξηε, είζαη ε κεξίδα κνπ είπα λα θπιάμσ ηα ιφγηα ζνπ. Παξαθάιεζα ην
πξφζσπφ ζνπ κε φιε κνπ ηελ θαξδηά ειέεζέ κε ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 5:25-37
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
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Έια ζε εηξήλε κε ηνλ αληίδηθφ ζνπ γξήγνξα, ελφζσ είζαη καδί ηνπ θαζ' νδφλ κήπσο
θαη ν αληίδηθνο ζε παξαδψζεη ζηνλ θξηηή, θαη ν θξηηήο ζηνλ ππεξέηε, θαη ξηρηείο ζε θπιαθή.
ε δηαβεβαηψλσ: Αελ ζα βγεηο απφ εθεί, κέρξηο φηνπ απνδψζεηο θαη ην έζραην ιεπηφ.
Ώθνχζαηε φηη εηπψζεθε ζηνπο αξραίνπο: «Με κνηρεχζεηο». Βγψ, φκσο, ζαο ιέσ, φηη
θαζέλαο πνπ θνηηάδεη κηα γπλαίθα γηα λα ηελ επηζπκήζεη, δηέπξαμε ήδε κνηρεία κέζα ζηελ
θαξδηά ηνπ. Καη αλ ην δεμί ζνπ κάηη ζε ζθαλδαιίδεη, βγάι' ην, θαη πέηαμέ ην απφ ζέλα
επεηδή, ζε ζπκθέξεη λα ραζεί έλα απφ ηα κέιε ζνπ, θαη λα κε ξηρηεί νιφθιεξν ην ζψκα ζνπ
ζηε γέελλα. Καη αλ ην δεμί ζνπ ρέξη ζε ζθαλδαιίδεη, θφς' ην, θαη πέηαμέ ην απφ ζέλα επεηδή,
ζε ζπκθέξεη λα ραζεί έλα απφ ηα κέιε ζνπ, θαη λα κε ξηρηεί νιφθιεξν ην ζψκα ζνπ ζηε
γέελλα. Βπηπιένλ ζ' απηά, έρεη εηπσζεί φηη, φπνηνο ρσξίζεη ηε γπλαίθα ηνπ, αο ηεο δψζεη
δηαδχγην. Βγψ, φκσο, ζαο ιέσ φηη, φπνηνο ρσξίζεη ηε γπλαίθα ηνπ, εθηφο γηα ιφγν πνξλείαο,
ηελ θάλεη λα δηαπξάηηεη κνηρεία θαη φπνηνο πάξεη ρσξηζκέλε γπλαίθα, γίλεηαη κνηρφο. Πάιη
αθνχζαηε φηη εηπψζεθε ζηνπο αξραίνπο: Με γίλεηο επίνξθνο, αιιά εθπιήξσζε ηνπο φξθνπο
ζνπ πξνο ηνλ Κχξην. Βγψ, φκσο, ζαο ιέσ, λα κε νξθηζηείηε θαζφινπ νχηε ζηνλ νπξαλφ,
επεηδή είλαη ζξφλνο ηνχ Θενχ νχηε ζηε γε, επεηδή είλαη ππνπφδην ησλ πνδηψλ ηνπ νχηε ζηα
Εεξνζφιπκα, επεηδή είλαη πφιε ηνχ κεγάινπ βαζηιηά νχηε ζην θεθάιη ζνπ λα νξθηζηείο,
επεηδή δελ κπνξείο λα θάλεηο κηα ηξίρα άζπξε ή καχξε. Ώιιά, ν ιφγνο ζαο αο είλαη: Ναη,
λαη. ρη, φρη· κάιηζηα, ην πεξηζζφηεξν απ' απηά, είλαη απφ ηνλ πνλεξφ.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 12:1-21
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
εηλαη καδί καο ακήλ.
αο παξαθαιψ, ινηπφλ, αδειθνί, ράξε ησλ νηθηηξκψλ ηνχ Θενχ, λα παξαζηήζεηε ηα
ζψκαηά ζαο σο ζπζία δσληαλή, άγηα, επάξεζηε ζηνλ Θεφ, ε νπνία είλαη ε ινγηθή ζαο
ιαηξεία. Καη κε ζπκκνξθψλεζηε κε ηνχην ηνλ αηψλα, αιιά κεηακνξθψλεζηε δηακέζνπ ηήο
αλαθαίληζεο ηνπ λνπ ζαο, ψζηε λα δνθηκάδεηε ηη είλαη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, ην αγαζφ θαη
επάξεζην θαη ηέιεην. Βπεηδή, κε ηε ράξε πνπ κνπ δφζεθε, ιέσ ζε θάζε έλαλ πνπ είλαη
αλάκεζά ζαο, λα κε θξνλεί ςειφηεξα απ' φ,ηη πξέπεη λα θξνλεί, αιιά λα θξνλεί ψζηε λα
ζσθξνλεί, ζχκθσλα κε ην κέηξν ηήο πίζηεο, πνπ ν Θεφο κνίξαζε ζε θάζε έλαλ. Βπεηδή,
φπσο ζε έλα ζψκα έρνπκε πνιιά κέιε, φια φκσο ηα κέιε δελ έρνπλ ην ίδην έξγν έηζη θη
εκείο νη πνιινί έλα ζψκα είκαζηε ελ Υξηζηψ, θαη ν θαζέλαο κέιε κε ηνπο άιινπο. Έρνληαο,
κάιηζηα, δηάθνξα ραξίζκαηα, ζχκθσλα κε ηε ράξε πνπ δφζεθε ζε καο, είηε πξνθεηεία, αο
πξνθεηεχνπκε ζχκθσλα κε ηελ αλαινγία ηήο πίζηεο είηε δηαθνλία, αο θαηαγηλφκαζηε ζηε
δηαθνλία είηε θάπνηνο δηδάζθεη, αο θαηαγίλεηαη ζηε δηδαζθαιία είηε θάπνηνο πξνηξέπεη, ζηελ
πξνηξνπή απηφο πνπ κεηαδίδεη, αο κεηαδίδεη κε απιφηεηα ν πξντζηάκελνο, αο πξντζηαηαη κε
επηκέιεηα απηφο πνπ ειεεί, αο ειεεί κε πξφζραξε δηάζεζε. Δ αγάπε αο είλαη αλππφθξηηε
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απνζηξέθεζηε ην πνλεξφ, πξνζθνιιάζηε ζην αγαζφ. Γίλεζηε θηιφζηνξγνη ν έλαο πξνο ηνλ
άιινλ δηακέζνπ ηήο θηιαδειθίαο, πξνιαβαίλνληαο λα ηηκάηε ν έλαο ηνλ άιινλ,ζηνλ δήιν,
κε είζηε νθλεξνί ζην πλεχκα, λα πάιιεζηε απφ ζέξκε ηνλ Κχξην λα ππεξεηείηε σο δνχινη
ζηελ ειπίδα, λα ραίξεζηε ζηε ζιίςε, λα ππνκέλεηε ζηελ πξνζεπρή, λα πξνζθαξηείηε ζηηο
αλάγθεο ησλ αγίσλ, λα έρεηε ζπκκεηνρή ηε θηινμελία λα επηδηψθεηε. Βπινγείηε απηνχο πνπ
ζαο θαηαδηψθνπλ επινγείηε, θαη κε θαηαξηέζηε. Υαίξεζηε κ' απηνχο πνπ ραίξνληαη, θαη
θιαίηε κ' απηνχο πνπ θιαίλε. Να έρεηε ην ίδην θξφλεκα ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ κε
πςεινθξνλείηε, αιιά ζπγθαηαβαίλεηε ζηνπο ηαπεηλνχο κε θαληάδεζηε ηνπο εαπηνχο ζαο
θξφληκνπο. ε θαλέλαλ κε αληαπνδίδεηε θαθφ αληί θαθνχ πξνλνείηε ηα θαιά κπξνζηά ζε
φινπο ηνχο αλζξψπνπο. Ώλ είλαη δπλαηφλ, φζνλ αθνξά ην δηθφ ζαο κέξνο, εηξελεχεηε κε
φινπο ηνχο αλζξψπνπο. Ώγαπεηνί, κε εθδηθείηε ηνλ εαπηφ ζαο αιιά, δψζηε ηφπν ζηελ νξγή
επεηδή, είλαη γξακκέλν: «ε κέλα αλήθεη ε εθδίθεζε εγψ ζα θάλσ αληαπφδνζε, ιέεη ν
Κχξηνο». Ώλ, ινηπφλ, ν ερζξφο ζνπ πεηλάεη, δίλε ηνπ λα θάεη αλ δηςάεη, δίλε ηνπ λα πηεη
επεηδή, θάλνληαο απηφ, ζα επηζσξεχζεηο θάξβνπλα θσηηάο επάλσ ζην θεθάιη ηνπ. Με
ληθάζαη απφ ην θαθφ, αιιά λίθα ην θαθφ δηακέζνπ ηνχ αγαζνχ. Δ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα αο έξζεη ζε καο παηέξεο θαη αδέξθηα ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 1:1-12
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Ίαθσβνο, δνχινο ηνχ Θενχ θαη ηνπ Κπξίνπ Εεζνχ Υξηζηνχ, πξνο ηηο δψδεθα
θπιέο, πνπ είλαη ζηε δηαζπνξά, ραίξεηε. Κάζε ραξά ζεσξήζηε, αδειθνί κνπ, φηαλ
πεξηπέζεηε ζε δηάθνξνπο πεηξαζκνχο γλσξίδνληαο φηη ε δνθηκαζία ηήο πίζηεο ζαο εξγάδεηαη
ππνκνλή ε δε ππνκνλή αο έρεη ηέιεην έξγν, γηα λα είζηε ηέιεηνη θαη νιφθιεξνη, ρσξίο λα
είζηε ζε ηίπνηε ειιεηπείο. Ώλ, φκσο, θάπνηνο απφ ζαο είλαη ειιεηπήο ζε ζνθία, αο δεηάεη
απφ ηνλ Θεφ, πνπ δίλεη ζε φινπο πινχζηα, θαη ρσξίο λα νλεηδίδεη θαη ζα ηνπ δνζεί. Ώο
δεηάεη, φκσο, κε πίζηε, ρσξίο λα δηζηάδεη θαζφινπ επεηδή, απηφο πνπ δηζηάδεη κνηάδεη κε
θχκα ηήο ζάιαζζαο, πνπ θηλείηαη απφ ηνπο αλέκνπο θαη ζπληαξάδεηαη. Βπεηδή, αο κε
λνκίδεη ν άλζξσπνο εθείλνο φηη ζα πάξεη θάηη απφ ηνλ Κχξην. Άλζξσπνο δίγλσκνο είλαη
αθαηάζηαηνο ζε φινπο ηνχο δξφκνπο ηνπ. Ώο θαπράηαη δε ν ηαπεηλφο αδειθφο ζην χςνο ηνπ
θαη ν πινχζηνο, ζηελ ηαπείλσζή ηνπ κηα πνπ, ζαλ άλζνο ρφξηνπ ζα παξέιζεη. Βπεηδή, ν
ήιηνο αλέηεηιε κε ηνλ θαχζσλα, θαη μέξαλε ην ρνξηάξη, θαη ην άλζνο ηνπ μέπεζε, θαη ε
νκνξθηά ηνχ πξνζψπνπ ηνπ αθαλίζηεθε έηζη θαη ν πινχζηνο ζα καξαζεί ζηνπο δξφκνπο
ηνπ. Μαθάξηνο ν άλζξσπνο πνπ ππνκέλεη πεηξαζκφ· επεηδή, αθνχ δνθηκαζηεί, ζα πάξεη ην
ζηεθάλη ηήο δσήο, ην νπνίν ν Κχξηνο ππνζρέζεθε ζ' απηνχο πνπ ηνλ αγαπνχλ. Μελ

αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
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Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 21:27- 39
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη θαζψο επξφθεηην λα ζπκπιεξσζνχλ νη επηά εκέξεο, νη Ενπδαίνη απφ ηελ Ώζία,
κφιηο ηνλ είδαλ κέζα ζην ηεξφ, ηάξαμαλ νιφθιεξν ην πιήζνο, θαη έβαιαλ ηα ρέξηα ηνπο
επάλσ ηνπ, θξάδνληαο: Άλδξεο Εζξαειίηεο, βνεζάηε απηφο είλαη ν άλζξσπνο πνπ δηδάζθεη
φινπο παληνχ ελάληηα ζηνλ ιαφ θαη ζηνλ λφκν θαη ζε ηνχην ηνλ ηφπν θη αθφκα, έθεξε θαη
Έιιελεο κέζα ζην ηεξφ, θαη βεβήισζε ηνχην ηνλ άγην ηφπν. (Βπεηδή, είραλ δεη
πξνεγνπκέλσο ηνλ Σξφθηκν απφ ηελ Έθεζν καδί ηνπ ζηελ πφιε, ηνλ νπνίν, λφκηδαλ, φηη ν
Παχινο είρε θέξεη κέζα ζην ηεξφ). Καη ηέζεθε ζε αλαηαξαρή νιφθιεξε ε πφιε, θαη έγηλε
ζπξξνή ηνχ ιανχ θαη πηάλνληαο ηνλ Παχιν, ηνλ έζπξαλ έμσ απφ ην ηεξφ θη ακέζσο
θιείζηεθαλ νη ζχξεο. Καη ελψ δεηνχζαλ λα ηνλ ζαλαηψζνπλ, αλέβεθε ε θήκε ζηνλ
ρηιίαξρν ηνπ ηάγκαηνο φηη, νιφθιεξε ε Εεξνπζαιήκ είλαη αλαζηαησκέλε ν νπνίνο, αθνχ
παξέιαβε ακέζσο ζηξαηηψηεο θαη εθαηφληαξρνπο, έηξεμε θάησ ζ' απηνχο. Καη εθείλνη, φηαλ
είδαλ ηνλ ρηιίαξρν θαη ηνπο ζηξαηηψηεο, ζηακάηεζαλ λα ρηππνχλ ηνλ Παχιν. Σφηε, θαζψο
πιεζίαζε ν ρηιίαξρνο, ηνλ έπηαζε, θαη πξφζηαμε λα δεζεί κε δχν αιπζίδεο, θαη ξσηνχζε,
πνηνο ήηαλ, θαη ηη είρε θάλεη. Κη αλάκεζα ζηνλ φριν, άιινη θψλαδαλ θάηη άιιν, θαη άιινη
άιιν θαη κε κπνξψληαο εμαηηίαο ηνχ ζνξχβνπ λα κάζεη ην βέβαην, πξφζηαμε λα θεξζεί ζην
θξνχξην. Καη φηαλ έθηαζε ζηα ζθαινπάηηα, ζπλέβεθε λα βαζηάδεηαη απφ ηνπο ζηξαηηψηεο
εμαηηίαο ηήο βίαο ηνχ φρινπ. Βπεηδή, ην πιήζνο ηνχ ιανχ αθνινπζνχζε θξάδνληαο: ήθσζέ
ηνλ. Καη ελψ επξφθεηην λα θεξζεί κέζα ζην θξνχξην, ιέεη ζηνλ ρηιίαξρν: Μνπ είλαη
επηηξεπηφ λα ζνπ πσ θάηη; Καη εθείλνο είπε: Ξέξεηο Βιιεληθά; Αελ είζαη ηάρα εζχ ν
Ώηγχπηηνο, πνπ πξηλ απφ ηνχηεο ηηο εκέξεο δηέγεηξεο ζε απνζηαζία θαη έβγαιεο έμσ ζηελ
έξεκν ηνπο 4.000 θνληάδεο άλδξεο; Καη ν Παχινο είπε: Βγψ είκαη άλζξσπνο Ενπδαίνο απφ
ηελ Σαξζφ, πνιίηεο επίζεκεο πφιεο ηήο Κηιηθίαο θαη, ζε παξαθαιψ, δψζε κνπ ηελ άδεηα λα
κηιήζσ πξνο ηνλ ιαφ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 5:1,2
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Μαηζαίν
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Βηζάθνπζέ, Κχξηε, ηα ιφγηα κνπ θαηάιαβε ηνλ ζηελαγκφ κνπ. Πξφζεμε ζηε θσλή
ηήο θξαπγήο κνπ, ΐαζηιηά κνπ, θαη Θεέ κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 5:38-48
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ώθνχζαηε φηη εηπψζεθε: «Μάηη αληί γηα κάηη, θαη δφληη αληί γηα δφληη». Βγψ, φκσο,
ζαο ιέσ, κε αληηζηαζείηε ζηνλ πνλεξφ αιιά, φπνηνο ζε ξαπίζεη ζην δεμί ζνπ ζαγφλη, ζηξέςε
ζ' απηφλ θαη ην άιιν θαη ζ' απηφλ πνπ ζέιεη λα θξηζεί καδί ζνπ, θαη λα πάξεη ην επαλσθφξη
ζνπ, άθεζέ ηνπ θαη ην ηκάηην θαη αλ θάπνηνο ζε αγγαξέςεη έλα κίιη, πήγαηλε καδί ηνπ δχν.
' απηφλ πνπ δεηάεη απφ ζέλα, δίλε θαη ζ' απηφλ πνπ ζέιεη λα δαλεηζηεί απφ ζέλα, κε ηνλ
απνζηξαθείο. Ώθνχζαηε φηη εηπψζεθε: «Θα αγαπάο ηνλ πιεζίνλ ζνπ», θαη ζα κηζείο ηνλ
ερζξφ ζνπ. Βγψ, φκσο, ζαο ιέσ: Να αγαπάηε ηνχο ερζξνχο ζαο, λα επινγείηε εθείλνπο πνπ
ζαο θαηαξψληαη, λα επεξγεηείηε εθείλνπο πνπ ζαο κηζνχλ, θαη λα πξνζεχρεζηε γηα εθείλνπο
πνπ ζαο βιάπηνπλ θαη ζαο θαηαηξέρνπλ γηα λα γίλεηε γηνη ηνχ Παηέξα ζαο πνπ είλαη ζηνπο
νπξαλνχο, επεηδή απηφο αλαηέιιεη ηνλ ήιην ηνπ επάλσ ζε πνλεξνχο θαη αγαζνχο, θαη βξέρεη
επάλσ ζε δηθαίνπο θαη αδίθνπο. Βπεηδή, αλ αγαπήζεηε απηνχο πνπ ζαο αγαπνχλ, πνηνλ
κηζζφ έρεηε; Καη νη ηειψλεο δελ θάλνπλ ην ίδην; Καη αλ ραηξεηήζεηε κνλάρα ηνπο αδειθνχο
ζαο, ηη πεξηζζφηεξν θάλεηε; Καη νη ηειψλεο δελ θάλνπλ έηζη; Να είζηε, ινηπφλ, εζείο ηέιεηνη,
φπσο ν Παηέξαο ζαο, πνπ είλαη ζηνπο νπξαλνχο, είλαη ηέιεηνο.

ΠΡΧΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ
ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΗΝΟ
Φαικόο 17:1, 2
ηαζείηε κε θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Μαηζαίν
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
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Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Άθνπζε, Κχξηε, ην δίθαην πξφζεμε ζηε δέεζή κνπ άθνπζε ηελ πξνζεπρή κνπ, πνπ
δελ γίλεηαη κε απαηειά ρείιε. Δ θξίζε κνπ αο πξνέιζεη απφ ην πξφζσπφ ζνπ ηα κάηηα ζνπ
αο δνπλ ηελ επζχηεηα.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 6:34,7:1-12
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Με κεξηκλήζεηε, ινηπφλ, γηα ηελ αχξην επεηδή, ε αχξην ζα κεξηκλήζεη γηα ηα δηθά
ηεο αξθεηφ είλαη ζηελ εκέξα ην θαθφ ηεο. Με θξίλεηε γηα λα κε θξηζείηε επεηδή, κε φπνηα
θξίζε θξίλεηε, ζα θξηζείηε θαη κε φπνην κέηξν κεηξάηε, ζα αληηκεηξεζεί ζε ζαο. Καη γηαηί
βιέπεηο ην μπιαξάθη πνπ είλαη ζην κάηη ηνχ αδειθνχ ζνπ, ελψ ην δνθάξη πνπ είλαη κέζα ζην
δηθφ ζνπ κάηη δελ ην παξαηεξείο; Ή, πψο ζα πεηο ζηνλ αδειθφ ζνπ Άθεζε λα βγάισ ην
μπιαξάθη απφ ην κάηη ζνπ, ελψ ην δνθάξη είλαη κέζα ζην κάηη ζνπ; Τπνθξηηή, βγάιε πξψηα
ην δνθάξη απφ ην κάηη ζνπ, θαη ηφηε ζα δεηο θαζαξά γηα λα βγάιεηο ην μπιαξάθη απφ ην κάηη
ηνχ αδειθνχ ζνπ. Με δψζεηε ην άγην ζηα ζθπιηά νχηε λα ξίμεηε ηα καξγαξηηάξηα ζαο
κπξνζηά ζηα γνπξνχληα, κήπσο θαη ηα θαηαπαηήζνπλ κε ηα πφδηα ηνπο, θαη, αθνχ
ζηξαθνχλ, ζαο θαηαμεζρίζνπλ. Γεηάηε, θαη ζα ζαο δνζεί ςάρλεηε, θαη ζα βξείηε θξνχεηε,
θαη ζα ζαο αλνηρηεί επεηδή, θαζέλαο πνπ δεηάεη, παίξλεη, θη απηφο πνπ ςάρλεη, βξίζθεη, θαη ζ'
απηφλ πνπ θξνχεη, ζααλνηρηεί. Ή, πνηνο άλζξσπνο είλαη απφ ζαο, πνπ, αλ ν γηνο ηνπ δεηήζεη
ςσκί, κήπσο ζα ηνπ δψζεη πέηξα; Καη αλ ηνπ δεηήζεη ςάξη, κήπσο ζα ηνπ δψζεη θίδη; Ώλ,
ινηπφλ, εζείο, πνπ είζηε πνλεξνί, μέξεηε λα δίλεηε θαιέο δφζεηο ζηα παηδηά ζαο, πφζν
κάιινλ ν Παηέξαο ζαο, πνπ είλαη ζηνπο νπξαλνχο, ζα δψζεη αγαζά ζ' απηνχο πνπ δεηνχλ απ'
απηφλ; Λνηπφλ, φια φζα ζέιεηε λα θάλνπλ ζε ζαο νη άλζξσπνη, έηζη θη εζείο λα θάλεηε ζ'
απηνχο επεηδή, απηφο είλαη ν λφκνο θαη νη πξνθήηεο.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 18:1,2
ηαζείηε κε θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Μαηζαίν
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
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Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα ζε αγαπψ, Κχξηε, ε δχλακή κνπ. Ο Κχξηνο είλαη πέηξα κνπ, θαη θξνχξηφ κνπ, θαη
ειεπζεξσηήο κνπ Θεφο κνπ, βξάρνο κνπ ζ' απηφλ ζα ειπίδσ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 7:22-29
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Πνιινί ζα κνπ πνπλ θαηά ηελ εκέξα εθείλε: Κχξηε, Κχξηε, δελ πξνθεηεχζακε ζην
φλνκά ζνπ, θαη ζην νλνκά ζνπ εθβάιακε δαηκφληα, θαη ζην φλνκά ζνπ θάλακε πνιιά
ζαχκαηα; Καη, ηφηε, ζα νκνινγήζσ ζ' απηνχο, φηη: Πνηέ δελ ζαο γλψξηζα· θεχγεηε απφ κέλα
εζείο πνπ εξγάδεζηε ηελ αλνκία. Καζέλαο, ινηπφλ, πνπ αθνχεη ηα ιφγηα κνπ απηά, θαη ηα
πξάηηεη, ζα ηνλ εμνκνηψζσ κε έλαλ θξφληκν άλζξσπν, πνπ νηθνδφκεζε ην ζπίηη ηνπ επάλσ
ζηελ πέηξα θαη θαηέβεθε ε βξνρή, θαη ήξζαλ ηα πνηάκηα, θαη θχζεμαλ νη άλεκνη, θαη
ρηχπεζαλ κε νξκή επάλσ ζην ζπίηη εθείλν, θαη δελ έπεζε· επεηδή, ήηαλ ζεκειησκέλν επάλσ
ζηελ πέηξα. Καη θαζέλαο πνπ αθνχεη ηα ιφγηα κνπ απηά, θαη δελ ηα πξάηηεη, ζα εμνκνησζεί
κε έλαλ άθξνλα άλζξσπν, πνπ νηθνδφκεζε ην ζπίηη ηνπ επάλσ ζηελ άκκνκθαη θαηέβεθε ε
βξνρή, θαη ήξζαλ ηα πνηάκηα, θαη θχζεμαλ νη άλεκνη, θαη ρηχπεζαλ κε νξκή επάλσ ζην
ζπίηη εθείλν, θαη έπεζε· θαη ε πηψζε ηνπ ήηαλ κεγάιε. Καη φηαλ ν Εεζνχο ηειείσζε απηά ηα
ιφγηα, ηα πιήζε εθπιήηηνληαλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ. Βπεηδή, ηνπο δίδαζθε σο θάηνρνο
εμνπζίαο, θαη φρη φπσο νη γξακκαηείο.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 13:1-14
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο, ε επινγία ηνπ
αο εηλαη καδί καο ακήλ.
Κάζε ςπρή αο ππνηάζζεηαη ζηηο αλψηεξεο εμνπζίεο επεηδή, δελ ππάξρεη εμνπζία,
παξά κνλάρα απφ ηνλ Θεφ θαη νη ππάξρνπζεο εμνπζίεο, είλαη ηαγκέλεο απφ ηνλ Θεφ. ζηε,
εθείλνο πνπ ελαληηψλεηαη ζηελ εμνπζία, ελαληηψλεηαη ζηε δηαηαγή ηνχ Θενχ θη απηνί πνπ
ελαληηψλνληαη ζα πάξνπλ επάλσ ηνπο θαηαδίθε. Βπεηδή, νη άξρνληεο δελ είλαη θφβνο γηα ηα
αγαζά έξγα, αιιά γηα ηα θαθά. Θέιεηο, φκσο, λα κε θνβάζαη ηελ εμνπζία; Κάλε ην θαιφ,
θαη ζα έρεηο έπαηλν απ' απηή επεηδή, ν άξρνληαο είλαη ππεξέηεο ηνχ Θενχ ζε ζέλα γηα ην
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θαιφ. Ώλ, φκσο, θάλεηο ην θαθφ, λα θνβάζαη γηα ηνλ ιφγν φηη, δελ θνξάεη κάηαηα ηε
κάραηξα επεηδή, είλαη ππεξέηεο ηνχ Θενχ, εθδηθεηήο, γηα λα εθηειεί ηελ νξγή ελάληηα ζ'
εθείλνλ πνπ θάλεη ην θαθφ. Γη' απηφ, είλαη αλάγθε λα ππνηάζζεζηε, φρη κνλάρα γηα ηελ νξγή,
αιιά θαη γηα ηε ζπλείδεζε. Αεδνκέλνπ φηη, γη' απηφ πιεξψλεηε θαη θφξνπο επεηδή, είλαη
ππεξέηεο ηνχ Θενχ, θαζψο ελαζρνινχληαη εηδηθά κ' απηφ. Ώπνδψζηε, ινηπφλ, ζε φινπο
εθείλα πνπ νθείιεηε: ε φπνηνλ νθείιεηε ηνλ θφξν, ηνλ θφξν ζε φπνηνλ νθείιεηε ηνλ δαζκφ,
ηνλ δαζκφ ζε φπνηνλ νθείιεηε ηνλ θφβν, ηνλ θφβν ζε φπνηνλ νθείιεηε ηελ ηηκή, ηελ ηηκή.
ε θαλέλαλ λα κε νθείιεηε ηίπνηε, παξά κνλάρα ην λα αγαπάηε ν έλαο ηνλ άιινλ επεηδή,
εθείλνο πνπ αγαπάεη ηνλ άιινλ, εθπιεξψλεη ηνλ λφκν. Αεδνκέλνπ φηη, ην: «Με κνηρεχζεηο,
Με θνλεχζεηο, Με θιέςεηο, Με ςεπδνκαξηπξήζεηο, Με επηζπκήζεηο», θαη θάζε άιιε
εληνιή, ζπκπεξηιακβάλεηαη κέζα ζε ηνχην ηνλ ιφγν, ζην: «Θα αγαπάο ηνλ πιεζίνλ ζνπ
φπσο ηνλ εαπηφ ζνπ». Δ αγάπε θαθφ δελ θάλεη ζηνλ πιεζίνλ ε αγάπε, ινηπφλ, είλαη
εθπιήξσζε ηνπ λφκνπ. Καη, κάιηζηα, γλσξίδνληαο ηνλ θαηξφ φηη είλαη ήδε ψξα λα
εγεξζνχκε απφ ηνλ χπλν επεηδή, ε ζσηεξία βξίζθεηαη ζε καο πιεζηέζηεξα, παξά φηαλ
πηζηέςακε. Δ λχρηα πξνρψξεζε, ε δε εκέξα πιεζίαζε αο απνξξίςνπκε, ινηπφλ, ηα έξγα ηνχ
ζθφηνπο, θαη αο ληπζνχκε ηα φπια ηνχ θσηφο. Ώο πεξπαηήζνπκε κε εππξέπεηα, φπσο ζε
εκέξα φρη ζε γιεληνθφπηα θαη κέζεο, φρη ζε θξεβάηηα θαη αζέιγεηεο, φρη ζε θηινληθία θαη
θζφλν. Ώιιά, ληπζείηε ηνλ Κχξην Εεζνχ Υξηζηφ, θαη κε θξνληίδεηε γηα ηε ζάξθα, ζην λα
εθηειείηε ηηο επηζπκίεο ηεο. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε καο παηέξεο θαη

αδέξθηα ακήλ.
Ζ Δπηζηόιε ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 1:13-21
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καλέλαο, φηαλ πεηξάδεηαη, αο κε ιέεη φηη: Ώπφ ηνλ Θεφ πεηξάδνκαη επεηδή, ν Θεφο
είλαη απείξαζηνο θαθψλ, θη απηφο δελ πεηξάδεη θαλέλαλ. Πεηξάδεηαη, φκσο, θάζε έλαο, απφ
ηε δηθή ηνπ επηζπκία, θαζψο παξαζχξεηαη θαη δειεάδεηαη. Έπεηηα, ε επηζπκία, αθνχ
ζπιιάβεη, γελλάεη ηελ ακαξηία θαη ε ακαξηία, κφιηο εθηειεζηεί, γελλάεη ηνλ ζάλαην. Με
πιαληέζηε, αδειθνί κνπ αγαπεηνί θάζε αγαζή δφζε, θαη θάζε ηέιεην δψξεκα, είλαη απφ
πάλσ, ην νπνίν θαηεβαίλεη απφ ηνλ Παηέξα ησλ θψησλ, ζηνλ νπνίν δελ ππάξρεη αιινίσζε ή
ζθηά κεηαβνιήο. Ώπφ ηε δηθή ηνπ ζέιεζε καο γέλλεζε δηακέζνπ ηνχ ιφγνπ ηήο αιήζεηαο,
γηα λα είκαζηε εκείο θάπνηα απαξρή ησλ θηηζκάησλ ηνπ. Λνηπφλ, αδειθνί κνπ αγαπεηνί, αο
είλαη θάζε άλζξσπνο γξήγνξνο ζην λα αθνχεη, αξγφο ζην λα κηιάεη, αξγφο ζε νξγή επεηδή, ε
νξγή ηνχ αλζξψπνπ δελ εξγάδεηαη ηε δηθαηνζχλε ηνχ Θενχ. Γη' απηφ, αθνχ απνξξίςεηε θάζε
ξππαξφηεηα θαη πεξίζζεηα θαθίαο, δερζείηε κε πξαφηεηα ηνλ ιφγν πνπ θπηεχζεθε κέζα ζαο,
απηφλ πνπ κπνξεί λα ζψζεη ηηο ςπρέο ζαο. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη

ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί
ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
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Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 21:40 , 22:1-16
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απν ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη φηαλ ηνχ έδσζε ηελ άδεηα, ν Παχινο, αθνχ ζηάζεθε ζηα ζθαινπάηηα, έζεηζε ην
ρέξη ζηνλ ιαφ θαη θαζψο έγηλε κεγάιε ζησπή, κίιεζε ζηελ Ββξατθή δηάιεθην, ιέγνληαο:
Άλδξεο αδειθνί θαη παηέξεο, αθνχζηε ηελ απνινγία κνπ, πνπ απηή ηε ζηηγκή θάλσ πξνο
εζάο. Καη αθνχγνληαο φηη ηνπο κηινχζε ζηελ Ββξατθή δηάιεθην, έδεημαλ πεξηζζφηεξε
εζπρία θαη είπε: Βγψ κελ είκαη άλζξσπνο Ενπδαίνο, γελλεκέλνο ζηελ Σαξζφ ηήο Κηιηθίαο,
έρσ δε αλαηξαθεί ζε ηνχηε ηελ πφιε, θνληά ζηα πφδηα ηνχ Γακαιηήι, πήξα ηελ παηδεία
ζχκθσλα κε ηελ αθξίβεηα ηνπ παηξνπαξάδνηνπ λφκνπ, ήκνπλ δεισηήο ηνχ Θενχ, φπσο φινη
εζείο είζηε ζήκεξα ν νπνίνο θαηέηξεμα ηνχηε ηελ νδφ κέρξη ζαλάηνπ, δέλνληαο κε αιπζίδεο
θαη παξαδίλνληαο ζε θπιαθέο θαη άλδξεο θαη γπλαίθεο θαζψο θαη ν αξρηεξέαο δίλεη καξηπξία
γηα κέλα, θαη νιφθιεξν ην πξεζβπηέξην απφ ηνπο νπνίνπο παίξλνληαο θαη επηζηνιέο πξνο
ηνπο αδειθνχο, πνξεπφκνπλ ζηε Αακαζθφ, γηα λα θέξσ δεκέλνπο ζηελ Εεξνπζαιήκ θαη
εθείλνπο πνπ ήζαλ εθεί, γηα λα ηηκσξεζνχλ. Καη νδνηπνξψληαο, ελψ πιεζίαδα ζηε
Αακαζθφ, θαηά ην κεζεκέξη, άζηξαςε μαθληθά γχξσ κνπ πνιχ θσο απφ ηνλ νπξαλφ θαη
έπεζα ζην έδαθνο, θαη άθνπζα κηα θσλή, πνπ κνπ έιεγε: ανχι, ανχι, γηαηί κε
θαηαδηψθεηο; Καη εγψ απνθξίζεθα: Πνηνο είζαη, Κχξηε; Καη κνπ είπε: Βγψ είκαη ν Εεζνχο ν
Ναδσξαίνο, πνπ εζχ θαηαδηψθεηο. Ώπηνί πνπ ήζαλ καδί κνπ είδαλ κελ ην θσο, θαη
θνβήζεθαλ ππεξβνιηθά ηε θσλή, φκσο, εθείλνπ πνπ κνπ κηινχζε, δελ άθνπζαλ. Καη είπα:
Ση λα θάλσ, Κχξηε; Καη ν Κχξηνο κνπ είπε: Ώθνχ ζεθσζείο, πήγαηλε ζηε Αακαζθφ θαη εθεί
ζα ζνπ ιαιεζεί γηα φια φζα είλαη δηνξηζκέλα λα θάλεηο. Καη επεηδή, απφ ηε ιακπξφηεηα
εθείλνπ ηνχ θσηφο, δελ έβιεπα, ρεηξαγσγνχκελνο απφ εθείλνπο πνπ ήζαλ καδί κνπ, ήξζα
ζηε Αακαζθφ. Καη θάπνηνο Ώλαλίαο, έλαο επζεβήο άλζξσπνο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν,
έρνληαο ηε καξηπξία απφ φινπο ηνχο Ενπδαίνπο πνπ θαηνηθνχλ εθεί, ήξζε ζε κέλα, θαη,
θαζψο ζηάζεθε απφ πάλσ κνπ, κνπ είπε: ανχι, αδειθέ, δεο μαλά ην θσο ζνπ θαη εγψ, θαηά
ηελ ίδηα εθείλε ψξα, μαλαείδα ην θσο κνπ κπξνζηά ζ' απηφλ. Καη εθείλνο είπε: Ο Θεφο ησλ
παηέξσλ καο ζε δηφξηζε λα γλσξίζεηο ην ζέιεκά ηνπ, θαη λα δεηο ηνλ Αίθαην, θαη λα
αθνχζεηο θσλή απφ ην ζηφκα ηνπ επεηδή, ζα είζαη κάξηπξαο γη' απηφ πξνο φινπο ηνχο
αλζξψπνπο, γηα φζα είδεο θαη άθνπζεο. Καη, ηψξα, γηαηί βξαδχλεηο; Ώθνχ ζεθσζείο,
βαπηίζνπ θαη θαζαξίζνπ απφ ηηο ακαξηίεο ζνπ, κε ην λα επηθαιεζηείο ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ.

Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη
ζηελ αγία ηνπ Θενχ, εθθιεζία ακήλ.
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Φαικόο 25:1,2,4
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Μαηζαίν
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ε ζέλα, Κχξηε, χςσζα ηελ ςπρή κνπ. Θεέ κνπ, ζε ζέλα έιπηζα.. Αείμε κνπ, Κχξηε,
ηνπο δξφκνπο ζνπ δίδαμέ κε ηα βήκαηά ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 6:19-33
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Με ζεζαπξίδεηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο ζεζαπξνχο επάλσ ζηε γε, φπνπ ην ζθνπιήθη θαη
ε ζθνπξηά ηνχο αθαλίδεη, θαη φπνπ θιέθηεο θάλνπλ δηάξξεμε θαη θιέβνπλ αιιά,
ζεζαπξίδεηε ζηνλ εαπηφ ζαο ζεζαπξνχο ζηνλ νπξαλφ, φπνπ νχηε ζθνπιήθη νχηε ζθνπξηά
ηνχο αθαλίδνπλ, θαη φπνπ θιέθηεο δελ θάλνπλ δηάξξεμε νχηε θιέβνπλ. Βπεηδή, φπνπ είλαη ν
ζεζαπξφο ζαο, εθεί ζα είλαη θαη ε θαξδηά ζαο. Σν ιπρλάξη ηνχ ζψκαηνο είλαη ην κάηη αλ,
ινηπφλ, ην κάηη ζνπ είλαη θαζαξφ, φιν ην ζψκα ζνπ ζα είλαη θσηεηλφ αλ, φκσο, ην κάηη ζνπ
είλαη πνλεξφ, φιν ην ζψκα ζνπ ζα είλαη ζθνηεηλφ. Ώλ, ινηπφλ, ην θσο πνπ είλαη κέζα ζνπ
είλαη ζθνηάδη, ην ζθνηάδη πφζν είλαη; Καλέλαο δελ κπνξεί λα ππεξεηεί δχν θπξίνπο επεηδή,
ή ηνλ έλαλ ζα κηζήζεη, θαη ηνλ άιινλ ζα αγαπήζεη ή ζηνλ έλαλ ζα πξνζθνιιεζεί, θαη ηνλ
άιινλ ζα θαηαθξνλήζεη. Αελ κπνξείηε λα ππεξεηείηε ηνλ Θεφ θαη ηνλ Μακκσλά. Γη' απηφ,
ζαο ιέσ: Με κεξηκλάηε γηα ηε δσή ζαο, ηη λα θάηε θαη ηη λα πηείηε νχηε γηα ην ζψκα ζαο ηη
λα ληπζείηε. Αελ είλαη ε δσή πνιπηηκφηεξε απφ ηελ ηξνθή, θαη ην ζψκα απφ ην έλδπκα;
Κνηηάμηε κε πξνζνρή ζηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ, φηη δελ ζπείξνπλ νχηε ζεξίδνπλ νχηε
ζπγθεληξψλνπλ ζε απνζήθεο, θαη ν νπξάληνο Παηέξαο ζαο ηα ηξέθεη εζείο, δελ είζηε πνιχ
αλψηεξνη απ' απηά; Ώιιά, πνηνο απφ ζαο, κεξηκλψληαο, κπνξεί λα πξνζζέζεη έλαλ πήρε ζην
αλάζηεκά ηνπ; Καη γηα ην έλδπκα ηη κεξηκλάηε; Παξαηεξήζηε ηα θξίλα ηνχ ρσξαθηνχ πψο
απμάλνπλ δελ θνπηάδνπλ νχηε θιψζνπλ. αο ιέσ, φκσο, φηη νχηε ν νινκψληαο κέζα ζηε
δφμα ηνπ ληχζεθε ζαλ έλα απ' απηά. Ώιιά, αλ ην ρνξηάξη ηνχ ρσξαθηνχ, πνπ ζήκεξα
ππάξρεη, θαη αχξην ξίρλεηαη ζε θιίβαλν, ν Θεφο ην ληχλεη κε έλαλ ηέηνην ηξφπν, δελ ζα
ληχζεη πνιχ πεξηζζφηεξν εζάο, νιηγφπηζηνη; Με κεξηκλήζεηε, ινηπφλ, ιέγνληαο: Ση λα θάκε
ή ηη λα πηνχκε ή ηη λα ληπζνχκε; Αεδνκέλνπ φηη, φια απηά ηα δεηνχλ νη Βζληθνί επεηδή, ν
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νπξάληνο Παηέξαο ζαο μέξεη φηη έρεηε αλάγθε απ' φια απηά. Ώιιά, δεηάηε πξψηα ηε
βαζηιεία ηνχ Θενχ, θαη ηε δηθαηνζχλε ηνπ θαη φια απηά ζα ζαο πξνζηεζνχλ.

ΑΠΟΓΔΤΜΑ
ΠΡΧΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ
Φαικόο 48:10,11
ηαζείηε κε θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά ην
αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σν δεμί ζνπ ρέξη είλαη γεκάην κε δηθαηνζχλε. Ώο επθξαίλεηαη ην βνπλφ ηψλ, αο
αγάιινληαη νη ζπγαηέξεο ηνχ Ενχδα, γηα ηηο θξίζεηο ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 6:27-38
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ώιιά, ζε ζαο πνπ αθνχηε, ιέσ: Να αγαπάηε ηνχο ερζξνχο ζαο λα αγαζνπνηείηε
εθείλνπο πνπ ζαο κηζνχλ λα επινγείηε εθείλνπο, πνπ ζαο θαηαξψληαη θαη λα πξνζεχρεζηε
γηα εθείλνπο πνπ ζαο βιάπηνπλ. ' εθείλνλ πνπ ζε ρηππάεη επάλσ ζην έλα ζαγφλη, λα
πξφζθεξέ ηνπ θαη ην άιιν, θαη απφ εθείλνλ πνπ αθαηξεί ην ηκάηηφ ζνπ, κε εκπνδίζεηο θαη
ηνλ ρηηψλα. ε θαζέλαλ πνπ δεηάεη απφ ζέλα, δίλε θαη απφ εθείλνλ πνπ αθαηξεί ηα δηθά ζνπ,
κε απαηηείο. Καη θαζψο ζέιεηε νη άλζξσπνη λα θάλνπλ ζε ζαο, θη εζείο λα θάλεηε ηα ίδηα ζ'
απηνχο. Καη αλ αγαπάηε εθείλνπο πνπ ζαο αγαπνχλ, πνηα ράξε νθείιεηαη ζε ζαο; Βπεηδή, θαη
νη ακαξησινί αγαπνχλ εθείλνπο πνπ ηνπο αγαπνχλ. Καη αλ αγαζνπνηείηε εθείλνπο πνπ ζαο
αγαζνπνηνχλ, πνηα ράξε νθείιεηαη ζε ζαο; Βπεηδή, θαη νη ακαξησινί θάλνπλ ην ίδην. Καη αλ
δαλείδεηε ζ' εθείλνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ειπίδεηε λα πάξεηε μαλά, πνηα ράξε νθείιεηαη ζε
ζαο; Βπεηδή, θαη νη ακαξησινί δαλείδνπλ ζε ακαξησινχο, γηα λα πάξνπλ πάιη ηα ίζα. Βζείο,
φκσο, λα αγαπάηε ηνχο ερζξνχο ζαο, θαη λα αγαζνπνηείηε, θαη λα δαλείδεηε, ρσξίο λα
ειπίδεηε ζε θακηά απνιαβή θαη ν κηζζφο ζαο ζα είλαη κεγάινο, θαη ζα είζηε γηνη ηνχ Τςίζην
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επεηδή, απηφο είλαη αγαζφο πξνο ηνπο αράξηζηνπο θαη πνλεξνχο. Να γίλεζηε, ινηπφλ,
ζπιαρληθνί, φπσο θαη ν Παηέξαο ζαο είλαη ζπιαρληθφο. Καη κε θξίλεηε, θαη δελ ζα θξηζείηε
θαη κε θαηαδηθάδεηε, θαη δελ ζα θαηαδηθαζηείηε ζπγρσξείηε, θαη ζα ζπγρσξεζείηε. Αίλεηε,
θαη ζα ζαο δνζεί θαιφ κέηξν, πηεζκέλν, θαη ζπγθαζηζκέλν θαη ππεξμερεηιηδφκελν ζα
δψζνπλ ζηνλ θφξθν ζαο επεηδή, κε ην ίδην κέηξν κε ην νπνίν κεηξάηε, ζα αληηκεηξεζεί ζε
ζαο.

ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΖΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΔΤΣΔΡΖ
ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Έμνδνο 3:6-14
Καη ηνπ είπε: Βγψ είκαη ν Θεφο ηνχ παηέξα ζνπ, ν Θεφο ηνχ Ώβξαάκ, ν Θεφο ηνχ
Εζαάθ θαη ν Θεφο ηνχ Εαθψβ. Καη ν Μσπζήο έθξπςε ην πξφζσπφ ηνπ επεηδή, θνβφηαλ λα
θνηηάμεη ζηνλ Θεφ. Καη ν Κχξηνο είπε: Βίδα, ηελ ηαιαηπσξία ηνπ ιανχ κνπ, πνπ είλαη ζηελ
Ώίγππην θαη άθνπζα ηελ θξαπγή ηνπο εμαηηίαο ησλ εξγνδησθηψλ ηνπο επεηδή γλψξηζα ηελ
νδχλε ηνπο θαη θαηέβεθα γηα λα ηνπο ειεπζεξψζσ απφ ην ρέξη ησλ Ώηγππηίσλ θαη λα ηνπο
αλεβάζσ απφ ηε γε εθείλε ζε γε θαιή θαη επξχρσξε, ζε γε πνπ ξέεη γάια θαη κέιη ζηνλ
ηφπν ησλ Υαλαλαίσλ θαη ησλ Υεηηαίσλ θαη ησλ Ώκνξξαίσλ θαη ησλ Φεξεδαίσλ θαη ησλ
Βπαίσλ θαη ησλ Εεβνπζαίσλ θαη ηψξα δεο, ε θξαπγή ησλ γησλ Εζξαήι ήξζε ζε κέλα θαη είδα
αθφκα ηελ θαηάζιηςε κε ηελ νπνία νη Ώηγχπηηνη ηνπο θαηαζιίβνπλ, έια ινηπφλ ηψξα θαη ζα
ζε απνζηείισ ζηνλ Φαξαψ θαη ζα βγάιεηο ηνλ ιαφ κνπ ηνπο γηνπο Εζξαήι απφ ηελ Ώίγππην.
Καη ν Μσπζήο απνθξίζεθε ζηνλ Θεφ: Πνηνο είκαη εγψ γηα λα πάσ ζηνλ Φαξαψ θαη λα
βγάισ ηνπο γηνπο Εζξαήι απφ ηελ Ώίγππην; Καη ν Θεφο είπε: Βπεηδή εγψ ζα είκαη καδί ζνπ
θαη ηνχην ζα είλαη ζε ζέλα ην ζεκείν φηη εγψ ζε απέζηεηια, αθνχ βγάιεηο ηνλ ιαφ κνπ απφ
ηελ Ώίγππην, ζα ιαηξεχζεηε ηνλ Θεφ επάλσ ζε ηνχην ην βνπλφ. Καη ν Μσπζήο είπε ζηνλ
Θεφ: Αεο φηαλ εγψ πάσ ζηνπο γηνπο Εζξαήι θαη ηνπο πσ: Ο Θεφο ησλ παηέξσλ ζαο κε
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απέζηεηιε ζε ζαο θη εθείλνη κε ξσηήζνπλ: Ση είλαη ην φλνκά ηνπ; Ση ζα ηνπο πσ; Καη ν Θεφο
είπε ζηνλ Μσπζή: Βγψ είκαη ν Χλ θαη είπε: Έηζη ζα πεηο ζηνπο γηνπο Εζξαήι: Ο Χλ κε
απέζηεηιε ζε ζαο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 4:2-6 , 5:1-7
Καηά ηελ εκέξα εθείλε ν θιάδνο ηνχ Κπξίνπ ζα είλαη σξαίνο θαη έλδνμνο θαη ν
θαξπφο ηήο γεο εμαίξεηνο θαη επθξφζπλνο ζ' εθείλνπο πνπ ζα έρνπλ δηαζσζεί απφ ηνλ
Εζξαήι θαη ν ππφινηπνο ζηε ηψλ θη απηφο πνπ ελαπέκεηλε ζηελ Εεξνπζαιήκ ζα νλνκαζηεί
άγηνο, φινη νη γξακκέλνη αλάκεζα ζηνπο δσληαλνχο ζηελ Εεξνπζαιήκ φηαλ ν Κχξηνο ζα
μεπιχλεη ηελ αθαζαξζία ησλ ζπγαηέξσλ ηήο ηψλ θαη ζα θαζαξίζεη ην αίκα ηήο Εεξνπζαιήκ
απφ κέζα ηεο κε πλεχκα θξίζεο θαη κε πλεχκα θαχζεο. Καη ν Κχξηνο ζα δεκηνπξγήζεη
επάλσ ζε θάζε ηφπν ηνχ βνπλνχ ηψλ θη επάλσ ζηηο ζπλάμεηο ηεο ζχλλεθν θαη θαπλφ ηελ
εκέξα ελψ ηε λχρηα ιακπξφηεηα θινγεξήο θσηηάο επεηδή ζε θάζε δφμα ζα ππάξρεη
ππεξάζπηζε θαη ζα ππάξρεη ζθελή γηα λα επηζθηάδεη ηελ εκέξα απφ θαχκα θαη γηα λα είλαη
θαηαθχγην θαη ζθέπε απφ αλεκνδάιε θαη απφ βξνρή. Σψξα ζα ςάισ ζηνλ αγαπεκέλν κνπ
έλα ηξαγνχδη ηνχ αγαπεηνχ κνπ γηα ηνλ ακπειψλα ηνπ. Ο αγαπεκέλνο κνπ είρε έλαλ
ακπειψλα επάλσ ζε παρχηαην ιφθν θαη ηνλ έθξαμε νιφγπξα θαη ζπγθέληξσζε απ' απηφλ ηηο
πέηξεο θαη ηνλ θχηεςε κε ηα πιένλ εθιεθηά θιήκαηα θαη έθηηζε ζην κέζνλ ηνπ έλαλ πχξγν
θη αθφκα θαηαζθεχαζε κέζα ζ' απηφλ έλα παηεηήξη θαη πεξίκελε λα θάλεη ζηαθχιηα αιιά
έθαλε αγξηνζηάθπια. Καη ηψξα θάηνηθνη ηεο Εεξνπζαιήκ θαη άλδξεο ηνχ Ενχδα θξίλεηε
παξαθαιψ αλάκεζα ζε κέλα θαη ζηνλ ακπειψλα κνπ. Ση ήηαλ δπλαηφλ λα θάλσ αθφκα ζηνλ
ακπειψλα κνπ θαη δελ ηνπ ην έθαλα ζ' απηφλ; Γηαηί ινηπφλ ελψ πεξίκελα λα θάλεη ζηαθχιηα
έθαλε αγξηνζηάθπια; Σψξα ινηπφλ ζα ζαο αλαγγείισ ηη ζα θάλσ εγψ ζηνλ ακπειψλα κνπ:
ζα αθαηξέζσ ηνλ θξαγκφ ηνπ θαη ζα θαηαθαγσζεί, ζα ραιάζσ ηνλ ηνίρν ηνπ θαη ζα
θαηαπαηεζεί θαη ζα ηνλ θάλσ έξεκν, δελ ζα θιαδεπηεί νχηε ζα ζθαθηεί αιι‟ εθεί ζα
βιαζηήζνπλ ηξηβφιηα θαη αγθάζηα, ζα πξνζηάμσ αθφκα ηα ζχλλεθα λα κε βξέμνπλ επάλσ
ηνπ βξνρή, αιιά ν ακπειψλαο ηνχ Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ είλαη ν νίθνο Εζξαήι θαη νη άλδξεο
ηνχ Ενχδα ην αγαπεηφ ηνπ θπηφ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 40:11
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
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θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βζχ Κχξηε κε απνκαθξχλεηο ηνπο νηθηηξκνχο ζνπ απφ κέλα, ην έιεφο ζνπ θαη ε
αιήζεηα ζνπ αο κε πξνζηαηεχνπλ παληνηηλά.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 9:25-29
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ
Καη ν Εεζνχο βιέπνληαο φηη ηξέρεη πξνο ηα εθεί θφζκνο, επηηίκεζε ην αθάζαξην
πλεχκα ιέγνληαο ζ' απηφ: Σν πλεχκα ην άιαιν θαη ην θνπθφ, εγψ ζε πξνζηάδσ: ΐγεο απ'
απηφλ θαη ζην εμήο κε κπεηο κέζα ζ' απηφλ. Καη ην πλεχκα αθνχ έθξαμε θαη ηνλ ζπάξαμε
πνιχ βγήθε θαη έγηλε ζαλ λεθξφο ψζηε πνιινί έιεγαλ φηη πέζαλε. Ο Εεζνχο φκσο πηάλνληάο
ηνλ απφ ην ρέξη ηνλ ζήθσζε θαη ζεθψζεθε. Καη φηαλ κπήθε κέζα ζ' έλα ζπίηη, νη καζεηέο
ηνπ ηνλ ξσηνχζαλ θαη' ηδίαλ: Γηαηί εκείο δελ κπνξέζακε λα ην βγάινπκε; Καη ηνπο είπε:
Ώπηφ ην γέλνο δελ κπνξεί λα βγεη κε θαλέλαλ άιιν ηξφπν παξά κνλάρα κε πξνζεπρή θαη
λεζηεία.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 1:18-25
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή νξγή ηνπ Θενχ απνθαιχπηεηαη απφ ηνλ νπξαλφ επάλσ ζε θάζε αζέβεηα θαη
αδηθία αλζξψπσλ πνπ θαηαθξαηνχλ ηελ αιήζεηα κε κέζα αδηθίαο, επεηδή φ,ηη κπνξεί λα γίλεη
γλσζηφ γηα ηνλ Θεφ είλαη θαλεξφ κέζα ηνπο γηα ηνλ ιφγν φηη ν Θεφο ην θαλέξσζε ζ' απηνχο,
δεδνκέλνπ φηη ηα αφξαηα απηνχ βιέπνληαη θαλεξά απφ ηελ επνρή ηήο θηίζεο ηνχ θφζκνπ
θαζψο λννχληαη δηακέζνπ ησλ δεκηνπξγεκάησλ ηνπ θαη ε αηψληα δχλακή ηνπ θαη ε ζεφηεηα
ψζηε απηνί λα είλαη αλαπνιφγεηνη, επεηδή ελψ γλψξηζαλ ηνλ Θεφ δελ ηνλ δφμαζαλ σο Θεφ
νχηε ηνλ επραξίζηεζαλ αιιά κέζα ζηνπο κάηαηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπο αλαδήηεζαλ κάηαηα
πξάγκαηα θαη ζθνηίζηεθε ε αζχλεηε θαξδηά ηνπο. Βλψ έιεγαλ φηη είλαη ζνθνί, έγηλαλ κσξνί
θαη άιιαμαλ ηε δφμα ηνχ άθζαξηνπ Θενχ ζε νκνίσκα εηθφλαο θζαξηνχ αλζξψπνπ θαη
πνπιηψλ θαη ηεηξάπνδσλ θαη εξπεηψλ. Γη' απηφ θαη ν Θεφο ηνχο παξέδσζε ζε αθαζαξζία
δηακέζνπ ησλ επηζπκηψλ ησλ θαξδηψλ ηνπο ψζηε λα αηηκάδνληαη ηα ζψκαηά ηνπο αλακεηαμχ
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ηνπο. Οη νπνίνη αληηθαηέζηεζαλ ηελ αιήζεηα ηνχ Θενχ κε ην ςέκα θαη απέδσζαλ ζεβαζκφ
θαη ιάηξεπζαλ ηελ θηίζε παξά εθείλνλ πνπ ηελ έθηηζε, ν νπνίνο είλαη άμηνο επινγίαο ζηνπο
αηψλεο. Ώκήλ. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα

κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηνύδα 1:1-8
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ενχδα, ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ενχδαο δνχινο ηνχ Εεζνχ Υξηζηνχ, αδειθφο δε ηνπ Εαθψβνπ πξνο ηνπο
θαιεζκέλνπο, ηνπο αγηαζκέλνπο απφ ηνλ Θεφ Παηέξα θαη δηαηεξεκέλνπο απφ ηνλ Εεζνχ
Υξηζηφ είζε λα πιεζχλεη ζε ζαο έιενο θαη εηξήλε θαη αγάπε. Ώγαπεηνί, επεηδή θαηαβάιισ
θάζε επηκέιεηα λα ζαο γξάθσ γηα ηελ θνηλή ζσηεξία, αλαγθάζηεθα λα ζαο γξάςσ
πξνηξέπνληαο ζην λα αγσλίδεζηε γηα ηελ πίζηε ε νπνία κηα θνξά γηα πάληα παξαδφζεθε
ζηνπο αγίνπο επεηδή κεξηθνί άλζξσπνη εηζρψξεζαλ ιαζξαία, νη νπνίνη είραλ απφ ηνλ παιηφ
θαηξφ πξναλαγγειζεί ζ' απηή ηελ θαηαδίθε αζεβείο πνπ κεηαζηξέθνπλ ηε ράξε ηνχ Θενχ
καο ζε αζέιγεηα θαη αξλνχληαη ηνλ κφλν δεζπφηε Θεφ θαη Κχξηφ καο, ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ.
Θέισ κάιηζηα λα ζαο ππελζπκίζσ, αλ θη εζείο ην γλσξίζαηε ήδε απηφ, φηη ν Κχξηνο αθνχ
έζσζε ηνλ ιαφ απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, έπεηηα απφιεζε απηνχο πνπ δελ πίζηεςαλ θαη
αγγέινπο νη νπνίνη δελ θχιαμαλ ην δηθφ ηνπο αμίσκα αιιά εγθαηέιεηςαλ ην ίδην ηνπο
θαηνηθεηήξην, ηνπο θχιαμε κε παληνηηλά δεζκά θάησ απφ ην ζθνηάδη γηα ηελ θξίζε ηήο
κεγάιεο εκέξαο φπσο ηα φδνκα θαη ηα Γφκνξξ θαη νη νιφγπξα απ'απηέο πφιεηο πνπ θαηά
ηνλ ίδην ηξφπν κ' απηνχο παξαδφζεθαλ ζηελ πνξλεία θαη αθνινχζεζαλ πίζσ απφ άιιε
ζάξθα, απνηεινχλ κπξνζηά καο παξάδεηγκα πνπ πξφθεηηαη λα ηηκσξεζνχλ κε ηελ αηψληα
θσηηά παξφκνηα θη απηνί βιέπνληαο φλεηξα ηε κελ ζάξθα κνιχλνπλ, ηελ δε θπξηαξρηθή
εμνπζία θαηαθξνλνχλ θαη αμηψκαηα δφμαο βιαζθεκνχλ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε

φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ
φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο Απνζηόισλ 4:36-37 , 5:1-11
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Καη ν Εσζήο, απηφο πνπ απνθιήζεθε απφ ηνπο απνζηφινπο ΐαξλάβαο (ην νπνίν
κεηαθξαδφκελν ζεκαίλεη γηνο παξεγνξηάο), Λεπίηεο, Κχπξηνο ην γέλνο, έρνληαο έλα ρσξάθη,
ην πνχιεζε θαη έθεξε ηα ρξήκαηα θαη ηα έβαιε ζηα πφδηα ησλ απνζηφισλ. Κάπνηνο δε
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άλζξσπνο, κε ην φλνκα Ώλαλίαο, καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ ηε απθείξα, πνχιεζε έλα θηήκα
θαη θξάηεζε απφ ηελ ηηκή ελ γλψζεη θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ θαη θέξλνληαο έλα κέξνο, ην
έβαιε ζηα πφδηα ησλ απνζηφισλ. Καη ν Πέηξνο είπε: Ώλαλία γηαηί γέκηζε ν ζαηαλάο ηελ
θαξδηά ζνπ ψζηε λα πεηο ςέκαηα ζην Άγην Πλεχκα θαη λα θξαηήζεηο απφ ηελ ηηκή ηνχ
ρσξαθηνχ; Βλψ έκελε απνχιεην, δελ ήηαλ δηθφ ζνπ; Καη φηαλ πνπιήζεθε, δελ ήηαλ ζηελ
εμνπζία ζνπ; Γηαηί έβαιεο κέζα ζηελ θαξδηά ζνπ απηφ ην πξάγκα; Αελ είπεο ςέκαηα ζε
αλζξψπνπο, αιιά ζηνλ Θεφ. Καη φηαλ ν Ώλαλίαο άθνπζε απηά ηα ιφγηα, έπεζε θαη μεςχρεζε
θαη κεγάινο θφβνο έπεζε επάλσ ζε φινπο εθείλνπο πνπ ηα άθνπγαλ απηά. Καη νη λεφηεξνη,
αθνχ ζεθψζεθαλ, ηνλ ηχιημαλ θαη θαζψο ηνλ έβγαιαλ έμσ ηνλ έζαςαλ. Όζηεξα δε απφ
πεξίπνπ ηξεηο ψξεο, κπήθε κέζα ε γπλαίθα ηνπ, κε μέξνληαο ην γεγνλφο. Καη ν Πέηξνο
απνθξίζεθε ζ' απηήλ: Πεο κνπ, γηα ηφζν πνπιήζαηε ην ρσξάθη; Καη εθείλε είπε: Ναη, γηα
ηφζν. Καη ν Πέηξνο είπε ζ' απηήλ: Γηαηί ζπκθσλήζαηε λα πεηξάμεηε ην Πλεχκα ηνχ Κπξίνπ;
Αεο ζηε ζχξα είλαη ηα πφδηα εθείλσλ πνπ έζαςαλ ηνλ άλδξα ζνπ θαη ζα βγάινπλ θη εζέλα.
Καη έπεζε ακέζσο λεθξή ζηα πφδηα ηνπ θαη μεςχρεζε θαη φηαλ νη λεαλίζθνη κπήθαλ κέζα ηε
βξήθαλ λεθξή θαη αθνχ ηελ έβγαιαλ έμσ, ηελ έζαςαλ θνληά ζηνλ άλδξα ηεο θαη κεγάινο
θφβνο έπεζε επάλσ ζε φιε ηελ εθθιεζία θη επάλσ ζε φινπο πνπ ηα άθνπγαλ. Ο ιφγνο ηνπ

Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ
Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 29:1,2
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπνδψζηε ζηνλ Κχξην, γηνη ησλ δπλαηψλ, απνδψζηε ζηνλ Κχξην δφμα θαη δχλακε.
Ώπνδψζεηε ζηνλ Κχξην ηε δφμα ηνχ νλφκαηφο ηνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 18:1-8
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
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Σνπο έιεγε κάιηζηα θαη κηα παξαβνιή γηα ην φηη πξέπεη πάληνηε λα πξνζεχρνληαη
θαη λα κε απνθάκλνπλ ιέγνληαο: ε θάπνηα πφιε ππήξρε έλαο θξηηήο, ν νπνίνο ηνλ Θεφ δελ
θνβφηαλ θαη άλζξσπν δελ ληξεπφηαλ. Ήηαλ θαη κηα ρήξα ζ' εθείλε ηελ πφιε θη εξρφηαλ ζ'
απηφλ, ιέγνληαο: Ώπφδσζε ην δίθην κνπ απφ ηνλ αληίδηθφ κνπ. Καη κέρξη θάπνην ζεκείν δελ
ζέιεζε χζηεξα απ'απηά φκσο, είπε κέζα ηνπ: Ώλ θαη ηνλ Θεφ δελ ηνλ θνβάκαη θαη άλζξσπν
δελ ληξέπνκαη, ηνπιάρηζηνλ επεηδή κε ελνριεί απηή ε ρήξα, αο ηεο απνδψζσ ην δίθην ηεο
γηα λα κε έξρεηαη πάληνηε θαη κε βαζαλίδεη. Καη ν Κχξηνο είπε: Ώθνχζαηε ηη ιέεη ν άδηθνο
θξηηήο ν Θεφο κάιηζηα δελ ζα απνδψζεη ην δίθην ησλ εθιεθηψλ ηνπ, απηψλ πνπ βννχλ ζ'
απηφλ εκέξα θαη λχρηα, αλ θαη καθξνζπκεί γη' απηνχο; αο ιέσ φηη ζα απνδψζεη ην δίθην
ηνπο γξήγνξα. Πιελ φηαλ έξζεη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ, άξαγε ζα βξεη ηελ πίζηε επάλσ ζηε
γε;

ΖΜΔΡΑ ΣΡΗΣΖ ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ
ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Ηώβ 19:1-27
Καη ν Εψβ απάληεζε θαη είπε: Μέρξη πφηε ζα ζιίβεηε ηελ ςπρή κνπ θαη ζα κε
θαηαζπληξίβεηε κε ιφγηα; Αέθα θνξέο κε ληξνπηάζαηε ήδε· δελ ληξέπεζηε λα ζθιεξχλεζηε
ελαληίνλ κνπ; Καη αλ πξαγκαηηθά έζθαια, ην ζθάικα κνπ κέλεη κέζα κνπ. Ώλ ζέιεηε φκσο
λα κεγαιπλζείηε νπσζδήπνηε ελαληίνλ κνπ θαη λα ξίρλεηε ελαληίνλ κνπ ηε ληξνπή κνπ,
κάζεηε ηψξα φηη ν Θεφο κε θαηέζηξεςε θαη κε πεξηθχθισζε κε ην δίρηπ ηνπ. Αέζηε,
θσλάδσ: Ώδηθία! Ώιιά δελ εηζαθνχνκαη επηθαινχκαη αιιά θακηά θξίζε. Έθξαμε ηνλ δξφκν
κνπ θαη δελ κπνξψ λα πεξάζσ θαη έβαιε ζθνηάδη ζηα κνλνπάηηα κνπ. Με μέληπζε απφ ηε
δφμα κνπ θαη ην ζηεθάλη ηνχ θεθαιηνχ κνπ ην αθαίξεζε. Με αθάληζε απφ παληνχ θαη
ράλνκαη θαη μεξίδσζε ηελ ειπίδα κνπ ζαλ δέληξν. Καη άλαςε ηνλ ζπκφ ηνπ ελαληίνλ κνπ θαη
κε ζεσξεί ζαλ ερζξφ ηνπ. Σα ηάγκαηά ηνπ ήξζαλ καδί θαη εηνίκαζαλ ηνλ δξφκν ηνπο
ελαληίνλ κνπ θαη ζηξαηνπέδεπζαλ γχξσ απφ ηε ζθελή κνπ. Ώπνκάθξπλε απφ κέλα ηνχο
αδειθνχο κνπ θαη αιινηξηψζεθαλ νινθιεξσηηθά νη γλψξηκνί κνπ απφ κέλα. Οη θνληηλνί
κνπ κε άθεζαλ θαη νη γλσζηνί κνπ κε μέραζαλ. Ώπηνί πνπ θαηνηθνχλ ζην ζπίηη κνπ θαη νη
ππεξέηξηέο κνπ κε ζεσξνχλ ζαλ μέλν έγηλα μέλνο ζηα κάηηα ηνπο. Καιψ ηνλ ππεξέηε κνπ
θαη δελ κνπ απαληάεη ηνλ ηθέηεπζα κε ην ζηφκα κνπ. Δ πλνή κνπ έγηλε μέλε ζηε γπλαίθα
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κνπ θαη νη παξαθιήζεηο κνπ ζηα παηδηά ηήο ίδηαο θνηιηάο κε κέλα. Κη απηά ηα παηδάθηα κε
θαηαθξφλεζαλ ζεθψζεθα θαη κίιεζαλ ελαληίνλ κνπ. ινη νη άλδξεο ζχκβνπινί κνπ κε
βδειχρζεθαλ θη εθείλνη, πνπ ηνπο αγάπεζα ζηξάθεθαλ ελαληίνλ κνπ. Σα θφθαιά κνπ
θφιιεζαλ ζην δέξκα κνπ θαη ζηε ζάξθα κνπ θαη δηαζψζεθα κε ην δέξκα ησλ δνληηψλ κνπ.
Βιεήζηε κε, ειεήζηε κε εζείο νη θίινη κνπ επεηδή ην ρέξη ηνχ Θενχ κε πιήγσζε. Γηαηί κε
θαηαηξέρεηε φπσο ν Θεφο θαη δελ ρνξηάζαηε απφ ηηο ζάξθεο κνπ; Χ, λα γξάθνληαλ ηα ιφγηα
κνπ! Να ηππψλνληαλ ζε βηβιίν! Να ραξάδνληαλ επάλσ ζε βξάρν κε ζηδεξέληα θαη
κνιχβδηλε γξαθίδα γηα πάληα! Βπεηδή μέξσ φηη ν Λπηξσηήο κνπ δεη θαη ζα εγεξζεί ζηνπο
έζραηνπο θαηξνχο επάλσ ζηε γε θαη αθνχ χζηεξα απφ ην δέξκα κνπ, απηφ ην ζψκα ζα
θζαξεί, πάιη κε ηε ζάξθα κνπ ζα δσ ηνλ Θεφηνλ νπνίν εγψ ν ίδηνο ζα δσ, θαη ζα ζσξήζνπλ
ηα κάηηα κνπ, θαη φρη άιινο ηα λεθξά κνπ ιηψλνπλ κέζα ζηνλ θφξθν κνπ.. Αφμα ζηελ

αγία Σξηάδα ακήλ.
Ζζαΐαο 5:7-16
Ώιιά ν ακπειψλαο ηνχ Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ είλαη ν νίθνο Εζξαήι θαη νη άλδξεο
ηνχ Ενχδα ην αγαπεηφ ηνπ θπηφ θαη πεξίκελε θξίζε, εληνχηνηο, δέζηε θαηαδπλάζηεπζε
δηθαηνζχλε, εληνχηνηο, δέζηε θξαπγή. Οπαί ζ' εθείλνπο πνπ ελψλνπλ ζπίηη κε ζπίηη θαη
ζπλδένπλ ρσξάθη κε ρσξάθη, κέρξηο φηνπ κε κείλεη ηφπνο ψζηε λα θαηνηθνχλ κφλνη ηνπο
ζην κέζνλ ηήο γεο! ηα απηηά κνπ, ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ είπε: ΐέβαηα, πνιιά ζπίηηα ζα
κείλνπλ εξεκσκέλα κεγάια θαη θαιά ρσξίο θαηνίθνπο λαη δέθα ζηξέκκαηα ακπειψλα ζα
δψζνπλ έλα βαζ, θαη ν ζπφξνο ελφο ρνκφξ ζα δψζεη έλα εθά. Οπαί ζ' εθείλνπο πνπ, θαζψο
ζεθψλνληαη ην πξσί αλαδεηνχλ ζίθεξα νη νπνίνη εμαθνινπζνχλ κέρξη ην βξάδπ κέρξηο φηνπ
ηνπο αλάςεη ην θξαζί! Καη ε θηζάξα θαη ε ιχξα, ην ηχκπαλν θαη ν απιφο θαη ην θξαζί, είλαη
ζηα ζπκπφζηά ηνπο αιιά δελ παξαηεξνχλ ην έξγν ηνχ Κπξίνπ θαη δελ ζσξνχλ ηελ ελέξγεηα
ησλ ρεξηψλ ηνπ. Γη' απηφ, ν ιαφο κνπ θέξζεθε ζε αηρκαισζία επεηδή δελ έρεη επίγλσζε θαη
νη έληηκνη απ' απηνχο ιηκνθηνλνχλ θαη ην πιήζνο ηνπο θαηαμεξάζεθε απφ δίςα. Γη' απηά ν
άδεο πιάηπλε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη άλνημε ππέξκεηξα ην ζηφκα ηνπ θαη ε δφμα ηνπο θαη ην
πιήζνο ηνπο θαη ν ζφξπβφο ηνπο θη απηνί πνπ εληξπθνχλ ζα θαηέβνπλ ζ' απηφλ. Καη ν θνηλφο
άλζξσπνο ζα ππνθχςεη θαη ν δπλαηφο ζα ηαπεηλσζεί θαη ηα κάηηα ησλ ςειψλ ζα
ρακειψζνπλ. Καη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ ζα πςσζεί ζε θξίζε θαη ν Άγηνο Θεφο ζα
αγηαζηεί ζε δηθαηνζχλε. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 41:4,13
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
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Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βγψ είπα: Κχξηε, ειέεζέ κε γηάηξεςε ηελ ςπρή κνπ, επεηδή ακάξηεζα ζε ζέλα.
Βπινγεηφο ν Κχξηνο, ν Θεφο ηνχ Εζξαήι, απφ ηνλ αηψλα θαη κέρξη ηνλ αηψλα. Ώκήλ, θαη
ακήλ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 12:22-31
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ζηνπο καζεηέο ηνπ είπε: Γη' απηφ, ζαο ιέσ: Με κεξηκλάηε γηα ηε δσή ζαο, ηη λα
θάηε νχηε γηα ην ζψκα, ηη λα ληπζείηε. Δ δσή είλαη πνιπηηκφηεξε απφ ηελ ηξνθή θαη ην
ζψκα απφ ην έλδπκα. Παξαηεξήζηε ηά θνξάθηα, φηη δελ ζπέξλνπλ νχηε ζεξίδνπλ ηα νπνία
δελ έρνπλ ηακείν νχηε απνζήθε θαη ν Θεφο ηα ηξέθεη· πφζν πεξηζζφηεξν δηαθέξεηε εζείο
απφ ηα πνπιηά; Καη πνηνο απφ ζαο κεξηκλψληαο κπνξεί λα πξνζζέζεη έλαλ πήρε ζην
αλάζηεκά ηνπ; Ώλ ινηπφλ, εζείο δελ κπνξείηε νχηε ην ειάρηζην, γηα ηα ππφινηπα γηαηί
κεξηκλάηε; Παξαηεξήζηε ηα θξίλα, πψο κεγαιψλνπλ δελ θνπηάδνπλ νχηε θιψζνπλ ζαο ιέσ,
φκσο νχηε ν νινκψληαο, κέζα ζε φιε ηνπ ηε δφμα, δελ ληχζεθε ζαλ έλα απ' απηά. Ώιιά,
αλ ην ρνξηάξη, πνπ ζήκεξα είλαη ζην ρσξάθη θαη αχξην ξίρλεηαη ζε θακίλη, ν Θεφο ην ληχλεη
κε έλαλ ηέηνην ηξφπν, πφζν πεξηζζφηεξν εζάο, νιηγφπηζηνη. Κη εζείο κε δεηάηε ηη λα θάηε ή
ηη λα πηείηε θαη κε είζηε κεηέσξνη. Βπεηδή φια απηά ηα δεηνχλ ηα έζλε ηνχ θφζκνπ· ελψ ν
Παηέξαο ζαο μέξεη φηη έρεηε αλάγθε απ' απηά. Πιελ, δεηάηε ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ θαη φια
απηά ζα ζαο πξνζηεζνχλ.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξηλζίνπο Β’ 9:6-15
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Κνξηλζίνπο, ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
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Λέσ, κάιηζηα, ηνχην, φηη απηφο πνπ ζπέξλεη θεηδσιά, θεηδσιά θαη ζα ζεξίζεη θη
απηφο πνπ ζπέξλεη κε αθζνλία, κε αθζνλία θαη ζα ζεξίζεη. Κάζε έλαο αλάινγα κε ηελ
πξναίξεζε ηεο θαξδηάο ηνπ, φρη κε ιχπε ή απφ αλάγθε· επεηδή, ηνλ πξφζραξν δφηε αγαπάεη
ν Θεφο. Βίλαη φκσο δπλαηφο ν Θεφο λα ζαο δψζεη κε πεξίζζεηα θάζε ράξε, ψζηε έρνληαο
πάληνηε θάζε απηάξθεηα, ζε θάζε ηη, λα πεξηζζεχεηε ζε θάζε έξγν αγαζφ (φπσο είλαη
γξακκέλν: «θφξπηζε, έδσζε ζηνπο πέλεηεο ε δηθαηνζχλε ηνπ κέλεη ζηνλ αηψλα».Ώπηφο,
κάιηζηα, πνπ ρνξεγεί ηνλ ζπφξν ζ' απηφλ πνπ ζπέξλεη θαη ςσκί γηα ηξνθή, είζε λα
ρνξεγήζεη θαη λα πιεζχλεη ηνλ ζπφξν ζαο θαη λα απμήζεη ηα γελλήκαηα ηεο δηθαηνζχλεο
ζαο) θαζψο γίλεζηε πινχζηνη ζε θάζε ηη, κε θάζε γελλαηνδσξία, πνπ εξγάδεηαη κέζα απφ καο
επραξηζηία ζηνλ Θεφ. Βπεηδή ε δηαθνλία απηήο ηήο ππεξεζίαο φρη κνλάρα αλαπιεξψλεη
νινθιεξσηηθά ηηο ζηεξήζεηο ησλ αγίσλ, αιιά θαη πεξηζζεχεη δηακέζνπ πνιιψλ επραξηζηηψλ
πξνο ηνλ Θεφ (γηα ηνλ ιφγν φηη, δνθηκάδνληαο απηή ηε δηαθνλία, δνμάδνπλ ηνλ Θεφ γηα ηελ
ππνηαγή ηήο νκνινγίαο ζαο ζην επαγγέιην ηνπ Υξηζηνχ, θαη γηα ηε γελλαηνδσξία ηήο
κεηάδνζεο ζ' απηνχο θαη ζε φινπο) θαη γηα ηε δέεζή ηνπο γηα ζαο, νη νπνίνη ζαο επηπνζνχλ
γηα ηελ ππεξβνιηθά κεγάιε ράξε ηνχ Θενχ επάλσ ζαο. Βπραξηζηία φκσο αλήθεη ζηνλ Θεφ
γηα ηελ αλεθδηήγεηε δσξεά ηνπ. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο

θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 1:1-12
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Εάθσβνο, δνχινο ηνχ Θενχ θαη ηνπ Κπξίνπ Εεζνχ Υξηζηνχ, πξνο ηηο δψδεθα
θπιέο, πνπ είλαη ζηε δηαζπνξά, ραίξεηε. Κάζε ραξά ζεσξήζηε, αδειθνί κνπ φηαλ πεξηπέζεηε
ζε δηάθνξνπο πεηξαζκνχο γλσξίδνληαο φηη ε δνθηκαζία ηήο πίζηεο ζαο εξγάδεηαη ππνκνλή ε
δε ππνκνλή αο έρεη ηέιεην έξγν γηα λα είζηε ηέιεηνη θαη νιφθιεξνη, ρσξίο λα είζηε ζε ηίπνηε
ειιεηπείο. Ώλ, φκσο θάπνηνο απφ ζαο είλαη ειιεηπήο ζε ζνθία, αο δεηάεη απφ ηνλ Θεφ, πνπ
δίλεη ζε φινπο πινχζηα θαη ρσξίο λα νλεηδίδεη θαη ζα ηνπ δνζεί. Ώο δεηάεη, φκσο κε πίζηε
ρσξίο λα δηζηάδεη θαζφινπ επεηδή απηφο πνπ δηζηάδεη κνηάδεη κε θχκα ηήο ζάιαζζαο, πνπ
θηλείηαη απφ ηνπο αλέκνπο θαη ζπληαξάδεηαη. Βπεηδή αο κε λνκίδεη ν άλζξσπνο εθείλνο φηη
ζα πάξεη θάηη απφ ηνλ Κχξην. Άλζξσπνο δίγλσκνο είλαη αθαηάζηαηνο ζε φινπο ηνχο
δξφκνπο ηνπ. Ώο θαπράηαη δε ν ηαπεηλφο αδειθφο ζην χςνο ηνπ θαη ν πινχζηνο ζηελ
ηαπείλσζή ηνπ κηα πνπ, ζαλ άλζνο ρφξηνπ ζα παξέιζεη. Βπεηδή ν ήιηνο αλέηεηιε κε ηνλ
θαχζσλα θαη μέξαλε ην ρνξηάξη θαη ην άλζνο ηνπ μέπεζε θαη ε νκνξθηά ηνχ πξνζψπνπ ηνπ
αθαλίζηεθε έηζη θαη ν πινχζηνο ζα καξαζεί ζηνπο δξφκνπο ηνπ. Μαθάξηνο ν άλζξσπνο πνπ
ππνκέλεη πεηξαζκφ επεηδή αθνχ δνθηκαζηεί, ζα πάξεη ην ζηεθάλη ηήο δσήο, ην νπνίν ν
Κχξηνο ππνζρέζεθε ζ' απηνχο πνπ ηνλ αγαπνχλ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζα
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είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληα,ελψ φπνηνο
εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 4:13-22
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Καη βιέπνληαο ηελ παξξεζία ηνχ Πέηξνπ θαη ηνπ Εσάλλε θαη θαζψο
πιεξνθνξήζεθαλ φηη είλαη άλζξσπνη αγξάκκαηνη θαη ηδηψηεο, ζαχκαδαλ θαη ηνπο
αλαγλψξηδαλ φηη ήζαλ καδί κε ηνλ Εεζνχ. ΐιέπνληαο, κάιηζηα, ηνλ άλζξσπν πνπ είρε
ζεξαπεπζεί λα ζηέθεηαη καδί ηνπο δελ είραλ ηίπνηε λα αληείπνπλ. Καη αθνχ ηνπο πξφζηαμαλ
λα βγνπλ έμσ απφ ην ζπλέδξην, έθαλαλ κεηαμχ ηνπο ζπκβνχιην, ιέγνληαο: Ση ζα θάλνπκε ζ'
απηνχο ηνχο αλζξψπνπο; Βπεηδή φηη έλα αμηνζεκείσην ζαχκα έγηλε κελ δηακέζνπ απηψλ,
είλαη θαλεξφ ζε φινπο φζνπο θαηνηθνχλ ζηελ Εεξνπζαιήκ θαη δελ κπνξνχκε λα ην
αξλεζνχκε αιιά γηα λα κε δηαδνζεί πεξηζζφηεξν ζηνλ ιαφ, αο ηνπο απεηιήζνπκε απζηεξά
λα κε κηινχλ πιένλ ζην φλνκα ηνχην ζε θαλέλαλ άλζξσπν. Καη αθνχ ηνπο θάιεζαλ, ηνπο
παξήγγεηιαλ λα κε κηινχλ θαζφινπ νχηε λα δηδάζθνπλ ζην φλνκα ηνπ Εεζνχ. Ο δε Πέηξνο
θαη ν Εσάλλεο, απνθξηλφκελνη ζ' απηνχο, είπαλ: Ώλ είλαη δίθαην κπξνζηά ζηνλ Θεφ, λα
αθνχκε εζάο κάιινλ παξά ηνλ Θεφ, θξίλεηαη ην εζείο επεηδή εκείο δελ κπνξνχκε λα κε ιέκε
φζα είδακε θαη αθνχζακε. Καη εθείλνη, αθνχ ηνπο απείιεζαλ μαλά, ηνπο απέιπζαλ, κε
βξίζθνληαο ην πψο λα ηνπο ηηκσξήζνπλ, εμαηηίαο ηνχ ιανχ· γηα ηνλ ιφγν φηη φινη δφμαδαλ
ηνλ Θεφ γηα ην γεγνλφο. Βπεηδή ν άλζξσπνο ζηνλ νπνίν έγηλε απηφ ην ζαχκα ηήο ζεξαπείαο,
ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ 40 ρξφλσλ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη,

δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 41:1
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Μαθάξηνο εθείλνο πνπ επηβιέπεη ζηνλ θησρφ ζε εκέξα ζιίςεο ζα ηνλ ειεπζεξψζεη ν
Κχξηνο.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 10:17-27
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ελψ έβγαηλε έμσ ζηνλ δξφκν, θάπνηνο έηξεμε θαη γνλαηίδνληαο κπξνζηά ηνπ,
ηνλ ξσηνχζε: Αάζθαιε αγαζέ, ηη λα θάλσ γηα λα θιεξνλνκήζσ αηψληα δσή; Καη ν Εεζνχο
είπε ζ' απηφλ: Γηαηί κε ιεο αγαζφ; Καλέλαο δελ είλαη αγαζφο, παξά κνλάρα έλαο, ν Θεφο.
Ξέξεηο ηηο εληνιέο: «Με κνηρεχζεηο, Με θνλεχζεηο, Με θιέςεηο, Με ςεπδνκαξηπξήζεηο,
Με απνζηεξήζεηο, Σίκα ηνλ παηέξα ζνπ θαη ηε κεηέξα». Καη εθείλνο, απαληψληαο, είπε ζ'
απηφλ: Αάζθαιε, φια απηά ηα ηήξεζα απφ ηε ληφηε κνπ.Καη ν Εεζνχο, αθνχ ηνλ θνίηαμε
θαιά, ηνλ αγάπεζε θαη ηνπ είπε: Έλα ζνχ ιείπεη πήγαηλε, πνχιεζε φζα έρεηο θαη δψζε ζηνπο
θησρνχο θαη ζα έρεηο ζεζαπξφ ζηνλ νπξαλφ θαη έια, αθνινχζα κε , αθνχ ζεθψζεηο ηνλ
ζηαπξφ. Βθείλνο, φκσο, γηλφκελνο ζθπζξσπφο εμαηηίαο απηνχ ηνχ ιφγνπ, αλαρψξεζε
ιππνχκελνο επεηδή είρε πνιιά θηήκαηα. Καη ν Εεζνχο, θνηηάδνληαο νιφγπξα, ιέεη ζηνπο
καζεηέο ηνπ: Πφζν δχζθνια ζα κπνπλ κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ απηνί πνπ έρνπλ ηα
ρξήκαηα; Οη καζεηέο, φκσο, εθπιήηηνληαλ γηα ηα ιφγηα ηνπ. Καη ν Εεζνχο απαληψληαο πάιη,
ηνπο ιέεη: Παηδηά κνπ, πφζν δχζθνιν είλαη λα κπνπλ κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ απηνί πνπ
έρνπλ ην ζάξξνο ηνπο ζηα ρξήκαηα; Βπθνιφηεξν είλαη λα πεξάζεη θακήια κέζα απφ ηε
βεινλφηξππα, παξά πινχζηνο λα κπεη κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ. Καη εθείλνη
εθπιήηηνληαλ ππεξβνιηθά, ιέγνληαο αλακεηαμχ ηνπο: Καη πνηνο κπνξεί λα ζσζεί; Καη ν
Εεζνχο θνηηάδνληάο ηνπο θαιά, ιέεη: ηνπο αλζξψπνπο είλαη αδχλαην, φρη φκσο θαη ζηνλ
Θεφ επεηδή, ηα πάληα είλαη δπλαηά ζηνλ Θεφ.

ΖΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΖ ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ
ΔΒΓΟΜΑΓΑ
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ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Έμνδνο 2:11-20
Καη θαηά ηηο εκέξεο εθείλεο, αθνχ ν Μσπζήο κεγάισζε, βγήθε πξνο ηνπο αδειθνχο
ηνπ θαη παξαηεξψληαο ηα βάξε ηνπο, βιέπεη έλαλ άλζξσπν Ώηγχπηην λα ρηππάεη έλαλ
Ββξαίν απφ ηνπο αδειθνχο ηνπ. Καη θνηηάδνληαο νιφγπξα, εδψ θη εθεί θαη βιέπνληαο φηη δελ
ππήξρε θαλέλαο, ρηχπεζε ηνλ Ώηγχπηην θαη ηνλ έθξπςε ζηελ άκκν. Καη βγαίλνληαο ηελ
επφκελε εκέξα θαη μάθλνπ, δχν άλδξεο Ββξαίνη δηαπιεθηίδνληαλ θαη ιέεη ζ' εθείλνλ πνπ
αδηθνχζε: Γηαηί ρηππάο ηνλ δηπιαλφ ζνπ; Κη εθείλνο είπε: Πνηνο ζε έβαιε άξρνληα θαη θξηηή
επάλσ καο; Μήπσο εζχ ζέιεηο λα κε θνλεχζεηο, θαζψο θφλεπζεο ηνλ Ώηγχπηην; Καη ν
Μσπζήο θνβήζεθε θαη είπε: ίγνπξα, απηφ ην πξάγκα έγηλε γλσζηφ. Καη φηαλ ν Φαξαψ
άθνπζε ην πξάγκα απηφ, δεηνχζε λα ζαλαηψζεη ηνλ Μσπζή αιι' ν Μσπζήο έθπγε απφ
κπξνζηά απφ ηνλ Φαξαψ θαη θαηνίθεζε ζηε γε Μαδηάκ θαη θάζεζε θνληά ζην πεγάδη. Καη
ν ηεξέαο ηήο Μαδηάκ είρε επηά ζπγαηέξεο πνπ φηαλ ήξζαλ, άληιεζαλ λεξφ θαη γέκηζαλ ηηο
πνηίζηξεο γηα λα πνηίζνπλ ηα πξφβαηα ηνπ παηέξα ηνπο. Καη φηαλ ήξζαλ νη βνζθνί ηηο
έδησμαλ θαη αθνχ ν Μσπζήο ζεθψζεθε ηηο βνήζεζε θαη πφηηζε ηα πξφβαηά ηνπο. Καη φηαλ
ήξζαλ ζηνλ Ραγνπήι ηνλ παηέξα ηνπο, είπε ζ' απηέο: Γηαηί ήξζαηε ζήκεξα ηφζν γξήγνξα; Κη
εθείλεο είπαλ: Έλαο άλζξσπνο Ώηγχπηηνο καο ιχηξσζε απφ ηα ρέξηα ησλ βνζθψλ θη αθφκα,
άληιεζε γηα καο λεξφ θαη πφηηζε ηα πξφβαηα. Κη εθείλνο είπε ζηηο ζπγαηέξεο ηνπ: Καη πνχ
είλαη; Γηαηί αθήζαηε ηνλ άλζξσπν; Καιέζηε ηνλ γηα λα θάεη ςσκί. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
Ζζαΐαο 5:17-25
Σφηε, ηα αξληά ζα βνζθεζνχλ ζχκθσλα κε ηε ζπλήζεηά ηνπο θαη νη μέλνη ζα θάλε
ηνπο έξεκνπο ηφπνπο κε ηα παρηά. Οπαί ζ' εθείλνπο πνπ ζέξλνπλ ηελ αλνκία κε ζρνηληά
καηαηφηεηαο θαη ηελ ακαξηία ζαλ κε ινπξηά άκαμαο απηνί πνπ ιέλε: Ώο ζπεχζεη, αο
επηηαρχλεη ην έξγν ηνπ, γηα λα δνχκε· θαη ε βνπιή ηνχ Ώγίνπ ηνχ Εζξαήι αο πιεζηάζεη θη αο
έξζεη, γηα λα κάζνπκε! Οπαί ζ' εθείλνπο πνπ ιέλε ην θαθφ θαιφ θαη ην θαιφ θαθφ απηνί πνπ
βάδνπλ ην ζθνηάδη γηα θσο θαη ην θσο γηα ζθνηάδη απηνί πνπ βάδνπλ ην πηθξφ γηα γιπθφ θαη
ην γιπθφ γηα πηθξφ! Οπαί ζε φζνπο είλαη ζνθνί ζηα κάηηα ηνπο θαη θξφληκνη ζηνλ εαπηφ
ηνπο! Οπαί ζε φζνπο είλαη δπλαηνί γηα λα πίλνπλ θξαζί θαη ηζρπξνί ζην λα αλαθαηεχνπλ
ζίθεξα νη νπνίνη δηθαηψλνπλ ηνλ παξάλνκν γηα δψξα θαη ην δίθην ηνχ δηθαίνπ ην αθαηξνχλ
απ' απηφλ! Γη' απηφ, φπσο ε γιψζζα ηήο θσηηάο θαηαηξψεη ην θαιάκη θαη ην άρπξν
αθαλίδεηαη ζηε θιφγα έηζη θαη ε ξίδα ηνπο ζα γίλεη ζαλ ζαπίια θαη ην άλζνο ηνπο ζα αλέβεη
ζαλ ζθφλε επεηδή, απέξξηςαλ ηνλ λφκν ηνχ Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ θαη θαηαθξφλεζαλ ηνλ
ιφγν ηνχ Ώγίνπ ηνχ Εζξαήι. Γη' απηφ, ν ζπκφο ηνχ Κπξίνπ άλαςε ελάληηα ζηνλ ιαφ ηνπ θαη
απιψλνληαο ην ρέξη ηνπ ελαληίνλ ηνπο, ηνπο πάηαμε· θαη ηα βνπλά έηξεκαλ θαη ηα πηψκαηά
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ηνπο έγηλαλ ζαλ θνπξηά ζην κέζνλ ησλ δξφκσλ. ε φια απηά ν ζπκφο ηνπ δελ απνζηξάθεθε,
αιιά ην ρέξη ηνπ είλαη αθφκα απισκέλν. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Μαιαρίαο 1:6-14 , 2 νιόθιεξν , 3:18
Ο γηνο ηηκάεη ηνλ παηέξα θαη ν δνχινο ηνλ θχξηφ ηνπ αλ ινηπφλ, εγψ είκαη παηέξαο
πνχ είλαη ε ηηκή κνπ; Καη αλ εγψ είκαη ν θχξηνο, πνχ είλαη ν θφβνο κνπ; ιέεη ν Κχξηνο ησλ
δπλάκεσλ ζε ζαο, ηεξείο, πνπ θαηαθξνλείηε ην φλνκά κνπ θαη ιέηε: ε ηη θαηαθξνλήζακε ην
φλνκά ζνπ; Πξνζθέξαηε ςσκί κνιπζκέλν επάλσ ζην ζπζηαζηήξηφ κνπ θαη είπαηε: ε ηη ζε
κνιχλακε; ην φηη ιέηε: Σν ηξαπέδη ηνπ Κπξίνπ είλαη αμηνθαηαθξφλεην. Καη αλ πξνζθέξεηε
δψν ηπθιφ γηα ζπζία, δελ είλαη θαθφ; Καη αλ πξνζθέξεηε δψν ρσιφ ή άξξσζην, δελ είλαη
θαθφ; Πξφζθεξε ηψξα απηφ ζηνλ αξρεγφ ζνπ άξαγε, ζα επαξεζηεζεί ζε ζέλα ή ζα
ππνδερζεί ην πξφζσπφ ζνπ; ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Καη ηψξα ινηπφλ, λα δεεζείηε
ζηνλ Θεφ γηα λα καο ειεήζεη. εμαηηίαο ζαο έγηλε απηφ ζα ππνδερζεί άξαγε ηα πξφζσπά ζαο;
ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Πνηνο είλαη αθφκα θαη κεηαμχ ζαο, πνπ ζα έθιεηλε ηηο ζχξεο
γηα λα κε αλάβεηε θσηηά ζην ζπζηαζηήξηφ κνπ κάηαηα; Αελ έρσ επραξίζηεζε ζε ζαο, ιέεη ν
Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ θαη δελ ζα δερζψ πξνζθνξά απφ ην ρέξη ζαο. Βπεηδή, απφ ηελ
αλαηνιή ηνχ ήιηνπ κέρξη ηε δχζε ηνπ ην φλνκά κνπ ζα είλαη κέγα αλάκεζα ζηα έζλε θαη ζα
πξνζθέξεηαη ζπκίακα, ζε θάζε ηφπν ζην φλνκά κνπ θαη θαζαξή ζπζία επεηδή, ην φλνκά κνπ
ζα είλαη κέγα αλάκεζα ζηα έζλε ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Βζείο, φκσο ην βεβειψζαηε,
ιέγνληαο: Σν ηξαπέδη ηνχ Κπξίνπ είλαη κνιπζκέλν θη απηά πνπ ηνπνζεηνχληαη επάλσ ηνπ, ην
θαγεηφ ηνπ είλαη αμηνθαηαθξφλεην. Βζείο είπαηε, αθφκα: Αέζηε, ηη ελφριεζε! Καη ην
θαηαθξνλήζαηε, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ θαη θέξαηε ην αξπαγκέλν θαη ην ρσιφ θαη ην
άξξσζην, λαη, ηέηνηα πξνζθνξά θέξαηε ζα ηε δερφκνπλ απφ ην ρέξη ζαο; ιέεη ν Κχξηνο ησλ
δπλάκεσλ. Γη' απηφ, επηθαηάξαηνο λα είλαη ν απαηεψλαο, ν νπνίνο έρεη ζην πνίκληφ ηνπ
αξζεληθφ θαη θάλεη επρή θαη ζηνλ Κχξην ζπζηάδεη έλα δηεθζαξκέλν πξάγκα επεηδή, εγψ
είκαη κέγαο βαζηιηάο, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ θαη ην φλνκά κνπ είλαη ηξνκεξφ αλάκεζα
ζηα έζλε. Πξνεηδνπνίεζε ηνπ Θενχ πξνο ηνπο ηεξείο. Καη, ηψξα, ηεξείο, ζε ζαο γίλεηαη απηή
ε εληνιή. Ώλ δελ αθνχζεηε, θαη αλ απηφ δελ ην βάιεηε ζηελ θαξδηά, γηα λα δψζεηε δφμα ζην
φλνκά κνπ, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ, ηφηε ζα ζηείισ ηελ θαηάξα επάλσ ζαο, θαη ζα
επηθαηαξαζηψ ηηο επινγίεο ζαο λαη, κάιηζηα θαη ηηο θαηαξάζηεθα, επεηδή δελ ην βάδεηε
απηφ ζηελ θαξδηά ζαο. Αέζηε, εγψ ζα απνξξίςσ ηα ζπέξκαηά ζαο, θαη ζα ζθνξπίζσ θνπξηά
επάλσ ζηα πξφζσπά ζαο, ηελ θνπξηά ησλ γηνξηψλ ζαο θαη ζα ζαο ζεθψζσ καδί ηεο. Καη ζα
γλσξίζεηε φηη εγψ ζαο έζηεηια απηή ηελ εληνιή, γηα λα είλαη ε δηαζήθε κνπ καδί κε ηνλ
Λεπί, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Δ δηαζήθε κνπ, ηεο δσήο θαη ηεο εηξήλεο, ήηαλ καδί ηνπ
θαη ηηο έδσζα ζ' απηφλ ιφγσ ηνχ θφβνπ κε ηνλ νπνίν κε θνβφηαλ, θαη ζεβφηαλ ην φλνκά
κνπ. Ο λφκνο ηήο αιήζεηαο ήηαλ ζην ζηφκα ηνπ, θαη αλνκία δελ βξέζεθε ζηα ρείιε ηνπ·
πεξπάηεζε καδί κνπ κε εηξήλε θαη επζχηεηα, θαη πνιινχο επέζηξεςε απφ αλνκία. Βπεηδή, ηα
ρείιε ηνχ ηεξέα ζα θπιάηηνπλ γλψζε, θαη απφ ην ζηφκα ηνπ ζα δεηήζνπλ λφκν γηα ηνλ ιφγν
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φηη, απηφο είλαη άγγεινο ηνπ Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ. Ώιι' εζείο μεθιίλαηε απφ ηνλ δξφκν
θάλαηε πνιινχο λα πξνζθφπηνπλ ζηνλ λφκν δηαθζείξαηε ηε δηαζήθε ηνχ Λεπί, ιέεη ν
Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Γη' απηφ, θαη εγψ ζαο έθαλα άμηνπο θαηαθξφλεζεο θαη
εμνπζελσκέλνπο ζε νιφθιεξν ηνλ ιαφ, επεηδή δελ θπιάμαηε ηνπο δξφκνπο κνπ, αιιά
ήζαζηαλ πξνζσπνιήπηεο απέλαληη ζηνλ λφκν. Αελ είλαη έλαο ν παηέξαο φισλ καο; Αελ καο
έπιαζε έλαο Θεφο; Γηαηί δνιηεπφκαζηε θάζε έλαο ελάληηα ζηνλ αδειθφ ηνπ, βεβειψλνληαο
ηε δηαζήθε ησλ παηέξσλ καο; Ο Ενχδαο θέξζεθε δφιηα, θαη δηαπξάρζεθε βδέιπγκα ζηνλ
Εζξαήι, θαη ζηελ Εεξνπζαιήκ επεηδή, ν Ενχδαο βεβήισζε ην άγην ηνπ Κπξίνπ, πνπ είρε
αγαπήζεη, θαη λπκθεχζεθε ζπγαηέξα ελφο μέλνπ ζενχ. Ο Κχξηνο ζα εμνινζξεχζεη απφ ηα
ζθελψκαηα ηνπ Εαθψβ ηνλ άλζξσπν πνπ ην πξάηηεη απηφ, ηνλ ζθνπφ, θη απηφλ πνπ
απνθξίλεηαη, θη απηφλ πνπ πξνζθέξεη πξνζθνξά ζηνλ Κχξην ησλ δπλάκεσλ. Κάλαηε αθφκα
θαη ηνχην ζθεπάδαηε ην ζπζηαζηήξην ηνπ Κπξίνπ κε δάθξπα, κε θιάκα, θαη κε ζηελαγκνχο
γη' απηφ, δελ απνβιέπεη πιένλ ζηελ πξνζθνξά, θαη δελ ηε δέρεηαη κε επαξέζηεζε απφ ην
ρέξη ζαο. Καη ιέηε: Γηαηί; Βπεηδή, ν Κχξηνο ζηάζεθε κάξηπξαο αλάκεζα ζε ζέλα θαη ζηε
γπλαίθα ηήο ληφηεο ζνπ, πξνο ηελ νπνία εζχ θέξζεθεο δφιηα· ελψ απηή είλαη ε ζχδπγφο ζνπ,
θαη ε γπλαίθα ηήο ζπλζήθεο ζνπ. Καη ν Θεφο δελ έθαλε έλα; Κη φκσο, απηφο είρε ππεξνρή
πλεχκαηνο. Καη γηαηί ηνλ έλα; Γηα λα δεηήζεη ζείν ζπέξκα. Γη' απηφ, πξνζέρεηε ζην πλεχκα
ζαο, θαη αο κε θέξεηαη θαλέλαο άπηζηα πξνο ηε γπλαίθα ηήο ληφηεο ηνπ. Βπεηδή, ν Κχξηνο, ν
Θεφο ηνχ Εζξαήι, ιέεη φηη κηζεί απηφλ πνπ ηελ απνβάιιεη, θη απηφλ πνπ ζθεπάδεη ηε βία κε
ην έλδπκά ηνπ, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ γη' απηφ, πξνζέρεηε ζην πλεχκα ζαο, θαη κε
θέξεζηε δφιηα. Με ηα ιφγηα ζαο θαηαβαξχλαηε ηνλ Κχξην θαη ιέηε: Με ηη ηνλ
θαηαβαξχλακε; Με ην λα ιέηε: Καζέλαο πνπ πξάηηεη θαθφ είλαη επάξεζηνο κπξνζηά ζηνλ
Κχξην, θη απηφο επδνθεί ζ' απηνχο ή: Πνχ είλαη ν Θεφο ηήο θξίζεο; Αέζηε, εγψ ζηέιλσ ηνλ
άγγειφ κνπ θαη ζα πξνπαξαζθεπάζεη ηνλ δξφκν κπξνζηά κνπ θαη ν Κχξηνο, πνπ εζείο
δεηάηε, ζ‟ ξζεη μαθληθά ζηνλ λαφ ηνπ, λαη, ν άγγεινο ηεο δηαζήθεο πνπ εζείο ζέιεηε δέζηε,
έξρεηαη, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Ώιιά, πνηνο κπνξεί λα ππνκείλεη ηελ εκέξα ηήο
έιεπζήο ηνπ; Καη πνηνο κπνξεί λα ζηαζεί ζηελ παξνπζία ηνπ; Βπεηδή, απηφο είλαη ζαλ θσηηά
ηνχ ρσλεπηή θαη ζαλ ζκίγκα γλαθέσλ. Καη ζα θαζήζεη ζαλ εθείλνλ πνπ ιηψλεη θαη θαζαξίδεη
ην αζήκη θαη ζα θαζαξίζεη ηνχο γηνπο ηνχ Λεπί θαη ζα ηνπο ζηξαγγίζεη ζαλ ην ρξπζάθη θαη
ην αζήκη θαη ζα πξνζθέξνπλ πξνζθνξά ζηνλ Κχξην κε δηθαηνζχλε. Σφηε, ε πξνζθνξά ηνχ
Ενχδα θαη ηεο Εεξνπζαιήκ ζα είλαη αξεζηή ζηνλ Κχξην, θαζψο ζηηο αξραίεο εκέξεο θαη φπσο
ζηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Καη ζα ζαο πιεζηάζσ γηα θξίζε θαη ζα είκαη κάξηπξαο πνπ
ζπεχδεη ελάληηα ζηνπο κάγνπο θαη ελάληηα ζ' απηνχο πνπ κνηρεχνπλ θαη ελάληηα ζηνπο
επίνξθνπο θαη ελάληηα ζ' απηνχο πνπ απνζηεξνχλ ηνλ κηζζφ ηνχ κηζζσηνχ, πνπ
θαηαδπλαζηεχνπλ ηε ρήξα θαη ηνλ νξθαλφ θη απηνχο πνπ αδηθνχλ ηνλ μέλν θη απηνχο πνπ
δελ κε θνβνχληαη, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Βπεηδή, εγψ είκαη ν Κχξηνο δελ
αιινηψλνκαη γη' απηφ εζείο, νη γηνη Εαθψβ, δελ απνιεζηήθαηε. Ώπφ ηηο εκέξεο ησλ παηέξσλ
ζαο απνρσξηζηήθαηε απφ ηα δηαηάγκαηά κνπ θαη δελ ηα θπιάμαηε. Βπηζηξέςηε ζε κέλα θαη
ζα επηζηξέςσ ζε ζαο, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ φκσο, είπαηε: Με πνηνλ ηξφπν ζα
επηζηξέςνπκε; Μήπσο ν άλζξσπνο ζα θιέβεη ηνλ Θεφ; Βζείο φκσο, κε θιέςαηε θαη ιέηε: ε
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ηη ζε θιέςακε; ηα δέθαηα θαη ζηηο πξνζθνξέο. Βζείο είζηε θαηαξακέλνη κε θαηάξα επεηδή
εζείο κε θιέςαηε, λαη, εζείο, νιφθιεξν ην έζλνο. Φέξηε φια ηα δέθαηα ζηελ απνζήθε γηα λα
είλαη ηξνθή ζηνλ νίθν κνπ θαη ηψξα, δνθηκάζηε κε ζε ηνχην, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ
αλ δελ ζαο αλνίμσ ηνχο θαηαξξάθηεο ηνχ νπξαλνχ θαη εθρέσ ηελ επινγία ζε ζαο ψζηε λα κε
επαξθεί ηφπνο γη' απηή θαη ζα επηηηκήζσ γηα ράξε ζαο απηφλ πνπ θαηαθζείξεη θαη δελ ζα
θζείξεη ηνχο θαξπνχο ηήο γεο ζαο νχηε ε άκπειφο ζαο ζα απνξξίςεη πξφσξα ηνλ θαξπφ ηεο
ζην ρσξάθη, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Καη ζα ζαο καθαξίδνπλ φια ηα έζλε επεηδή εζείο
ζα είζηε γε επηζπκεηή, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ. Σα ιφγηα ζαο ήζαλ ζθιεξά ελαληίνλ
κνπ, ιέεη ν Κχξηνο· θαη είπαηε: Ση κηιήζακε ελαληίνλ ζνπ; Βζείο είπαηε: Βίλαη κάηαην λα
δνπιεχεη θάπνηνο ηνλ Θεφ θαη: Πνηα ε σθέιεηα φηη θπιάμακε ηα δηαηάγκαηά ηνπ θαη φηη
πεξπαηήζακε πελζψληαο κπξνζηά ζηνλ Κχξην ησλ δπλάκεσλ; Καη, ηψξα, εκείο καθαξίδνπκε
ηνπο ππεξήθαλνπο λαη, απηνί πνπ εξγάδνληαη ηελ αλνκία πςψζεθαλ λαη, απηνί πνπ
πεηξάδνπλ ηνλ Θεφ θη απηνί ζψζεθαλ. Σφηε, απηνί πνπ θνβφληαλ ηνλ Κχξην κηινχζαλ
αλακεηαμχ ηνπο θαη ν Κχξηνο πξφζερε θαη άθνπγε· θαη γξάθηεθε βηβιίν ελζχκεζεο κπξνζηά
ηνπ, γη' απηνχο πνπ θνβφληαλ ηνλ Κχξην θαη ζέβνληαλ ην φλνκά ηνπ θαη ζα είλαη δηθνί κνπ,
ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ θαηά ηελ εκέξα εθείλε, φηαλ εγψ εηνηκάζσ ηα πνιχηηκά κνπ
θαη ζα ηνπο ζπιαρληζηψ, φπσο ν άλζξσπνο ζπιαρλίδεηαη ηνλ γην ηνπ, πνπ ηνλ δνπιεχεη.
Σφηε, ζα επηζηξέςεηε θαη ζα δηαθξίλεηε αλάκεζα ζε δίθαηνλ θαη αζεβή, αλάκεζα ζ' εθείλνλ
πνπ δνπιεχεη ηνλ Θεφ θη εθείλνλ πνπ δελ ηνλ δνπιεχεη. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 18:17,18
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή ήζαλ πην δπλαηνί απφ κέλα. Με πξφθηαζαλ ηελ εκέξα ηήο ζιίςεο κνπ αιιά
ν Κχξηνο ζηάζεθε ην αληηζηήξηγκά κνπ.
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Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 5:17-24
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Με λνκίζεηε φηη ήξζα γηα λα θαηαξγήζσ ηνλ λφκν ή ηνπο πξνθήηεο δελ ήξζα λα
θαηαξγήζσ αιιά, λα εθπιεξψζσ. Βπεηδή ζαο δηαβεβαηψλσ, κέρξηο φηνπ παξέιζεη ν
νπξαλφο θαη ε γε, έλα γηψηα ή κία θεξαία δελ ζα παξέιζεη απφ ηνλ λφκν έσο φηνπ φια
εθπιεξσζνχλ. πνηνο, ινηπφλ, αζεηήζεη κία απφ ηνχηεο ηηο ειάρηζηεο εληνιέο θαη δηδάμεη
έηζη ηνπο αλζξψπνπο, ειάρηζηνο ζα νλνκαζηεί ζηε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ φπνηνο, φκσο,
εθηειέζεη θαη δηδάμεη απηφο ζα νλνκαζηεί κέγαο ζηε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ. Βπεηδή, ζαο
ιέσ φηη, αλ ε δηθαηνζχλε ζαο δελ πεξηζζεχζεη πεξηζζφηεξν απφ ηε δηθαηνζχλε ησλ
γξακκαηέσλ θαη ησλ Φαξηζαίσλ, δελ ζα κπείηε κέζα ζηε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ. Ώθνχζαηε
φηη εηπψζεθε ζηνπο αξραίνπο: «Με θνλεχζεηο» θαη φπνηνο θνλεχζεη, ζα είλαη έλνρνο ζηελ
θξίζε. Βγψ, φκσο, ζαο ιέσ φηη θαζέλαο πνπ νξγίδεηαη αλαίηηα ελάληηα ζηνλ αδειθφ ηνπ, ζα
είλαη έλνρνο ζηελ θξίζε θαη φπνηνο πεη ζηνλ αδειθφ ηνπ: Ραθά, ζα είλαη έλνρνο ζην
ζπλέδξην θαη φπνηνο πεη: Μσξέ, ζα είλαη έλνρνο ζηε γέελλα ηεο θσηηάο. Ώλ, ινηπφλ,
πξνζθέξεηο ην δψξν ζνπ ζην ζπζηαζηήξην θαη εθεί ζπκεζείο, φηη ν αδειθφο ζνπ έρεη θάηη
ελαληίνλ ζνπ, άθεζε εθεί ην δψξν ζνπ, κπξνζηά ζην ζπζηαζηήξην θαη πήγαηλε, πξψηα,
ζπκθηιηψζνπ κε ηνλ αδειθφ ζνπ θαη ηφηε, θαζψο έξζεηο, πξφζθεξε ην δψξν ζνπ.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 3:1-17
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Πνηά είλαη, ινηπφλ, ε ππεξνρή ηνχ Ενπδαίνπ; Ή, πνηα είλαη ε σθέιεηα ηεο
πεξηηνκήο. Πνιιή, κε θάζε ηξφπν. Πξψηα κελ, γηα ηνλ ιφγν φηη ζηνπο Ενπδαίνπο
εκπηζηεχζεθαλ ηα ιφγηα ηνχ Θενχ. Βπεηδή, αλ κεξηθνί δελ πίζηεςαλ, ηη κε ηνχην; Μήπσο ε
απηζηία ηνπο ζα θαηαξγήζεη ηελ πίζηε ηνχ Θενχ; Με γέλνηην αιιά, αο είλαη ν Θεφο αιεζήο
θαη θάζε άλζξσπνο ςεχηεο θαζψο είλαη γξακκέλν: «Γηα λα δηθαησζείο ζηα ιφγηα ζνπ θαη λα
ληθήζεηο φηαλ θξίλεζαη». Καη αλ ε αδηθία καο δείρλεη ηε δηθαηνζχλε ηνχ Θενχ, ηη ζα πνχκε;
Μήπσο είλαη άδηθνο ν Θεφο πνπ επηθέξεη ηελ νξγή; (σο άλζξσπνο κηιάσ). Με γέλνηην
επεηδή, πψο ζα θξίλεη ν Θεφο ηνλ θφζκν; Ώλ, βέβαηα, ε αιήζεηα ηνχ Θενχ πεξίζζεπζε γηα ηε
δφμα ηνπ δηακέζνπ ηνπ δηθνχ κνπ ςέκαηνο, γηαηί εγψ θξίλνκαη πιένλ σο ακαξησιφο; Καη
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(θαζψο δπζθεκνχκαζηε, θαη θαζψο κεξηθνί θεξχηηνπλ φηη ιέκε εκείο): Γηαηί λα κε θάλνπκε
ηα θαθά γηα λα‟ ξζνπλ ηα αγαζά; Δ θαηάθξηζε ησλ νπνίσλ είλαη δίθαηε. Ση, ινηπφλ;
Τπεξέρνπκε απφ ηνπο εζληθνχο; ρη, βέβαηα επεηδή, δείμακε πξνεγνπκέλσο φηη θαη νη
Ενπδαίνη θαη νη Έιιελεο, φινη, είλαη θάησ απφ ηελ ακαξηία. πσο είλαη γξακκέλν, φηη: «Αελ
ππάξρεη δίθαηνο νχηε έλαο δελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα έρεη ζχλεζε δελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ
λα εθδεηάεη ηνλ Θεφ. ινη παξεμέθιηλαλ, καδί εμαρξεηψζεθαλ δελ ππάξρεη απηφο πνπ
πξάηηεη ην αγαζφ δελ ππάξρεη νχηε έλαο». «Σάθνο αλνηγκέλνο είλαη ην ιαξχγγη ηνπο κε ηηο
γιψζζεο ηνπο κηινχζαλ δφιηα». «δειεηήξην απφ νρηέο ππάξρεη θάησ απφ ηα ρείιε ηνπο».
Σσλ νπνίσλ «ην ζηφκα είλαη γεκάην απφ θαηάξα θαη πηθξία». «Σα πφδηα ηνπο είλαη γξήγνξα
ζην λα ρχζνπλ αίκα». «Βξήκσζε θαη ηαιαηπσξία είλαη ζηνπο δξφκνπο ηνπο θαη δξφκνλ
εηξήλεο δελ γλψξηζαλ». Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη

αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ησάλλε Β’ 1:8-13
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Πξνζέρεηε ζηνλ εαπηφ ζαο, γηα λα κε ράζνπκε απηά πνπ εξγαζηήθακε, αιιά λα
απνιαχζνπκε νιφθιεξν ηνλ κηζζφ. Καζέλαο πνπ παξαβαίλεη θαη δελ κέλεη ζηε δηδαζθαιία
ηνχ Υξηζηνχ, δελ έρεη ηνλ Θεφ εθείλνο πνπ κέλεη ζηε δηδαζθαιία απηφο έρεη θαη ηνλ Παηέξα
θαη ηνλ Τηφ. Ώλ θάπνηνο έξρεηαη ζε ζαο θαη δελ θέξλεη απηή ηε δηδαζθαιία κε ηνλ δέρεζηε
ζε ζπίηη θαη κε ηνπ ιέηε ην «ραίξε» επεηδή, εθείλνο πνπ ιέεη ζ' απηφλ ην «ραίξε» γίλεηαη
θνηλσλφο ζηα πνλεξά ηνπ έξγα. Ώλ θαη είρα πνιιά λα ζαο γξάςσ, δελ ζέιεζα λα ην θάλσ
κε ραξηί θαη κειάλη ειπίδσ, φκσο, λα „ξζσ ζε ζαο θαη λα κηιήζσ καδί ζαο ζηφκα κε ζηφκα
ψζηε λα είλαη πιήξεο ε ραξά καο. ε ραηξεηνχλ ηα παηδηά ηήο εθιεθηήο αδειθήο ζνπ. Ώκήλ.

Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη
επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη
αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 5:3-11
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Καη ν Πέηξνο είπε: Ώλαλία, γηαηί γέκηζε ν ζαηαλάο ηελ θαξδηά ζνπ, ψζηε λα πεηο
ςέκαηα ζην Άγην Πλεχκα θαη λα θξαηήζεηο απφ ηελ ηηκή ηνχ ρσξαθηνχ; Βλψ έκελε
απνχιεην, δελ ήηαλ δηθφ ζνπ; Καη φηαλ πνπιήζεθε, δελ ήηαλ ζηελ εμνπζία ζνπ; Γηαηί
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έβαιεο κέζα ζηελ θαξδηά ζνπ απηφ ην πξάγκα; Αελ είπεο ςέκαηα ζε αλζξψπνπο, αιιά ζηνλ
Θεφ. Καη φηαλ ν Ώλαλίαο άθνπζε απηά ηα ιφγηα, έπεζε θαη μεςχρεζε θαη κεγάινο θφβνο
έπεζε επάλσ ζε φινπο εθείλνπο πνπ ηα άθνπγαλ απηά. Καη νη λεφηεξνη, αθνχ ζεθψζεθαλ,
ηνλ ηχιημαλ θαη θαζψο ηνλ έβγαιαλ έμσ, ηνλ έζαςαλ. Όζηεξα δε απφ πεξίπνπ ηξεηο ψξεο,
κπήθε κέζα ε γπλαίθα ηνπ, κε μέξνληαο ην γεγνλφο. Καη ν Πέηξνο απνθξίζεθε ζ' απηήλ: Πεο
κνπ, γηα ηφζν πνπιήζαηε ην ρσξάθη; Καη εθείλε είπε: Ναη, γηα ηφζν. Καη ν Πέηξνο είπε ζ'
απηήλ: Γηαηί ζπκθσλήζαηε λα πεηξάμεηε ην Πλεχκα ηνχ Κπξίνπ; Αεο, ζηε ζχξα είλαη ηα
πφδηα εθείλσλ πνπ έζαςαλ ηνλ άλδξα ζνπ θαη ζα βγάινπλ θη εζέλα. Καη έπεζε ακέζσο
λεθξή ζηα πφδηα ηνπ θαη μεςχρεζε θαη φηαλ νη λεαλίζθνη κπήθαλ κέζα ηε βξήθαλ λεθξή θαη
αθνχ ηελ έβγαιαλ έμσ, ηελ έζαςαλ θνληά ζηνλ άλδξα ηεο. Καη κεγάινο θφβνο έπεζε επάλσ
ζε φιε ηελ εθθιεζία θη επάλσ ζε φινπο πνπ ηα άθνπγαλ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 18:1,2
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα ζε αγαπψ, Κχξηε, ε δχλακή κνπ. Ο Κχξηνο είλαη πέηξα κνπ θαη θξνχξηφ κνπ θαη
ειεπζεξσηήο κνπ Θεφο κνπ, βξάρνο κνπ ζ' απηφλ ζα ειπίδσ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 15:32-38
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ν Εεζνχο, αθνχ πξνζθάιεζε ηνπο καζεηέο ηνπ, είπε: πιαρλίδνκαη γηα ην
πιήζνο, επεηδή ηξεηο εκέξεο κέλνπλ ήδε θνληά κνπ θαη δελ έρνπλ ηη λα θάλε θαη λα ηνπο
απνιχζσ λεζηηθνχο δελ ζέισ, κήπσο θαη απνθάκνπλ ζηνλ δξφκν. Καη νη καζεηέο ιέλε ζ'
απηφλ: Ώπφ πνχ λα βξεζνχλ ζε καο ηφζα ςσκηά κέζα ζηελ έξεκν, ψζηε λα ρνξηάζνπκε έλα
ηφζν κεγάιν πιήζνο; Καη ν Εεζνχο ιέεη ζ' απηνχο: Πφζα ςσκηά έρεηε; Καη εθείλνη είπαλ:
Βπηά θαη ιίγα ςαξάθηα. Καη πξφζηαμε ηα πιήζε λα θαζίζνπλ θαηαγήο. Καη παίξλνληαο ηα
επηά ςσκηά θαη ηα ςάξηα, αθνχ επραξίζηεζε, ηα έθνςε, θαη ηα έδσζε ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη
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νη καζεηέο ζην πιήζνο. Καη έθαγαλ φινη θαη ρφξηαζαλ θαη ζήθσζαλ ην πεξίζζεπκα απφ ηα
θνκκάηηα, επηά ςαξνθφθηλα γεκάηα. Κη απηνί πνπ έηξσγαλ ήζαλ 4.000 άλδξεο, εθηφο απφ
ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά.

ΖΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΖ ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ
ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Γεπηεξνλόκηνλ 5:15-22
Καη λα ζπκάζαη, φηη ήζνπλ δνχινο ζηε γε ηήο Ώηγχπηνπ θαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ζε
έβγαιε απφ εθεί κε θξαηαηφ ρέξη θαη κε απισκέλνλ βξαρίνλα γη' απηφ, ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ
ζε πξφζηαμε λα ηεξείο ηελ εκέξα ηνχ ζαββάηνπ. Σηκά ηνλ παηέξα ζνπ θαη ηε κεηέξα ζνπ
θαζψο ζε πξφζηαμε ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ γηα λα γίλεηο καθξνρξφληνο θαη γηα λα επεκεξείο
επάλσ ζηε γε, ηελ νπνία ζνπ δίλεη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ. Με θνλεχζεηο.. Καη κε κνηρεχζεηο.
Καη κε θιέςεηο. Καη κε ςεπδνκαξηπξήζεηο ελάληηα ζηνλ πιεζίνλ ζνπ αλαιεζή καξηπξία.
Καη κε επηζπκήζεηο ηε γπλαίθα ηνχ πιεζίνλ ζνπ νχηε λα επηζπκήζεηο ην ζπίηη ηνχ πιεζίνλ
ζνπ νχηε ην ρσξάθη ηνπ νχηε ηνλ δνχιν ηνπ νχηε ηε δνχιε ηνπ νχηε ην βφδη ηνπ νχηε ην
γατδνχξη ηνπ νχηε θάζε ηη πνπ είλαη ηνπ πιεζίνλ ζνπ. Ώπηά ηα ιφγηα κίιεζε ν Κχξηνο ζε
νιφθιεξε ηε ζπλαγσγή ζαο ζην βνπλφ, απφ ην κέζνλ ηήο θσηηάο, ηνπ ζχλλεθνπ θαη ηνπ
ππθλνχ ζθνηαδηνχ, κε δπλαηή θσλή θαη δελ πξφζζεζε ηίπνηε άιιν θαη ηα έγξαςε επάλσ ζε
δχν πέηξηλεο πιάθεο θαη ηηο παξέδσζε ζε κέλα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 6:1-12
Καηά ηνλ ρξφλν πνπ πέζαλε ν βαζηιηάο Οδίαο, είδα ηνλ Κχξην λα θάζεηαη επάλσ ζε
έλαλ ζξφλν ςειφ θαη ππεξπςσκέλν θαη ην θξάζπεδφ ηνπ γέκηζε ηνλ λαφ. Ώπφ πάλσ ηνπ
ζηέθνληαλ εξαθείκ, πνπ ην θάζε έλα είρε έμη θηεξνχγηα κε ηα δχν ζθέπαδε ην πξφζσπφ ηνπ
θαη κε ηα άιια δχν ζθέπαδε ηα πφδηα ηνπ θαη κε ηα ππφινηπα δχν πεηνχζε. Καη ην έλα
έθξαδε πξνο ην άιιν θαη έιεγε: Άγηνο, άγηνο, άγηνο ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ νιφθιεξε ε γε
είλαη πιήξεο απφ ηε δφμα ηνπ. Καη νη παξαζηάηεο ηήο ζχξαο ζείζζεθαλ απφ ηε θσλή
εθείλνπ πνπ έθξαδε θαη ν νίθνο γέκηζε απφ θαπλφ. Σφηε, είπα: Χ, ηαιαίπσξνο εγψ! Βπεηδή,
ράζεθα γηα ηνλ ιφγν φηη, είκαη άλζξσπνο κε αθάζαξηα ρείιε θαη θαηνηθψ αλάκεζα ζε ιαφ
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κε αθάζαξηα ρείιε επεηδή, ηα κάηηα κνπ είδαλ ηνλ ΐαζηιηά, ηνλ Κχξην ησλ δπλάκεσλ. Σφηε,
πέηαμε πξνο εκέλα έλα απφ ηα εξαθείκ, έρνληαο ζην ρέξη ηνπ έλα θάξβνπλν θσηηάο, πνπ
πήξε κε ηε ιαβίδα απφ ην ζπζηαζηήξην. Καη ην άγγημε ζην ζηφκα κνπ θαη είπε: Αεο, απηφ
άγγημε ηα ρείιε ζνπ θαη ε αλνκία ζνπ εμαιείθζεθε θαη ε ακαξηία ζνπ θαζαξίζηεθε. Καη
άθνπζα ηε θσλή ηνχ Κπξίνπ, πνπ έιεγε: Πνηνλ ζα απνζηείισ θαη πνηνο ζα πάεη γηα καο;
Σφηε, είπα: Νάκαη, εγψ, απφζηεηιέ κε. Καη είπε: Πήγαηλε θαη πεο ζ' απηφ ηνλ ιαφ: Με ηελ
αθνή ζα αθνχζεηε θαη δελ ζα ελλνήζεηε θαη βιέπνληαο ζα δείηε θαη δελ ζα θαηαιάβεηε ε
θαξδηά απηνχ ηνχ ιανχ πάρπλε θαη ηα απηηά ηνπο έγηλαλ βαξηά θαη έθιεηζαλ ηα κάηηα ηνπο,
γηα λα κε βιέπνπλ κε ηα κάηηα ηνπο θαη αθνχλ κε ηα απηηά ηνπο θαη θαηαιάβνπλ κε ηελ
θαξδηά ηνπο θαη επηζηξέςνπλ θαη ζεξαπεπζνχλ. Σφηε, είπα: Κχξηε, κέρξη πφηε; Κη απάληεζε:
Μέρξηο φηνπ εξεκσζνχλ νη πφιεηο ψζηε λα κε ππάξρεη θάηνηθνο θαη ηα ζπίηηα ψζηε λα κε
ππάξρεη άλζξσπνο θαη ε γε λα εξεκσζεί νινθιεξσηηθά θαη ν Κχξηνο απνκαθξχλεη ηνπο
αλζξψπνπο θαη γίλεη κεγάιε εγθαηάιεηςε, ζην κέζνλ ηήο γεο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 28:9
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ψζε ηνλ ιαφ ζνπ θαη επιφγεζε ηελ θιεξνλνκηά ζνπ θαη πνίκαηλέ ηνπο θαη χςσζέ
ηνπο κέρξη ηνλ αηψλα.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 11:20-30
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, ν Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Σφηε, ν Εεζνχο άξρηζε λα επηπιήηηεη ηηο πφιεηο, ζηηο νπνίεο έγηλαλ ηα πεξηζζφηεξα
ζαχκαηά ηνπ, επεηδή δελ κεηαλφεζαλ: Ώιινίκνλν ζε ζέλα, Υνξαδίλ, αιινίκνλν ζε ζέλα,
ΐεζζατδάλ, επεηδή, αλ ηα ζαχκαηα πνπ έγηλαλ αλάκεζά ζαο, γίλνληαλ ζηελ Σχξν θαη ζηε
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ηδψλα, ζα κεηαλννχζαλ πξηλ απφ πνιχ θαηξφ κε ζάθν θαη ζηάρηε. κσο, ζαο ιέσ, ζηελ
Σχξν θαη ζηε ηδψλα ε ηηκσξία θαηά ηελ εκέξα ηήο θξίζεο ζα είλαη ειαθξφηεξε, παξά ζε
ζαο. Κη εζχ, Καπεξλανχκ, πνπ πςψζεθεο κέρξη ηνλ νπξαλφ ζα ζε θαηεβάζνπλ κέρξη ηνλ
άδε επεηδή, αλ ηα ζαχκαηα πνπ έγηλαλ αλάκεζά ζνπ γίλνληαλ ζηα φδνκα, ζα έκελαλ κέρξη
ζήκεξα. κσο, ζαο ιέσ, φηη ζηε γε ησλ νδφκσλ ε ηηκσξία θαηά ηελ εκέξα ηήο θξίζεο ζα
είλαη ειαθξφηεξε, παξά ζε ζέλα. Καηά ηνλ θαηξφ εθείλν, ν Εεζνχο, απνθξηλφκελνο, είπε: ε
δνμάδσ, Παηέξα, Κχξηε ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο γεο, φηη απηά ηα απέθξπςεο απφ ζνθνχο θαη
ζπλεηνχο, ηα απνθάιπςεο φκσο ζε λήπηα. Ναη, σ Παηέξα, επεηδή έηζη έγηλε αξεζηφ κπξνζηά
ζνπ. ια παξαδφζεθαλ απφ ηνλ Παηέξα ζε κέλα θαη θαλέλαο δελ γλσξίδεη ηνλ Τηφ, παξά
κνλάρα ν Παηέξαο νχηε ηνλ Παηέξα γλσξίδεη θάπνηνο, παξά κνλάρα ν Τηφο θαη ζε φπνηνλ ν
Τηφο ζέιεη λα ηνλ απνθαιχςεη. Βιάηε ζε κέλα φινη φζνη θνπηάδεηε θαη είζηε θνξησκέλνη
θαη εγψ ζα ζαο αλαπαχζσ. εθψζηε επάλσ ζαο ηνλ δπγφ κνπ θαη κάζεηε απφ κέλα επεηδή,
είκαη πξάνο θαη ηαπεηλφο ζηελ θαξδηά θαη ζα βξείηε αλάπαπζε κέζα ζηηο ςπρέο ζαο. Βπεηδή,
ν δπγφο κνπ είλαη θαιφο θαη ην θνξηίν κνπ ειαθξχ.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 16:17-27
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί
καο ακήλ.
αο παξαθαιψ, κάιηζηα, αδειθνί, πξνζέρεηε απηνχο πνπ θάλνπλ ηηο δηρνζηαζίεο θαη
ηα ζθάλδαια ελάληηα ζηε δηδαζθαιία πνπ κάζαηε θαη απνκαθξχλεζηε απ' απηνχο επεηδή,
απηνχ ηνχ είδνπο νη άλζξσπνη δελ ππεξεηνχλ σο δνχινη ηνλ Κχξηφ καο Εεζνχ Υξηζηφ, αιιά
ηε δηθή ηνπο θνηιηά θαη κε ιφγηα θαιά θαη θνιαθεπηηθά εμαπαηνχλ ηηο θαξδηέο ησλ αθάθσλ.
Βπεηδή, ε ππαθνή ζαο αθνχζηεθε ζε φινπο. ζν ινηπφλ, γηα ζαο, ραίξνκαη ζέισ κάιηζηα λα
είζηε ζνθνί κελ ζην αγαζφ θαη απινί ζην θαθφ. Καη ν Θεφο ηήο εηξήλεο ζα ζπληξίςεη
γξήγνξα ηνλ ζαηαλά θάησ απφ ηα πφδηα ζαο. Δ ράξε ηνχ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ αο
είλαη καδί ζαο. Ώκήλ. αο ραηξεηνχλ ν Σηκφζενο, ν ζπλεξγάηεο κνπ θαη ν Λνχθηνο θαη ν
Εάζνλαο θαη ν σζίπαηξνο, νη ζπγγελείο κνπ. αο ραηξεηψ ελ Κπξίσ θαη εγψ ν Σέξηηνο, πνπ
έγξαςα ηελ επηζηνιή. αο ραηξεηάεη ν Γάηνο, πνπ θηινμελεί εκέλα θαη νιφθιεξε ηελ
εθθιεζία. αο ραηξεηάεη ν Έξαζηνο, ν νηθνλφκνο ηήο πφιεο θαη ν Κνχαξηνο, ν αδειθφο. Δ
ράξε ηνχ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ αο είλαη καδί κε φινπο ζαο. Ώκήλ. Καη ζ' απηφλ ν
νπνίνο κπνξεί λα ζαο ζηεξίμεη ζχκθσλα κε ην επαγγέιηφ κνπ θαη ην θήξπγκα ηνπ Εεζνχ
Υξηζηνχ, χζηεξα απφ απνθάιπςε ηνπ κπζηεξίνπ ην νπνίν απφ αηψληνπο ρξφλνπο είρε κελ
παξακείλεη ζε ζηγή, φκσο, ηψξα θαλεξψζεθε δηακέζνπ πξνθεηηθψλ γξαθψλ, κε επηηαγή ηνχ
αηψληνπ Θενχ θαη γλσξίζηεθε ζε φια ηα έζλε, γηα ππαθνή πίζηεο ζηνλ κφλνλ ζνθφ Θεφ, αο
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είλαη ε δφμα δηακέζνπ ηνχ Εεζνχ Υξηζηνχ ζηνπο αηψλεο.Ώκήλ. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα

αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 3:1-12
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Με γίλεζηε πνιινί δάζθαινη, αδειθνί κνπ, μέξνληαο φηη κεγαιχηεξε θαηάθξηζε ζα
πάξνπκε επεηδή, ζε πνιιά θηαίκε φινη καο. Ώλ θάπνηνο δελ θηαίεη ζε ιφγν απηφο είλαη
ηέιεηνο άλδξαο, είλαη δπλαηφο λα ραιηλαγσγήζεη θαη νιφθιεξν ην ζψκα. Αέζηε, ζηα
ζηφκαηα ησλ αιφγσλ βάδνπκε ηα ραιηλάξηα, γηα λα πείζνληαη ζε καο θαη κεηαθέξνπκε
νιφθιεξν ην ζψκα ηνπο. Αέζηε θαη ηα πινία, πνπ είλαη ηφζν κεγάια, σζνχκελα απφ
ζθνδξνχο αλέκνπο κεηαθέξνληαη απφ έλα ειάρηζην πεδάιην, φπνπ αλ ζέιεη ε επηζπκία
εθείλνπ πνπ ην θπβεξλά. Έηζη θαη ε γιψζζα, είλαη κηθξφ κέινο, φκσο θνκπάδεη γηα κεγάια
πξάγκαηα. Αέζηε, ιίγε θσηηά πφζν κεγάιε χιε αλάβεη θαη ε γιψζζα είλαη θσηηά, ν θφζκνο
ηήο αδηθίαο. Έηζη, αλάκεζα ζηα κέιε καο, ε γιψζζα είλαη πνπ κνιχλεη νιφθιεξν ην ζψκα
θαη ε νπνία θινγίδεη ηνλ ηξνρφ ηνχ βίνπ θαη θινγίδεηαη απφ ηε γέελλα. Βπεηδή, θάζε είδνο
ζεξίσλ θαη πνπιηψλ, εξπεηψλ θαη ζαιάζζησλ φλησλ δακάδεηαη θαη δακάζηεθε απφ ηελ
αλζξψπηλε θχζε ηε γιψζζα, φκσο θαλέλαο απφ ηνπο αλζξψπνπο δελ κπνξεί λα δακάζεη
είλαη αζπγθξάηεην θαθφ γεκάηε απφ ζαλαηεθφξν θάξκαθν. Αηακέζνπ απηήο επινγνχκε ηνλ
Θεφ θαη Παηέξα θαη δηακέζνπ απηήο θαηαξηφκαζηε ηνπο αλζξψπνπο, πνπ πιάζηεθαλ θαζ'
νκνίσζε ηνπ Θενχ. Ώπφ ην ίδην ζηφκα βγαίλεη επινγία θαη θαηάξα. Αελ πξέπεη, αδειθνί
κνπ, έηζη λα γίλνληαη απηά. Μήπσο ε πεγή απφ ηελ ίδηα ηξχπα αλαβιχδεη ην γιπθφ θαη ην
πηθξφ; Μήπσο είλαη δπλαηφλ, αδειθνί κνπ, ε ζπθηά λα θάλεη ειηέο ή ε άκπεινο ζχθα; Έηζη,
θακηά πεγή δελ είλαη δπλαηφλ λα θάλεη λεξφ αικπξφ θαη γιπθφ. Μελ αγαπάηε ηνλ

θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 12:12-23
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Καη αθνχ ζθέθζεθε, ήξζε ζην ζπίηη ηήο Μαξίαο, ηεο κεηέξαο ηνχ Εσάλλε, πνπ
απνθαιείηαη Μάξθνο, φπνπ ήζαλ ζπγθεληξσκέλνη αξθεηνί θαη πξνζεχρνληαλ. Καη φηαλ ν
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Πέηξνο ρηχπεζε δπλαηά ηε ζχξα ηνχ πξναπιίνπ, κηα ππεξέηξηα, πνπ νλνκαδφηαλ Ρφδε
πιεζίαζε θνληά γηα λα αθνχζεη θαη επεηδή γλψξηζε ηε θσλή ηνχ Πέηξνπ, απφ ηε ραξά ηεο,
δελ άλνημε ηελ πχιε, αιιά έηξεμε θαη αλήγγεηιε, φηη: Ο Πέηξνο ζηέθεηαη κπξνζηά απφ ηελ
πχιε. Καη εθείλνη είπαλ ζ' απηήλ: Παξαθξνλείο εθείλε, φκσο, ηζρπξηδφηαλ επίκνλα φηη έηζη
έρεη ην πξάγκα. Καη εθείλνη έιεγαλ: Βίλαη ν άγγειφο ηνπ. Ο Πέηξνο, φκσο, επέκελε
ρηππψληαο δπλαηά θαη φηαλ άλνημαλ, ηνλ είδαλ θαη εθπιάγεθαλ. Καη αθνχ έζεηζε ην ρέξη
ηνπ γηα λα ζησπήζνπλ, ηνπο δηεγήζεθε πψο ν Κχξηνο ηνλ έβγαιε απφ ηε θπιαθή θαη είπε:
Ώλαγγείιηε ηα απηά ζηνλ Εάθσβν θαη ζηνπο αδειθνχο. Καη βγαίλνληαο έμσ, πήγε ζε έλαλ
άιιν ηφπν. Ώθνχ δε μεκέξσζε, ππήξμε φρη ιίγε ηαξαρή αλάκεζα ζηνπο ζηξαηηψηεο, ηη
άξαγε λα έγηλε ν Πέηξνο. Καη ν Δξψδεο, φηαλ ηνλ δήηεζε θαη δελ ηνλ βξήθε, αθνχ αλέθξηλε
ηνπο θχιαθεο, πξφζηαμε λα ζαλαησζνχλ θαη θαηεβαίλνληαο απφ ηελ Ενπδαία ζηελ
Καηζάξεηα δηέκελε εθεί. Ο δε Δξψδεο ήηαλ ππεξβνιηθά νξγηζκέλνο ελάληηα ζηνπο Σπξίνπο
θαη ηνπο ηδσλίνπο εθείλνη, φκσο, ήξζαλ ζ' απηφλ κε κηα γλψκε θαη αθνχ έπεηζαλ ηνλ
ΐιάζην, πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ην ζεζαπξνθπιάθην ηνπ βαζηιηά, δεηνχζαλ εηξήλε επεηδή,
ν ηφπνο ηνπο ηξεθφηαλ απφ ηε ρψξα ηνχ βαζηιηά. Καη ζε κηα νξηζκέλε εκέξα, αθνχ ν
Δξψδεο ληχζεθε κε βαζηιηθή ζηνιή θαη θάζεζε επάλσ ζηνλ ζξφλν, αγφξεπε πξνο απηνχο
δεκφζηα. Καη ν ιαφο ζπλεγνξνχζε θσλάδνληαο: Φσλή Θενχ, θαη φρη αλζξψπνπ. Κη ακέζσο,
έλαο άγγεινο ηνπ Κπξίνπ ηνλ πάηαμε, επεηδή δελ έδσζε ηε δφμα ζηνλ Θεφ θη αθνχ έγηλε
ζθσιεθφβξσηνο, μεςχρεζε. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη,

δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 48:10,11
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μαηζαίν Βπαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σν δεμί ζνπ ρέξη είλαη γεκάην κε δηθαηνζχλε. Ώο επθξαίλεηαη ην βνπλφ ηψλ, αο
αγάιινληαη νη ζπγαηέξεο ηνχ Ενχδα, γηα ηηο θξίζεηο ζνπ Kχξηε.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 19:16-30
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
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Καη μάθλνπ, πιεζηάδνληαο θάπνηνο ηνχ είπε: Αάζθαιε αγαζέ, ηη θαιφ λα πξάμσ γηα
λα έρσ αηψληα δσή; Καη εθείλνο ηνχ είπε: Ση κε ιεο αγαζφ; Αελ ππάξρεη θαλέλαο αγαζφο,
παξά κνλάρα έλαο, ν Θεφο. Ώιιά, αλ ζέιεηο λα κπεηο κέζα ζηε δσή, θχιαμε ηηο εληνιέο. Σνπ
ιέεη: Πνηεο; Καη ν Εεζνχο είπε: Σν «Με θνλεχζεηο, Με κνηρεχζεηο, Με θιέςεηο, Με
ςεπδνκαξηπξήζεηο, Σίκα ηνλ παηέξα ζνπ θαη ηε κεηέξα» θαη: «Θα αγαπάο ηνλ πιεζίνλ ζνπ
ζαλ ηνλ εαπηφ ζνπ». Σνπ ιέεη ν λεαλίζθνο: ια απηά ηα θχιαμα απφ ηε ληφηε κνπ ηη κνπ
ιείπεη αθφκα; Σνπ είπε ν Εεζνχο: Ώλ ζέιεηο λα είζαη ηέιεηνο, πήγαηλε, πνχιεζε ηα
ππάξρνληά ζνπ θαη δψζ' ηα ζηνπο θησρνχο θαη ζάρεηο ζεζαπξφ ζηνλ νπξαλφ θαη έια,
αθνινχζα κε. Ώθνχγνληαο δε ν λεαλίζθνο ηνλ ιφγν, αλαρψξεζε ιππνχκελνο επεηδή, είρε
πνιιά θηήκαηα. Καη ν Εεζνχο είπε ζηνπο καζεηέο ηνπ: αο δηαβεβαηψλσ φηη, δχζθνια έλαο
πινχζηνο ζα κπεη κέζα ζηε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ. Καη ζαο μαλαιέσ: Βπθνιφηεξν είλαη λα
πεξάζεη κηα θακήια απφ βεινλφηξππα, παξά έλαο πινχζηνο λα κπεη κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ
Θενχ. Καη φηαλ ην άθνπζαλ νη καζεηέο ηνπ, εθπιήηηνληαλ ππεξβνιηθά, ιέγνληαο: Πνηνο
κπνξεί, ινηπφλ, λα ζσζεί; Καη ν Εεζνχο, θαζψο ηνπο θνίηαμε θαιά, ηνπο είπε: Γηα ηνπο
αλζξψπνπο απηφ είλαη αδχλαηνλ, γηα ηνλ Θεφ, φκσο, φια είλαη δπλαηά. Σφηε, απνθξηλφκελνο
ν Πέηξνο, είπε ζ' απηνχο: Αεο, εκείο ηα αθήζακε φια θαη ζε αθνινπζήζακε· ηη ζα είλαη,
ινηπφλ, ζε καο; Καη ν Εεζνχο ηνπο είπε: αο δηαβεβαηψλσ, φηη εζείο πνπ κε αθνινπζήζαηε,
θαηά ηελ παιηγγελεζία, φηαλ ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ θαζήζεη επάλσ ζηνλ ζξφλν ηήο δφμαο
ηνπ, ζα θαζήζεηε θη εζείο επάλσ ζε δψδεθα ζξφλνπο γηα λα θξίλεηε ηηο δψδεθα θπιέο ηνχ
Εζξαήι. Καη θάζε έλαο πνπ άθεζε ζπίηηα ή αδειθνχο ή αδειθέο ή παηέξα ή κεηέξα ή
γπλαίθα ή παηδηά ή ρσξάθηα, εμαηηίαο ηνχ νλφκαηφο κνπ, ζα πάξεη 100 θνξέο πεξηζζφηεξα
θαη ζα θιεξνλνκήζεη αηψληα δσή. Πνιινί, φκσο, πξψηνη ζα είλαη ηειεπηαίνη θαη ηειεπηαίνη
πξψηνη.

ΖΜΔΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Γεπηεξνλόκηνλ 8:1-20 , 9:1-4
ιεο ηηο εληνιέο, ηηο νπνίεο εγψ ζήκεξα ζε πξνζηάδσ, ζα πξνζέρεηε λα ηηο
εθηειείηε, γηα λα δείηε θαη λα πιεζχλεηε θαη γηα λα κπείηε κέζα θαη λα θιεξνλνκήζεηε ηε
γε, πνπ ν Κχξηνο νξθίζηεθε ζηνπο παηέξεο ζαο. Καη ζα ζπκάζαη νιφθιεξν ηνλ δξφκν, ζηνλ
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νπνίν ζε νδήγεζε ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ηα 40 απηά ρξφληα ζηελ έξεκν, γηα λα ζε
ηαπεηλψζεη, λα ζε δνθηκάζεη, γηα λα γλσξίζεη ηα φζα είλαη ζηελ θαξδηά ζνπ, αλ ζα θπιάμεηο
ηηο εληνιέο ηνπ, ή φρη. Καη ζε ηαπείλσζε θαη ζε έθαλε λα πεηλάζεηο θαη ζε έζξεςε κε κάλλα,
(πνπ δελ γλψξηδεο νχηε νη παηέξεο ζνπ γλψξηδαλ), γηα λα ζε θάλεη λα κάζεηο φηη ν άλζξσπνο
δελ δεη κνλάρα κε ςσκί, αιι' ν άλζξσπνο δεη κε θάζε ιφγν πνπ βγαίλεη απφ ην ζηφκα ηνχ
Κπξίνπ. Σα ηκάηηά ζνπ δελ πάιησζαλ επάλσ ζνπ, νχηε ην πφδη ζνπ πξήζηεθε, ηα 40 απηά
ρξφληα. Θα γλσξίζεηο, ινηπφλ, ζηελ θαξδηά ζνπ, φηη θαζψο ν άλζξσπνο δηαπαηδαγσγεί ηνλ
γην ηνπ, έηζη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ζε δηαπαηδαγψγεζε. Γη' απηφ, ζα ηεξείο ηηο εληνιέο ηνχ
Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ, γηα λα πεξπαηάο ζηνπο δξφκνπο ηνπ θαη λα ηνλ θνβάζαη. Βπεηδή, ν
Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ζε θέξλεη ζε αγαζή γε, γε κε πνηάκηα λεξψλ, κε πεγέο θαη αβχζζνπο,
πνπ αλαβιχδνπλ απφ θνηιάδεο θαη βνπλά· γε ζηηαξηνχ θαη θξηζαξηνχ θαη ακπέισλ θαη
ζπθηψλ θαη ξνδηψλ γε κε ειηέο θαη κέιη· γε, επάλσ ζηελ νπνία ζα ηξσο ςσκί ρσξίο έιιεηςε,
ηίπνηε δελ ζα ζηεξείζαη ζ' απηή ηε γε, ηεο νπνίαο νη πέηξεο είλαη ζίδεξν θαη απφ ηα βνπλά
ηεο ζα βγάδεηο ραιθφ. Καη ζα θαο θαη ζα ρνξηάζεηο θαη ζα επινγήζεηο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ
ζνπ επάλσ ζηελ αγαζή γε, πνπ ζνπ έδσζε. Πξφζερε ζηνλ εαπηφ ζνπ, κήπσο ιεζκνλήζεηο
ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ, αζεηψληαο ηηο εληνιέο ηνπ θαη ηηο θξίζεηο ηνπ θαη ηα δηαηάγκαηά
ηνπ, πνπ εγψ ζε πξνζηάδσ ζήκεξα κήπσο, αθνχ θαο θαη ρνξηάζεηο θαη νηθνδνκήζεηο θαιά
ζπίηηα θαη θαηνηθήζεηο θαη ηα βφδηα ζνπ θαη ηα πξφβαηά ζνπ απμεζνχλ θαη ην αζήκη ζνπ θαη
ην ρξπζάθη ζνπ πνιιαπιαζηαζηεί θαη φια φζα έρεηο απμεζνχλ, κήπσο ε θαξδηά ζνπ ηφηε
πςσζεί θαη ιεζκνλήζεηο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ, πνπ ζε έβγαιε απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ,
απφ νίθν δνπιείαο ν νπνίνο ζε νδήγεζε κέζα απφ ηε κεγάιε θαη ηξνκεξή απηή έξεκν, φπνπ
ππήξραλ θινγεξά θίδηα θαη ζθνξπηνί θαη μεξαζία, φπνπ δελ ππήξρε λεξφ ν νπνίνο αλέβιπζε
ζε ζέλα λεξφ απφ ηε ζθιεξή πέηξα ν νπνίνο ζε έζξεςε ζηελ έξεκν κε ην κάλλα, πνπ δελ
γλψξηδαλ νη παηέξεο ζνπ, γηα λα ζε ηαπεηλψζεη θαη γηα λα ζε δνθηκάζεη, γηα λα ζε
αγαζνπνηήζεη ζηα έζραηά ζνπ θαη πεηο ζηελ θαξδηά ζνπ: Δ δχλακή κνπ θαη ε ηζρχο ηνχ
ρεξηνχ κνπ, απέθηεζαλ ζε κέλα απηφλ ηνλ πινχην. Ώιιά, ζα ζπκάζαη ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ
ζνπ επεηδή, απηφο είλαη πνπ ζνπ δίλεη δχλακε λα απνθηάο πινχηε, γηα λα ζηεξεψζεη ηε
δηαζήθε ηνπ, πνπ νξθίζηεθε ζηνπο παηέξεο ζνπ, φπσο είλαη ηε ζεκεξηλή εκέξα. Ώλ, φκσο,
ιεζκνλήζεηο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ θαη παο πίζσ απφ άιινπο ζενχο θαη ηνπο ιαηξεχζεηο
θαη ηνπο πξνζθπλήζεηο, δηακαξηχξνκαη ζήκεξα ζε ζαο, φηη νπσζδήπνηε ζα αθαληζηείηε
φπσο ηα έζλε πνπ ν Κχξηνο εμνινζξεχεη απφ κπξνζηά ζαο, έηζη ζα αθαληζηείηε επεηδή δελ
ππαθνχζαηε ζηε θσλή ηνχ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζαο. Ώθνπ, Εζξαήι: Βζχ δηαβαίλεηο ζήκεξα ηνλ
Ενξδάλε, γηα λα κπεηο κέζα λα θιεξνλνκήζεηο έζλε κεγαιχηεξα θαη ηζρπξφηεξα απφ ζέλα,
πφιεηο κεγάιεο θαη πεξηηεηρηζκέλεο κέρξη ηνλ νπξαλφ, ιαφ κεγάινλ θαη ςειφλ ζην
αλάζηεκα, ηνπο γηνπο ησλ Ώλαθείκ, πνπ γλσξίδεηο, θαη άθνπζεο: Πνηνο κπνξεί λα ζηαζεί
κπξνζηά ζηνπο γηνπο ηνχ Ώλάθ; Γλψξηζε, ινηπφλ, ζήκεξα, φηη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ είλαη
εθείλνο πνπ πξνπνξεχεηαη κπξνζηά ζνπ είλαη θσηηά πνπ θαηαηξψεη, απηφο ζα ηνπο
εμνινζξεχζεη θη απηφο ζα ηνπο θαηαζηξέςεη απφ κπξνζηά ζνπ θαη ζα ηνπο δηψμεηο θαη
γξήγνξα ζα ηνπο εμνινζξεχζεηο, φπσο ν Κχξηνο ζνπ είπε. Ώθνχ ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ηνπο
δηψμεη απφ κπξνζηά ζνπ, κε πεηο ζηελ θαξδηά ζνπ, ιέγνληαο: Βμαηηίαο ηεο δηθαηνζχλεο κνπ
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ν Κχξηνο κε έθεξε λα θιεξνλνκήζσ απηή ηε γε αιι' εμαηηίαο ηεο αζέβεηαο απηψλ ησλ
εζλψλ ν Κχξηνο ηα δηψρλεη απφ κπξνζηά ζνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ακνπήι Α’ 17:1-58 , 18:1-4
Καη νη Φηιηζηαίνη ζπγθέληξσζαλ ηα ζηξαηεχκαηά ηνπο γηα πφιεκν, θαη ήζαλ
ζπγθεληξσκέλνη ζηε νθρψ, πνπ αλήθεη ζηνλ Ενχδα, θαη εθεί ζηξαηνπέδεπζαλ, αλάκεζα ζηε
νθρψ θαη ηελ Ώδεθά, ζηελ Βθέο-δακκείκ. Καη ν ανχι θαη νη άλδξεο ηνπ
ζπγθεληξψζεθαλ, θαη ζηξαηνπέδεπζαλ ζηελ θνηιάδα Διά, θαη παξαηάρζεθαλ ζε κάρε
ελάληηα ζηνπο Φηιηζηαίνπο. Καη νη κελ Φηιηζηαίνη ζηέθνληαλ επάλσ ζην βνπλφ απφ ηελ εδψ
πιεπξά, θαη ν Εζξαήι ζηεθφηαλ επάλσ ζην βνπλφ απφ ηελ εθεί πιεπξά ελψ ε θνηιάδα ήηαλ
αλάκεζά ηνπο. Καη έλαο άλδξαο πξνκαρεηήο βγήθε απφ ην ζηξαηφπεδν ησλ Φηιηζηαίσλ,
νλνκαδφκελνο Γνιηάζ, απφ ηε Γαζ, χςνπο έμη περψλ θαη κηαο ζπηζακήο. Καη είρε ράιθηλε
πεξηθεθαιαία επάλσ ζην θεθάιη ηνπ, θαη ήηαλ ληπκέλνο κε αιπζηδσηφ ζψξαθα θαη ην βάξνο
ηνχ ζψξαθα ήηαλ 5.000 ζίθινη ραιθνχ θαη επάλσ ζηα ζθέιε ηνπ είρε θλεκίδεο ράιθηλεο, θη
αλάκεζα ζηνπο ψκνπο ηνπ έλα ράιθηλν δφξπ. Καη ην θνληάξη ηνχ δφξαηφο ηνπ ήηαλ ζαλ ην
αληί ηνχ πθαληή θαη ε ιφγρε ηνχ δφξαηφο ηνπ δχγηδε 600 ζίθινπο ζηδήξνπ θαη έλαο,
θξαηψληαο ηελ επηκήθε αζπίδα, πξνπνξεπφηαλ κπξνζηά ηνπ. Καη φηαλ ζηάζεθε, βφεζε πξνο
ηηο παξαηάμεηο ηνχ Εζξαήι, θαη ηνπο είπε: Γηαηί βγαίλεηε λα παξαηαρζείηε ζε κάρε; Αελ είκαη
εγψ ν Φηιηζηαίνο, θη εζείο δνχινη ηνχ ανχι; Αηαιέμηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο έλαλ άλδξα, θαη αο
θαηέβεη ζε κέλα θαη αλ κελ κπνξέζεη λα πνιεκήζεη καδί κνπ, θαη κε ζαλαηψζεη, ηφηε εκείο
ζα γίλνπκε δνχινη ζαο· αιιά, αλ εγψ ππεξηζρχζσ ελαληίνλ ηνπ, θαη ηνλ ζαλαηψζσ, ηφηε
εζείο ζα είζηε δνχινη καο, θαη ζα δνπιεχεηε ζε καο. Καη ν Φηιηζηαίνο είπε: Βγψ εμνπζέλσζα
ηηο παξαηάμεηο ηνχ Εζξαήι απηή ηελ εκέξα δψζηε κνπ έλαλ άλδξα, γηα λα κνλνκαρήζνπκε.
ηαλ άθνπζε ν ανχι θαη νιφθιεξνο ν Εζξαήι εθείλα ηα ιφγηα ηνχ Φηιηζηαίνπ, ηαξάρηεθαλ
θαη θνβήζεθαλ ππεξβνιηθά. Καη ήηαλ ν Ααβίδ, ν γηνο εθείλνπ ηνχ Βθξαζαίνπ, απφ ηε
ΐεζιεέκ-Ενχδα, ηνπ νλνκαδφκελνπ Εεζζαί θαη είρε νθηψ γηνπο θαη ν άλζξσπνο απηφο ζηηο
εκέξεο ηνχ ανχι είρε ηελ ηάμε ηνχ γέξνληα αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. Καη πήγαλ νη ηξεηο
γηνη ηνχ Εεζζαί, νη κεγαιχηεξνη, ζηε κάρε αθνινπζψληαο ηνλ ανχι θαη ηα νλφκαηα ησλ
ηξηψλ γησλ ηνπ, πνπ πήγαλ ζηε κάρε, ήζαλ: Ο Βιηάβ, ν πξσηφηνθνο, θαη ν δεχηεξφο ηνπ, ν
Ώβηλαδάβ, θαη ν ηξίηνο ν ακκά. Καη ν Ααβίδ ήηαλ ν λεφηεξνο· θαη νη ηξεηο νη κεγαιχηεξνη
αθνινπζνχζαλ ηνλ ανχι. Καη ν Ααβίδ αλαρσξνχζε θαη επέζηξεθε απφ ηνλ ανχι, γηα λα
βφζθεη ηα πξφβαηα ηνπ παηέξα ηνπ ζηε ΐεζιεέκ. Καη ν Φηιηζηαίνο πιεζίαδε πξσί θαη
βξάδπ, θαη ζηπισλφηαλ γηα 40 εκέξεο. Καη ν Εεζζαί είπε ζηνλ Ααβίδ ηνλ γην ηνπ: Πάξε,
ηψξα, γηα ηα αδέιθηα ζνπ έλα εθά απφ ηνχην ην θξπγαληζκέλν ζηηάξη, θαη ηνχηα ηα δέθα
ςσκηά, θαη ηξέμε ζην ζηξαηφπεδν ζηα αδέιθηα ζνπ θαη θέξε ζηνλ ρηιίαξρν ηνχηα ηα δέθα
λσπά ηπξηά, θαη δεο αλ νη αδειθνί ζνπ πγηαίλνπλ, θαη πάξε απ' απηνχο έλα ζεκάδη. Καη ν
ανχι, θη απηνί, θαη φινη νη άλδξεο ηνχ Εζξαήι, ήζαλ ζηελ θνηιάδα Διά, ζε κάρε κε ηνπο
Φηιηζηαίνπο. Καη ν Ααβίδ ζεθψζεθε ην πξσί ελσξίο θαη αθήλνληαο ηα πξφβαηα ζε έλαλ
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θχιαθα, πήξε, θαη πήγε, φπσο ηνλ πξφζηαμε ν Εεζζαί θαη ήξζε ζην πεξηραξάθσκα, ελψ ν
ζηξαηφο έβγαηλε ζε παξάηαμε θαη αιάιαμαλ γηα κάρε επεηδή, ν Εζξαήι θαη νη Φηιηζηαίνη
παξαηάρζεθαλ, ζηξαηφο απέλαληη ζε ζηξαηφ. Καη ν Ααβίδ, αθήλνληαο απφ πάλσ ηνπ ηα
ζθεχε ζην ρέξη ηνχ ζθεπνθχιαθα, έηξεμε πξνο ηνλ ζηξαηφ, θαη ήξζε, θαη ξψηεζε, ηα
αδέιθηα ηνπ πψο έρνπλ. Καη ελψ κηινχζε καδί ηνπο, λα, απφ ηα ζηξαηεχκαηα ησλ
Φηιηζηαίσλ αλέβαηλε ν Φηιηζηαίνο πξνκαρεηήο, απηφο απφ ηε Γαζ, ην φλνκά ηνπ ήηαλ
Γνιηάζ, θαη κίιεζε ηα ίδηα εθείλα ιφγηα θαη ν Ααβίδ ηα άθνπζε. Καη φινη νη άλδξεο ηνπ
Εζξαήι, θαζψο είδαλ ηνλ άλδξα, έθπγαλ απφ κπξνζηά ηνπ, θαη θνβήζεθαλ ππεξβνιηθά. Καη
νη άλδξεο ηνχ Εζξαήι έιεγαλ: Βίδαηε απηφλ ηνλ άλδξα, πνπ αλεβαίλεη; ίγνπξα αλέβεθε γηα
λα εμνπζελψζεη ηνλ Εζξαήι θαη φπνηνο ηνλ ζαλαηψζεη, απηφλ ζα ηνλ πινπηίζεη ν βαζηιηάο κε
κεγάια πινχηε, θαη ζα ηνπ δψζεη ηε ζπγαηέξα ηνπ, θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζα ηελ θάλεη
ειεχζεξε αλάκεζα ζηνλ Εζξαήι. Καη ν Ααβίδ είπε ζηνπο άλδξεο πνπ ζηέθνληαλ θνληά ηνπ,
ιέγνληαο: Ση ζα γίλεη ζηνλ άλδξα, πνπ ζα παηάμεη απηφλ ηνλ Φηιηζηαίν, θαη ζα αθαηξέζεη
απφ ηνλ Εζξαήι ην φλεηδνο; Βπεηδή, πνηνο είλαη απηφο ν απεξίηκεηνο Φηιηζηαίνο, ψζηε λα
εμνπζελψλεη ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ δσληαλνχ Θενχ; Καη ν ιαφο ηνχ απνθξίζεθε ζχκθσλα κ'
απηφ ηνλ ιφγν: Έηζη ζα γίλεη ζηνλ άλδξα, πνπ ζα ηνλ παηάμεη. Καη ν κεγαιχηεξνο αδειθφο
ηνπ, ν Βιηάβ, άθνπζε, θαζψο κηινχζε ζηνπο άλδξεο θαη ν ζπκφο ηνχ Βιηάβ άλαςε ελαληίνλ
ηνπ Ααβίδ, θαη είπε: Γηαηί θαηέβεθεο εδψ; Καη ζε πνηνλ άθεζεο εθείλα ηα ιίγα πξφβαηα
ζηελ έξεκν; Βγψ μέξσ ηελ ππεξεθάλεηά ζνπ, θαη ηελ πνλεξία ηήο θαξδηάο ζνπ· ζίγνπξα, γηα
λα δεηο ηε κάρε θαηέβεθεο. Καη ν Ααβίδ είπε: Ση έθαλα ηψξα; Αελ είλαη αηηία; Καη ζηξάθεθε
απ' απηφλ ζε έλαλ άιινλ, θαη κίιεζε κε ηνλ ίδην ηξφπν· θαη ν ιαφο πάιη ηνχ απάληεζε
ζχκθσλα κε ηνλ πξψην ιφγν. Καη φηαλ αθνχζηεθαλ ηα ιφγηα πνπ κίιεζε ν Ααβίδ,
αλήγγεηιαλ ην πξάγκα ζηνλ ανχι θαη ηνλ παξέιαβε. Καη ν Ααβίδ είπε ζηνλ ανχι: Ώο κε
ηαπεηλψλεηαη ε θαξδηά θαλελφο αλζξψπνπ εμαηηίαο ηνπ ν δνχινο ζνπ ζα πάεη θαη ζα
πνιεκήζεη κε ηνχηνλ ηνλ Φηιηζηαίν. Καη ν ανχι είπε ζηνλ Ααβίδ: Αελ κπνξείο λα παο
ελάληηα ζ' απηφλ ηνλ Φηιηζηαίν γηα λα πνιεκήζεηο καδί ηνπ· επεηδή, εζχ είζαη παηδί, θη απηφο
είλαη άλδξαο πνιεκηζηήο απφ ηε ληφηε ηνπ. Καη ν Ααβίδ είπε ζηνλ ανχι: Ο δνχινο ζνπ
έβνζθε ηα πξφβαηα ηνπ παηέξα ηνπ, θαη ήξζε έλα ιηνληάξη θαη κηα αξθνχδα, θαη άξπαμε έλα
πξφβαην απφ ην θνπάδη θαη βγήθα πίζσ απ' απηφ, θαη ην πάηαμα, θαη ην ειεπζέξσζα απφ ην
ζηφκα ηνπ θαη θαζψο ζεθψζεθε ελαληίνλ κνπ, ην άξπαμα απφ ηε ζηαγφλα, θαη ην ρηχπεζα,
θαη ην ζαλάησζα ν δνχινο ζνπ ρηχπεζε θαη ην ιηνληάξη θαη ηελ αξθνχδα θαη ν Φηιηζηαίνο
απηφο, ν απεξίηκεηνο, ζα είλαη ζαλ έλα απ'απηά, επεηδή εμνπζέλσζε ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ
δσληαλνχ Θενχ. Καη ν Ααβίδ είπε: Ο Κχξηνο πνπ κε ειεπζέξσζε απφ ην ρέξη ηνχ
ιηνληαξηνχ, θαη απφ ην ρέξη ηήο αξθνχδαο, απηφο ζα κε ειεπζεξψζεη θαη απφ ην ρέξη απηνχ
ηνπ Φηιηζηαίνπ. Καη ν ανχι είπε ζηνλ Ααβίδ: Πήγαηλε, θαη ν Κχξηνο αο είλαη καδί ζνπ. Καη
ν ανχι φπιηζε ηνλ Ααβίδ κε ηελ παλνπιία ηνπ, θαη έβαιε ζην θεθάιη ηνπ κηα ράιθηλε
πεξηθεθαιαία· θαη ηνλ έληπζε κε ζψξαθα. Καη ν Ααβίδ δψζηεθε ηε ξνκθαία ηνπ επάλσ απφ
ηελ παλνπιία ηνπ, θαη ζέιεζε λα πεξπαηήζεη επεηδή, δελ είρε δνθηκάζεη. Καη ν Ααβίδ είπε
ζηνλ ανχι: Αελ κπνξψ κ' απηά λα πεξπαηήζσ επεηδή, πνηέ δελ έρσ δνθηκάζεη. Καη ηα
μεληχζεθε ν Ααβίδ απφ πάλσ ηνπ. Καη πήξε ζην ρέξη ηνπ ηε ξάβδν ηνπ, θαη δηάιεμε γηα ηνλ
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εαπηφ ηνπ πέληε νκαιέο πέηξεο απφ ηνλ ρείκαξξν, θαη βάδνληάο ηεο ζην πνηκεληθφ ηνπ ζαθί
θαη ζην ζπιάθην, θαη ηε ζθελδφλε ηνπ ζην ρέξη ηνπ, πιεζίαδε ζηνλ Φηιηζηαίν. Ο δε
Φηιηζηαίνο εξρφηαλ πξνρσξψληαο, θαη πιεζίαδε ζηνλ Ααβίδ· θαη ν αζπηδνθφξνο άλδξαο
κπξνζηά απ' απηφλ. Καη φηαλ ν Φηιηζηαίνο θνίηαμε νιφγπξά ηνπ, θαη είδε ηνλ Ααβίδ, ηνλ
θαηαθξφλεζε επεηδή, ήηαλ παηδί, θαη μαλζφο, θαη σξαίνο ζηελ φςε. Καη ν Φηιηζηαίνο είπε
ζηνλ Ααβίδ: θχινο είκαη εγψ, ψζηε έξρεζαη ζε κέλα κε ξάβδνπο; Καη ν Φηιηζηαίνο
θαηαξάζηεθε ηνλ Ααβίδ ζηνπο ζενχο ηνπ. Καη ν Φηιηζηαίνο είπε ζηνλ Ααβίδ: Έια ζε κέλα
θαη ζα παξαδψζσ ηηο ζάξθεο ζνπ ζηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ, θαη ζηα ζεξία ηνχ ρσξαθηνχ.
Καη ν Ααβίδ είπε ζηνλ Φηιηζηαίν: Βζχ έξρεζαη ελαληίνλ κνπ κε ξνκθαία, θαη δφξπ, θαη
αζπίδα εγψ, φκσο, έξρνκαη ελαληίνλ ζνπ ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ, ηνπ Θενχ
ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνχ Εζξαήι, πνπ εζχ εμνπζέλσζεο απηή ηελ εκέξα ν Κχξηνο ζα ζε
παξαδψζεη ζην ρέξη κνπ θαη ζα ζε παηάμσ, θαη ζα αθαηξέζσ απφ ζέλα ην θεθάιη ζνπ· θαη
ζα παξαδψζσ ηα πηψκαηα ηνπ ζηξαηνπέδνπ ησλ Φηιηζηαίσλ απηή ηελ εκέξα ζηα πνπιηά
ηνχ νπξαλνχ, θαη ζηα ζεξία ηήο γεο γηα λα γλσξίζεη φιε ε γε φηη ππάξρεη Θεφο ζηνλ Εζξαήι
θαη νιφθιεξν απηφ ην πιήζνο ζα γλσξίζεη φηη ν Κχξηνο δελ ζψδεη κε ξνκθαία θαη δφξπ
επεηδή, ηνπ Κπξίνπ είλαη ε κάρε, θη απηφο ζα ζαο παξαδψζεη ζην ρέξη καο. Καη φηαλ ν
Φηιηζηαίνο ζεθψζεθε, θαη εξρφηαλ θαη πιεζίαδε ζε ζπλάληεζε ηνπ Ααβίδ, έζπεπζε ν Ααβίδ,
θαη έηξεμε ζηε κάρε ελαληίνλ ηνπ Φηιηζηαίνπ. Καη ν Ααβίδ απιψλνληαο ην ρέξη ηνπ ζην
ζαθί, πήξε απφ εθεί κηα πέηξα, θαη ηελ εθζθελδφληζε, θαη ρηχπεζε ηνλ Φηιηζηαίν ζην
κέησπφ ηνπ, ψζηε ε πέηξα κπήρηεθε ζην κέησπφ ηνπ θαη έπεζε θαηά πξφζσπν ζηε γε. Καη ν
Ααβίδ ππεξίζρπζε ελάληηα ζηνλ Φηιηζηαίν κε ηε ζθελδφλε θαη κε ηελ πέηξα, θαη ρηχπεζε
ηνλ Φηιηζηαίν, θαη ηνλ ζαλάησζε. Ώιιά, δελ ππήξρε ξνκθαία ζην ρέξη ηνχ Ααβίδ γη' απηφ,
έηξεμε ν Ααβίδ, θαη αθνχ ζηάζεθε επάλσ ζηνλ Φηιηζηαίν, πήξε ηε ξνκθαία ηνπ, θαη ηελ
έζπξε απφ ηε ζήθε ηεο, θαη αθνχ ηνλ ζαλάησζε, έθνςε κ' απηή ην θεθάιη ηνπ. ΐιέπνληαο νη
Φηιηζηαίνη, φηη πέζαλε ν ηζρπξφο ηνπο, έθπγαλ. Σφηε, ζεθψζεθαλ νη άλδξεο ηνχ Εζξαήι θαη
ηνπ Ενχδα, θαη αιάιαμαλ, θαη θαηαδίσμαλ ηνπο Φηιηζηαίνπο, κέρξη ηελ είζνδν ηεο θνηιάδαο,
θαη κέρξη ηηο πχιεο ηήο Ώθθαξψλ. Καη έπεζαλ νη ηξαπκαηηζκέλνη απφ ηνπο Φηιηζηαίνπο ζηνλ
δξφκν ηήο ααξαείκ, κέρξη ηε Γαζ, θαη κέρξη ηελ Ώθθαξψλ. Καη νη γηνη Εζξαήι επέζηξεςαλ
απφ ηελ θαηαδίσμε ησλ Φηιηζηαίσλ, θαη δηάξπαμαλ ηα ζηξαηφπεδά ηνπο. Καη ν Ααβίδ πήξε
ην θεθάιη ηνχ Φηιηζηαίνπ, θαη ην έθεξε ζηα Εεξνζφιπκα· ηελ παλνπιία ηνπ, φκσο, ηελ έβαιε
ζηε ζθελή ηνπ. Καη φηαλ ν ανχι είδε ηνλ Ααβίδ λα βγαίλεη ελαληίνλ ηνπ Φηιηζηαίνπ, είπε
ζηνλ Ώβελήξ, ηνλ αξρεγφ ηνπ ζηξαηεχκαηνο: Ώβελήξ, ηίλνο γηνο είλαη απηφο ν λένο; Καη ν
Ώβελήξ είπε: Γεη ε ςπρή ζνπ, βαζηιηά, δελ μέξσ. Καη ν βαζηιηάο είπε: Ρψηεζε εζχ, ηίλνο
γηνο είλαη απηφο ν λεαλίζθνο. Καη θαζψο ν Ααβίδ επέζηξεςε, αθνχ πάηαμε ηνλ Φηιηζηαίν,
ηνλ πήξε ν Ώβελήξ, θαη ηνλ έθεξε κπξνζηά ζηνλ ανχι θαη ην θεθάιη ηνχ Φηιηζηαίνπ ήηαλ
ζην ρέξη ηνπ. Καη ν ανχι ηνχ είπε: Σίλνο γηνο είζαη εζχ, λέε; Καη ν Ααβίδ απνθξίζεθε: Ο
γηνο ηνχ δνχινπ ζνπ Εεζζαί ηνχ ΐεζιεεκίηε. Καη θαζψο ηειείσζε λα κηιάεη ζηνλ ανχι, ε
ςπρή ηνχ Εσλάζαλ ζπλδέζεθε κε ηελ ςπρή ηνχ Ααβίδ, θαη ν Εσλάζαλ ηνλ αγάπεζε ζαλ ηε
δηθή ηνπ ςπρή. Καη ν ανχι ηνλ παξέιαβε εθείλε ηελ εκέξα, θαη δελ ηνλ άθεζε πιένλ λα
επηζηξέςεη ζην ζπίηη ηνχ παηέξα ηνπ. Σφηε, ν Εσλάζαλ έθαλε ζπλζήθε κε ηνλ Ααβίδ· επεηδή,
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ηνλ αγαπνχζε ζαλ ηε δηθή ηνπ ςπρή. Καη ν Εσλάζαλ αθνχ μεληχζεθε ην επαλσθφξη πνπ είρε
επάλσ ηνπ, ην έδσζε ζηνλ Ααβίδ, θαη ηε ζηνιή ηνπ, κέρξη θαη ην μίθνο ηνπ, θαη ην ηφμν ηνπ,
θαη ηε δψλε ηνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 7:1-14
Καη ζηηο εκέξεο ηνχ Άραδ, γηνπ ηνχ Εσάζακ, γηνπ ηνχ Οδία, βαζηιηά ηνχ Ενχδα, ν
Ρεζίλ, ν βαζηιηάο ηήο πξίαο θαη ν Φεθά, ν γηνο ηνχ Ρεκαιία, ν βαζηιηάο ηνχ Εζξαήι,
αλέβεθαλ ζηελ Εεξνπζαιήκ γηα λα ηελ πνιεκήζνπλ αιιά, δελ κπφξεζαλ λα ηελ
πνιηνξθήζνπλ. Καη αλήγγεηιαλ ζηνλ νίθν ηνχ Ααβίδ, ιέγνληαο: Δ πξία ζπκθψλεζε καδί κε
ηνλ Βθξατκ. Καη ε θαξδηά ηνχ Άραδ θαη ε θαξδηά ηνχ ιανχ ηνπ θινλίζηεθε, φπσο ηα δέληξα
ηνχ δάζνπο θινλίδνληαη απφ ηνλ αέξα. Σφηε, ν Κχξηνο είπε ζηνλ Δζατα: ΐγεο ηψξα έμσ ζε
ζπλάληεζε ηνπ Άραδ, εζχ θαη ν εάξ-ηαζνχβ, ν γηνο ζνπ, ζηελ άθξε ηνπ πδξαγσγνχ ηήο
άλσ θνιπκβεηηθήο ιίκλεο, πξνο ηνλ κεγάιν δξφκν ηνχ ρσξαθηνχ ηνχ γλαθέα θαη πεο ηνπ:
Πξφζερε λα κέλεηο ήζπρνο λα κε θνβεζείο νχηε λα κηθξνςπρήζεηο απφ ηηο δχν νπξέο απηψλ
ησλ δαπιψλ πνπ θαπλίδνπλ, γηα ηνλ άγξην ζπκφ ηνχ Ρεζίλ θαη ηεο πξίαο θαη ηνπ γηνπ ηνχ
Ρεκαιία. Βπεηδή, ε πξία, ν Βθξατκ θαη ν γηνο ηνχ Ρεκαιία, βνπιεχζεθαλ θαθή βνπιή
ελαληίνλ ζνπ, ιέγνληαο: Ώο αλέβνπκε ελαληίνλ ηνχ Ενχδα θαη αο ηνλ ζηελνρσξήζνπκε θαη
αο ηνλ κνηξαζηνχκε ζηνλ εαπηφ καο θαη αο βάινπκε έλαλ βαζηιηά αλάκεζά ηνπ, ηνλ γην ηνχ
Σαβεήι έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο: Ώπηφ δελ ζα ζηαζεί νχηε ζα γίλεη. Βπεηδή, ην θεθάιη ηήο
πξίαο είλαη ε Αακαζθφο θαη ην θεθάιη ηήο Αακαζθνχ ν Ρεζίλ θαη ζε 65 ρξφληα ν Βθξατκ
ζα ζπληξηθηεί, ψζηε λα κε είλαη ιαφο. Καη ην θεθάιη ηνχ Βθξατκ είλαη ε ακάξεηα θαη ην
θεθάιη ηήο ακάξεηαο ν γηνο ηνχ Ρεκαιία. Ώλ δελ πηζηεχεηε, ζίγνπξα δελ ζα ζηεξεσζείηε.
Καη ν Κχξηνο κίιεζε αθφκα ζηνλ Άραδ, ιέγνληαο: Γήηεζε έλα ζεκάδη απφ ηνλ Κχξην ηνλ
Θεφ ζνπ δήηεζέ ην είηε ζην βάζνο είηε ζην χςνο άλσ. Ο Άραδ, φκσο, είπε: Αελ ζα δεηήζσ
νχηε ζα πεηξάμσ ηνλ Κχξην. Καη νΔζαΎαο είπε: Μηθξφ πξάγκα είλαη γηα ζαο λα βαξχλεηε
αλζξψπνπο θαη ζα βαξχλεηε αθφκα θαη ηνλ Θεφ κνπ; Γη' απηφ, ν ίδηνο ν Κχξηνο ζα ζαο δψζεη
έλα ζεκάδη Αέζηε, ε παξζέλνο ζα ζπιιάβεη θαη ζα γελλήζεη γην θαη ην φλνκά ηνπ ζα
απνθιεζεί Βκκαλνπήι. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ 11:1-20
Καη ν σθάξ ν Ναακαζίηεο απάληεζε θαη είπε: Αελ δίλεηαη απάληεζε ζηελ
πιεζψξα ησλ ιφγσλ; Καη ζα δηθαησζεί ν πνιπινγάο; Θα απνζηνκψζνπλ αλζξψπνπο νη
θιπαξίεο ζνπ; Καη φηαλ θνξντδεχεηο, δελ ζα ζε ληξνπηάζεη θαλέλαο; Βπεηδή, είπεο: Δ νκηιία
κνπ είλαη θαζαξή θαη είκαη θαζαξφο κπξνζηά ζνπ. Ώιιά, είζε λα κηινχζε ν Θεφο θαη λα
άλνηγε ελαληίνλ ζνπ ηα ρείιε ηνπ θαη λα ζνπ θαλέξσλε ηα θξπθά πξάγκαηα ηεο ζνθίαο, φηη
είλαη δηπιάζηα ησλ φζσλ είλαη γλσζηά. Να μέξεηο, ινηπφλ, φηη ν Θεφο απαηηεί απφ ζέλα
ιηγφηεξν απφ ηελ αλνκία ζνπ. Μπνξείο λα εμηρληάζεηο ηα βάζε ηνχ Θενχ; Μπνξείο λα
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εμηρληάζεηο κε εληέιεηα ηνλ Παληνδχλακν; Ώπηά είλαη ζαλ ηα χςε ηνχ νπξαλνχ ηη κπνξείο
λα θάλεηο; Βίλαη βαζχηεξα απφ ηνλ άδε ηη κπνξείο λα γλσξίζεηο; Σν κέηξν ηνπο είλαη
καθξχηεξν απφ ηε γε θαη πιαηχηεξν απφ ηε ζάιαζζα. Ώλ ζειήζεη λα ραιάζεη θαη λα θιείζεη
ή λα ζπγθεληξψζεη, ηφηε πνηνο κπνξεί λα ηνλ εκπνδίζεη; Βπεηδή, απηφο γλσξίδεη ηε
καηαηφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη βιέπεη ηελ αζέβεηα θαη δελ ζα εμεηάζεη; Καη ν κάηαηνο
άλζξσπνο ππεξεθαλεχεηαη, ελψ ν άλζξσπνο γελληέηαη έλα άγξην γατδνπξάθη. Ώλ εζχ
εηνηκάζεηο ηελ θαξδηά ζνπ θαη απιψζεηο ζ' απηφλ ηα ρέξηα ζνπ αλ ηελ αλνκία, πνπ είλαη ζηα
ρέξηα ζνπ, ηελ απνκαθξχλεηο θαη δελ αθήλεηο λα θαηνηθήζεη ζηηο ζθελέο ζνπ αζέβεηα ηφηε,
ζίγνπξα, ζα πςψζεηο ην πξφζσπφ ζνπ αθειίδσην κάιηζηα, ζα είζαη ζηαζεξφο θαη δελ ζα
θνβάζαη επεηδή, εζχ ζα ιεζκνλήζεηο ηε ζιίςε ζα ηε ζπκεζείο ζαλ λεξά πνπ δηέξξεπζαλ θαη
ν θαηξφο ζνπ ζα αλαηείιεη ιακπξφηεξνο απφ ην κεζεκέξη θαη αλ πέζεη επάλσ ζνπ ζθνηάδη,
ζα γίλεη μαλά απγή θαη ζα είζαη αζθαιήο, επεηδή ππάξρεη ειπίδα ζε ζέλα λαη, ζα ζθάβεηο γηα
ηε ζθελή ζνπ θαη ζα θνηκάζαη κε αζθάιεηα ζα πιαγηάδεηο θαη δελ ζα ζε ηξνκάδεη θαλέλαο
θαη πνιινί ζα ηθεηεχνπλ ην πξφζσπφ ζνπ. κσο, ηα κάηηα ησλ αζεβψλ ζα καξαζνχλ θαη
θαηαθχγην ζα ιείςεη απ' απηνχο θαη ε ειπίδα ηνπο ζα είλαη λα μεςπρήζνπλ.

Φαικόο 116:7,8
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Φπρή κνπ, επέζηξεςε ζηελ αλάπαπζή ζνπ, επεηδή ν Κχξηνο ζε επεξγέηεζε. Βπεηδή,
ιχηξσζεο ηελ ςπρή κνπ απφ ζάλαην, ηα κάηηα κνπ απφ δάθξπα.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 15:39 , 16:1-12
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη αθνχ απέιπζε ηα πιήζε, κπήθε κέζα ζην πινίν θαη ήξζε ζηα φξηα ηεο
Μαγδαιά. Καη θαζψο ήξζαλ θνληά ηνπ νη Φαξηζαίνη θαη νη αδδνπθαίνη, πεηξάδνληάο ηνλ,
δήηεζαλ λα ηνπο δείμεη έλα ζεκείν απφ ηνλ νπξαλφ. Καη εθείλνο, απνθξηλφκελνο ζ' απηνχο,
είπε: ηαλ γίλεη βξάδπ, ιέηε: Καιφο ν θαηξφο επεηδή, ν νπξαλφο θνθθηλίδεη. Καη ην πξσί:
ήκεξα είλαη ρεηκψλαο επεηδή, ν νπξαλφο θνθθηλίδεη ζθνηεηληάδνληαο. Τπνθξηηέο, ην κελ
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πξφζσπν ηνπ νπξαλνχ μέξεηε λα ην δηαθξίλεηε, ηα ζεκεία ησλ θαηξψλ, φκσο, δελ κπνξείηε;
Γελεά πνλεξή θαη κνηραιίδα δεηάεη ζεκείν φκσο, ζεκείν δελ ζα δνζεί ζ' απηήλ, παξά
κνλάρα ην ζεκείν ηνχ πξνθήηε Εσλά. Καη αθήλνληάο ηνπο αλαρψξεζε. Καη φηαλ νη καζεηέο
ήξζαλ ζηελ αληίπεξα φρζε, ιεζκφλεζαλ λα πάξνπλ ςσκηά. Καη ν Εεζνχο είπε ζ' απηνχο:
ΐιέπεηε θαη πξνζέρεηε απφ ηε δχκε ησλ Φαξηζαίσλ θαη ησλ αδδνπθαίσλ. Καη εθείλνη
ζπιινγίδνληαλ κέζα ηνπο, ιέγνληαο φηη: Φσκηά δελ πήξακε. Καη θαζψο ν Εεζνχο θαηάιαβε,
είπε ζ' απηνχο: Ση ζθέςεηο θάλεηε κέζα ζαο, φηη δελ πήξαηε ςσκηά, νιηγφπηζηνη; Ώθφκα δελ
θαηαιαβαίλεηε νχηε ζπκάζηε ηα πέληε ςσκηά ησλ 5.000 θαη πφζα θνθίληα πήξαηε; Οχηε ηα
επηά ςσκηά ησλ 4.000 θαη πφζα ςαξνθφθηλα πήξαηε; Πψο δελ θαηαιαβαίλεηε φηη δελ ζαο
είπα γηα ςσκί, φηαλ είπα λα πξνζέρεηε απφ ηε δχκε ησλ Φαξηζαίσλ θαη ησλ αδδνπθαίσλ;
Σφηε, θαηάιαβαλ φηη δελ είπε λα πξνζέρνπλ απφ ηε δχκε ηνπ ςσκηνχ, αιιά απφ ηε
δηδαζθαιία ησλ Φαξηζαίσλ θαη ησλ αδδνπθαίσλ.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ πξνο Δβξαίνπο 12:28-29 , 13:1-16
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ββξαίνπο,ε επινγία ηνπ αο είλαη
καδί καο ακήλ.
Γη' απηφ, παξαιακβάλνληαο κηα αζάιεπηε βαζηιεία, αο θξαηάκε ηε ράξε, δηακέζνπ
ηήο νπνίαο λα ιαηξεχνπκε επάξεζηα ηνλ Θεφ, κε ζεβαζκφ θαη επιάβεηα. Βπεηδή, ν Θεφο καο
είλαη θσηηά πνπ θαηαηξψεη. Δ θηιαδειθία αο κέλεη κε μερλάηε ηε θηινμελία επεηδή,
δηακέζνπ απηήο κεξηθνί θηινμέλεζαλ αγγέινπο, κε γλσξίδνληαο. Να ζπκάζηε ηνχο
θπιαθηζκέλνπο, ζαλ λα είζηε θπιαθηζκέλνη καδί ηνπο ηνπο ηαιαηπσξνχκελνπο, φπσο θη
εζείο πνπ είζηε κέζα ζε ζψκα. Ο γάκνο αο είλαη ηίκηνο ζε φια, θαη ην ζπδπγηθφ θξεβάηη
ακφιπλην ηνπο πφξλνπο, φκσο θαη ηνπο κνηρνχο ζα ηνπο θξίλεη ν Θεφο. Ο ηξφπνο ζαο αο
είλαη αθηιάξγπξνο αξθείζηε ζηα παξφληα επεηδή, απηφο είπε: «Αελ ζα ζε αθήζσ νχηε ζα ζε
εγθαηαιείςσ» ψζηε, εκείο, παίξλνληαο ζάξξνο, λα ιέκε: «Ο Κχξηνο είλαη βνεζφο κνπ θαη
δελ ζα θνβεζψ, ηη ζα κνπ θάλεη ν άλζξσπνο».Να ζπκάζηε ηνχο πξνεζηψηεο ζαο, πνπ ζαο
κίιεζαλ ηνλ ιφγν ηνχ Θενχ ησλ νπνίσλ κηκείζηε ηελ πίζηε, έρνληαο κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο
ην απνηέιεζκα ηνπ πνιηηεχκαηφο ηνπο. Ο Εεζνχο Υξηζηφο είλαη ν ίδηνο ρζεο θαη ζήκεξα θαη
ζηνπο αηψλεο. Με πιαληέζηε κε δηδαρέο πνηθίιεο θαη μέλεο επεηδή, είλαη θαιφ ε θαξδηά λα
ζηεξεψλεηαη κε ηε ράξε, φρη κε θαγεηά, ζηα νπνία φζνη πεξπάηεζαλ δελ σθειήζεθαλ.
Έρνπκε ζπζηαζηήξην, απφ ην νπνίν δελ έρνπλ εμνπζία λα θάλε απηνί πνπ ιαηξεχνπλ ζηε
ζθελή. Βπεηδή, ηα ζψκαηα ησλ δψσλ, ησλ νπνίσλ ην αίκα θέξλεηαη κέζα ζηα άγηα απφ ηνλ
αξρηεξέα πεξί ακαξηίαο, ηα ζψκαηά ηνπο θαηαθαίγνληαη έμσ απφ ην ζηξαηφπεδν. Γη' απηφ
θαη ν Εεζνχο, γηα λα αγηάζεη ηνλ ιαφ δηακέζνπ ηνχ δηθνχ ηνπ αίκαηνο, έπαζε έμσ απφ ηελ
πχιε. Ώο εμεξρφκαζηε, ινηπφλ, ζ' απηφλ έμσ απφ ην ζηξαηφπεδν, θέξλνληαο ηνλ νλεηδηζκφ
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ηνπ. Βπεηδή, δελ έρνπκε εδψ κφληκε πφιε, αιιά ηε κέιινπζα επηδεηνχκε. Αηακέζνπ απηνχ,
ινηπφλ, αο πξνζθέξνπκε πάληνηε ζπζία αίλεζεο ζηνλ Θεφ, δειαδή, θαξπφλ απφ ηα ρείιε
καο, πνπ νκνινγνχλ ην φλνκά ηνπ. Μάιηζηα, κε ιεζκνλείηε ηελ αγαζνεξγία θαη ηε
κεηαδνηηθφηεηα επεηδή, ζε ηέηνηεο ζπζίεο επαξεζηείηαη ν Θεφο. Δ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Α’ 4:7-16
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ισλ δε ην ηέινο πιεζίαζε δήζηε, ινηπφλ, κε ζσθξνζχλε θαη αγξππλείηε ζηηο
πξνζεπρέο. Πξνπάλησλ, φκσο, έρεηε έλζεξκε ηελ αγάπε ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ επεηδή, «ε
αγάπε ζα ζθεπάζεη πιήζνο ακαξηηψλ». Γίλεζηε θηιφμελνη ν έλαο ζηνλ άιινλ, ρσξίο
γνγγπζκνχο. Κάζε έλαο, αλάινγα κε ην ράξηζκα πνπ πήξε, ππεξεηείηε ν έλαο ηνλ άιινλ
ζχκθσλα κ' απηφ, σο θαινί νηθνλφκνη ηήο πνιπεηδνχο ράξεο ηνχ Θενχ. Ώλ θάπνηνο κηιάεη,
αο κηιάεη ζαλ θάπνηνλ πνπ κηιάεη ιφγηα Θενπ αλ θάπνηνο ππεξεηεί, αο ππεξεηεί ζαλ θάπνηνλ
πνπ ππεξεηεί απφ ηε δχλακε πνπ ρνξεγεί ν Θεφο, γηα λα δνμάδεηαη ζε φια ν Θεφο δηακέζνπ
ηνχ Εεζνχ Υξηζηνχ, ζηνλ νπνίν είλαη ε δφμα θαη ε θπξηαξρηθή εμνπζία ζηνπο αηψλεο ησλ
αηψλσλ. Ώκήλ. Ώγαπεηνί, κε παξαμελεχεζηε εμαηηίαο ηνχ βαζαληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε ζαο
γηα δνθηκαζία, ζαλ λα ζαο ζπλέβαηλε θάηη παξάδνμν αιιά, δεδνκέλνπ φηη είζηε θνηλσλνί
ησλ παζεκάησλ ηνχ Υξηζηνχ, λα ραίξεζηε, ψζηε θαη φηαλ ε δφμα ηνπ θαλεξσζεί, λα ραξείηε
ληψζνληαο αγαιιίαζε. Ώλ νλεηδίδεζηε εμαηηίαο ηνχ νλφκαηνο ηνπ Υξηζηνχ, είζηε καθάξηνη
επεηδή, ην Πλεχκα ηήο δφμαο θαη ην Πλεχκα ηνχ Θενχ αλαπαχεηαη επάλσ ζαο· απφ κελ ην
δηθφ ηνπο κέξνο βιαζθεκείηαη, απφ δε ην δηθφ ζαο δνμάδεηαη. Βπεηδή, θαλέλαο απφ ζαο αο
κε πάζρεη σο θνληάο ή θιέθηεο ή θαθνπνηφο ή σο θάπνηνο πνπ πεξηεξγάδεηαη ηα μέλα
πξάγκαηα αιιά, αλ θάπνηνο πάζρεη σο Υξηζηηαλφο, αο κε ληξέπεηαη, αιιά αο δνμάδεη ηνλ
Θεφ σο πξνο απηφ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν

θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 15:22-31
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Σφηε, θάλεθε εχινγν ζηνπο απνζηφινπο θαη ζηνπο πξεζβχηεξνπο, καδί κε νιφθιεξε
ηελ εθθιεζία, λα εθιέμνπλ απφ αλάκεζά ηνπο θάπνηνπο άλδξεο θαη λα ζηείινπλ ζηελ
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Ώληηφρεηα, καδί κε ηνλ Παχιν θαη ηνλ ΐαξλάβα, ηνλ Ενχδα, πνπ απνθαιείηαη ΐαξζαβάο θαη
ηνλ ίια, άλδξεο πξνεζηψηεο αλάκεζα ζηνπο αδειθνχο θαη δηακέζνπ απηψλ έγξαςαλ ηα
εμήο: Οη απφζηνινη θαη νη πξεζβχηεξνη θαη νη αδειθνί, πξνο ηνπο αδειθνχο απφ ηα έζλε,
πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ώληηφρεηα θαη ηε πξία θαη ηελ Κηιηθία, ραίξεηε. Βπεηδή αθνχζακε φηη
κεξηθνί, πνπ βγήθαλ απφ καο, ζαο ηάξαμαλ κε ιφγηα θαη δηαζηξέθνπλ ηηο ςπρέο ζαο,
ιέγνληαο λα θάλεηε ηελ πεξηηνκή, θαη λα ηεξείηε ηνλ λφκν, ζηνπο νπνίνπο εκείο απηφ δελ ην
παξαγγείιακε θάλεθε εχινγν ζε καο, αθνχ ζπγθεληξσζήθακε κε ηελ ίδηα γλψκε, λα
εθιέμνπκε θάπνηνπο άλδξεο θαη λα ηνπο ζηείινπκε ζε ζαο, καδί κε ηνπο αγαπεηνχο καο
ΐαξλάβα θαη Παχιν, αλζξψπνπο πνπ παξέδσζαλ ηηο ςπρέο ηνπο ππέξ ηνπ νλφκαηνο ηνπ
Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ. ηείιακε, ινηπφλ, ηνλ Ενχδα θαη ηνλ ίια, γηα λα ζαο
αλαγγείινπλ πξνθνξηθά θη απηνί ηα ίδηα. Βπεηδή, θάλεθε εχινγν ζην Άγην Πλεχκα θαη ζε
καο, λα κε επηβάινπκε ζε ζαο θαλέλα βάξνο πεξηζζφηεξν, εθηφο απφ ηνχηα ηα αλαγθαία, λα
απέρεηε απφ εηδσιφζπηα θαη απφ αίκα θαη πληθηφ θαη πνξλεία απφ ηα νπνία θπιάγνληαο ηνλ
εαπηφ ζαο, ζα πξάμεηε θαιά πγηαίλεηε. Ώπηνί κελ, ινηπφλ, φηαλ αθέζεθαλ, ήξζαλ ζηελ
Ώληηφρεηα θαη αθνχ ζπγθέληξσζαλ ην πιήζνο, επέδσζαλ ηελ επηζηνιή. Καη φηαλ ηε
δηάβαζαλ, ράξεθαλ γηα ηελ παξεγνξία πνπ πεξηείρε. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 29:10,11
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο Κχξηνο θάζεηαη βαζηιηάο ζηνλ αηψλα. Ο Κχξηνο ζα δψζεη δχλακε ζηνλ ιαφ ηνπ ν
Κχξηνο ζα επινγήζεη ηνλ ιαφ ηνπ κε εηξήλε.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 6:39-49
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
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Βίπε, κάιηζηα, ζ' απηνχο κηα παξαβνιή: Μήπσο κπνξεί έλαο ηπθιφο λα νδεγεί έλαλ
άιινλ ηπθιφ; Αελ ζα πέζνπλ θαη νη δχν ζε ιάθθν; Αελ ππάξρεη καζεηήο αλψηεξνο απφ ηνλ
δάζθαιφ ηνπ θαζέλαο δε ηειεηνπνηεκέλνο ζα είλαη φπσο ν δάζθαιφο ηνπ. Καη γηαηί βιέπεηο
ην μπιαξάθη, πνπ είλαη ζην κάηη ηνχ αδειθνχ ζνπ, ην δνθάξη, φκσο, ζην ίδην ζνπ ην κάηη δελ
ην παξαηεξείο; Ή, πψο κπνξείο λα ιεο ζηνλ αδειθφ ζνπ: Ώδειθέ, άθεζε λα βγάισ ην
μπιαξάθη, πνπ είλαη ζην κάηη ζνπ, ελψ εζχ δελ βιέπεηο ην δνθάξη, πνπ είλαη ζην δηθφ ζνπ
κάηη; Τπνθξηηή, βγάιε πξψηα ην δνθάξη απφ ην δηθφ ζνπ κάηη θαη ηφηε ζα δεηο θαζαξά γηα
λα βγάιεηο ην μπιαξάθη πνπ είλαη ζην κάηη ηνχ αδειθνχ ζνπ. Βπεηδή, δελ ππάξρεη θαιφ
δέληξν, πνπ λα θάλεη άρξεζην θαξπφ νχηε άρξεζηνλ δέληξν πνπ λα θάλεη θαιφλ θαξπφ.
Αεδνκέλνπ φηη, θάζε δέληξν γλσξίδεηαη απφ ηνλ θαξπφ ηνπ επεηδή, δελ καδεχνπλ απφ
αγθάζηα ζχθα νχηε ηξπγνχλ απφ βάην ζηαθχιηα. Ο αγαζφο άλζξσπνο βγάδεη ην αγαζφ απφ
ηνλ αγαζφ ζεζαπξφ ηήο θαξδηάο ηνπ θαη ν θαθφο άλζξσπνο βγάδεη ην θαθφ απφ ηνλ θαθφ
ζεζαπξφ ηήο θαξδηάο ηνπ επεηδή, απφ ην πεξίζζεπκα ηεο θαξδηάο κηιάεη ην ζηφκα ηνπ.
Γηαηί κε απνθαιείηε: Κχξηε, Κχξηε θαη δελ θάλεηε φζα ιέσ; Καζέλαο πνπ έξρεηαη ζε κέλα,
θαη αθνχεη ηα ιφγηα κνπ θαη ηα θάλεη, ζα ζαο δείμσ κε πνηνλ είλαη φκνηνο, είλαη φκνηνο κε
άλζξσπνλ, πνπ θηίδεη έλα ζπίηη, ν νπνίνο έζθαςε θαη βάζπλε θαη έβαιε ζεκέιην επάλσ ζηελ
πέηξα θαη φηαλ έγηλε πιεκκχξα, ν πνηακφο έπεζε κε νξκή επάλσ ζ' απηφ ην ζπίηη θαη δελ
κπφξεζε λα ην ζαιεχζεη επεηδή, ήηαλ ζεκειησκέλν επάλσ ζηελ πέηξα. πνηνο, φκσο,
αθνχζεη θαη δελ θάλεη, είλαη φκνηνο κε άλζξσπνλ, πνπ έθηηζε ην ζπίηη επάλσ ζηε γε ρσξίο
ζεκέιην ζην νπνίν ν πνηακφο έπεζε επάλσ ηνπ κε νξκή θη ακέζσο θαηέξξεπζε θαη ε
θαηάξξεπζε ηνπ ζπηηηνχ εθείλνπ ππήξμε κεγάιε.

ΖΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟ ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 25:7,8,11
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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χκθσλα κε ην έιεφο ζνπ, εζχ ζπκήζνπ κε, Κχξηε, έλεθα ηεο αγαζφηεηάο ζνπ.
Ώγαζφο θαη επζχο είλαη ν Κχξηνο γη' απηφ. Έλεθα ηνπ νλφκαηφο ζνπ, Κχξηε, ζπγρψξεζε ηελ
αλνκία κνπ, επεηδή είλαη κεγάιε.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 9:43-50
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη αλ ην ρέξη ζνπ ζε ζθαλδαιίδεη, θφς' ην είλαη θαιχηεξν ζε ζέλα λα κπεηο κέζα
ζηε δσή θνπιφο, παξά έρνληαο ηα δχν ρέξηα λα παο ζηε γέελλα, ζηελ αθαηάζβεζηε θσηηά
φπνπ «ην ζθνπιήθη ηνπο δελ πεζαίλεη, θαη ε θσηηά δελ ζβήλεη».Καη αλ ην πφδη ζνπ ζε
ζθαλδαιίδεη, θφς' ην είλαη θαιχηεξν ζε ζέλα λα κπεηο κέζα ζηε δσή θνπηζφο, παξά έρνληαο
ηα δχν πφδηα λα ξηρηείο ζηε γέελλα, ζηελ αθαηάζβεζηε θσηηά φπνπ «ην ζθνπιήθη ηνπο δελ
πεζαίλεη θαη ε θσηηά δελ ζβήλεη».Καη αλ ην κάηη ζνπ ζε ζθαλδαιίδεη, βγάι' ην είλαη
θαιχηεξν ζε ζέλα λα κπεηο κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ κνλφθζαικνο, παξά έρνληαο δχν
κάηηα λα ξηρηείο ζηε γέελλα ηεο θσηηάο· φπνπ «ην ζθνπιήθη ηνπο δελ πεζαίλεη, θαη ε θσηηά
δελ ζβήλεη». Βπεηδή, θαζέλαο ζα αιαηηζηεί κε θσηηά θαη θάζε ζπζία ζα αιαηηζηεί κε αιάηη.
Σν αιάηη είλαη θαιφ αλ, φκσο, ην αιάηη γίλεη αλάιαην, κε ηη ζα ην αξηχζεηε; Να έρεηε αιάηη
κέζα ζαο θαη λα εηξελεχεηε αλακεηαμχ ζαο.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 14:1-18
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Βθείλνλ δε πνπ αζζελεί ζηελ πίζηε, λα ηνλ δέρεζηε, φρη ζε δηαθξίζεηο ζπιινγηζκψλ.
Άιινο κελ πηζηεχεη φηη κπνξεί λα ηα ηξψεη φια απηφο, φκσο, πνπ αζζελεί ηξψεη ιάραλα.
Βθείλνο πνπ ηξψεη, αο κε θαηαθξνλεί απηφλ πνπ δελ ηξψεη θη απηφο πνπ δελ ηξψεη, αο κε
θξίλεη εθείλνλ πνπ ηξψεη επεηδή, ν Θεφο ηνλ δέρζεθε. Βζχ πνηνο είζαη πνπ θξίλεηο έλαλ μέλν
δνχιν; ηνλ δηθφ ηνπ Κχξην ζηέθεηαη ή πέθηεη φκσο, ζα ζηαζεί φξζηνο επεηδή, ν Θεφο είλαη
δπλαηφο λα ηνλ ζηήζεη φξζην. Άιινο κελ θξίλεη κία εκέξα αγηφηεξε παξά κία άιιε εκέξα,
άιινο φκσο θξίλεη ίζε θάζε εκέξα. Κάζε έλαο αο είλαη πιεξνθνξεκέλνο ζηνλ δηθφ ηνπ λνπ.
Βθείλνο πνπ παξαηεξεί ηελ εκέξα, ηελ παξαηεξεί γηα ηνλ Κχξην, θαη εθείλνο πνπ δελ
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παξαηεξεί ηελ εκέξα, γηα ηνλ Κχξην δελ ηελ παξαηεξεί. Ώπηφο πνπ ηξψεη, γηα ηνλ Κχξην
ηξψεη επεηδή, επραξηζηεί ηνλ Θεφ θαη εθείλνο πνπ δελ ηξψεη, γηα ηνλ Κχξην δελ ηξψεη θαη
επραξηζηεί ηνλ Θεφ. Αεδνκέλνπ φηη, θαλέλαο απφ καο δελ δεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη θαλέλαο
δελ πεζαίλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Βπεηδή θαη αλ δνχκε, γηα ηνλ Κχξην δνχκε θαη αλ
πεζαίλνπκε, γηα ηνλ Κχξην πεζαίλνπκε. Καη αλ, ινηπφλ, δνχκε θαη αλ πεζαίλνπκε, ηνπ
Κπξίνπ είκαζηε. Βπεηδή, γη' απηφ ν Υξηζηφο θαη πέζαλε θαη αλαζηήζεθε θαη μαλάδεζε, γηα
λα είλαη Κχξηνο θαη λεθξψλ θαη δσληαλψλ. Βζχ, φκσο, γηαηί θξίλεηο ηνλ αδειθφ ζνπ; Ή, θη
εζχ, γηαηί εμνπζελψλεηο ηνλ αδειθφ ζνπ; Βπεηδή, φινη εκείο ζα παξαζηαζνχκε ζην βήκα ηνχ
Υξηζηνχ. Καζφηη, είλαη γξακκέλν: «Γσ εγψ» ιέεη ν Κχξηνο «φηη ζε κέλα ζα θάκςεη θάζε
γφλαην θαη θάζε γιψζζα ζα δνμνινγήζεη ηνλ Θεφ».Άξα, ινηπφλ, θάζε έλαο απφ καο ζα
δψζεη ιφγν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ Θεφ. Λνηπφλ, αο κε θξίλνπκε πιένλ ν έλαο ηνλ άιινλ
αιιά, θξίλεηε κάιινλ ηνχην, ην λα κε βάδεηε πξφζθνκκα ζηνλ αδειθφ ή ζθάλδαιν. Ξέξσ
θαη είκαη πεπεηζκέλνο ζηνλ Κχξην Εεζνχ, φηη ηίπνηε δελ ππάξρεη αθάζαξην απφ κφλν ηνπ,
παξά ζ' εθείλνλ πνπ ζηνράδεηαη θάηη φηη είλαη αθάζαξην, ζ' εθείλνλ είλαη αθάζαξην. Ώλ,
φκσο, ν αδειθφο ζνπ ιππάηαη εμαηηίαο θάπνηνπ θαγεηνχ, δελ πεξπαηάο πιένλ κε αγάπε. Με
θέξλεηο κε ην θαγεηφ ζνπ ζε απψιεηα εθείλνλ, ράξε ηνχ νπνίνπ πέζαλε ν Υξηζηφο. Σν
αγαζφ ζαο, ινηπφλ, αο κε δπζθεκείηαη. Αεδνκέλνπ φηη, ε βαζηιεία ηνχ Θενχ δελ είλαη
θαγεηφ θαη πηνηφ, αιιά δηθαηνζχλε θαη εηξήλε θαη ραξά ελ Πλεχκαηη Ώγίσ επεηδή, εθείλνο
πνπ, σο δνχινο, ππεξεηεί ζ' απηά ηνλ Υξηζηφ, επαξεζηεί ηνλ Θεφ θαη επδνθηκεί αλάκεζα
ζηνπο αλζξψπνπο. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα

κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηάθσβνπ 1:22-27
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γίλεζηε δε εθηειεζηέο ηνχ ιφγνπ θαη φρη κνλάρα αθξναηέο, εμαπαηψληαο ηνλ εαπηφ
ζαο. Βπεηδή, αλ θάπνηνο είλαη αθξναηήο ηνχ ιφγνπ θαη φρη εθηειεζηήο, απηφο κνηάδεη κε
έλαλ άλζξσπν, πνπ θνηηάδεη ην θπζηθφ ηνπ πξφζσπν κέζα ζε θαζξέθηε επεηδή, θνίηαμε ηνλ
εαπηφ ηνπ θαη αλαρψξεζε θη ακέζσο ιεζκφλεζε πνηνο ήηαλ. πνηνο, φκσο, εγθχςεη ζηνλ
ηέιεην λφκν ηήο ειεπζεξίαο θαη επηκείλεη ζ' απηφλ, απηφο πνπ έγηλε φρη αθξναηήο, πνπ
ιεζκνλεί, αιιά εθηειεζηήο έξγνπ, απηφο ζα είλαη καθάξηνο θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ. Ώλ
θάπνηνο αλάκεζά ζαο λνκίδεη φηη είλαη ζξήζθνο, θαη δελ ραιηλψλεη ηε γιψζζα ηνπ, αιιά
εμαπαηάεη ηελ θαξδηά ηνπ, ε ζξεζθεία ηνπ είλαη κάηαηε. Θξεζθεία θαζαξή θαη ρσξίο ςεγάδη
κπξνζηά ζηνλ Θεφ θαη Παηέξα είλαη ηνχηε: Να επηζθέπηεηαη ηνπο νξθαλνχο θαη ηηο ρήξεο
ζηε ζιίςε ηνπο θαη λα ηεξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ακφιπλην απφ ηνλ θφζκν. Μελ αγαπάηε ηνλ

θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
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Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 22:17-30
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Καη φηαλ επέζηξεςα ζηελ Εεξνπζαιήκ, ελψ πξνζεπρφκνπλ κέζα ζην ηεξφ, ήξζα ζε
έθζηαζε θαη ηνλ είδα λα κνπ ιέεη: ΐηάζνπ θαη βγεο γξήγνξα απφ ηελ Εεξνπζαιήκ επεηδή,
δελ ζα παξαδερζνχλ ηε καξηπξία ζνπ γηα κέλα. Καη εγψ είπα: Κχξηε, απηνί μέξνπλ φηη εγψ
θπιάθηδα θαη έδεξλα κέζα ζηηο ζπλαγσγέο απηνχο πνπ πίζηεπαλ ζε ζέλα θαη φηαλ ρπλφηαλ
ην αίκα ηνχ κάξηπξά ζνπ, ηνπ ηεθάλνπ, ήκνπλ θαη εγψ παξψλ θαη ζπκθσλνχζα ζηνλ θφλν
ηνπ θαη θχιαγα ηα ηκάηηα εθείλσλ πνπ ηνλ θφλεπαλ. Καη κνπ είπε: Πήγαηλε επεηδή, εγψ ζα
ζε ζηείισ ζε έζλε, καθξηά. Καη κέρξη απηφ ην ζεκείν ηνχ ιφγνπ, ηνλ άθνπγαλ ηφηε, φκσο,
χςσζαλ ηε θσλή ηνπο, ιέγνληαο: ήθσζε απφ ηε γε έλαλ ηέηνηνλ άλζξσπν επεηδή, δελ
πξέπεη λα δεη. Καη επεηδή απηνί θψλαδαλ δπλαηά, θαη ηίλαδαλ ηα ηκάηηα θαη έξηρλαλ ζθφλε
ζηνλ αέξα, ν ρηιίαξρνο πξφζηαμε λα θεξζεί ζην θξνχξην, παξαγγέιινληαο λα εμεηαζηεί,
καζηηγψλνληαο ηνλ, ψζηε λα γλσξίζεη γηα πνηα αηηία θψλαδαλ έηζη ελαληίνλ ηνπ. Καη θαζψο
ηνλ μάπισζαλ δεκέλσλ κε ηα ινπξηά, ν Παχινο είπε ζηνλ εθαηφληαξρν, πνπ παξαζηεθφηαλ:
Βίλαη ηάρα λφκηκν ζε ζαο λα καζηηγψλεηε έλαλ άλζξσπν, πνπ είλαη Ρσκαίνο θαη
αθαηάθξηηνο; Καη φηαλ ην άθνπζε ν εθαηφληαξρνο, πήγε θαη ην αλήγγεηιε ζηνλ ρηιίαξρν,
ιέγνληαο: Πξφζερε ηη πξφθεηηαη λα θάλεηο επεηδή, ν άλζξσπνο απηφο είλαη Ρσκαίνο. Ώθνχ
δε ήξζε θνληά ηνπ ν ρηιίαξρνο, είπε ζ' απηφλ: Πεο κνπ, Ρσκαίνο είζαη εζχ; Καη εθείλνο είπε:
Ναη. Καη ν ρηιίαξρνο απνθξίζεθε: Βγψ κε πνιιά ρξήκαηα απέθηεζα απηή ηελ
πνιηηνγξάθεζε. Καη ν Παχινο είπε: Βγψ, φκσο, θαη γελλήζεθα Ρσκαίνο. Ώκέζσο, ινηπφλ,
απνζχξζεθαλ απ' απηφλ εθείλνη πνπ επξφθεηην λα ηνλ βαζαλίζνπλ. Καη θνβήζεθε, κάιηζηα,
ν ρηιίαξρνο, φηαλ γλψξηζε φηη είλαη Ρσκαίνο θαη φηη ηνλ είρε δέζεη. Σελ δε επφκελε εκέξα,
ζέινληαο λα κάζεη ην βέβαην, γηα πνην δήηεκα θαηεγνξείηαη απφ ηνπο Ενπδαίνπο, ηνλ έιπζε
απφ ηα δεζκά θαη πξφζηαμε λ „ξζνπλ νη αξρηεξείο θαη νιφθιεξν ην ζπλέδξηφ ηνπο θαη αθνχ
θαηέβαζε ηνλ Παχιν, ηνλ έζηεζε κπξνζηά ηνπο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,

απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 118:19,20
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώλνίμηε κνπ ηηο πχιεο ηήο δηθαηνζχλεο ζα κπσ κέζα ζ' απηέο θαη ζα δνμνινγήζσ
ηνλ Κχξην. Ώπηή είλαη ε πχιε ηνχ Κπξίνπ νη δίθαηνη ζα κπνπλ κέζα ζ' απηή.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 7:13-21
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Μπείηε κέζα απφ ηε ζηελή πχιε επεηδή, πιαηηά είλαη ε πχιε θαη επξχρσξνο ν
δξφκνο πνπ θέξλεη ζηελ απψιεηα θαη πνιινί είλαη απηνί πνπ κπαίλνπλ κέζα απ' απηή.
Βπεηδή, ζηελή είλαη ε πχιε θαη ζιηκκέλνο ν δξφκνο πνπ θέξλεη ζηε δσή θαη ιίγνη είλαη απηνί
πνπ ηε βξίζθνπλ. Πξνζέρεηε δε απφ ηνπο ςεπδνπξνθήηεο, πνπ έξρνληαη ζε ζαο κε ελδχκαηα
πξνβάησλ, απφ κέζα φκσο είλαη αξπαθηηθνί ιχθνη. Θα ηνπο γλσξίζεηε απφ ηνπο θαξπνχο
ηνπο κήπσο καδεχνπλ ζηαθχιηα απφ αγθάζηα ή ζχθα απφ ηξηβφιηα; Έηζη, θάζε θαιφ δέληξν
θάλεη θαινχο θαξπνχο ελψ ην ζαπξφ δέληξν θάλεη θαθνχο θαξπνχο. Αελ κπνξεί έλα θαιφ
δέληξν λα θάλεη θαθνχο θαξπνχο νχηε έλα ζαπξφ δέληξν λα θάλεη θαινχο θαξπνχο. Κάζε
δέληξν πνπ δελ θάλεη θαιφ θαξπφ θφβεηαη θαη ξίρλεηαη ζηε θσηηά. Βπνκέλσο, απφ ηνπο
θαξπνχο ηνπο ζα ηνπο γλσξίζεηε. Αελ ζα κπεη κέζα ζηε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ θαζέλαο πνπ
ιέεη ζε κέλα: Κχξηε, Κχξηε αιι' απηφο πνπ πξάηηεη ην ζέιεκα ηνπ Παηέξα κνπ, ν νπνίνο
είλαη ζηνπο νπξαλνχο.

ΓΔΤΣΔΡΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
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ΔΠΔΡΗΝΟ
Φαικόο 51:1,9
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βιέεζε κε, σ Θεέ, ζχκθσλα κε ην κεγάιν ζνπ έιενο ζχκθσλα κε ην πιήζνο ησλ
νηθηηξκψλ ζνπ, εμάιεηςε ηα αλνκήκαηά κνπ. Ώπφζηξεςε ην πξφζσπφ ζνπ απφ ηηο ακαξηίεο
κνπ θαη εμάιεηςε φιεο ηηο αλνκίεο κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 1:12-15
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Κη ακέζσο, ην Πλεχκα ηνλ βγάδεη έμσ ζηελ έξεκν. Καη βξηζθφηαλ εθεί κέζα ζηελ
έξεκν 40 εκέξεο πεηξαδφκελνο απφ ηνλ ζαηαλά θαη ήηαλ καδί κε ηα ζεξία θαη νη άγγεινη ηνλ
ππεξεηνχζαλ. Καη αθνχ παξέδσζαλ ηνλ Εσάλλε, ν Εεζνχο ήξζε ζηε Γαιηιαία, θεξχηηνληαο
ην επαγγέιην ηεο βαζηιείαο ηνπ Θενχ θαη ιέγνληαο, φηη: Ο θαηξφο ζπκπιεξψζεθε θαη ε
βαζηιεία ηνχ Θενχ πιεζίαζε κεηαλνείηε θαη πηζηεχεηε ζην επαγγέιην.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 57:1
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Βιέεζε κε, σ Θεέ, ειέεζέ κε επεηδή, ζε ζέλα ζηεξίρηεθε ε ςπρή κνπ θαη ζηε ζθηά
ησλ πηεξχγσλ ζνπ ζα ειπίδσ, κέρξηο φηνπ πεξάζνπλ νη ζπκθνξέο.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 4:1-13
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ν Εεζνχο, πιήξεο Ώγίνπ Πλεχκαηνο, επέζηξεςε απφ ηνλ Ενξδάλε θαη θεξφηαλ
απφ ην Πλεχκα ζηελ έξεκν, πεηξαδφκελνο απφ ηνλ δηάβνιν 40 εκέξεο θαη δελ έθαγε ηίπνηε
εθείλεο ηηο εκέξεο θαη αθνχ απηέο ηειείσζαλ, χζηεξα πείλαζε. Καη ν δηάβνινο είπε ζ' απηφλ:
Ώλ είζαη Τηφο ηνχ Θενχ, πεο ζε ηνχηε ηελ πέηξα λα γίλεη ςσκί. Καη ν Εεζνχο απάληεζε ζ'
απηφλ, ιέγνληαο: Βίλαη γξακκέλν, φηη: «Μνλάρα κε ςσκί δελ ζα δήζεη ν άλζξσπνο, αιιά κε
θάζε ιφγν ηνχ Θενχ». Καη ν δηάβνινο, αλεβάδνληαο ηνλ ζε έλα ςειφ βνπλφ, ηνπ έδεημε φια
ηα βαζίιεηα ηεο νηθνπκέλεο κέζα ζε κηα ζηηγκή ρξφλνπ θαη ν δηάβνινο είπε ζ' απηφλ: ε
ζέλα ζα δψζσ νιφθιεξε απηή ηελ εμνπζία θαη ηε δφμα ηνπο· επεηδή, ζε κέλα είλαη
παξαδνκέλε θαη ηε δίλσ ζε φπνηνλ ζέισ εζχ, ινηπφλ, αλ πξνζθπλήζεηο κπξνζηά κνπ, φια
ζα είλαη δηθά ζνπ. Καη ν Εεζνχο, απαληψληαο ζ' απηφλ, είπε: Πήγαηλε πίζσ κνπ, ζαηαλά
επεηδή, είλαη γξακκέλν: «Σνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ ζα πξνζθπλήζεηο θη απηφλ κνλάρα ζα
ιαηξεχζεηο». Καη ηνλ έθεξε ζηελ Εεξνπζαιήκ θαη ηνλ έζηεζε επάλσ ζην πηεξχγην ηνπ ηεξνχ,
θαη ηνπ είπε: Ώλ είζαη Τηφο ηνχ Θενχ, ξίμε ηνλ εαπηφ ζνπ απφ εδψ θάησ επεηδή, είλαη
γξακκέλν φηη: «Θα πξνζηάμεη γηα ζέλα ηνχο αγγέινπο ηνπ γηα λα ζε δηαθπιάμνπλ» θαη φηη:
«Θα ζε ζεθψλνπλ επάλσ ζηα ρέξηα ηνπο, γηα λα κε πξνζθφςεηο ην πφδη ζνπ επάλσ ζε
πέηξα». Καη ν Εεζνχο, απαληψληαο, είπε ζ' απηφλ, φηη έρεη εηπσζεί: «Αελ ζα πεηξάμεηο ηνλ
Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ». Καη αθνχ ν δηάβνινο ηειείσζε θάζε πεηξαζκφ, απνκαθξχλζεθε απ'
απηφλ κέρξη θαηξνχ.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 14:19-23 , 15:1-7
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Βπνκέλσο, ινηπφλ, αο δεηάκε εθείλα πνπ είλαη γηα ηελ εηξήλε θαη εθείλα πνπ είλαη
γηα ηελ νηθνδνκή ηνχ ελφο γηα ηνλ άιινλ. Με θαηαζηξέθεηο ην έξγν ηνχ Θενχ εμαηηίαο
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θάπνηνπ θαγεηνχ. ια κελ είλαη θαζαξά φκσο, είλαη θαθφ ζηνλ άλζξσπν πνπ ηξψεη κε
ζθάλδαιν. Βίλαη θαιφ ην λα κε θαο θξέαο νχηε λα πηεηο θξαζί νχηε λα πξάμεηο θάηη ζην
νπνίν ζθνληάθηεη ν αδειθφο ζνπ ή ζθαλδαιίδεηαη ή αζζελεί. Βζχ έρεηο πίζηε έρε ηελ κέζα
ζνπ, κπξνζηά ζηνλ Θεφ καθάξηνο είλαη εθείλνο πνπ δελ θαηαθξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζ' εθείλν
πνπ απνδέρεηαη. πνηνο, φκσο, ακθηβάιιεη, αλ θάεη, θαηαθξίλεηαη επεηδή, δελ ηξψεη απφ
πίζηε θαη θάζε ηη πνπ δελ γίλεηαη απφ πίζηε, είλαη ακαξηία. Οθείινπκε, κάιηζηα, εκείο νη
δπλαηνί λα βαζηάδνπκε ηα αζζελήκαηα ησλ αδπλάησλ, θαη λα κε αξέζνπκε ζηνλ εαπηφ καο
αιιά, θάζε έλαο απφ καο αο αξέζεη ζηνλ πιεζίνλ γηα ην θαιφ πξνο νηθνδνκή. Αεδνκέλνπ
φηη, θαη ν Υξηζηφο δελ άξεζε ζηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά φπσο είλαη γξακκέλν: «Οη νλεηδηζκνί,
απηψλ πνπ νλείδηδαλ εζέλα, έπεζαλ επάλσ κνπ». Βπεηδή, φζα γξάθηεθαλ απφ πξηλ,
γξάθηεθαλ απφ πξηλ γηα ηε δηθή καο δηδαζθαιία, γηα λα έρνπκε ηελ ειπίδα κε ηελ ππνκνλή
θαη ηελ παξεγνξία ησλ γξαθψλ. Καη ν Θεφο ηήο ππνκνλήο θαη ηεο παξεγνξίαο είζε λα ζαο
δψζεη λα θξνλείηε ην ίδην κεηαμχ ζαο ζχκθσλα κε ην ζέιεκα ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ γηα λα
δνμάδεηε κε κηα ςπρή, κε έλα ζηφκα, ηνλ Θεφ θαη Παηέξα ηνχ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ.
Γη' απηφ, πξνζδέρεζηε ν έλαο ηνλ άιινλ, φπσο θαη ν Υξηζηφο πξνζδέρζεθε εκάο πξνο δφμαλ
ηνχ Θενχ. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ

ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 2:1-13
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώδειθνί κνπ, κε έρεηε κε πξνζσπνιεςία ηελ πίζηε ηνχ δνμαζκέλνπ Κπξίνπ καο
Εεζνχ Υξηζηνχ. Βπεηδή, αλ κπεη κέζα ζηε ζπλαγσγή ζαο έλαο άλζξσπνο πνπ θνξάεη ρξπζφ
δαρηπιίδη, κε ιακπξφ έλδπκα, κπεη φκσο κέζα θη έλαο θησρφο κε αθάζαξην έλδπκα θαη
θνηηάμεηε κε ζαπκαζκφ ζ' απηφλ πνπ θνξάεη ην ιακπξφ ελδπκα θαη ηνπ πείηε: Βζχ, θάζεζε
εδψ, επίζεκα θαη πείηε ζηνλ θησρφ: Βζχ, ζηάζνπ εθεί φξζηνο, ή: Κάζεζε εδψ θάησ απφ ην
ππνπφδηφ κνπ δελ θάλαηε, άξαγε, δηάθξηζε κέζα ζαο θαη γίλαηε θξηηέο ζθεθηφκελνη πνλεξά;
Ώθνχζηε, αγαπεηνί κνπ αδειθνί: Ο Θεφο δελ δηάιεμε ηνπο θησρνχο ηνχηνπ ηνχ θφζκνπ,
πινχζηνπο ζε πίζηε θαη θιεξνλφκνπο ηήο βαζηιείαο, πνπ ηελ ππνζρέζεθε ζ' εθείλνπο πνπ
ηνλ αγαπνχλ; Βζείο, φκσο, αηηκάζαηε ηνλ θησρφ. Αελ ζαο θαηαδπλαζηεχνπλ νη πινχζηνη θη
απηνί ζάο ζέξλνπλ ζε δηθαζηήξηα; Ώπηνί δελ βιαζθεκνχλ ην θαιφ φλνκα κε ην νπνίν
νλνκάδεζηε; Ώλ κελ εθηειείηε ηνλ βαζηιηθφ λφκν, ζχκθσλα κε ηε γξαθή: «Θα αγαπάο ηνλ
πιεζίνλ ζνπ ζαλ ηνλ εαπηφ ζνπ», θάλεηε θαιά αλ, φκσο, πξνζσπνιεπηείηε, θάλεηε ακαξηία
θαη ειέγρεζηε απφ ηνλ λφκν σο παξαβάηεο. Βπεηδή, φπνηνο θπιάμεη νιφθιεξν ηνλ λφκν,
θηαίμεη φκσο ζε έλα, έγηλε έλνρνο ζε φια. Γηα ηνλ ιφγν φηη, απηφο πνπ είπε: «Με
κνηρεχζεηο», είπε θαη: «Με θνλεχζεηο». Ώιιά, αλ δελ κνηρεχζεηο, φκσο θνλεχζεηο, έγηλεο
παξαβάηεο ηνχ λφκνπ. Έηζη λα κηιάηε, θαη έηζη λα θάλεηε, σο κέιινληεο λα θξηζείηε
δηακέζνπ ηνχ λφκνπ ηήο ειεπζεξίαο· επεηδή, ε θξίζε ζα είλαη αλειέεηε ζ' εθείλνλ πνπ δελ
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έθαλε έιενο θαη ην έιενο θαπράηαη ελάληηα ζηελ θξίζε. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε

φζα είλαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη ελψ,
φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 23:1-11
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Καη ν Παχινο, αηελίδνληαο ζην ζπλέδξην, είπε: Άλδξεο αδειθνί, εγψ έδεζα
κπξνζηά ζηνλ Θεφ κε θάζε θαιή ζπλείδεζε κέρξη ηνχηε ηελ εκέξα. Καη ν αξρηεξέαο
Ώλαλίαο πξφζηαμε εθείλνπο πνπ παξαζηέθνληαλ θνληά ηνπ λα ρηππήζνπλ ην ζηφκα ηνπ.
Σφηε, ν Παχινο είπε ζ' απηφλ: Ο Θεφο πξφθεηηαη λα ζε ρηππήζεη, ηνίρε αζβεζησκέλε θη εζχ
θάζεζαη λα κε θξίλεηο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν θαη παξαλνκψληαο πξνζηάδεηο λα κε ρηππνχλ;
Καη εθείλνη πνπ παξαζηέθνληαλ είπαλ: Σνλ αξρηεξέα ηνχ Θενχ εμπβξίδεηο; Καη ν Παχινο
είπε: Αελ ήμεξα, αδειθνί, φηη είλαη αξρηεξέαο επεηδή, είλαη γξακκέλν: «Άξρνληα ηνπ ιανχ
ζνπ δελ ζα θαθνινγήζεηο». Καη φηαλ ν Παχινο θαηάιαβε φηη ην έλα κέξνο είλαη απφ
αδδνπθαίνπο θαη ην άιιν απφ Φαξηζαίνπο, θψλαμε δπλαηά κέζα ζην ζπλέδξην: Άλδξεο
αδειθνί, εγψ είκαη Φαξηζαίνο, γηνο Φαξηζαίνπ θαη θξίλνκαη γηα ειπίδα θαη αλάζηαζε ησλ
λεθξψλ. Καη φηαλ ην είπε απηφ, έγηλε ζρίζκα αλάκεζα ζηνπο Φαξηζαίνπο θαη ηνπο
αδδνπθαίνπο· θαη ην πιήζνο δηράζηεθε. Βπεηδή, νη κελ αδδνπθαίνη ιέλε φηη δελ ππάξρεη
αλάζηαζε, νχηε άγγεινο νχηε πλεχκα ελψ νη Φαξηζαίνη νκνινγνχλ θαη ηα δχν. Καη έγηλε
κεγάινο ζφξπβνο θαη θαζψο νη γξακκαηείο ζεθψζεθαλ απφ ην κέξνο ησλ Φαξηζαίσλ,
ζπδεηνχζαλ ζπκσκέλα, ιέγνληαο: Αελ βξίζθνπκε θαλέλα θαθφ ζε ηνχην ηνλ άλζξσπν αλ,
φκσο, ηνπ κίιεζε πλεχκα ή άγγεινο, αο κε ζενκαρνχκε. Καη επεηδή έγηλε κεγάιε δηακάρε, ν
ρηιίαξρνο θνβνχκελνο κήπσο ν Παχινο δηαζπαξαρζεί απ' απηνχο, πξφζηαμε λα θαηέβεη ην
ζηξάηεπκα θαη λα ηνλ αξπάμεη απφ αλάκεζά ηνπο θαη λα ηνλ θέξεη ζην θξνχξην. Καη ηελ
εξρφκελε λχρηα, ν Κχξηνο, αθνχ θάλεθε ζ' απηφλ μαθληθά, είπε: Έρε ζάξξνο, Παχιν,
επεηδή, φπσο έδσζεο γηα κέλα καξηπξία ζηελ Εεξνπζαιήκ, έηζη πξέπεη λα δψζεηο καξηπξία
θαη ζηε Ρψκε. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 27:8-10
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σν πξφζσπφ ζνπ, Κχξηε, ζα δεηήζσ. Με θξχςεηο απφ κέλα ην πξφζσπφ ζνπ. Βζχ
ζηάζεθεο βνήζεηά κνπ κε κε αθήζεηο θαη κε κε εγθαηαιείςεηο, Θεέ ηήο ζσηεξίαο κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 4:1-11
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Σφηε, ν Εεζνχο θέξζεθε απφ ην Πλεχκα ζηελ έξεκν γηα λα πεηξαζηεί απφ ηνλ
δηάβνιν. Καη αθνχ λήζηεςε 40 εκέξεο θαη 40 λχρηεο, έπεηηα πείλαζε. Καη αθνχ ήξζε ζ'
απηφλ ν πεηξάδσλ, είπε: Ώλ είζαη Τηφο ηνχ Θενχ, πεο απηέο νη πέηξεο λα γίλνπλ ςσκηά. Καη
εθείλνο απαληψληαο είπε: Βίλαη γξακκέλν: «Μνλάρα κε ςσκί δελ ζα δήζεη ν άλζξσπνο,
αιιά κε θάζε ιφγν πνπ βγαίλεη απφ ην ζηφκα ηνχ Θενχ». Σφηε, ηνλ παξαιακβάλεη ν
δηάβνινο ζηελ άγηα πφιε θαη ηνλ ζηήλεη ζην πηεξχγην ηνπ ηεξνχ θαη ηνπ ιέεη: Ώλ είζαη Τηφο
ηνχ Θενχ, ξίμε θάησ ηνλ εαπηφ ζνπ επεηδή, είλαη γξακκέλν φηη: Θα πξνζηάμεη γηα ζέλα ηνχο
αγγέινπο ηνπ», θαη «ζα ζε ζεθψλνπλ επάλσ ζηα ρέξηα ηνπο, γηα λα κε πξνζθφςεηο ην πφδη
ζνπ ζε πέηξα». Καη ν Εεζνχο είπε ζ' απηφλ: Βίλαη επίζεο γξακκέλν: «Αελ ζα πεηξάμεηο ηνλ
Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ». Σνλ παξαιακβάλεη πάιη ν δηάβνινο ζε έλα βνπλφ πνιχ ςειφ θαη ηνπ
δείρλεη φια ηα βαζίιεηα ηνπ θφζκνπ θαη ηε δφμα ηνπο θαη ηνπ ιέεη: ια απηά ζα ζνπ ηα
δψζσ, αλ πέθηνληαο κε πξνζθπλήζεηο. Σφηε, ν Εεζνχο ιέεη ζ' απηφλ: Πήγαηλε, ζαηαλά
επεηδή είλαη γξακκέλν: «Σνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ ζα πξνζθπλήζεηο θαη κνλάρα απηφλ ζα
ιαηξεχζεηο». Σφηε, ν δηάβνινο ηνλ αθήλεη θαη μάθλνπ, ήξζαλ θνληά ηνπ άγγεινη θαη ηνλ
ππεξεηνχζαλ.

ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΓΔΤΣΔΡΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΑΠΟ ΣΖ
ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
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Φαικόο 41:1
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Μαθάξηνο εθείλνο πνπ επηβιέπεη ζηνλ θησρφ ζε εκέξα ζιίςεο ζα ηνλ ειεπζεξψζεη
ν Κχξηνο.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 4:1-13
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ν Εεζνχο, πιήξεο Ώγίνπ Πλεχκαηνο, επέζηξεςε απφ ηνλ Ενξδάλε θαη θεξφηαλ
απφ ην Πλεχκα ζηελ έξεκν, πεηξαδφκελνο απφ ηνλ δηάβνιν 40 εκέξεο θαη δελ έθαγε ηίπνηε
εθείλεο ηηο εκέξεο θαη αθνχ απηέο ηειείσζαλ, χζηεξα πείλαζε. Καη ν δηάβνινο είπε ζ' απηφλ:
Ώλ είζαη Τηφο ηνχ Θενχ, πεο ζε ηνχηε ηελ πέηξα λα γίλεη ςσκί. Καη ν Εεζνχο απάληεζε ζ'
απηφλ, ιέγνληαο: Βίλαη γξακκέλν, φηη: «Μνλάρα κε ςσκί δελ ζα δήζεη ν άλζξσπνο, αιιά κε
θάζε ιφγν ηνχ Θενχ». Καη ν δηάβνινο, αλεβάδνληάο ηνλ ζε έλα ςειφ βνπλφ, ηνπ έδεημε φια
ηα βαζίιεηα ηεο νηθνπκέλεο κέζα ζε κηα ζηηγκή ρξφλνπ θαη ν δηάβνινο είπε ζ' απηφλ: ε
ζέλα ζα δψζσ νιφθιεξε απηή ηελ εμνπζία θαη ηε δφμα ηνπο επεηδή, ζε κέλα είλαη
παξαδνκέλε θαη ηε δίλσ ζε φπνηνλ ζέισ εζχ, ινηπφλ, αλ πξνζθπλήζεηο κπξνζηά κνπ, φια
ζα είλαη δηθά ζνπ. Καη ν Εεζνχο, απαληψληαο ζ' απηφλ, είπε: Πήγαηλε πίζσ κνπ, ζαηαλά
επεηδή, είλαη γξακκέλν: «Σνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ ζα πξνζθπλήζεηο θη απηφλ κνλάρα ζα
ιαηξεχζεηο». Καη ηνλ έθεξε ζηελ Εεξνπζαιήκ θαη ηνλ έζηεζε επάλσ ζην πηεξχγην ηνπ ηεξνχ
θαη ηνπ είπε: Ώλ είζαη Τηφο ηνχ Θενχ, ξίμε ηνλ εαπηφ ζνπ απφ εδψ θάησ επεηδή, είλαη
γξακκέλν φηη: «Θα πξνζηάμεη γηα ζέλα ηνχο αγγέινπο ηνπ γηα λα ζε δηαθπιάμνπλ» θαη φηη:
«Θα ζε ζεθψλνπλ επάλσ ζηα ρέξηα ηνπο, γηα λα κε πξνζθφςεηο ην πφδη ζνπ επάλσ ζε
πέηξα».Καη ν Εεζνχο, απαληψληαο, είπε ζ' απηφλ, φηη έρεη εηπσζεί: «Αελ ζα πεηξάμεηο ηνλ
Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ». Καη αθνχ ν δηάβνινο ηειείσζε θάζε πεηξαζκφ, απνκαθξχλζεθε απ'
απηφλ κέρξη θαηξνχ.
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ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Παξνηκίεο 1:20-33
Δ ζνθία θσλάδεη έμσ, δηαζαιπίδεη ηε θσλή ηεο ζηηο πιαηείεο θξάδεη ζηα ςειά κέξε
ησλ αγνξψλ, ζηηο εηζφδνπο ησλ ππιψλ αλαγγέιιεη ηα ιφγηα ηεο δηακέζνπ ηήο πφιεο,
ιέγνληαο: Μέρξη πφηε, σ κσξνί, ζα αγαπάηε ηε κσξία, θαη νη ριεπαζηέο ζα επραξηζηηνχληαη
ζηνπο ριεπαζκνχο ηνπο, θαη νη άθξνλεο ζα κηζνχλ ηε γλψζε; Βπηζηξέςηε ζηνπο ειέγρνπο
κνπ δέζηε, εγψ ζα εθρέσ ην πλεχκα κνπ επάλσ ζαο, ζα ζαο θάλσ λα θαηαιάβεηε ηα ιφγηα
κνπ. Βπεηδή, εγψ έθξαδα, θη εζείο δελ ππαθνχαηε άπισλα ην ρέξη κνπ, θαη θαλέλαο δελ
πξφζερε αιιά θαηαθξνλνχζαηε φιεο ηηο ζπκβνπιέο κνπ, θαη δελ δερφζαζηαλ ηνπο ειέγρνπο
κνπ γη' απηφ, θη εγψ ζα γειάζσ επάλσ ζηνλ φιεζξφ ζαο· ζα ραξψ ππεξβνιηθά φηαλ έξζεη ν
θφβνο επάλσ ζαο. ηαλ ν θφβνο ζαο ζάξζεη επάλσ ζαο ζαλ εξήκσζε, θαη ε θαηαζηξνθή
ζαο ζα νξκήζεη ζαλ αλεκνζηξφβηινο, φηαλ ε ζιίςε θαη ε ζηελνρψξηα ζάξζνπλ επάλσ ζαο
ηφηε ζα κε επηθαιεζηνχλ, αιιά δελ ζα απνθξηζψ ζα κε εθδεηήζνπλ επίκνλα, αιιά δελ ζα κε
βξνπλ. Βπεηδή, κίζεζαλ ηε γλψζε, θαη δελ έθιεμαλ ηνλ θφβν ηνχ Κπξίνπ δελ ζέιεζαλ ηηο
ζπκβνπιέο κνπ, θαηαθξφλεζαλ φινπο ηνπο ειέγρνπο κνπ γη' απηφ, ζα θάλε απφ ηνλ θαξπφ
ηνχ δξφκνπ ηνπο, θαη ζα ρνξηάζνπλ απφ ηηο αζχλεηεο πξάμεηο ηνπο. Βπεηδή, ε απνζηαζία
ησλ κσξψλ ζα ηνπο ζαλαηψζεη, θαη ε ακεξηκλεζία ησλ αθξφλσλ ζα ηνπο αθαλίζεη. πνηνο,
φκσο, κε αθνχεη, ζα θαηνηθήζεη κε αζθάιεηα θαη ζα εζπράδεη, ρσξίο λα θνβάηαη θαθφ.

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Ζζαταο 8:13-22 , 9:1-7
Σνλ Κχξην ησλ δπλάκεσλ, απηφλ αγηάζηε θη απηφο αο είλαη ν θφβνο ζαο, θη απηφο αο
είλαη ν ηξφκνο ζαο. Καη ζα είλαη γηα αγηαζηήξην ζα είλαη, φκσο, γηα πέηξα πξνζθφκκαηνο
θαη γηα βξάρν πηψζεο ζηνπο δχν νίθνπο Εζξαήι γηα παγίδα θαη γηα βξφρνπο ζηνπο θαηνίθνπο
ηήο Εεξνπζαιήκ. Καη πνιινί ζα πξνζθφςνπλ επάλσ ζ' απηά, θαη ζα πέζνπλ, θαη ζα
ζπληξηθηνχλ, θαη ζα παγηδεπηνχλ, θαη ζα πηαζηνχλ. Αέζε ηε καξηπξία, ζθξάγηζε ηνλ λφκν
αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κνπ. Βγψ, φκσο, ζα πεξηκείλσ ηνλ Κχξην, πνπ θξχβεη ην πξφζσπφ
ηνπ απφ ηνλ νίθν Εαθψβ, θη επάλσ ζ' απηφλ ζα έρσ ηελ πεπνίζεζή κνπ. Αέζηε, εγψ θαη ηα
παηδηά, πνπ κνπ έδσζε ν Κχξηνο, γηα ζεκεία θαη γηα ηεξάζηηα πξάγκαηα ζηνλ Εζξαήι απφ
ηνλ Κχξην ησλ δπλάκεσλ, πνπ θαηνηθεί ζην φξνο ηψλ. Καη φηαλ ζαο πνπλ: Ρσηήζηε
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εθείλνπο πνπ έρνπλ πλεχκα καληείαο, θαη ηνπο λεθξνκάληεηο, απηνχο πνπ κνξκπξίδνπλ θαη
ςηζπξίδνπλ, λα απνθξηζείηε: Ο ιαφο δελ ζα ξσηήζεη ηνλ Θεφ ηνπ; Θα πξνζηξέμεη ζηνπο
λεθξνχο γηα ηνπο δσληαλνχο; ηνλ λφκν θαη ζηε καξηπξία αλ δελ κηινχλ ζχκθσλα κ' απηφ
ηνλ ιφγν, ζίγνπξα δελ ππάξρεη θσο κέζα ηνπο. Καη ζα πεξάζνπλ κέζα απ' απηή ηε γε
ζθιεξά θαηαπνλεκέλνη, θαη ππνθέξνληαο απφ πείλα θαη φηαλ πεηλάζνπλ, ζα αγαλαθηνχλ,
θαη ζα θαθνινγνχλ ηνλ βαζηιηά ηνπο θαη ηνλ Θεφ ηνπο, θαη ζα ζεθψζνπλ ηα κάηηα πξνο ηα
επάλσ. Έπεηηα, ζα θνηηάμνπλ ζηε γε, θαη δέζηε, ηαξαρή θαη ζθνηάδη, ζάκπσκα αγσλίαο θαη
ζα εθβιεζνχλ έμσ ζην ζθνηάδη. Αελ ζα είλαη, φκσο, ηέηνην ζάκπσκα ζηε ζιηκκέλε γε
ζηνπο πξνεγνχκελνπο θαηξνχο εμνπζέλεζε ηε γε Γαβνπιψλ, θαη ηε γε Νεθζαιείκ ελψ
ζηνπο θαηνπηλνχο έθαλε έλδνμα ηα κέξε πξνο ηνλ δξφκν ηεο ζάιαζζαο, πέξα απφ ηνλ
Ενξδάλε, ηε Γαιηιαία ησλ εζλψλ. Ο ιαφο, πνπ πεξπαηνχζε κέζα ζε ζθνηάδη, είδε έλα
κεγάιν θσο ζ' απηνχο πνπ θάζνληαλ ζε γε ζθηάο ζαλάηνπ, θσο έιακςε επάλσ ηνπο.
Πνιιαπιαζίαζεο ην έζλνο, ηνπ αχμεζεο ηε ραξά ραίξνληαη κπξνζηά ζνπ ζαλ ηε ραξά ηνχ
ζεξηζκνχ, φπσο αγάιινληαη απηνί πνπ δηακνηξάδνληαη ηα ιάθπξα. Βπεηδή, εζχ ζχληξηςεο
ηνλ δπγφ ηνχ θνξηίνπ ηνπ, θαη ηε ξάβδν ηνχ ψκνπ ηνπ, θαη ηε κάζηηγα εθείλνπ πνπ ηνλ
θαηαδπλάζηεπε, φπσο ζηελ εκέξα ηνχ Μαδηάκ. Βπεηδή, θάζε πεξηθλεκίδα πνιεκηζηή πνπ
κάρεηαη κε ζφξπβν, θαη θάζε ζηνιή θπιηζκέλε ζε αίκαηα ζα είλαη γηα θαχζε θαη πιηθφ
θσηηάο. Βπεηδή, παηδί γελλήζεθε ζε καο, γηνο δφζεθε ζε καο θαη ε εμνπζία ζα είλαη επάλσ
ζηνλ ψκν ηνπ θαη ην φλνκά ηνπ ζα απνθιεζεί: Θαπκαζηφο, χκβνπινο, Εζρπξφο Θεφο,
Παηέξαο ηνχ Μέιινληα Ώηψλα, Άξρνληαο Βηξήλεο. ηελ αχμεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ θαη ηεο
εηξήλεο δελ ζα ππάξρεη ηέινο, επάλσ ζηνλ ζξφλν ηνχ Ααβίδ, θη επάλσ ζηε βαζηιεία ηνπ, γηα
λα ηε δηαηάμεη, θαη λα ηε ζηεξεψζεη, κε θξίζε θαη δηθαηνζχλε, απφ ηψξα θαη κέρξη ηνλ
αηψλα. Ο δήινο ηνχ Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ ζα ην εθηειέζεη. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 32:1,2
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Μαθάξηνο εθείλνο ηνπ νπνίνπ ζπγρσξήζεθε ε παξάβαζε, ηνπ νπνίνπ ζθεπάζηεθε ε
ακαξηία. Μαθάξηνο ν άλζξσπνο, ζηνλ νπνίν ν Κχξηνο δελ ινγαξηάδεη αλνκία.
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Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 19:11-28
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ελψ απηνί ηα άθνπγαλ απηά, πξνζζέηνληαο είπε κηα παξαβνιή, επεηδή ήηαλ
θνληά ζηελ Εεξνπζαιήκ, θη απηνί λφκηδαλ φηη ε βαζηιεία ηνχ Θενχ επξφθεηην λα θαλεί
ακέζσο. Βίπε, ινηπφλ: Κάπνηνο επγελήο άλζξσπνο πήγε ζε κηα καθξηλή ρψξα, γηα λα πάξεη
γηα ηνλ εαπηφ ηνπ βαζηιεία, θαη λα επηζηξέςεη. Καη αθνχ θάιεζε δέθα απφ ηνπο δηθνχο ηνπ
δνχινπο, ηνπο έδσζε δέθα κλεο, θαη ηνπο είπε: Πξαγκαηεπζείηε κέρξηο φηνπ έξζσ. Οη
ζπκπνιίηεο ηνπ, φκσο, ηνλ κηζνχζαλ, θαη έζηεηιαλ πίζσ απ' απηφλ πξέζβεηο, ιέγνληαο: Αελ
ζέινπκε λα βαζηιεχζεη απηφο επάλσ ζε καο. Καη φηαλ γχξηζε, παίξλνληαο ηε βαζηιεία, είπε
λα θιεζνχλ θνληά ηνπ νη δνχινη εθείλνη, ζηνπο νπνίνπο έδσζε ην αζήκη, γηα λα κάζεη ηη
θέξδεζε θάζε έλαο. Καη ήξζε ν πξψηνο, ιέγνληαο: Κχξηε, ε κλα ζνπ θέξδεζε δέθα κλεο.
Καη ηνπ είπε: Βχγε, δνχιε αγαζέ επεηδή ζην ειάρηζην θάλεθεο πηζηφο, έρε εμνπζία επάλσ ζε
δέθα πφιεηο. Καη ήξζε ν δεχηεξνο ιέγνληαο: Κχξηε, ε κλα ζνπ έθαλε πέληε κλεο. Βίπε δε θαη
ζε ηνχηνλ: Κη εζχ, γίλε εμνπζηαζηήο επάλσ ζε πέληε πφιεηο. Ήξζε θαη άιινο, ιέγνληαο:
Κχξηε, λα! ε κλα ζνπ, πνπ είρα θπιαγκέλε κέζα ζε καληήιη επεηδή, ζε θνβφκνπλ γηα ηνλ
ιφγν φηη, είζαη απζηεξφο άλζξσπνο παίξλεηο φ,ηη δελ έβαιεο, θαη ζεξίδεηο φ,ηη δελ έζπεηξεο.
Καη ιέεη ζ' απηφλ: Ώπφ ην ζηφκα ζνπ ζα ζε θξίλσ, δνχιε πνλεξέ ήμεξεο φηη εγψ είκαη
άλζξσπνο απζηεξφο, παίξλνληαο φ,ηη δελ έβαια, θαη ζεξίδνληαο φ,ηη δελ έζπεηξα γηαηί,
ινηπφλ, δελ έδσζεο ην αζήκη κνπ ζηελ ηξάπεδα, ψζηε εγψ κφιηο εξρφκνπλ λα ην έπαηξλα
καδί κε ηνλ ηφθν; Καη είπε ζηνπο παξαβξηζθφκελνπο: Ώθαηξέζηε ηνπ ηε κλα, θαη δψζηε ηελ
ζ' απηφλ πνπ έρεη ηηο δέθα κλεο. (Καη ηνπ είπαλ: Κχξηε, έρεη δέθα κλεο). Βπεηδή, ζαο ιέσ,
φηη ζε θαζέλαλ πνπ έρεη, ζα δνζεί απφ εθείλνλ, φκσο, πνπ δελ έρεη, θαη φ,ηη έρεη, ζα
αθαηξεζεί απ' απηφλ. Πιελ, εθείλνπο ηνπο ερζξνχο κνπ, πνπ δελ κε ζέιεζαλ λα βαζηιεχζσ
επάλσ ηνπο, θέξηε ηνπο εδψ, θαη θαηαζθάμηε ηνπο κπξνζηά κνπ. Καη αθνχ είπε απηά,
πξνρσξνχζε αλεβαίλνληαο ζηα Εεξνζφιπκα.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξηλζίνπο Α’ 5:9-13 , 6:1-5
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Κνξηλζίνπο,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
αο έγξαςα ζηελ επηζηνιή, λα κε ζπλαλαζηξέθεζηε κε πφξλνπο. Καη φρη γεληθά κε
ηνπο πφξλνπο ηνχηνπ ηνχ θφζκνπ ή κε ηνπο πιενλέθηεο ή ηνπο άξπαγεο ή ηνπο εηδσινιάηξεο
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επεηδή, ηφηε, πξέπεη λα βγείηε έμσ απφ ηνλ θφζκν. Ώιιά, ηψξα ζαο έγξαςα, λα κε
ζπλαλαζηξέθεζηε, αλ θάπνηνο, πνπ νλνκάδεηαη αδειθφο, είλαη πφξλνο ή πιενλέθηεο ή
εηδσινιάηξεο ή θαθνιφγνο ή κέζπζνο ή άξπαγαο κε ηνλ άλζξσπν απηήο ηήο θαηεγνξίαο
νχηε λα ζπληξψγεηε επεηδή, ηη κε κέιεη λα θξίλσ θαη ηνπο έμσ; Αελ θξίλεηε εζείο ηνπο κέζα;
ζν γηα ηνπο έμσ, ζα ηνπο θξίλεη ν Θεφο γη' απηφ, βγάιηε ηφλ θαθφλ απφ αλάκεζά ζαο.
Σνικάεη θάπνηνο απφ ζαο, φηαλ έρεη κηα δηαθνξά απέλαληη ζηνλ άιινλ, λα θξίλεηαη
κπξνζηά ζε άδηθνπο, θαη φρη κπξνζηά ζε αγίνπο; Αελ μέξεηε φηη νη άγηνη ζα θξίλνπλ ηνλ
θφζκν; Καη αλ ν θφζκνο θξίλεηαη απφ ζαο, αλάμηνη είζηε λα θξίλεηε ειάρηζηα πξάγκαηα;
Αελ μέξεηε φηη ζα θξίλνπκε αγγέινπο; Πφζν κάιινλ βηνηηθά πξάγκαηα; ηαλ, ινηπφλ,
έρεηε δηαθνξέο ζε βηνηηθέο ππνζέζεηο, ηνπο εμνπζελεκέλνπο κέζα ζηελ εθθιεζία, απηνχο
βάδεηε σο θξηηέο. Ώπηφ ην ιέσ πξνο εληξνπή ζαο· έηζη, δελ ππάξρεη κεηαμχ ζαο νχηε έλαο
ζνθφο, πνπ ζα κπνξέζεη λα θξίλεη αλάκεζα ζηνλ αδειθφ ηνπ; Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα

αο έξζεη ζε καο παηέξεο θαη αδέξθηα ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Α’ 1:3-12
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Άμηνο επινγίαο είλαη ν Θεφο θαη Παηέξαο ηνχ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ, ν νπνίνο,
ζχκθσλα κε ην πνιχ ηνπ έιενο καο αλαγέλλεζε ζε κηα δσληαλή ειπίδα, δηακέζνπ ηήο
αλάζηαζεο ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ απφ ηνπο λεθξνχο ζε κηα θιεξνλνκία άθζαξηε θαη ακφιπληε
θαη ακάξαληε, πνπ είλαη θπιαγκέλε γηα καο ζηνπο νπξαλνχο νη νπνίνη θξνπξνχκαζηε κε ηε
δχλακε ηνπ Θενχ δηακέζνπ ηήο πίζηεο, ζε ζσηεξία έηνηκε λα απνθαιπθζεί θαηά ηνλ έζραην
θαηξφ. Γηα ην νπνίν ληψζεηε αγαιιίαζε, αλ θαη ηψξα, (εθφζνλ ρξεηαζηεί), ιππεζείηε ιίγν
κέζα ζε δηάθνξνπο πεηξαζκνχο, ψζηε ε δνθηκή ηήο πίζηεο ζαο, ε νπνία είλαη πνιπηηκφηεξε
απφ ην ρξπζάθη πνπ θζείξεηαη, δνθηκάδεηαη φκσο δηακέζνπ ηήο θσηηάο, βξεζεί ζε έπαηλν θαη
ηηκή θαη δφμα, φηαλ ν Εεζνχο Υξηζηφο θαλεξσζεί ηνλ νπνίν, αλ θαη δελ είδαηε, αγαπάηε
ζηνλ νπνίν, αλ θαη ηψξα δελ ηνλ βιέπεηε, πηζηεχνληαο φκσο, ληψζεηε αγαιιίαζε κε ραξά
αλεθιάιεηε θαη έλδνμε, απνιακβάλνληαο ην ηέινο ηήο πίζηεο ζαο, ηε ζσηεξία ησλ ςπρψλ
γηα ηελ νπνία ζσηεξία αλαδήηεζαλ κε επηκέιεηα θαη εξεχλεζαλ νη πξνθήηεο, πνπ
πξνθήηεπζαλ γηα ηε ράξε, πνπ επξφθεηην λάξζεη ζε ζαο εξεπλψλαο, ζε πνηα πεξίζηαζε θαη
ζε πνηνλ θαηξφ θαλέξσλε ην Πλεχκα ηνχ Υξηζηνχ πνπ ήηαλ κέζα ηνπο, φηαλ απφ πξηλ έδηλε
καξηπξία γηα ηα παζήκαηα ηνπ Υξηζηνχ, θαη ηηο δφμεο χζηεξα απ' απηά ζηνπο νπνίνπο
απνθαιχθζεθε φηη, φρη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά γηα καο ππεξεηνχζαλ απηά, πνπ ζαο
αλαγγέιζεθαλ ηψξα δηακέζνπ εθείλσλ πνπ ζαο θήξπμαλ ην επαγγέιην, κε ην Άγην Πλεχκα
πνπ ζηάιζεθε απφ ηνλ νπξαλφ, ζηα νπνία νη άγγεινη επηζπκνχλ, ζθχβνληαο, λα εκβαζχλνπλ.

Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη
επηζπκίεο ηνπ παξέρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ ζενχ, ζα δήζεη
αηψληα ακήλ.
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Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 17:10-14
Ώπφ ηηο Πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Οη δε αδειθνί, ακέζσο κέζα ζηε λχρηα, έζηεηιαλ θαη ηνλ Παχιν θαη ηνλ ίια ζηε
ΐέξνηα νη νπνίνη, φηαλ ήξζαλ, πήγαλ ζηε ζπλαγσγή ησλ Ενπδαίσλ. Ώπηνί, φκσο, ήζαλ
επγελέζηεξνη απφ εθείλνπο ζηε Θεζζαινλίθε, επεηδή δέρζεθαλ ηνλ ιφγν κε θάζε πξνζπκία,
εμεηάδνληαο θαζεκεξηλά ηηο γξαθέο, αλ έηζη έρνπλ απηά. Πνιινί κελ, ινηπφλ, απ' απηνχο
πίζηεςαλ, θαη απφ ηηο επίζεκεο Βιιελίδεο γπλαίθεο, θαη απφ ηνπο άλδξεο φρη ιίγνη. Καη
θαζψο νη Ενπδαίνη απφ ηε Θεζζαινλίθε έκαζαλ φηη θαη ζηε ΐέξνηα θεξχρζεθε ν ιφγνο ηνχ
Θενχ απφ ηνλ Παχιν, ήξζαλ θαη εθεί, θαη αλαζηάησλαλ ηα πιήζε. Καη νη αδειθνί, ηφηε,
έζηεηιαλ ακέζσο ηνλ Παχιν λα πάεη κέρξη ηε ζάιαζζα· ν ίιαο, φκσο, θαη ν Σηκφζενο
έκεηλαλ εθεί. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ
Φαικόο 32:5
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ηνλ Κχξην ζα εμνκνινγεζψ ηηο παξαβάζεηο κνπ θη εζχ ζπγρψξεζεο ηελ αλνκία ηήο
θαξδηάο κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 11:33-36
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα ακήλ.
Καη θαλέλαο, αθνχ αλάςεη έλα ιπρλάξη, δελ ην βάδεη ζε έλαλ θξπθφ ηφπν νχηε θάησ
απφ ην κφδη, αιιά επάλσ ζηνλ ιπρλνζηάηε, γηα λα βιέπνπλ ην θσο απηνί πνπ κπαίλνπλ
κέζα. Σν ιπρλάξη ηνχ ζψκαηνο είλαη ην κάηη φηαλ, ινηπφλ, ην κάηη ζνπ είλαη θαζαξφ, θαη ην
ζψκα νιφθιεξν είλαη θσηεηλφ φηαλ, φκσο, είλαη πνλεξφ, θαη ην ζψκα ζνπ είλαη ζθνηεηλφ.
Πξφζερε, ινηπφλ, κε ηπρφλ ην θσο, πνπ είλαη κέζα ζνπ, είλαη ζθνηάδη. Ώλ, ινηπφλ,
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νιφθιεξν ην ζψκα ζνπ είλαη θσηεηλφ, κε έρνληαο θάπνην ζθνηεηλφ κέξνο, ζα είλαη
νιφθιεξν θσηεηλφ, φπσο φηαλ ην ιπρλάξη κε ηε ιάκςε ηνπ ζε θσηίδεη.

ΖΜΔΡΑ ΣΡΗΣΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Παξνηκίεο 2:1-15
Γηε κνπ, αλ δερζείο ηα ιφγηα κνπ, θαη απνζεζαπξίζεηο ηηο εληνιέο κνπ κέζα ζνπ,
ψζηε ην απηί ζνπ λα πξνζέμεη ζηε ζνθία, λα ζηξέςεηο ηελ θαξδηά ζνπ ζηε ζχλεζε θαη αλ
επηθαιεζηείο ηε θξφλεζε, θαη πςψζεηο ηε θσλή ζνπ ζηε ζχλεζε αλ ηε δεηήζεηο ζαλ αζήκη,
θαη ηελ εμεξεπλήζεηο ζαλ θξπκκέλνπο ζεζαπξνχο, ηφηε, ζα ελλνήζεηο ηνλ θφβν ηνχ Κπξίνπ,
θαη ζα βξεηο ηελ επίγλσζε ηνπ Θενχ. Βπεηδή, ν Κχξηνο δίλεη ζνθία απφ ην ζηφκα ηνπ
βγαίλεη γλψζε θαη ζχλεζε. Ώπνηακηεχεη ζσηεξία ζηνπο επζείο είλαη αζπίδα ζ' απηνχο πνπ
πεξπαηνχλ κε αθεξαηφηεηα, ππεξαζπίδνληαο ηνπο δξφκνπο ηεο δηθαηνζχλεο, θαη
θπιάηηνληαο ηνλ δξφκν ησλ νζίσλ ηνπ. Σφηε, ζα ελλνήζεηο δηθαηνζχλε θαη θξίζε, θαη
επζχηεηα, θάζε αγαζφ δξφκν. Ώλ ε ζνθία κπεη ζηελ θαξδηά ζνπ, θαη ε γλψζε θάλεη ηελ
ςπρή ζνπ λα επραξηζηηέηαη, νξζή βνχιεζε ζα ζε θπιάηηεη, ζχλεζε ζα ζε δηαηεξεί γηα λα ζε
ειεπζεξψλεη απφ ηνλ πνλεξφ δξφκν, απφ άλζξσπν πνπ κηιάεη δφιηα, νη νπνίνη
εγθαηαιείπνπλ ηνπο δξφκνπο ηεο επζχηεηαο, γηα λα πεξπαηνχλ ζηνπο δξφκνπο ηνχ ζθφηνπο
νη νπνίνη βξίζθνπλ επραξίζηεζε ζην λα πξάηηνπλ θαθφ, ραίξνληαη ζηηο δηαζηξνθέο ηήο
θαθίαο, ησλ νπνίσλ νη δξφκνη είλαη ζηξεβινί, θαη νη πνξείεο ηνπο δηεζηξακκέλεο. Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Ζζαΐαο 10:12-20
Γη' απηφ, αθνχ ν Κχξηνο εθηειέζεη νιφθιεξν ην έξγν ηνπ επάλσ ζην βνπλφ ηψλ θη
επάλσ ζηελ Εεξνπζαιήκ, ζα παηδεχζσ, ιέεη, ηνλ θαξπφ ηήο πςσκέλεο θαξδηάο ηνχ βαζηιηά
ηήο Ώζζπξίαο, θαη ηελ αιαδνλεία ησλ ςειψλ καηηψλ ηνπ. Βπεηδή, ιέεη: «Με ηε δχλακε ηνπ
ρεξηνχ κνπ ην έθαλα, θαη κε ηε ζνθία κνπ, επεηδή είκαη ζπλεηφο θαη κεηαθίλεζα ηα φξηα ησλ
ιαψλ, θαη δηάξπαμα ηνπο ζεζαπξνχο ηνπο, θαη θαζαίξεζα, σο ηζρπξφο, απηνχο πνπ θάζνληαη
ζε χςνο θαη ην ρέξη κνπ βξήθε, ζαλ ζε θσιηά, ηα πινχηε ησλ ιαψλ· θαη θαζψο θάπνηνο
καδεχεη αθεκέλα απγά, έηζη ζπγθέληξσζα εγψ νιφθιεξε ηε γε θαη θαλέλαο δελ θνχλεζε
θηεξνχγα ή άλνημε ζηφκα ή ςηζχξηζε». Θα κπνξνχζε λα θαπρεζεί ε αμίλα ελάληηα ζ' απηφλ
πνπ θφβεη κ' απηή; Θα κπνξνχζε λα θνκπάζεη ην πξηφλη ελάληηα ζ' απηφλ πνπ ην θηλεί; αλ
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λα κπνξνχζε λα θηλεζεί ε ξάβδνο ελάληηα ζ' απηνχο πνπ ηελ πςψλνπλ ζαλ λα κπνξνχζε ην
κπαζηνχλη λα πςψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ λα κε είλαη μχιν. Γη' απηφ, ν Κχξηνο, ν Κχξηνο ησλ
δπλάκεσλ, ζα απνζηείιεη ζηνπο παρείο ηνπ ηζρλφηεηα θαη θάησ απφ ηε δφμα ηνπ ζα αλάςεη
θαχζε, ζαλ κηα θαχζε θσηηάο. Καη ην θσο ηνχ Εζξαήι ζα γίλεη θσηηά, θαη ν δηθφο ηνπ
Άγηνο θιφγα θαη ζα θάςεη θαη ζα θαηαθάεη ηα αγθάζηα ηνπ θαη ηα ηξηβφιηα ηνπ ζε κηα εκέξα
θαη ζα αθαλίζεη ηε δφμα ηνχ δάζνπο ηνπ, θαη ηνπ θαξπνθφξνπ ρσξαθηνχ ηνπ, απφ ςπρή
κέρξη ζάξθα θαη ζα είλαη φπσο φηαλ έλαο ζεκαηνθφξνο ιεηπνςπρεί. Καη ην ππφινηπν ησλ
δέληξσλ ηνχ δάζνπο ηνπ ζα είλαη επάξηζκν, ψζηε έλα παηδί λα ηα θαηαγξάςεη. Καη θαηά ηελ
εκέξα εθείλε, ην ππφινηπν ηνπ Εζξαήι, θαη νη δηαζσζκέλνη ηνχ νίθνπ Εαθψβ, δελ ζα
επηζηεξίδνληαη πηα ζ' απηφλ πνπ ηνπο πάηαμε, αιιά ζα επηζηεξίδνληαη ζηνλ Κχξην, ηνλ Άγην
ηνπ Εζξαήι, κε αιήζεηα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ

Ηεζνύο ηνπ Ναπή 7:1-26
κσο, νη γηνη Εζξαήι έθαλαλ παξάβαζε ζην αλάζεκα επεηδή, ν Ώράλ, ν γηνο ηνχ
Υαξκί, γηνπ ηνχ Γαβδί, γηνπ ηνχ Γεξά, απφ ηε θπιή ηνχ Ενχδα, πήξε απφ ην αλάζεκα θαη ε
νξγή ηνχ Κπξίνπ άλαςε ελάληηα ζηνπο γηνπο Εζξαήι. Καη ν Εεζνχο έζηεηιε αλζξψπνπο απφ
ηελ Εεξηρψ ζηε Γαη, πνπ ήηαλ θνληά ζηε ΐαηζ-απέλ, πξνο ην αλαηνιηθφ κέξνο ηήο ΐαηζήι
θαη ηνπο είπε, ιέγνληαο: Ώλεβείηε, θαη θαηαζθνπεχζηε ηε γε. Καη νη άλζξσπνη αλέβεθαλ θαη
θαηαζθφπεπζαλ ηε Γαη. Καη φηαλ γχξηζαλ ζηνλ Εεζνχ ηνπ είπαλ: Ώο κε αλέβεη νιφθιεξνο ν
ιαφο, αιιά κέρξη δχν ή ηξεηο ρηιηάδεο άλδξεο αο αλέβνπλ, θαη αο παηάμνπλ ηε Γαη κε βάιεηο
νιφθιεξν ηνλ ιαφ ζε θφπν θέξλνληάο ηνλ κέρξηο εθεί επεηδή, είλαη ιίγνη. Καη αλέβεθαλ
εθεί απφ ηνλ ιαφ κέρξη 3.000 άλδξεο θαη έθπγαλ απφ ην πξφζσπν ησλ αλδξψλ ηήο Γαη. Καη
νη άλδξεο ηήο Γαη πάηαμαλ απ' απηνχο κέρξη 36 απφ ηνπο άλδξεο· θαη ηνπο θαηαδίσμαλ
κπξνζηά απφ ηελ πχιε κέρξη ηε ηβαξείκ, θαη ηνπο πάηαμαλ ζην θαησθεξέο κέξνο γηα ην
νπνίν νη θαξδηέο ηνχ ιανχ δηαιχζεθαλ, θαη έγηλαλ ζαλ λεξφ. Καη ν Εεζνχο μέζρηζε ηα
ηκάηηά ηνπ, θαη έπεζε θαηαγήο επάλσ ζην πξφζσπφ ηνπ, κπξνζηά ζηελ θηβσηφ ηνχ Κπξίνπ
κέρξη ηελ εζπέξα, απηφο θαη νη πξεζβχηεξνη ηνπ Εζξαήι, θαη έβαιαλ ρψκα επάλσ ζηα
θεθάιηα ηνπο. Καη ν Εεζνχο είπε: Ώ! Κπξίαξρε Κχξηε, γηαηί δηαπέξαζεο απηφλ ηνλ ιαφ
δηακέζνπ ηνπ Ενξδάλε, γηα λα καο παξαδψζεηο ζηα ρέξηα ησλ Ώκνξξαίσλ, ψζηε λα καο
αθαλίζνπλ; Βίζε λα ήκαζηαλ επραξηζηεκέλνη, θαζψο θαζφκαζηαλ πέξα απφ ηνλ Ενξδάλε!
Χ! Κχξηε, ηη λα πσ, αθνχ ν Εζξαήι έζηξεςε ηα λψηα κπξνζηά ζηνπο ερζξνχο ηνπ; Κη
αθνχγνληαο νη Υαλαλαίνη θαη φινη νη θάηνηθνη ηεο γεο, ζα καο πεξηθπθιψζνπλ, θαη ζα
εμαιείςνπλ ην φλνκά καο απφ ηε γε θαη ηη ζα θάλεηο γηα ην κεγάιν ζνπ φλνκα; Καη ν
Κχξηνο είπε ζηνλ Εεζνχ: ήθσ γηαηί έπεζεο έηζη επάλσ ζην πξφζσπφ ζνπ; Ο Εζξαήι
ακάξηεζε, θαη κάιηζηα παξέβεθαλ ηε δηαζήθε κνπ, πνπ ηνπο πξφζηαμα θαη επηπιένλ, πήξαλ
απφ ην αλάζεκα, θαη επηπιένλ έθιεςαλ, θαη επηπιένλ είπαλ ςέκαηα, θαη επηπιένλ ην έβαιαλ
ζηα ζθεχε ηνπο γη' απηφ, δελ ζα κπνξέζνπλ νη γηνη Εζξαήι λα ζηαζνχλ κπξνζηά απφ ηνπο
ερζξνχο ηνπο, αιιά ζα ζηξέςνπλ ηα λψηα κπξνζηά ζηνπο ερζξνχο ηνπο, επεηδή έγηλαλ
αλάζεκα νχηε ζα είκαη πιένλ καδί ζαο, αλ δελ εμαιείςεηε ην αλάζεκα απφ αλάκεζά ζαο
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θαζψο ζα ζεθσζείο, αγίαζε ηνλ ιαφ, θαη πεο: Ώγηαζηείηε γηα ηελ απξηαλή εκέξα επεηδή, έηζη
ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο ηνχ Εζξαήι Τπάξρεη αλάζεκα αλάκεζά ζνπ, Εζξαήι δελ κπνξείο λα
ζηαζείο κπξνζηά απφ ηνπο ερζξνχο ζνπ, κέρξηο φηνπ αθαηξέζεηε ην αλάζεκα απφ αλάκεζά
ζαο πξνζέιζεηε, ινηπφλ, ην πξσί ζχκθσλα κε ηηο θπιέο ζαο θαη ε θπιή, ηελ νπνία ν Κχξηνο
ζα πηάζεη, ζα πξνζέιζεη θαηά ζπγγέλεηεο θαη ε ζπγγέλεηα, ηελ νπνία ν Κχξηνο ζα πηάζεη, ζα
πξνζέιζεη θαηά νηθνγέλεηεο θαη ε νηθνγέλεηα, ηελ νπνία ν Κχξηνο ζα πηάζεη ζα πξνζέιζεη
θαηά άλδξεο θαη φπνηνο πηαζηεί, πνπ έρεη ην αλάζεκα, ζα θαηαθαεί κε θσηηά, απηφο θαη φια
φζα έρεη επεηδή, παξέβεθε ηε δηαζήθε ηνχ Κπξίνπ, θαη επεηδή έπξαμε αλνκία ζηνλ Εζξαήι.
Καη ν Εεζνχο, αθνχ ζεθψζεθε ην πξσί, έθεξε ηνλ Εζξαήι ζχκθσλα κε ηηο θπιέο ηνπο θαη
πηάζηεθε ε θπιή ηνχ Ενχδα θαη έθεξε ηηο ζπγγέλεηεο ηνπ Ενχδα, θαη πηάζηεθε ε ζπγγέλεηα
ησλ Γαξατηψλ θαη έθεξε ηε ζπγγέλεηα ησλ Γαξατηψλ θαηά άλδξεο, θαη πηάζηεθε ν Γαβδί θαη
έθεξε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαηά άλδξεο, θαη πηάζηεθε ν Ώράλ, ν γηνο ηνχ Υαξκί, γηνπ ηνχ
Γαβδί, γηνπ ηνχ Γεξά, απφ ηε θπιή ηνχ Ενχδα. Καη ν Εεζνχο είπε ζηνλ Ώράλ: Παηδί κνπ,
δψζε ηψξα δφμα ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ηνχ Εζξαήι, θαη εμνκνινγήζνπ ζ' απηφλ, θαη πεο κνπ
ηψξα ηη έπξαμεο κε ην θξχςεηο απφ κέλα. Καη ν Ώράλ απνθξίζεθε ζηνλ Εεζνχ, θαη είπε:
Ώιεζηλά, εγψ ακάξηεζα ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ηνχ Εζξαήι, θαη έπξαμα έηζη θη έηζη βιέπνληαο
αλάκεζα ζηα ιάθπξα κηα θαιή ΐαβπισληαθή ζηνιή, θαη 200 ζίθινπο αζήκη, θαη κία ξάβδν
ρξπζάθη βάξνπο 50 ζίθισλ, ηα επηζχκεζα, θαη ηα πήξα θαη δεο, είλαη θξπκκέλα ζηε γε, ζην
κέζνλ ηήο ζθελήο κνπ, θαη ην αζήκη θάησ απ' απηά. Καη ν Εεζνχο έζηεηιε αλζξψπνπο θαη
έηξεμαλ ζηε ζθελή, θαη πξαγκαηηθά, ήζαλ θξπκκέλα ζηε ζθελή ηνπ, θαη ην αζήκη θάησ απ'
απηά. Καη ηα πήξαλ απφ ην κέζνλ ηήο ζθελήο, θαη ηα έθεξαλ ζηνλ Εεζνχ, θαη ζε φινπο ηνχο
γηνπο Εζξαήι, θαη ηα έβαιαλ κπξνζηά ζηνλ Κχξην. Σφηε, ν Εεζνχο, θαη νιφθιεξνο ν Εζξαήι
καδί ηνπ, έπηαζαλ ηνλ Ώράλ, ηνλ γην ηνχ Γεξά, θαη ην αζήκη, θαη ηε ζηνιή, θαη ηε ξάβδν απφ
ην ρξπζάθη, θαη ηνπο γηνπο ηνπ, θαη ηηο ζπγαηέξεο ηνπ, θαη ηα βφδηα ηνπ, θαη ηα γατδνχξηα
ηνπ, θαη ηα πξφβαηά ηνπ, θαη ηε ζθελή ηνπ, θαη φια φζα είρε, θαη ηνπο έθεξαλ ζηελ θνηιάδα
Ώρψξ. Καη ν Εεζνχο είπε: Γηαηί καο θαηαηάξαμεο; Ο Κχξηνο ζα ζε θαηαηαξάμεη απηή ηελ
εκέξα. Καη νιφθιεξνο ν Εζξαήι ηνλ ιηζνβφιεζε κε πέηξεο, θαη ηνπο θαηέθαςαλ κε θσηηά,
θαη ηνπο ιηζνβφιεζαλ κε πέηξεο. Καη έζηεζαλ επάλσ ηνπ έλαλ κεγάιν ζσξφ απφ πέηξεο,
πνπ κέλεη κέρξη ζήκεξα έηζη ν Κχξηνο έπαπζε απφ ηελ έμαςε ηνπ ζπκνχ ηνπ γη' απηφ, ην
φλνκα εθείλνπ ηνπ ηφπνπ απνθαιείηαη, Κνηιάδα Ώρψξ κέρξη απηή ηελ εκέξα. Αφμα ζηελ

αγία Σξηάδα ακήλ.
ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 32:10
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
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Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Οη κάζηηγεο ηνπ αζεβή είλαη πνιιέο εθείλνλ, φκσο, πνπ ειπίδεη ζηνλ Κχξην, έιενο
ζα ηνλ πεξηθπθιψλεη.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 12:54-59
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Έιεγε δε θαη πξνο ηα πιήζε: ηαλ δείηε ην ζχλλεθν λα αλπςψλεηαη απφ δπζκάο,
ιέηε ακέζσο: Έξρεηαη βξνρή θαη γίλεηαη έηζη θαη φηαλ δείηε ηνλ λνηηά λα πλέεη, ιέηε φηη: Θα
είλαη θαχζσλαο θαη γίλεηαη. Τπνθξηηέο, ην πξφζσπν ηεο γεο θαη ηνπ νπξαλνχ μέξεηε λα ην
δηαθξίλεηε ηνχηνλ, φκσο, ηνλ θαηξφ πψο δελ ηνλ δηαθξίλεηε; Γηαηί, κάιηζηα, θαη απφ κφλνη
ζαο δελ θξίλεηε ην δίθαην; Βλψ, ινηπφλ, πεγαίλεηο καδί κε ηνλ αληίδηθφ ζνπ πξνο ηνλ
άξρνληα, πξνζπάζεζε ζηνλ δξφκν λα απαιιαγείο απ' απηφλ, κήπσο θαη ζε ζχξεη ζηνλ θξηηή,
θαη ν θξηηήο ζε παξαδψζεη ζηνλ ππεξέηε, θαη ν ππεξέηεο ζε βάιεη ζε θπιαθή. νπ ιέσ:
Αελ ζα βγεηο έμσ απφ εθεί, κέρξηο φηνπ απνδψζεηο θαη ην ηειεπηαίν ιεπηφ.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 4:1-8
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
εηλαη καδί καο ακήλ.
Ση ζα πνχκε, ινηπφλ, φηη απφιαπζε ν Ώβξαάκ, ν παηέξαο καο θαηά ζάξθα; Βπεηδή,
αλ ν Ώβξαάκ αλαθεξχρζεθε δίθαηνο απφ ηα έξγα, έρεη θαχρεκα φρη, φκσο, κπξνζηά ζηνλ
Θεφ. Βπεηδή, ηη ιέεη ε γξαθή: «Καη πίζηεςε ν Ώβξαάκ ζηνλ Θεφ, θαη ινγαξηάζηεθε ζ'
απηφλ γηα δηθαηνζχλε». ε φπνηνλ, φκσο, εξγάδεηαη, ν κηζζφο δελ ινγαξηάδεηαη σο ράξε,
αιιά σο ρξένο ζ' εθείλνλ, φκσο, πνπ δελ εξγάδεηαη, αιιά πηζηεχεη ζ' απηφλ πνπ
αλαθεξχζζεη δίθαηνλ ηνλ αζεβή, ε πίζηε ηνπ ινγαξηάδεηαη γηα δηθαηνζχλε. πσο ιέεη θαη ν
Ααβίδ ηνλ καθαξηζκφ ηνχ αλζξψπνπ, ζηνλ νπνίν ν Θεφο ινγαξηάδεη δηθαηνζχλε ρσξίο έξγα:
«Μαθάξηνη είλαη εθείλνη, ησλ νπνίσλ ζπγρσξήζεθαλ νη αλνκίεο, θαη ησλ νπνίσλ
ζθεπάζηεθαλ νη ακαξηίεο. Μαθάξηνο ν άλζξσπνο ζηνλ νπνίν ν Κχξηνο δελ ζα ηνπ
ινγαξηάζεη ακαξηία». Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε καο παηέξεο θαη

αδέξθηα ακήλ.
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Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ησάλλε Α’ 2:1-11
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Παηδάθηα κνπ, απηά ζαο ηα γξάθσ, γηα λα κε ακαξηήζεηε αλ, φκσο, θάπνηνο
ακαξηήζεη, έρνπκε παξάθιεην πξνο ηνλ Παηέξα, ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ ηνλ Αίθαην. Κη απηφο
είλαη κέζνλ εμηιαζκνχ γηα ηηο ακαξηίεο καο θαη φρη κνλάρα γηα ηηο δηθέο καο, αιιά θαη γηα
ηηο ακαξηίεο φινπ ηνχ θφζκνπ. Καη κε ηνχην γλσξίδνπκε φηη ηνλ γλσξίζακε, αλ ηεξνχκε ηηο
εληνιέο ηνπ. Βθείλνο πνπ ιέεη φηη: Σνλ γλψξηζα, θαη δελ ηεξεί ηηο εληνιέο ηνπ, είλαη ςεχηεο,
θαη κέζα ζ' απηφλ ε αιήζεηα δελ ππάξρεη φπνηνο, φκσο, ηεξεί ηνλ ιφγν ηνπ, ε αγάπε ηνχ
Θενχ κέζα ζ' απηφλ έθηαζε πξαγκαηηθά ζε ηέιεην βαζκφ. Με ηνχην γλσξίδνπκε φηη
βξηζθφκαζηε ζπλδεδεκέλνη κ' απηφλ. πνηνο ιέεη φηη κέλεη ζ' απηφλ, νθείιεη, φπσο εθείλνο
πεξπάηεζε, έηζη θη απηφο λα πεξπαηάεη. Ώδειθνί, δελ ζαο γξάθσ θαηλνχξγηα εληνιή, αιιά
παιηά εληνιή, πνπ είραηε απφ ηελ αξρή ε παιηά εληνιή είλαη ν ιφγνο πνπ αθνχζαηε εμαξρήο.
Πάιη θαηλνχξγηα εληνιή γξάθσ ζε ζαο, απηφ πνπ είλαη αιεζηλφ ζ' απηφλ θαη ζε ζαο επεηδή,
ην ζθνηάδη παξέξρεηαη, θαη ην αιεζηλφ θσο ήδε θέγγεη. Βθείλνο πνπ ιέεη φηη είλαη κέζα ζην
θσο, αιιά κηζεί ηνλ αδειθφ ηνπ, είλαη κέρξη ηψξα κέζα ζην ζθνηάδη. Βθείλνο πνπ αγαπάεη
ηνλ αδειθφ ηνπ κέλεη κέζα ζην θσο, θαη ζθάλδαιν ζ' απηφλ δελ ππάξρεη. Βθείλνο, φκσο,
πνπ κηζεί ηνλ αδειθφ ηνπ είλαη κέζα ζην ζθνηάδη θαη πεξπαηάεη κέζα ζην ζθνηάδη, θαη δελ
μέξεη πνχ πεγαίλεη, επεηδή ην ζθνηάδη έρεη ηπθιψζεη ηα κάηηα ηνπ. Μελ αγαπάηε ηνλ

θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 27:9-12
Ώπφ ηηο Πξάμεηο ησλ απνζηφισλησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη επεηδή πέξαζε αξθεηφο θαηξφο, θαη ην ζαιάζζην ηαμίδη ήηαλ ήδε επηθίλδπλν, κηα
θαη είρε πεξάζεη θηφιαο ε λεζηεία, ν Παχινο ηνχο ζπκβνχιεπε, ιέγνληαο: Άλδξεο, βιέπσ φηη
ην ζαιάζζην ηαμίδη πξφθεηηαη λα γίλεη κε θαθνπάζεηα θαη πνιιή δεκία, φρη κνλάρα ηνχ
θνξηίνπ θαη ηνπ πινίνπ, αιιά θαη ησλ ςπρψλ καο. Ο εθαηφληαξρνο, φκσο, πεηζφηαλ
πεξηζζφηεξν ζηνλ θπβεξλήηε θαη ζηνλ λαχθιεξν, παξά ζηα ιεγφκελα απφ ηνλ Παχιν. Καη
επεηδή ην ιηκάλη δελ ήηαλ θαηάιιειν γηα λα παξαρεηκάζεη θαλείο, νη πεξηζζφηεξνη
γλσκνδφηεζαλ λα ζεθσζνχλ θαη απφ εθεί, ψζηε, αθνχ θηάζνπλ, αλ ζα κπνξνχζαλ, ζηνλ
Φνίληθα, έλα ιηκάλη ηήο Κξήηεο, πνπ βιέπεη πξνο ηνλ Λίβα θαη πξνο ηνλ Υψξν, λα
παξαρεηκάζνπλ εθεί. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
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Φαικόο 32:2,3
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Εσάλλε
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Μαθάξηνο ν άλζξσπνο, ζηνλ νπνίν ν Κχξηνο δελ ινγαξηάδεη αλνκία, θαη ζην πλεχκα
ηνχ νπνίνπ δελ ππάξρεη δφινο. ηαλ απνζηψπεζα, ηα θφθαιά κνπ πάιησζαλ.

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

ΖΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΖ ΑΠΟ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Έμνδνο 4:19-31, 5 νιόθιεξν, 6:1-13
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Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή ζηε Μαδηάκ: Πήγαηλε, επίζηξεςε ζηελ Ώίγππην
επεηδή, πέζαλαλ φινη νη άλζξσπνη εθείλνη πνπ δεηνχζαλ ηελ ςπρή ζνπ. Σφηε, παίξλνληαο ν
Μσπζήο ηε γπλαίθα ηνπ, θαη ηα παηδηά ηνπ, θαη αθνχ ηα θάζηζε επάλσ ζε γατδνχξηα,
επέζηξεςε ζηε γε ηεο Ώηγχπηνπ θαη ν Μσπζήο πήξε ηε ξάβδν ηνχ Θενχ ζην ρέξη ηνπ. Καη ν
Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: ηαλ παο θαη επηζηξέςεηο ζηελ Ώίγππην, πξφζεμε λα θάλεηο
κπξνζηά ζηνλ Φαξαψ φια ηα ζαπκάζηα, πνπ έδσζα ζην ρέξη ζνπ κφλνλ πνπ εγψ ζα
ζθιεξχλσ ηελ θαξδηά ηνπ, θαη δελ ζα εμαπνζηείιεη ηνλ ιαφ θαη ζα πεηο ζηνλ Φαξαψ: Έηζη
ιέεη ν Κχξηνο γηνο κνπ είλαη, πξσηφηνθφο κνπ, ν Εζξαήι θαη ζε ζέλα ιέσ: Βμαπφζηεηιε ηνλ
γην κνπ, γηα λα κε ιαηξεχζεη θαη αλ δελ ζέιεηο λα ηνλ εμαπνζηείιεηο, δεο, εγψ ζα ζαλαηψζσ
ηνλ γην ζνπ, ηνλ πξσηφηνθφ ζνπ. Κη ελψ ν Μσπζήο ήηαλ θαζ' νδφλ, ζην θαηάιπκα, ηνλ
ζπλάληεζε ν Κχξηνο, θαη δεηνχζε λα ηνλ ζαλαηψζεη. Καη ε επθψξα, παίξλνληαο έλα
θνθηεξφ ιηζάξη, έθαλε πεξηηνκή ζηελ αθξνβπζηία ηνχ γηνπ ηεο, θαη ηνλ έξξημε ζηα πφδηα
ηνπ, ιέγνληαο: ίγνπξα λπκθίνο αηκάησλ είζαη ζε κέλα. Καη έθπγε απ' απηφλ θη εθείλε είπε:
Βίζαη λπκθίνο αηκάησλ, εμαηηίαο ηεο πεξηηνκήο. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Ώαξψλ: Πήγαηλε ζε
ζπλάληεζε ηνπ Μσπζή ζηελ έξεκν. Καη πήγε, θαη ηνλ ζπλάληεζε ζην βνπλφ ηνχ Θενχ, θαη
ηνλ θίιεζε. Καη ν Μσπζήο αλήγγεηιε ζηνλ Ώαξψλ φια ηα ιφγηα ηνχ Κπξίνπ, πνπ ηνπ
παξήγγεηιε, θαη φια ηα ζεκεία, πνπ πξφζηαμε ζ' απηφλ. Πήγαλ, ινηπφλ, ν Μσπζήο θαη ν
Ώαξψλ, θαη ζπγθέληξσζαλ φινπο ηνπο πξεζβχηεξνπο ησλ γησλ Εζξαήι θαη ν Ώαξψλ κίιεζε
φια ηα ιφγηα, πνπ ν Κχξηνο είρε κηιήζεη ζηνλ Μσπζή, θαη έθαλε ηα ζεκεία κπξνζηά ζηνλ
ιαφ. Καη ν ιαφο πίζηεςε· θαη φηαλ άθνπζε φηη ν Κχξηνο επηζθέθζεθε ηνπο γηνπο Εζξαήι, θαη
φηη επέβιεςε ζηελ ηαιαηπσξία ηνπο, ζθχβνληαο, πξνζθχλεζαλ. Καη χζηεξα απ' απηά,
κπαίλνληαο ν Μσπζήο θαη ν Ώαξψλ, είπαλ ζηνλ Φαξαψ: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο ηνπ
Εζξαήι εμαπφζηεηιε ηνλ ιαφ κνπ, γηα λα γηνξηάζνπλ ζε κέλα ζηελ έξεκν. Καη ν Φαξαψ
είπε: Πνηνο είλαη ν Κχξηνο, ζηνπ νπνίνπ ηε θσλή λα ππαθνχζσ, ψζηε λα εμαπνζηείισ ηνλ
Εζξαήι; Αελ γλσξίδσ ηνλ Κχξην, θαη νχηε ζα εμαπνζηείισ ηνλ Εζξαήι. Κη εθείλνη είπαλ: Ο
Θεφο ησλ Ββξαίσλ κάο ζπλάληεζε άθεζε, ινηπφλ, λα πάκε δξφκν ηξηψλ εκεξψλ ζηελ
έξεκν, γηα λα πξνζθέξνπκε ζπζία ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ καο, κήπσο θαη έξζεη ελαληίνλ καο
κε ζαλαηηθφ ή κε κάραηξα. Καη ν βαζηιηάο ηεο Ώηγχπηνπ ηνχο είπε: Γηαηί, Μσπζή θαη
Ώαξψλ, απνθφβεηε ηνλ ιαφ απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ; Πεγαίλεηε ζηα έξγα ζαο. Καη ν Φαξαψ
είπε: Αέζηε, ν ιαφο ηνχ ηφπνπ είλαη ηψξα πνιππιεζήο, θη εζείο ηνπο θάλεηε λα ζηακαηνχλ
απφ ηα έξγα ηνπο. Καη ηελ ίδηα εκέξα ν Φαξαψ πξφζηαμε ηνπο εξγνδηψθηεο ηνπ ιανχ, θαη
ηνπο επηηξφπνπο ηνπο, ιέγνληαο: Αελ ζα δψζεηε ζην εμήο ζ' απηφλ ηνλ ιαφ άρπξν, φπσο ρζεο
θαη πξνρζέο, γηα λα θάλνπλ ηηο πιίζεο αο πάλε απηνί, θη αο καδεχνπλ άρπξν γηα ηνλ εαπηφ
ηνπο φκσο, ζα ηνπο επηβάιεηε ηελ πνζφηεηα ησλ πιίζσλ, πνπ έθαλαλ θαη πξψηα θαη δελ ζα
ηελ ειαηηψζεηε, θαζφινπ επεηδή, κέλνπλ αξγνί, θαη γη' απηφ θσλάδνπλ, ιέγνληαο: Άθεζε λα
πάκε, γηα λα πξνζθέξνπκε ζπζία ζηνλ Θεφ καοαο επηβαξπλζνχλ νη εξγαζίεο απηψλ ησλ
αλζξψπσλ, γηα λα είλαη απαζρνιεκέλνη ζ' απηέο θαη λα κε πξνζέρνπλ ζε κάηαηα ιφγηα.
ΐγήθαλ, ινηπφλ, νη εξγνδηψθηεο ηνπ ιανχ θαη νη επίηξνπνί ηνπ, θαη κίιεζαλ ζηνλ ιαφ,
ιέγνληαο: Έηζη είπε ν Φαξαψ: Αελ ζαο δίλσ άρπξν πεγαίλεηε εζείο νη ίδηνη, καδέςηε άρπξν,
φπνπ κπνξείηε λα βξείηε αιιά, ηίπνηε δελ ζα ειαηησζεί απφ ηηο εξγαζίεο ζαο. Καη
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δηαζπάξζεθε ν ιαφο ζε νιφθιεξε ηε γε ηεο Ώηγχπηνπ, γηα λα καδεχεη θαιάκε αληί γηα
άρπξν. Καη νη εξγνδηψθηεο ηνχο βίαδαλ, ιέγνληαο: Σειεηψλεηε ηηο εξγαζίεο ζαο, ην
θαζνξηζκέλν γηα θάζε εκέξα, φπσο φηαλ ζαο δηλφηαλ άρπξν. Καη καζηηγψζεθαλ νη
επίηξνπνη ησλ γησλ Εζξαήι, πνπ ήζαλ δηνξηζκέλνη επάλσ ηνπο απφ ηνπο εξγνδηψθηεο ηνχ
Φαξαψ, ιέγνληαο: Γηαηί δελ ηειεηψζαηε ρζεο θαη ζήκεξα ηελ θαζνξηζκέλε γηα ζαο
πνζφηεηα ησλ πιίζσλ, θαζψο θαη πξψηα; Καη κπαίλνληαο νη επίηξνπνη ησλ γησλ Εζξαήι,
θαηαβφεζαλ ζηνλ Φαξαψ, ιέγνληαο: Γηαηί θάλεηο έηζη ζηνπο δνχινπο ζνπ; Άρπξν δελ
δίλεηαη ζηνπο δνχινπο ζνπ, θαη καο ιέλε: Κάληε πιίζεο θαη δεο, καζηηγψζεθαλ νη δνχινη
ζνπ θαη ην ζθάικα είλαη ηνπ ιανχ ζνπ. Κη εθείλνο απνθξίζεθε: Βίζηε νθλεξνί, νθλεξνί γη'
απηφ ιέηε: Άθεζε λα πάκε λα πξνζθέξνπκε ζπζία ζηνλ Κχξην πεγαίλεηε, ινηπφλ, ηψξα,
δνπιεχεηε επεηδή, άρπξν δελ ζα ζαο δνζεί ζα απνδίδεηε, φκσο, ηελ ίδηα πνζφηεηα ησλ
πιίζσλ. Καη νη επίηξνπνη ησλ γησλ Εζξαήι έβιεπαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε θαθή ζέζε, αθνχ ηνπο
εηπψζεθε: Αελ ζα ειαηησζεί ηίπνηε απφ ηελ θαζεκεξηλή πνζφηεηα ησλ πιίζσλ. Καη
βγαίλνληαο απφ ηνλ Φαξαψ, ζπλάληεζαλ ηνλ Μσπζή θαη ηνλ Ώαξψλ, πνπ έξρνληαλ ζε
ζπλάληεζή ηνπο θαη ηνπο είπαλ: Ο Κχξηνο λα ζαο δεη, θαη λα θξίλεη· επεηδή, εζείο θάλαηε
βδειπθηή ηελ νζκή καο κπξνζηά ζηνλ Φαξαψ, θαη κπξνζηά ζηνπο δνχινπο ηνπ, ψζηε λα
δψζεηε ζηα ρέξηα ηνπο κάραηξα γηα λα καο ζαλαηψζνπλ. Καη ν Μσπζήο επέζηξεςε ζηνλ
Κχξην, θαη είπε: Κχξηε, γηαηί θαηέζιηςεο απηφλ ηνλ ιαφ; Καη γηαηί κε απέζηεηιεο; Βπεηδή,
αθφηνπ ήξζα ζηνλ Φαξαψ λα κηιήζσ ζην φλνκά ζνπ, θαηέζιηςε απηφλ ηνλ ιαφ θη εζχ
θαζφινπ δελ ειεπζέξσζεο ηνλ ιαφ ζνπ. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Σψξα ζα δεηο ηη ζα
θάλσ ζηνλ Φαξαψ· επεηδή, κε δπλαηφ ρέξη ζα ηνπο εμαπνζηείιεη θαη κε δπλαηφ ρέξη ζα ηνπο
δηψμεη απφ ηε γε ηνπ. Ο Θεφο κίιεζε αθφκα ζηνλ Μσπζή θαη ηνπ είπε: Βγψ είκαη ν Κχξηνο
θαη θάλεθα ζηνλ Ώβξαάκ, ζηνλ Εζαάθ, θαη ζηνλ Εαθψβ, κε ην φλνκα ν Θεφο, ν
Παληνθξάηνξαο δελ γλσξίζηεθα φκσο ζ' απηνχο κε ην φλνκά κνπ Γηαρβέ θη αθφκα έζηεζα
ζ' απηνχο ηε δηαζήθε κνπ, λα ηνπο δψζσ ηε γε Υαλαάλ, ηε γε ηήο παξνηθίαο ηνπο, ζηελ
νπνία παξνίθεζαλ επηπιένλ, εγψ άθνπζα ηνπο ζηελαγκνχο ησλ γησλ Εζξαήι, γηα ηελ
θαηαδνχισζή ηνπο απφ ηνπο Ώηγππηίνπο θαη ζπκήζεθα ηε δηαζήθε κνπ γη' απηφ, πεο ζηνπο
γηνπο Εζξαήι: Βγψ είκαη ν Κχξηνο θαη ζα ζαο βγάισ απφ θάησ απφ ηα θνξηία ησλ
Ώηγππηίσλ, θαη ζα ζαο ειεπζεξψζσ απφ ηε δνπιεία ηνπο, θαη ζα ζαο ιπηξψζσ κε
απισκέλνλ βξαρίνλα, θαη κε κεγάιεο θξίζεηο θαη ζα ζαο πάξσ ζηνλ εαπηφ κνπ γηα ιαφ κνπ,
θαη ζα είκαη Θεφο ζαο θαη ζα γλσξίζεηε φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο, ν Θεφο ζαο, πνπ ζαο βγάδσ
απφ θάησ απφ ηα θνξηία ησλ Ώηγππηίσλ θαη ζα ζαο θέξσ ζηε γε, γηα ηελ νπνία χςσζα ην
ρέξη κνπ, φηη ζα ηε δψζσ ζηνλ Ώβξαάκ, ζηνλ Εζαάθ, θαη ζηνλ Εαθψβ θαηζα ζαο ηε δψζσ γηα
θιεξνλνκηά. Βγψ ν Κχξηνο. Καη ν Μσπζήο κίιεζε κ' απηφλ ηνλ ηξφπν ζηνπο γηνπο Εζξαήι·
αιιά, δελ εηζάθνπζαλ ζηνλ Μσπζή, απφ ηε ζηελνρψξηα ηεο ςπρήο ηνπο, θαη απφ ηε ζθιεξή
δνπιεία. Καη ν Κχξηνο κίιεζε ζηνλ Μσπζή, ιέγνληαο: Μπεο κέζα, κίιεζε ζηνλ Φαξαψ, ηνλ
βαζηιηά ηεο Ώηγχπηνπ, γηα λα εμαπνζηείιεη ηνπο γηνπο Εζξαήι απφ ηε γε ηνπ. Καη ν Μσπζήο
κίιεζε κπξνζηά ζηνλ Κχξην, ιέγνληαο: Αεο, νη γηνη Εζξαήι δελ κε εηζάθνπζαλ θαη πψο ζα
κε εηζαθνχζεη ν Φαξαψ, θη εγψ είκαη απεξίηκεηνο ζηα ρείιε; Καη ν Κχξηνο κίιεζε ζηνλ
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Μσπζή θαη ζηνλ Ώαξψλ, θαη ηνπο απέζηεηιε ζηνπο γηνπο Εζξαήι, θαη ζηνλ Φαξαψ ηνλ
βαζηιηά ηεο Ώηγχπηνπ, γηα λα βγάινπλ ηνπο γηνπο Εζξαήι απφ ηελ Ώίγππην.

Ησήι 2:21-27
Με θνβάζαη, γε ραίξε θαη επθξαίλνπ επεηδή, ν Κχξηνο ζα θάλεη κεγαιεία. Με
ηξνκάδεηε, θηήλε ηήο πεδηάδαο επεηδή, νη βνζθέο ηήο εξήκνπ βιαζηαίλνπλ, επεηδή, ην
δέληξν θέξλεη ηνλ θαξπφ ηνπ, ε ζπθηά θαη ε άκπεινο βγάδνπλ ηε δχλακή ηνπο. Καη, ηα
παηδηά ηεο ηψλ, ραίξεζηε, θαη επθξαίλεζηε ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζαο επεηδή, ζαο έδσζε ηελ
πξψηκε βξνρή έγθαηξα, θαη ζα βξέμεη ζε ζαο βξνρή πξψηκε θαη φςηκε, φπσο πξσηχηεξα.
Καη ηα αιψληα ζα γεκίζνπλ απφ ζηηάξη, θαη νη ιελνί ζα μερεηιίζνπλ απφ θξαζί θαη ιάδη. Καη
ζα αλαπιεξψζσ ζε ζαο ηα ρξφληα πνπ θαηέθαγε ε αθξίδα, ν βξνχρνο, θαη ε εξπζίβε, θαη ε
θάκπηα, ην κεγάιν κνπ ζηξάηεπκα, πνπ είρα ζηείιεη ελαληίνλ ζαο Καη ζα θάηε άθζνλα, θαη
ζα ρνξηάζεηε, θαη ζα αηλέζεηε ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζαο πνπ έθαλε κε ζαο
ζαπκάζηα θαη ν ιαφο κνπ δελ ζα ληξνπηαζηεί ζηνλ αηψλα. Καη ζα γλσξίζεηε φηη εγψ είκαη
ζην κέζνλ ηνχ Εζξαήι, θαη εγψ είκαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζαο, θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο
θαη ν ιαφο κνπ δελ ζα ληξνπηαζηεί ζηνλ αηψλα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαταο 9:9-21 , 10:1-4
Καη νιφθιεξνο ν ιαφο ζα ην γλσξίζεη, ν Βθξατκ θαη ν θάηνηθνο ηεο ακάξεηαο, πνπ
ιέλε ππεξήθαλα θαη κε έπαξζε θαξδηάο: Οη πιίζεο έπεζαλ, εκείο φκσο ζα θηίζνπκε κε
πειεθεηέο πέηξεο νη ζπθνκνπξηέο θφπεθαλ, εκείο φκσο ζα ηηο αιιάμνπκε κε θέδξνπο. Γηʼ
απηφ, ν Κχξηνο ζα ζεθψζεη ηνχο ερζξνχο ηνχ Ρεζίλ ελαληίνλ ηνπ, θαη ζα ζπλελψζεη ηνχο
πνιεκίνπο ηνπ ηνπο πξίνπο απφ κπξνζηά, θαη ηνπο Φηιηζηαίνπο απφ πίζσ θαη ζα θαηαθάλε
ηνλ Εζξαήι κε αλνηρηφ ζηφκα. ε φια απηά ν ζπκφο ηνχ Κπξίνπ δελ απνζηξάθεθε, αιιά ην
ρέξη ηνπ είλαη αθφκα απισκέλν. Βληνχηνηο, ν ιαφο δελ επηζηξέθεη ζʼ εθείλνλ πνπ ηνλ
πάηαμε νχηε δεηνχλ ηνλ Κχξην ησλ δπλάκεσλ. Γηʼ απηφ, ν Κχξηνο ζα απνθφςεη απφ ηνλ
Εζξαήι θεθάιη θαη νπξά, θιαδί θαη ζπάξην, ζε κηα εκέξα. Ο πξεζβχηεξνο θαη ν έληηκνο,
απηφο είλαη ην θεθάιη, θαη ν πξνθήηεο πνπ δηδάζθεη ςέκαηα, απηφο είλαη ε νπξά. Βπεηδή,
απηνί πνπ καθαξίδνπλ απηφλ ηνλ ιαφ, ηνλ πιαλνχλ θη απηνί πνπ καθαξίδνληαη απʼ απηνχο,
αθαλίδνληαη. Γηʼ απηφ, ν Κχξηνο δελ ζα επθξαλζεί ζηνπο λεαλίζθνπο ηνπο νχηε ζα ειεήζεη
ηνπο νξθαλνχο θαη ηηο ρήξεο ηνπο επεηδή, φινη είλαη ππνθξηηέο θαη θαθνπνηνί, θαη θάζε
ζηφκα κηιάεη κε αζέβεηα. ε φια απηά ν ζπκφο ηνπ δελ απνζηξάθεθε, αιιά ην ρέξη ηνπ είλαη
αθφκα απισκέλν. Βπεηδή, ε αλνκία αθαλίδεη φπσο ε θσηηά, πνπ θαηαηξψεη ηα ηξηβφιηα θαη
ηα αγθάζηα, θη απηφ πνπ αλάβεη θιφγα ζηα ππθλφηαηα ηνπ δάζνπο θη απηά ζα αλέβνπλ ζε
ζηήιε θαπλνχ πνπ πεξηηπιίγεηαη. Ώπφ ηνλ ζπκφ ηνχ Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ ε γε
ζθνηίζηεθε, θαη ν ιαφο ζα είλαη ζαλ πιηθφ θσηηάο άλζξσπνο δελ ζα ειεήζεη ηνλ αδειθφ ηνπ.
Καη ζα αξπάμεη ζηα δεμηά, φκσο ζα πεηλάζεη θαη ζα θάεη ζηα αξηζηεξά, φκσο δελ ζα
ρνξηάζεη θάζε άλζξσπνο ζα θάεη ηε ζάξθα ηνχ βξαρίνλά ηνπ ν Μαλαζζήο ηνλ Βθξατκ, θαη
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ν Βθξατκ ηνλ Μαλαζζή απηνί κάιηζηα ζα είλαη καδί ελαληίνλ ηνχ Ενχδα. ε φια απηά, ν
ζπκφο ηνπ δελ απνζηξάθεθε, αιιά ην ρέξη ηνπ είλαη αθφκα απισκέλν. Ώιινίκνλν ζʼ
απηνχο πνπ ςεθίδνπλ ςεθίζκαηα άδηθα, θαη ζηνπο γξακκαηείο πνπ γξάθνπλ
θαηαδπλάζηεπζε γηα λα ζηεξήζνπλ απηφλ πνπ έρεη αλάγθε απφ ηελ θξίζε, θαη γηα λα
αξπάμνπλ ην δίθην ησλ θησρψλ ηνχ ιανχ κνπ, γηα λα γίλνπλ νη ρήξεο ιάθπξφ ηνπο, θαη λα
γπκλψζνπλ ηνπο νξθαλνχο! Καη ηη ζα θάλεηε θαηά ηελ εκέξα ηήο επίζθεςεο, θαη θαηά ηνλ
φιεζξν πνπ ζάξζεη απφ καθξηά; ε πνηνλ ζα πξνζηξέμεηε γηα βνήζεηα; Καη πνχ ζα αθήζεηε
ηε δφμα ζαο, παξά ζην φηη ζα ππνθχςνπλ ζηα δεζκά, θαη ζα πέζνπλ απφ θάησ απφ ηνπο
θνλεπκέλνπο; Καη ζε φια απηά ν ζπκφο ηνχ Κπξίνπ δελ απνζηξάθεθε, αιιά ην ρέξη ηνπ
είλαη αθφκα απισκέλν. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ 12,13,14
Καη ν Εψβ απάληεζε, θαη είπε: Βζείο, ζη' αιήζεηα, είζηε νη άλζξσπνη, θαη κε ζαο ε
ζνθία ζα θηάζεη ζην ηέινο ηεο. Κη εγψ έρσ ζχλεζε, φπσο θη εζείο δελ είκαη θαηψηεξνο απφ
ζαο θαη πνηνο δελ γλσξίδεη ηέηνηα πξάγκαηα; Έγηλα ριεπαζκφο ζηνλ πιεζίνλ κνπ, ν νπνίνο
επηθαινχκαη ηνλ Θεφ, θαη κνπ απαληάεη. Ο δίθαηνο θαη ν άκεκπηνο γίλεηαη πεξηγέιαζηνο.
Ώπηφο πνπ θηλδπλεχεη λα γιηζηξήζεη κε ηα πφδηα, είλαη ζαλ θαηαθξνλεκέλν ιπρλάξη ζηνλ
ζηνραζκφ εθείλνπ πνπ επηπρεί. Οη ζθελέο ησλ ιεζηψλ επηπρνχλ, θη απηνί πνπ παξνξγίδνπλ
ηνλ Θεφ είλαη ζε αζθάιεηα, ζηα ρέξηα ησλ νπνίσλ ν Θεφο θέξλεη αθζνλία. Ώιιά, ξψηεζε
ηψξα ηα δψα, θαη ζα ζε δηδάμνπλ θαη ηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ, θαη ζα ζνπ αλαγγείινπλ ή,
κίιεζε ζηε γε, θαη ζα ζε δηδάμεη θαη ηα ςάξηα ηήο ζάιαζζαο ζα ζνπ δηεγεζνχλ. Πνηνο απ'
φινπο απηνχο δελ γλσξίδεη, φηη ην ρέξη ηνχ Κπξίνπ ηα έθηηαμε; ην ρέξη ηνχ νπνίνπ
βξίζθεηαη ε ςπρή φισλ απηψλ πνπ δνπλ, θαη ε πλνή θάζε αλζξψπηλεο ζάξθαο. Σν απηί δελ
δηαθξίλεη ηα ιφγηα; Καη ν νπξαλίζθνο δελ παίξλεη γεχζε ηνχ θαγεηνχ ηνπ; Δ ζνθία είλαη κε
ηνπο γέξνληεο, θαη ε ζχλεζε κε ηε καθξφηεηα ησλ εκεξψλ. ' απηφλ είλαη ε ζνθία θαη ε
δχλακε απηφο έρεη βνπιή θαη ζχλεζε. Αέζηε, θαηαζηξέθεη, θαη δελ αλνηθνδνκείηαη θιείλεη
ελάληηα ζηνλ άλζξσπν, θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο πνπ λα αλνίγεη. Αέζηε, θξαηάεη ηα λεξά, θαη
μεξαίλνληαη ηα ζηέιλεη μαλά, θαη θαηαζηξέθνπλ ηε γε. Μαδί ηνπ είλαη ε δχλακε θαη ε ζνθία
δηθφο ηνπ είλαη απηφο πνπ εμαπαηηέηαη θη απηφο πνπ εμαπαηάεη. Παξαδίλεη ηνπο ζπκβνχινπο
σο ιάθπξν, θαη κσξαίλεη ηνπο θξηηέο. Λχλεη ηε δψλε ησλ βαζηιηάδσλ, θαη πεξηδψλεη ηελ
νζθχ ηνπο κε ζρνηλί. Παξαδίλεη ηνπο άξρνληεο σο ιάθπξν, θαη θαηαζηξέθεη ηνπο ηζρπξνχο.
Ώθαηξεί ηνλ ιφγν ησλ δεηλψλ ξεηφξσλ, θαη ζεθψλεη ηε ζχλεζε απφ ηνπο πξεζβχηεξνπο.
Ξερχλεη θαηαθξφλεζε επάλσ ζηνπο άξρνληεο, θαη ιχλεη ηε δψλε ησλ ηζρπξψλ. Ώπνθαιχπηεη
βαζηά πξάγκαηα κέζα απφ ην ζθνηάδη, θαη βγάδεη ζην θσο ηε ζθηά ηνχ ζαλάηνπ. Μεγαιχλεη
ηα έζλε, θαη ηα αθαλίδεη πιαηαίλεη ηα έζλε, θαη ηα ζπζηέιιεη. Ώθαηξεί ηελ θαξδηά απφ ηνπο
αξρεγνχο ησλ ιαψλ ηήο γεο, θαη ηνπο θάλεη λα πεξηπιαληνχληαη ζε άβαηε έξεκν ςειαθνχλ
ζε ζθνηάδη ρσξίο θσο, θαη ηνπο θάλεη λα παξαθέξνληαη ζαλ απηφλ πνπ κεζάεη. Να, φια απηά
ηα είδε ην κάηη κνπ ην απηί κνπ ηα άθνπζε, θαη ηα θαηάιαβε. πσο γλσξίδεηε εζείο, γλσξίδσ
θη εγψ δελ είκαη θαηψηεξφο ζαο. Ώιι' φκσο, ζα κηιήζσ ζηνλ Παληνδχλακν, θαη επηζπκψ λα
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ζπδεηήζσ καδί κε ηνλ Θεφ. Βζείο, φκσο, είζηε εθεπξεηέο ςέκαηνο είζηε φινη γηαηξνί
αλψθεινη. Βίζε λα ζησπνχζαηε νινθιεξσηηθά! Κη απηφ ζα ήηαλ ζε ζαο ζνθία. Ώθνχζηε,
ηψξα, ηα ιφγηα κνπ, θαη πξνζέμηε ηηο δηθαηνινγίεο ησλ ρεηιέσλ κνπ. Θα κηιάηε άδηθα γηα
ηνλ Θεφ; Καη ζα πξνθέξεηε ιφγηα κε δφιην ηξφπν γη' απηφλ; Θα θάλεηε πξνζσπνιεςία γη'
απηφλ; Θα δηθνινγήζεηε γηα ηνλ Θεφ; Βίλαη θαιφ λα ζαο εμηρληάζεη; Ή, φπσο έλαο άλζξσπνο
πεξηγειάεη έλαλ άιινλ άλζξσπν, ζα ηνλ πεξηγειάηε; Οπσζδήπνηε ζα ζαο ειέγμεη, αλ
πξνζσπνιεπηείηε θξπθά. Σν κεγαιείν ηνπ δελ ζα ζαο ηξνκάμεη, θαη ν θφβνο ηνπ δελ ζα
πέζεη επάλσ ζαο; Σα απνκλεκνλεχκαηά ζαο ηζνδπλακνχλ κε ζθφλε, ηα πξνπχξγηά ζαο κε
πξνπχξγηα απφ ρψκα. ησπήζηε, αθήζηε κε γηα λα κηιήζσ εγψ, θη αο έξζεη επάλσ κνπ φ,ηη
θη αλ είλαη. Γηαηί πηάλσ ηηο ζάξθεο κνπ κε ηα δφληηα κνπ, θαη βάδσ ηε δσή κνπ ζην ρέξη κνπ;
Καη αλ κε ζαλαηψλεη, εγψ ζα ειπίδσ ζ' απηφλ φκσο, ζα ππεξαζπηζηψ ηνπο δξφκνπο κνπ
κπξνζηά ηνπ. Ώπηφο, κάιηζηα, ζα είλαη ε ζσηεξία κνπ· επεηδή, ππνθξηηήο δελ ζάξζεη
κπξνζηά ηνπ. Ώθξναζηείηε ηα ιφγηα κνπ πξνζεθηηθά, θη απηά πνπ παξνπζηάδσ, κε ηα απηηά
ζαο. Αέζηε, ηψξα, δηέηαμα ηελ θξίζε κνπ· μέξσ φηη εγψ ζα δηθαησζψ. Πνηνο είλαη εθείλνο
πνπ ζέιεη λα έξζεη ζε ζπδήηεζε καδί κνπ, γηα λα ζησπήζσ ηψξα, θαη λα μεςπρήζσ; Μφλνλ
δχν πξάγκαηα κε θάλεηο ζε κέλα ηφηε, δελ ζα θξπθηψ απφ ην πξφζσπφ ζνπ. Σν ρέξη ζνπ
απνκάθξπλέ ην απφ κέλα, θαη ν θφβνο ζνπ αο κε κε ηξνκάμεη. Έπεηηα, θάιεζε, θη εγψ ζα
απαληήζσ ή, αο κηιήζσ, θαη απάληεζέ κνπ. Πφζεο είλαη νη αλνκίεο κνπ θαη νη ακαξηίεο κνπ;
Φαλέξσζέ κνπ ην έγθιεκά κνπ θαη ηελ ακαξηία κνπ. Γηαηί θξχβεηο ην πξφζσπφ ζνπ, θαη κε
ζεσξείο σο ερζξφ ζνπ; Θα θαηαηξίςεηο έλα θχιιν πνπ πεξηθέξεηαη απφ ηνλ άλεκν; Καη ζα
θαηαηξέμεηο έλα μεξφ άρπξν; Βπεηδή, γξάθεηο πηθξίεο ελαληίνλ κνπ, θαη κνπ αληαπνδίδεηο ηηο
αλνκίεο ηεο ληφηεο κνπ θαη βάδεηο ηα πφδηα κνπ ζε δεζκά, θαη παξαθπιάηηεηο φινπο ηνπο
δξφκνπο κνπ ζεκεηψλεηο ηα ίρλε ηήο πνξείαο ησλ πνδηψλ κνπ απηφο πνπ θζείξεηαη ζαλ
ζάπην πξάγκα, ζαλ ζθσιεθφβξσην έλδπκα. Άλζξσπνο γελλεκέλνο απφ γπλαίθα είλαη
νιηγφβηνο, θαη γεκάηνο ηαξαρή. αλαβιαζηαίλεη ζαλ άλζνο, θαη θφβεηαη· θεχγεη ζαλ ζθηά, θαη
δελ δηακέλεη. Κη επάλσ ζε έλαλ ηέηνηνλ αλνίγεηο ηα κάηηα ζνπ, θαη κε θέξλεηο ζε θξίζε καδί
ζνπ; Πνηνο κπνξεί λα βγάιεη θαζαξφ απφ αθάζαξην; Καλέλαο. Βπεηδή, νη εκέξεο ηνπ είλαη
πξνζδηνξηζκέλεο, ν αξηζκφο ησλ κελψλ ηνπ βξίζθεηαη ζε ζέλα, θη εζχ έβαιεο ηα φξηά ηνπ,
θαη δελ κπνξεί λα ηα ππεξβεί, απφζηξεςε απ' απηφλ, γηα λα εζπράζεη, κέρξηο φηνπ,
ραίξνληαο, εθπιεξψζεη ζαλ κηζζσηφο ηελ εκέξα ηνπ. Βπεηδή, γηα ην δέληξν, αλ θνπεί,
ππάξρεη ειπίδα φηη ζα αλαβιαζηήζεη, θαη φηη ν ηξπθεξφο ηνπ βιαζηφο δελ ζα εθιείςεη. Καη
αλ ε ξίδα ηνπ παιηψζεη ζηε γε, θαη ν θνξκφο ηνπ πεζάλεη ζην ρψκα, φκσο, κε ηε κπξνπδηά
ηνχ λεξνχ ζα αλαβιαζηήζεη, θαη ζα βγάιεη θιαδηά ζαλ λεφθπην. Ώιι' ν άλζξσπνο πεζαίλεη,
θαη παξέξρεηαη· θαη ν άλζξσπνο εθπλέεη, θαη πνχ είλαη; πσο ηα λεξά εθιείπνπλ απφ ηε
ζάιαζζα, θαη ν πνηακφο ζηεξεχεη θαη μεξαίλεηαη, έηζη ν άλζξσπνο, αθνχ θνηκεζεί, δελ
ζεθψλεηαη κέρξηο φηνπ δελ ππάξμνπλ νη νπξαλνί, δελ ζα μππλήζνπλ, θαη δελ ζα εγεξζνχλ
απφ ηνλ χπλν ηνπο. Βίζε λα κε έθξπβεο ζηνλ ηάθν, λα κε ζθέπαδεο κέρξηο φηνπ πεξάζεη ε
νξγή ζνπ, λα κνπ πξνζδηφξηδεο κηα πξνζεζκία, θαη ηφηε λα κε ζπκεζείο! Ώλ ν άλζξσπνο
πεζάλεη, ζα μαλαδήζεη; ιεο ηηο εκέξεο ηήο εθζηξαηείαο κνπ ζα πεξηκέλσ, κέρξηο φηνπ έξζεη
ε κεηαιιαγή κνπ. Θα θαιέζεηο, θη εγψ ζα ζνπ απαληήζσ ζα επηβιέςεηο επάλσ ζην έξγν ησλ
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ρεξηψλ ζνπ. Βπεηδή, ηψξα απαξηζκείο ηα βήκαηά κνπ δελ παξαθπιάηηεηο ηηο ακαξηίεο κνπ;
Δ παξάβαζή κνπ είλαη ζθξαγηζκέλε κέζα ζε βαιάληην, θαη ζεκεηψλεηο επάλσ ηελ αλνκία
κνπ. ΐέβαηα, ην κελ βνπλφ, φηαλ πέθηεη, εμνπζελψλεηαη, θαη ν βξάρνο κεηαθηλείηαη απφ ηνλ
ηφπν ηνπ. Σα λεξά ηξψλε ηηο πέηξεο νη πιεκκχξεο ηνπο παξαζχξνπλ ην ρψκα ηήο γεο έηζη,
εζχ θαηαζηξέθεηο ηελ ειπίδα ηνχ αλζξψπνπ,ππεξηζρχεηο πάληνηε ελαληίνλ ηνπ, θη απηφο
παξέξρεηαη κεηαβάιιεηο ηελ φςε ηνπ, θαη ηνλ απνπέκπεηο. Οη γηνη ηνπ πςψλνληαη, θη απηφο
δελ μέξεη· θαη ηαπεηλψλνληαη, θη απηφο δελ θαηαιαβαίλεη ηίπνηε απ' απηά. Μφλνλ ε ζάξθα
ηνπ ζα πνλάεη επάλσ ηνπ, θαη ε ςπρή ηνπ ζα πελζεί κέζα ηνπ.
ΟΡΘΡΟ

Φαικόο 27:4
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Έλα δήηεζα απφ ηνλ Κχξην, απηφ θαη ζα δεηάσ ην λα θαηνηθψ ζηνλ νίθν ηνχ Κπξίνπ
φιεο ηηο εκέξεο ηήο δσήο κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 13:18-22
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη έιεγε: Με ηη είλαη φκνηα ε βαζηιεία ηνχ Θενχ; Καη κε ηη λα ηελ παξνκνηάζσ;
Βίλαη φκνηα κε έλαλ θφθθν ζηλαπηνχ, ηνλ νπνίν, θαζψο έλαο άλζξσπνο ηνλ πήξε, ηνλ έξξημε
ζηνλ θήπν ηνπ θαη απμήζεθε, θαη έγηλε κεγάιν δέληξν, θαη ηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ έθαλαλ
θσιηέο ζηα θιαδηά ηνπ. Καη, πάιη, είπε: Με ηη λα παξνκνηάζσ ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ; Βίλαη
φκνηα κε πξνδχκη, ην νπνίν, θαζψο κηα γπλαίθα ην πήξε, ην έθξπςε κέζα ζε ηξία κέηξα
αιεχξη, κέρξηο φηνπ θνχζθσζε νιφθιεξν ην θχξακα. Καη δηεξρφηαλ ηηο πφιεηο θαη ηηο
θσκνπφιεηο δηδάζθνληαο, θαη νδνηπνξψληαο πξνο ηελ Εεξνπζαιήκ.
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ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Θεζζαινληθείο Β’2:9-17
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Θεζζαινληθείο,ε επινγία ηνπ
αο εηλαη καδί καο ακήλ.
O νπνίνο ζάξζεη κε ελέξγεηα ηνπ ζαηαλά κε θάζε δχλακε θαη ζεκεία θαη ηέξαηα
ςεχδνπο, θαη κε θάζε απάηε ηήο αδηθίαο, αλάκεζα ζ' απηνχο πνπ ράλνληαη επεηδή, δελ
δέρζεθαλ ηελ αγάπε ηήο αιήζεηαο γηα λα ζσζνχλ. Καη γη' απηφ, ν Θεφο ζα ζηείιεη επάλσ
ηνπο ελέξγεηα πιάλεο, ψζηε λα πηζηέςνπλ ζην ςέκα γηα λα θαηαθξηζνχλ φινη απηνί πνπ δελ
πίζηεςαλ ζηελ αιήζεηα, αιιά νη νπνίνη βξήθαλ επραξίζηεζε ζηελ αδηθία. Βκείο, φκσο,
νθείινπκε πάληνηε λα επραξηζηνχκε ηνλ Θεφ γηα ζαο, αδειθνί αγαπεκέλνη απφ ηνλ Κχξην,
φηη ν Θεφο ζάο έθιεμε εμαξρήο πξνο ζσηεξίαλ δηακέζνπ ηνχ αγηαζκνχ ηνχ Πλεχκαηνο, θαη
ηεο πίζηεο ηήο αιήζεηαο ζηνλ νπνίν ζαο θάιεζε δηακέζνπ ηνχ επαγγειίνπ καο, πξνο
απφιαπζε ηεο δφμαο ηνχ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ. Λνηπφλ, αδειθνί, κέλεηε ζηαζεξνί,
θαη θξαηάηε ηηο παξαδφζεηο, πνπ δηδαρζήθαηε, είηε κε ιφγν είηε κε επηζηνιή καο. Καη ν
ίδηνο ν Κχξηφο καο Εεζνχο Υξηζηφο θαη ν Θεφο θαη Παηέξαο καο, πνπ καο αγάπεζε θαη
έδσζε αηψληα παξεγνξία θαη ειπίδα αγαζή δηακέζνπ ηήο ράξεο ηνπ, είζε λα παξεγνξήζεη ηηο
θαξδηέο ζαο, θαη λα ζαο ζηεξίμεη ζε θάζε ιφγν θαη έξγν αγαζφ. Δ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα αο έξζεη ζε καο παηέξεο θαη αδέξθηα ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Β’ 2:9-15
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
O Κχξηνο μέξεη λα ειεπζεξψλεη απφ ηνλ πεηξαζκφ ηνχο επζεβείο, ηνπο δε άδηθνπο λα
ηνπο δηαηεξεί γηα ηελ εκέξα ηήο θξίζεο, ψζηε λα ηηκσξνχληαη κάιηζηα, θη απηνχο πνπ
αθνινπζνχλ πίζσ απφ ηε ζάξθα κε επηζπκία αθαζαξζίαο, θαη θαηαθξνλνχλ ηελ εμνπζία
είλαη ηνικεηέο, απζάδεηο, δελ ηξέκνπλ βιαζθεκψληαο ηα αμηψκαηα ελψ, νη άγγεινη, θαίηνη
είλαη κεγαιχηεξνη ζε ηζρχ θαη δχλακε, δελ θέξλνπλ ελαληίνλ ηνπο βιάζθεκε θξίζε κπξνζηά
ζηνλ Κχξην. Ώπηνί, φκσο, ζαλ ηα θπζηθά άινγα δψα, γελλεκέλα γηα θπξίεπζε θαη θζνξά,
βιαζθεκνχλ γηα πξάγκαηα πνπ αγλννχλ, θαη ζα θαηαθζαξνχλ κέζα ζηε δηθή ηνπο θζνξά,
θαη ζα πάξνπλ ηνλ κηζζφ ηήο αδηθίαο ηνπο ζηνράδνληαη γηα εδνλή ηελ θαζεκεξηλή
απφιαπζε, είλαη θειίδεο θαη ςεγάδηα, δνπλ απνιαπζηηθά κέζα ζηηο απάηεο ηνπο,
ζπκπνζηάδνπλ καδί ζαο έρνπλ κάηηα γεκάηα απφ κνηρεία, θαη ρσξίο λα ζηακαηνχλ απφ ηελ
ακαξηία δειεάδνπλ αζηήξηθηεο ςπρέο, έρνπλ ηελ θαξδηά γπκλαζκέλε ζε πιενλεμίεο, είλαη
παηδηά θαηάξαο αθνχ άθεζαλ ηνλ ίζην δξφκν, πιαλήζεθαλ, θαη αθνινχζεζαλ ηνλ δξφκν ηνχ
ΐαιαάκ, ηνπ γηνπ ηνχ ΐνζφξ, πνπ αγάπεζε ηνλ κηζζφ ηήο αδηθίαο. Μελ αγαπάηε ηνλ
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θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 28:7-11
Ώπφ ηηο Πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη ζηα γχξσ κέξε εθείλνπ ηνχ ηφπνπ ήζαλ θηήκαηα ηνπ πξψηνπ αλζξψπνπ ηνχ
λεζηνχ κε ην φλνκα Πφπιηνο, ν νπνίνο, αθνχ καο ππνδέρζεθε, καο θηινμέλεζε θηιφθξνλα
ηξεηο εκέξεο. πλέβεθε, κάιηζηα, ν παηέξαο ηνχ Πνπιίνπ λα είλαη θαηάθνηηνο, πάζρνληαο
απφ ππξεηφ θαη δπζεληεξία ζηνλ νπνίν, φηαλ ν Παχινο κπήθε κέζα, θαη αθνχ
πξνζεπρήζεθε, έβαιε επάλσ ηνπ ηα ρέξηα, θαη ηνλ γηάηξεςε. ηαλ έγηλε, ινηπφλ, απηφ, θαη
νη ππφινηπνη, φζνη είραλ αζζέλεηεο ζην λεζί, πξνζέξρνληαλ θαη ζεξαπεχνληαλ νη νπνίνη κάο
ηίκεζαλ κε πνιιέο ηηκέο, θαη φηαλ επξφθεηην λα αλαρσξήζνπκε, καο εθνδίαζαλ κε ηα
αλαγθαία. Καη χζηεξα απφ ηξεηο κήλεο απνπιεχζακε. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 27:7,8
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Άθνπζε, Κχξηε, ηε θσλή κνπ, θξάδσ θαη ειέεζέ κε, θαη εηζάθνπζέ κε. Γεηήζηε ην
πξφζσπφ κνπ, είπε ε θαξδηά κνπ γηα ζέλα.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 4:1-13
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
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Καη ν Εεζνχο, πιήξεο Ώγίνπ Πλεχκαηνο, επέζηξεςε απφ ηνλ Ενξδάλε θαη θεξφηαλ
απφ ην Πλεχκα ζηελ έξεκν, πεηξαδφκελνο απφ ηνλ δηάβνιν 40 εκέξεο θαη δελ έθαγε ηίπνηε
εθείλεο ηηο εκέξεο θαη αθνχ απηέο ηειείσζαλ, χζηεξα πείλαζε. Καη ν δηάβνινο είπε ζ'
απηφλ: Ώλ είζαη Τηφο ηνχ Θενχ, πεο ζε ηνχηε ηελ πέηξα λα γίλεη ςσκί. Καη ν Εεζνχο
απάληεζε ζ' απηφλ, ιέγνληαο: Βίλαη γξακκέλν, φηη: «Μνλάρα κε ςσκί δελ ζα δήζεη ν
άλζξσπνο, αιιά κε θάζε ιφγν ηνχ Θενχ». Καη ν δηάβνινο, αλεβάδνληάο ηνλ ζε έλα ςειφ
βνπλφ, ηνπ έδεημε φια ηα βαζίιεηα ηεο νηθνπκέλεο κέζα ζε κηα ζηηγκή ρξφλνπ θαη ν
δηάβνινο είπε ζ' απηφλ: ε ζέλα ζα δψζσ νιφθιεξε απηή ηελ εμνπζία θαη ηε δφμα ηνπο
επεηδή, ζε κέλα είλαη παξαδνκέλε, θαη ηε δίλσ ζε φπνηνλ ζέισ εζχ, ινηπφλ, αλ
πξνζθπλήζεηο κπξνζηά κνπ, φια ζα είλαη δηθά ζνπ. Καη ν Εεζνχο, απαληψληαο ζ' απηφλ,
είπε: Πήγαηλε πίζσ κνπ, ζαηαλά επεηδή, είλαη γξακκέλν: «Σνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ ζα
πξνζθπλήζεηο, θη απηφλ κνλάρα ζα ιαηξεχζεηο». Καη ηνλ έθεξε ζηελ Εεξνπζαιήκ, θαη ηνλ
έζηεζε επάλσ ζην πηεξχγην ηνπ ηεξνχ, θαη ηνπ είπε: Ώλ είζαη Τηφο ηνχ Θενχ, ξίμε ηνλ εαπηφ
ζνπ απφ εδψ θάησ επεηδή, είλαη γξακκέλν φηη: «Θα πξνζηάμεη γηα ζέλα ηνχο αγγέινπο ηνπ
γηα λα ζε δηαθπιάμνπλ» θαη φηη: «Θα ζε ζεθψλνπλ επάλσ ζηα ρέξηα ηνπο, γηα λα κε
πξνζθφςεηο ην πφδη ζνπ επάλσ ζε πέηξα». Καη ν Εεζνχο, απαληψληαο, είπε ζ' απηφλ, φηη
έρεη εηπσζεί: «Αελ ζα πεηξάμεηο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ». Καη αθνχ ν δηάβνινο ηειείσζε
θάζε πεηξαζκφ, απνκαθξχλζεθε απ' απηφλ κέρξη θαηξνχ.

ΖΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΖ ΑΠΟ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Γέλεζηο 18:17-33 , 19:1-29
Καη ν Κχξηνο είπε: Θα θξχςσ εγψ απφ ηνλ Ώβξαάκ νηηδήπνηε θάλσ; Καη ν Ώβξαάκ
ζα γίλεη εμάπαληνο κεγάιν έζλνο θαη δπλαηφ θαη δηακέζνπ απηνχ ζα επινγεζνχλ φια ηα
έζλε ηεο γεο επεηδή, ηνλ γλσξίδσ, φηη ζα δηαηάμεη ηνπο γηνπο ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ,
χζηεξα απ' απηφλ θαη ζα θπιάμνπλ ηνλ δξφκν ηνχ Κπξίνπ, γηα λα εθηεινχλ δηθαηνζχλε θαη
θξίζε, ψζηε ν Κχξηνο λα επηθέξεη επάλσ ζηνλ Ώβξαάκ ηα φζα κίιεζε ζ' απηφλ. Καη ν
Κχξηνο είπε: Δ θξαπγή ησλ νδφκσλ θαη ησλ Γνκφξξσλ πιήζπλε θαη ε ακαξηία ηνπο είλαη
ππεξβνιηθά βαξηά Θα θαηέβσ, ινηπφλ, θαη ζα δσ αλ έπξαμαλ νινθιεξσηηθά ζχκθσλα κε
ηελ θξαπγή πνπ έξρεηαη ζε κέλα θαη ζα γλσξίζσ, κήπσο φρη. Καη φηαλ νη άλδξεο
αλαρψξεζαλ απφ εθεί, πήγαλ ζηα φδνκα θαη ν Ώβξαάκ ζηεθφηαλ αθφκα κπξνζηά ζηνλ
Κχξην. Καη θαζψο ν Ώβξαάκ πιεζίαζε, είπε: Μήπσο ζα θαηαζηξέςεηο ηνλ δίθαην καδί κε
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ηνλ αζεβή; Ώλ είλαη ζηελ πφιε 50 δίθαηνη, άξαγε ζα ηνπο θαηαζηξέςεηο; Καη δελ ζα
ζπγρσξνχζεο ηνλ ηφπν ράξε ησλ 50 δηθαίσλ πνπ βξίζθνληαη ζ' απηφλ; Με γέλνηην πνηέ εζχ
λα πξάμεηο έλα ηέηνην πξάγκα, λα ζαλαηψζεηο καδί, δίθαην θαη αζεβή, θαη ν δίθαηνο λα είλαη
φπσο θαη ν αζεβήο! Με γέλνηην πνηέ ζε ζέλα! Βθείλνο πνπ θξίλεη νιφθιεξε ηε γε δελ ζα
θάλεη θξίζε; Καη είπε ν Κχξηνο: Ώλ βξσ ζηα φδνκα 50 δηθαίνπο κέζα ζηελ πφιε, ζα
ζπγρσξήζσ ζε νιφθιεξν ηνλ ηφπν γηα ράξε ηνπο. Καη απνθξηλφκελνο ν Ώβξαάκ είπε: Αεο,
ηψξα ηφικεζα λα κηιήζσ ζηνλ Κχξηφ κνπ, ελψ είκαη ρψκα θαη ζηάρηε αλ ιείςνπλ πέληε απφ
ηνπο 50 δηθαίνπο, ζα θαηαζηξέςεηο νιφθιεξε ηελ πφιε εμαηηίαο ησλ πέληε; Καη είπε: Αελ ζα
ηελ θαηαζηξέςσ, αλ βξσ εθεί 45. Καη ν Ώβξαάκ πξφζζεζε αθφκα λα ηνπ κηιήζεη, θαη είπε:
Ώλ βξεζνχλ εθεί 40; Καη είπε: Αελ ζα ηελ θαηαζηξέςσ, εμαηηίαο ησλ 40. Καη ν Ώβξαάκ
είπε: Ώο κε παξνμπλζεί ν Κχξηφο κνπ αλ κηιήζσ μαλά· αλ βξεζνχλ εθεί 30; Καη είπε: Αελ ζα
ηελ θαηαζηξέςσ, αλ βξσ εθεί 30. Καη ν Ώβξαάκ είπε: Αεο, ηψξα ηφικεζα λα κηιήζσ ζηνλ
Κχξηφ κνπ αλ βξεζνχλ εθεί 20; Καη είπε: Αελ ζα ηελ θαηαζηξέςσ, εμαηηίαο ησλ 20. Καη ν
Ώβξαάκ είπε: Ώο κε παξνμπλζεί ν Κχξηφο κνπ, αλ κηιήζσ αθφκα κηα θνξά· αλ βξεζνχλ εθεί
10; Καη είπε: Αελ ζα ηελ θαηαζηξέςσ, εμαηηίαο ησλ 10. Καη νη δχν άγγεινη ήξζαλ ην δεηιηλφ
ζηα φδνκα θαη ν Λση θαζφηαλ δίπια ζηελ πχιε ησλ νδφκσλ ν δε Λση, βιέπνληάο ηνπο,
ζεθψζεθε ζε ζπλάληεζή ηνπο, θαη πξνζθχλεζε κε ην πξφζσπφ ηνπ κέρξη ην έδαθνο θαη
είπε: Να, θχξηνί κνπ, ζηξαθείηε, παξαθαιψ, ζην ζπίηη ηνχ δνχινπ ζαο, θαη δηαλπρηεξεχζηε,
θαη πιχληε ηα πφδηα ζαο θαη αθνχ ζεθσζείηε ην πξσί, ζα πάηε ζηνλ δξφκν ζαο. Κη εθείλνη
είπαλ: ρη, αιιά ζα δηαλπρηεξεχζνπκε ζηελ πιαηεία. Καη αθνχ ηνπο βίαζε πνιχ,
ζηξάθεθαλ ζ' απηφλ, θαη κπήθαλ κέζα ζην ζπίηη ηνπ θαη ηνπο έθαλε ζπκπφζην, θαη έςεζε
άδπκα, θαη έθαγαλ. Καη πξηλ θνηκεζνχλ, νη άλδξεο ηήο πφιεο, νη άλδξεο ησλ νδφκσλ,
πεξηθχθισζαλ ην ζπίηη, λένη θαη γέξνληεο, νιφθιεξνο ν ιαφο καδί, απφ παληνχ θαη έθξαδαλ
ζηνλ Λση, θαη ηνπ έιεγαλ: Πνχ είλαη νη άλδξεο, εθείλνη πνπ κπήθαλ κέζα ζε ζέλα ηε λχρηα;
ΐγάι' ηνπο έμσ ζε καο, γηα λα ηνπο γλσξίζνπκε. Καη ν Λση βγήθε ζ' απηνχο ζην πξφζπξν,
θαη έθιεηζε πίζσ ηνπ ηελ πφξηα, θαη είπε: Με, αδειθνί κνπ, κε πξάμεηε έλα ηέηνην θαθφ
δέζηε, έρσ δχν ζπγαηέξεο, πνπ δελ γλψξηζαλ άλδξα λα ζαο ηηο θέξσ, ινηπφλ, έμσ θαη θάληε
ζ' απηέο, φπσο ζαο θαλεί αξεζηφ κφλνλ ζ' απηνχο ηνπο άλδξεο λα κε πξάμεηε ηίπνηε, επεηδή
γηα ηνχην κπήθαλ θάησ απφ ηε ζθηά ηήο ζηέγεο κνπ. Κη εθείλνη είπαλ: Φχγε απφ εθεί. Καη
είπαλ αθφκα: Ώπηφο ήξζε γηα λα παξνηθήζεη ζέιεη λα γίλεη θαη θξηηήο; Σψξα ζα
θαθνπνηήζνπκε κάιινλ εζέλα παξά εθείλνπο. Καη βίαδαλ ππεξβνιηθά ηνλ άλζξσπν, ηνλ
Λση, θαη πιεζίαζαλ γηα λα ζπάζνπλ ηελ πφξηα. Κη απιψλνληαο νη άλδξεο ηα ρέξηα ηνπο,
ηξάβεμαλ ηνλ Λση θνληά ηνπο ζην ζπίηη, θαη έθιεηζαλ ηελ πφξηα θαη ηνπο αλζξψπνπο,
εθείλνπο πνπ ήζαλ ζηελ πφξηα ηνχ ζπηηηνχ, ηνπο ρηχπεζαλ κε ανξαζία απφ ηνλ κηθξφ κέρξη
ηνλ κεγάιν, ψζηε απέθαλαλ λα δεηνχλ ηελ πφξηα. Καη νη άλδξεο είπαλ ζηνλ Λση: Έρεηο
εδψ θάπνηνλ άιινλ; Γακπξφ ή γηνπο ή ζπγαηέξεο ή νπνηνλδήπνηε άιινλ έρεηο ζηελ πφιε, λα
ηνπο βγάιεηο έμσ απφ ηνλ ηφπν επεηδή, εκείο θαηαζηξέθνπκε ηνχην ηνλ ηφπν, γηα ηνλ ιφγν
φηη ε θξαπγή ηνπο κεγάισζε κπξνζηά ζηνλ Κχξην θαη καο έζηεηιε ν Κχξηνο γηα λα ηνλ
θαηαζηξέςνπκε. ΐγήθε, ινηπφλ, ν Λση θαη κίιεζε ζηνπο γακπξνχο ηνπ, εθείλνπο πνπ
επξφθεηην λα πάξνπλ ηηο ζπγαηέξεο ηνπ, θαη είπε: εθσζείηε, βγείηε έμσ απφ ηνχην ηνλ ηφπν
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επεηδή, ν Κχξηνο θαηαζηξέθεη ηελ πφιε. Ώιιά, θάλεθε ζηνπο γακπξνχο ηνπ ζαλ
αζηετδφκελνο. Καη φηαλ έγηλε απγή, νη άγγεινη βίαδαλ ηνλ Λση, ιέγνληαο: ήθσ, πάξε ηε
γπλαίθα ζνπ, θαη ηηο δχν ζπγαηέξεο ζνπ, πνπ βξίζθνληαη εδψ, γηα λα κε θαηαζηξαθείο θη εζχ
καδί κε ηελ αλνκία ηήο πφιεο. Καη επεηδή θαζπζηεξνχζε, πηάλνληαο νη άλδξεο ην ρέξη ηνπ,
θαη ην ρέξη ηήο γπλαίθαο ηνπ, θαη ηα ρέξηα ησλ δχν ζπγαηέξσλ ηνπ (επεηδή, ν Κχξηνο ηνλ
ζπιαρλίζηεθε), ηνλ έβγαιαλ θαη ηνλ πήγαλ έμσ απφ ηελ πφιε. Καη φηαλ ηνπο έβγαιαλ έμσ,
ν Κχξηνο είπε: Αηάζσζε ηε δσή ζνπ κε πεξηβιέςεηο πίζσ ζνπ, θαη κε ζηαζείο ζε νιφθιεξε
ηελ πεξίρσξν δηάζσζε ηνλ εαπηφ ζνπ ζην βνπλφ, γηα λα κε θαηαζηξαθείο. Καη ν Λση ηνχο
είπε: Με, παξαθαιψ, Κχξηε δεο, ν δνχινο ζνπ βξήθε ράξε κπξνζηά ζνπ, θαη κεγάιπλεο ην
έιεφο ζνπ, πνπ έθαλεο ζε κέλα, θπιάηηνληαο ηε δσή κνπ αιι' εγψ δελ ζα κπνξέζσ λα
δηαζσζψ ζην βνπλφ, κήπσο κε πξνθηάζεη ην θαθφ, θαη πεζάλσ δεο, παξαθαιψ, ε πφιε απηή
είλαη θνληά, ψζηε λα θαηαθχγσ εθεί, θαη είλαη κηθξή εθεί, παξαθαιψ, λα δηαζσζψ δελ είλαη
κηθξή; Καη ζα δήζεη ε ςπρή κνπ. Καη ν Κχξηνο είπε ζ' απηφλ: Να, ζε εηζάθνπζα θαη ζε
ηνχην ην πξάγκα, λα κε θαηαζηξέςσ ηελ πφιε, γηα ηελ νπνία κίιεζεο βηάζνπ λα δηαζσζείο
εθεί επεηδή, δελ ζα κπνξέζσ λα θάλσ ηίπνηε, κέρξηο φηνπ θηάζεηο εθεί γη' απηφ, απνθάιεζε
ην φλνκα ηεο πφιεο, εγψξ. Ο ήιηνο αλέηεηιε επάλσ ζηε γε, φηαλ ν Λση κπήθε ζηε εγψξ.
Καη έβξεμε ν Κχξηνο επάλσ ζηα φδνκα θαη ηα Γφκνξξα ζεηάθη θαη θσηηά απφ ηνλ Κχξην
ηνπ νπξαλνχ θαη θαηέζηξεςε απηέο ηηο πφιεηο, θαη φια ηα πεξίρσξα, θαη φινπο ηνπο
θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ, θαη ηα θπηά ηήο γεο. Ώιι' ε γπλαίθα ηνπ, πίζσ απ' απηφλ, θαζψο
θνίηαμε νιφγπξα, έγηλε ζηήιε απφ αιάηη. Καη ν Ώβξαάκ, θαζψο ζεθψζεθε ελσξίο ην πξσί,
ήξζε ζηνλ ηφπν φπνπ είρε ζηαζεί κπξνζηά ζηνλ Κχξην θαη θνηηάδνληαο επάλσ ζηα φδνκα
θαη ηα Γφκνξξα, θη επάλσ ζε νιφθιεξε ηε γε ηήο πεξηρψξνπ, είδε, θαη λα, θαπλφο αλέβαηλε
απφ ηε γε, ζαλ θαπλφο απφ θακίλη. Έηζη, ινηπφλ, φηαλ ν Θεφο θαηέζηξεςε ηηο πφιεηο ηεο
πεξηρψξνπ, ζπκήζεθε ν Θεφο ηνλ Ώβξαάκ, θαη εμαπέζηεηιε ηνλ Λση απφ κέζα απφ ηελ
θαηαζηξνθή, φηαλ θαηέζηξεθε ηηο πφιεηο, ζηηο νπνίεο θαηνηθνχζε ν Λση. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
Παξνηκίεο 2:61-22 , 3:1-4
Γηα λα ζε ειεπζεξψλεη απφ κηα μέλε γπλαίθα, απφ γπλαίθα αιιφηξηα, πνπ θνιαθεχεη
κε ηα ιφγηα ηεο, ε νπνία εγθαηέιεηςε ηνλ επηζηήζην ηεο ληφηεο ηεο, θαη ιεζκφλεζε ηε
δηαζήθε ηνχ Θενχ ηεο επεηδή, ην ζπίηη ηεο θαηεβάδεη ζηνλ ζάλαην, θαη ηα βήκαηά ηεο ζηνπο
λεθξνχο φινη φζνη κπαίλνπλ κέζα ζ' απηή δελ γπξίδνπλ πίζσ νχηε μαλαπαίξλνπλ ηνχο
δξφκνπο ηήο δσήο γηα λα πεξπαηάο ζηνλ δξφκν ησλ αγαζψλ, θαη λα θπιάηηεηο ηα κνλνπάηηα
ησλ δηθαίσλ. Βπεηδή, νη επζείο ζα θαηνηθήζνπλ ηε γε, θαη νη ηέιεηνη ζα ελαπνκείλνπλ ζ'
απηή. Βλψ νη αζεβείο ζα εθθνπνχλ απφ ηε γε, θαη νη παξάλνκνη ζα μεξηδσζνχλ απ' απηή. Γηε
κνπ, κε ιεζκνλείο ηνπο λφκνπο κνπ, θαη ε θαξδηά ζνπ αο ηεξεί ηηο εληνιέο κνπ επεηδή, ζα
ζνπ πξνζζέζνπλ καθξφηεηα εκεξψλ, θαη ρξφληα δσήο, θαη εηξήλε. Έιενο θαη αιήζεηα αο κε
ζε εγθαηαιείπνπλ λα δέζ' ηεο γχξσ απ' ηνλ ιαηκφ ζνπ ράξαμέ ηεο ζηελ πιάθα ηήο θαξδηάο
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ζνπ έηζη ζα βξεηο ράξε θαη εχλνηα κπξνζηά ζηνλ Θεφ θαη ζηνπο αλζξψπνπο. Αφμα ζηελ

αγία Σξηάδα ακήλ.
Ζζαταο 11:10-16 , 12:1-2
Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε, πξνο ηε ξίδα ηνπ Εεζζαί, ε νπνία ζα ζηέθεηαη ζεκαία
ησλ ιαψλ, ζ' απηφλ ζα πξνζηξέμνπλ ηα έζλε, θαη ε αλάπαπζή ηνπ ζα είλαη δφμα. Καη θαηά
ηελ εκέξα εθείλε ν Κχξηνο ζα βάιεη ην ρέξη ηνπ πάιη, κηα δεχηεξε θνξά, γηα λα αλαιάβεη ην
ππφινηπν ηνπ ιανχ ηνπ, πνπ ζα κείλεη, απφ ηελ Ώζζπξία, θαη απφ ηελ Ώίγππην, θαη απφ ηελ
Παζξψο, θαη απφ ηελ Ώηζηνπία, θαη απφ ην Βιάκ, θαη απφ ηε ελαάξ, θαη απφ ηελ Ώηκάζ, θαη
απφ ηα λεζηά ηεο ζάιαζζαο. Καη ζα πςψζεη ζεκαία ζηα έζλε, θαη ζα ζπγθεληξψζεη ηνχο
απνξξηκκέλνπο ηνχ Εζξαήι, θαη ζα ζπλαζξνίζεη ηνχο δηαζθνξπηζκέλνπο ηνχ Ενχδα απφ ηηο
ηέζζεξηο γσλίεο ηήο γεο. Καη ν θζφλνο ηνχ Βθξατκ ζα αθαηξεζεί, θη απηνί πνπ ερζξεχνληαη
ηνλ Ενχδα ζα απνθνπνχλ ν Βθξατκ δελ ζα θζνλεί ηνλ Ενχδα, θαη ν Ενχδαο δελ ζα ζιίβεη ηνλ
Βθξατκ. Ώιιά, ζα νξκήζνπλ ελαληίνλ ησλ νξίσλ ησλ Φηιηζηαίσλ πξνο ηε δχζε ζα
ιεειαηήζνπλ θαη ηνπο γηνπο ηήο αλαηνιήο, φινπο καδί ζα βάινπλ ην ρέξη ηνπο επάλσ ζηνλ
Βδψκ θαη ηνλ Μσάβ θαη νη γηνη ηνχ Ώκκψλ ζα ππνηαρζνχλ ζ' απηνχο. Καη ν Κχξηνο ζα
θαηαμεξάλεη ηε γιψζζα ηήο Ώηγππηηαθήο ζάιαζζαο θαη κε ηνλ βίαην απηφλ άλεκν ζα ζείζεη
ην ρέξη ηνπ επάλσ ζηνλ πνηακφ, θαη ζα ηνλ παηάμεη ζε επηά ξεχκαηα, θαη ζα θάλεη λα
δηαβαίλνπλ κε ππνδήκαηα. Καη ζα είλαη έλαο πιαηχο δξφκνο ζην ππφινηπν ηνπ ιανχ ηνπ, ην
νπνίν ζα κείλεη, απφ ηελ Ώζζπξία φπσο ήηαλ ζηνλ Εζξαήι, θαηά ηελ εκέξα πνπ αλέβεθε
απφ ηελ Ώίγππην. Αέζηε, ν Θεφο είλαη ε ζσηεξία κνπ ζα έρσ ζάξξνο, θαη δελ ζα θνβάκαη
επεηδή, ν Κχξηνο ν Θεφο είλαη ε δχλακή κνπ, θαη ην ηξαγνχδη θαη ζηάζεθε ε ζσηεξία
κνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 9:11,12
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Φαικσδείηε ζηνλ Κχξην, πνπ θαηνηθεί ζηε ηψλ αλαγγείιαηε αλάκεζα ζηα έζλε ηα
θαηνξζψκαηά ηνπ. Βπεηδή, φηαλ θάλεη εθδήηεζε αηκάησλ, ηνπο ζπκάηαη δελ μερλάεη ηελ
θξαπγή απηψλ πνπ ηαιαηπσξνχληαη.
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Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 20:20-26
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη αθνχ παξαθχιαμαλ, έζηεηιαλ εγθάζεηνπο, πνπ ππνθξίλνληαλ φηη είλαη δίθαηνη,
κε ζθνπφ λα ηνλ πηάζνπλ απφ θάπνηνλ ιφγν, γηα λα ηνλ παξαδψζνπλ ζηελ αξρή, θαη ζηελ
εμνπζία ηνχ εγεκφλα. Καη ηνλ ξψηεζαλ, ιέγνληαο: Αάζθαιε, μέξνπκε φηη νξζά κηιάο θαη
δηδάζθεηο, θαη δελ βιέπεηο ζε πξφζσπν αλζξψπνπ, αιιά αιεζηλά δηδάζθεηο ηνλ δξφκν ηνχ
Θενχ. Βπηηξέπεηαη ζε καο λα δψζνπκε θφξν ζηνλ Καίζαξα ή φρη; Καη θαηαιαβαίλνληαο ηελ
παλνπξγία ηνπο, είπε ζ' απηνχο: Γηαηί κε πεηξάδεηε; Αείμηε κνπ έλα δελάξην ηίλνο έρεη ηελ
εηθφλα θαη ηελ επηγξαθή; Καη εθείλνη, απνθξηλφκελνη, είπαλ: Σνπ Καίζαξα. Καη εθείλνο είπε
ζ' απηνχο: Ώπνδψζηε, ινηπφλ, ζηνλ Καίζαξα εθείλα πνπ αλήθνπλ ζηνλ Καίζαξα, θαη ζηνλ
Θεφ εθείλα πνπ αλήθνπλ ζηνλ Θεφ. Καη, εμαηηίαο θάπνηνπ ιφγνπ, δελ κπφξεζαλ λα ηνλ
πηάζνπλ κπξνζηά ζηνλ ιαφ θαη ζαπκάδνληαο γηα ηελ απάληεζή ηνπ, ζηψπεζαλ.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 4:6-11
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
εηλαη καδί καο ακήλ.
πσο ιέεη θαη ν Ααβίδ ηνλ καθαξηζκφ ηνχ αλζξψπνπ, ζηνλ νπνίν ν Θεφο ινγαξηάδεη
δηθαηνζχλε ρσξίο έξγα: «Μαθάξηνη είλαη εθείλνη, ησλ νπνίσλ ζπγρσξήζεθαλ νη αλνκίεο, θαη
ησλ νπνίσλ ζθεπάζηεθαλ νη ακαξηίεο. Μαθάξηνο ν άλζξσπνο ζηνλ νπνίν ν Κχξηνο δελ ζα
ηνπ ινγαξηάζεη ακαξηία». Ώπηφο ν καθαξηζκφο, ινηπφλ, γίλεηαη γη' απηνχο πνπ έρνπλ ηελ
πεξηηνκή ή θαη γη' απηνχο πνπ δελ έρνπλ ηελ πεξηηνκή; Βπεηδή, ιέκε φηη ε πίζηε
ινγαξηάζηεθε ζηνλ Ώβξαάκ γηα δηθαηνζχλε. Πψο, ινηπφλ, ηνπ ινγαξηάζηεθε; ηαλ ήηαλ κε
ηελ πεξηηνκή ή κε ηελ αθξνβπζηία; ρη κε ηελ πεξηηνκή, αιιά κε ηελ αθξνβπζηία. Καη πήξε
ην ζεκάδη ηήο πεξηηνκήο, σο ζθξαγίδα ηήο δηθαηνζχλεο, πνπ πξνήιζε απφ ηελ πίζηε, απηήο
πνπ είρε, θαζψο βξηζθφηαλ κε ηελ αθξνβπζηία γηα λα είλαη απηφο παηέξαο φισλ εθείλσλ πνπ
πηζηεχνπλ, ελψ βξίζθνληαη κε ηελ αθξνβπζηία, ψζηε λα ινγαξηαζηεί θαη ζ' απηνχο ε
δηθαηνζχλε. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε καο παηέξεο θαη αδέξθηα ακήλ.
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Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 4:1-10
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ πνχ πξνέξρνληαη νη πφιεκνη θαη νη δηακάρεο αλάκεζά ζαο; ρη απφ εδψ, απφ ηηο
εδνλέο ζαο, νη νπνίεο αληηκάρνληαη κέζα ζηα κέιε ζαο; Βπηζπκείηε, θαη δελ έρεηε θνλεχεηε
θαη θζνλείηε, θαη δελ κπνξείηε λα επηηχρεηε κάρεζηε θαη πνιεκάηε, αιιά δελ έρεηε, επεηδή
δελ δεηάηε. Γεηάηε, θαη δελ παίξλεηε, επεηδή δεηάηε κε θαθή πξφζεζε, γηα λα δαπαλήζεηε
ζηηο εδνλέο ζαο. Μνηρνί θαη κνηραιίδεο, δελ μέξεηε φηη ε θηιία ηνχ θφζκνπ είλαη έρζξα πξνο
ηνλ Θεφ; πνηνο, ινηπφλ, ζειήζεη λα είλαη θίινο ηνχ θφζκνπ, γίλεηαη ερζξφο ηνχ Θενχ. Ή
λνκίδεηε φηη κάηαηα ιέεη ε γξαθή: Πξνο θζφλνλ επηπνζεί ην πλεχκα, πνπ θαηνίθεζε κέζα
ζαο; Ώιιά, κεγαιχηεξε ράξε δίλεη ν Θεφο, γη' απηφ ιέεη: «Ο Θεφο ζηνπο ππεξήθαλνπο
αληηηάζζεηαη, ζηνπο ηαπεηλνχο φκσο δίλεη ράξε». Τπνηαρζείηε, ινηπφλ, ζηνλ Θεφ
αληηζηαζείηε ζηνλ δηάβνιν, θαη ζα θχγεη απφ ζαο. Πιεζηάζεηε ζηνλ Θεφ, θαη ζα πιεζηάζεη
ζε ζαο. Καζαξίζηε ηα ρέξηα ζαο, ακαξησινί, θαη αγλίζηε ηηο θαξδηέο, δίγλσκνη.
Καθνπαζήζηε θαη πελζήζηε θαη θιάςηε ην γέιην ζαο αο κεηαζηξαθεί ζε πέλζνο, θαη ε ραξά
ζε θαηήθεηα. Σαπεηλσζείηε κπξνζηά ζηνλ Κχξην θαη ζα ζαο πςψζεη. Μελ αγαπάηε ηνλ

θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 28:1-6
Ώπφ ηηο Πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη φηαλ δηαζψζεθαλ, ηφηε γλψξηζαλ φηη ην λεζί νλνκάδεηαη Μειίηε. Οη δε
βάξβαξνη έδεημαλ ζε καο φρη ηελ ηπραία θηιαλζξσπία επεηδή, αθνχ άλαςαλ θσηηά, καο
ππνδέρζεθαλ φινπο εκάο, εμαηηίαο ηήο επηθείκελεο βξνρήο, θαη ηνπ ςχρνπο. Καη φηαλ ν
Παχινο, καδεχνληαο έλαλ ζσξφ απφ θξχγαλα, ηα έβαιε επάλσ ζηε θσηηά, κηα νρηά,
βγαίλνληαο ιφγσ ηήο ζεξκφηεηαο, θφιιεζε επάλσ ζην ρέξη ηνπ. Καη θαζψο νη βάξβαξνη
είδαλ ην ζεξίν λα είλαη θξεκαζκέλν απφ ην ρέξη ηνπ, έιεγαλ αλακεηαμχ ηνπο: ίγνπξα, ν
άλζξσπνο απηφο είλαη θνληάο, ν νπνίνο, παξφιν φηη δηαζψζεθε απφ ηε ζάιαζζα, ε ζεία δίθε
δελ ηνλ άθεζε λα δεη. Κη απηφο κελ απνηίλαμε ην ζεξίν ζηε θσηηά, θαη δελ έπαζε θαλέλα
θαθφ. Καη εθείλνη πεξίκελαλ φηη επξφθεηην λα πξεζηεί ή λα πέζεη μαθληθά θάησ λεθξφο
αθνχ, φκσο, πεξίκελαλ πνιιή ψξα, θαη έβιεπαλ φηη δελ ηνπ γηλφηαλ θαλέλα θαθφ,
αιιάδνληαο γλψκε, έιεγαλ φηη είλαη ζεφο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,

απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
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Φαικόο 9:7, 8
ηαζείηε κε θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Εσάλλε
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
κσο, ν Κχξηνο δηακέλεη ζηνλ αηψλα εηνίκαζε ηνλ ζξφλν ηνπ γηα θξίζε. Κη απηφο
ζα θξίλεη ηελ νηθνπκέλε κε δηθαηνζχλε.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 12:44-50
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα ακήλ.
Καη ν Εεζνχο έθξαμε θαη είπε: Ώπηφο πνπ πηζηεχεη ζε κέλα, δελ πηζηεχεη ζε κέλα,
αιιά ζ' απηφλ πνπ κε απέζηεηιε θη απηφο πνπ ζσξεί εκέλα, ζσξεί απηφλ πνπ κε απέζηεηιε.
Βγψ θσο ήξζα ζηνλ θφζκν, γηα λα κε κείλεη κέζα ζην ζθνηάδη θαζέλαο πνπ πηζηεχεη ζε
κέλα. Καη αλ θάπνηνο αθνχζεη ηα ιφγηα κνπ, θαη δελ πηζηέςεη, εγψ δελ ηνλ θξίλσ επεηδή,
δελ ήξζα γηα λα θξίλσ ηνλ θφζκν, αιιά γηα λα ζψζσ ηνλ θφζκν. Βθείλνο πνπ αζεηεί εκέλα,
θαη δελ δέρεηαη ηα ιφγηα κνπ, έρεη απηφλ πνπ ηνλ θξίλεη ν ιφγνο πνπ κίιεζα, εθείλνο ζα ηνλ
θξίλεη θαηά ηελ έζραηε εκέξα. Βπεηδή, εγψ δελ κίιεζα απφ ηνλ εαπηφ κνπ, αιιά ν Παηέξαο
πνπ κε απέζηεηιε, απηφο κνπ έδσζε εληνιή, ηη λα πσ, θαη ηη λα κηιήζσ θαη μέξσ φηη ε
εληνιή ηνπ είλαη αηψληα δσή. ζα, ινηπφλ, εγψ κηιάσ, φπσο κνπ είπε ν Παηέξαο, έηζη
κηιάσ.
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ΖΜΔΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ

Γεπηεξνλόκηνλ 9:7-29 , 10:1-17
Να ζπκάζαη, κε ιεζκνλήζεηο πφζν παξφξγηζεο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ ζηελ έξεκν
απφ ηελ εκέξα πνπ βγήθαηε απφ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, κέρξηο φηνπ θηάζαηε ζε ηνχην ηνλ
ηφπν, πάληνηε ζηαζηάζαηε ελάληηα ζηνλ Κχξην. Καη ζην Υσξήβ παξνξγίζαηε ηνλ Κχξην,
θαη ν Κχξηνο ζχκσζε ελαληίνλ ζαο γηα λα ζαο εμνινζξεχζεη, φηαλ αλέβεθα ζην βνπλφ γηα
λα πάξσ ηηο πέηξηλεο πιάθεο, ηηο πιάθεο ηήο δηαζήθεο, ηελ νπνία ν Κχξηνο έθαλε ζε ζαο.
Σφηε έκεηλα ζην βνπλφ 40 εκέξεο θαη 40 λχρηεο ςσκί δελ έθαγα θαη λεξφ δελ ήπηα θαη ν
Κχξηνο κνπ έδσζε ηηο δχν πέηξηλεο πιάθεο, γξακκέλεο κε ην δάρηπιν ηνπ Θενχ θαη επάλσ ζ'
απηέο ήζαλ γξακκέλα φια ηα ιφγηα, πνπ ν Κχξηνο κίιεζε ζε ζαο επάλσ ζην βνπλφ απφ ην
κέζνλ ηήο θσηηάο, ηελ εκέξα ηήο ζχλαμεο. Καη ζην ηέινο ησλ 40 εκεξψλ θαη 40 λπρηψλ, ν
Κχξηνο κνπ έδσζε ηηο δχν πέηξηλεο πιάθεο, ηηο πιάθεο ηήο δηαζήθεο. Καη ν Κχξηνο κνπ
είπε: ήθσ, θαηέβα γξήγνξα απφ εδψ επεηδή, ν ιαφο ζνπ, πνπ έβγαιεο απφ ηελ Ώίγππην,
αλφκεζε παξεμέθιηλαλ γξήγνξα απφ ηνλ δξφκν, πνπ ηνπο πξφζηαμα έθαλαλ γηα ηνλ εαπηφ
ηνπο ρπηφ είδσιν. Ο Κχξηνο κνπ είπε, αθφκα, ηα εμήο: Βίδα απηφλ ηνλ ιαφ, θαη δεο, είλαη
ιαφο ζθιεξνηξάρεινο άθεζέ κε, λα ηνπο εμνινζξεχζσ, θαη λα εμαιείςσ ην φλνκά ηνπο
θάησ απφ ηνλ νπξαλφ θαη ζα ζε θάλσ έλα έζλνο δπλαηφηεξν θαη κεγαιχηεξν απ' απηνχο.
Καη επέζηξεςα, θαη θαηέβεθα απφ ην βνπλφ, (θαη ην βνπλφ θαηγφηαλ κε θσηηά), θαη νη δχν
πιάθεο ηήο δηαζήθεο ήζαλ ζηα δπν κνπ ρέξηα θαη είδα, θαη λα, είραηε ακαξηήζεη ελάληηα
ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζαο, θάλνληαο γηα ηνλ εαπηφ ζαο ρπηφ κνζράξη είραηε παξεθθιίλεη
γξήγνξα απφ ηνλ δξφκν, πνπ ζαο πξφζηαμε ν Κχξηνο θαη πηάλνληαο ηηο δχν πιάθεο, ηηο
έξξημα απφ ηα δπν κνπ ρέξηα, θαη ηηο ζχληξηςα κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο θαη έπεζα κπξνζηά
ζηνλ Κχξην, φπσο θαη πξνεγνχκελα, 40 εκέξεο θαη 40 λχρηεο ςσκί δελ έθαγα, θαη λεξφ δελ
ήπηα, εμαηηίαο φισλ ησλ ακαξηηψλ ζαο πνπ ακαξηήζαηε, πξάηηνληαο πνλεξά κπξνζηά ζηνλ
Κχξην, ψζηε λα ηνλ παξνξγίζεηε επεηδή, θνβήζεθα πνιχ εμαηηίαο ηνχ ζπκνχ θαη ηεο νξγήο,
κε ηελ νπνία ν Κχξηνο ήηαλ ζπκσκέλνο ελαληίνλ ζαο γηα λα ζαο εμνινζξεχζεη. Ώιι' ν
Κχξηνο κε εηζάθνπζε θη απηή ηε θνξά. Καη ν Κχξηνο ήηαλ ππεξβνιηθά ζπκσκέλνο ελάληηα
ζηνλ Ώαξψλ, γηα λα ηνλ εμνινζξεχζεη θαη δεήζεθα θαη γηα ηνλ Ώαξψλ εθείλν ηνλ θαηξφ.
Καη πήξα ηελ ακαξηία ζαο, ην κνζράξη πνπ θάλαηε, θαη ην θαηέθαςα ζε θσηηά, θαη ην
ζχληξηςα, θαη ην θαηαιέπηπλα κέρξηο φηνπ έγηλε ιεπηφ ζαλ ζθφλε θαη έξξημα ηε ζθφλε ηνπ
ζηνλ ρείκαξξν, πνπ θαηέβαηλε απφ ην βνπλφ. Καη ζηελ Σαβεξά, θαη ζηε Μαζζά, θαη ζηελ
Κηβξψζ-αηηααβά, παξνξγίζαηε ηνλ Κχξην. Καη φηαλ ν Κχξηνο ζαο έζηεηιε απφ ηελ Κάδεο145

βαξλή, ιέγνληαο: Ώλεβείηε θαη θιεξνλνκήζηε ηε γε, πνπ ζαο έδσζα, ηφηε εζείο ζηαζηάζαηε
ελάληηα ζηελ πξνζηαγή ηνχ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζαο, θαη δελ πηζηέςαηε ζ' απηφλ νχηε
εηζαθνχζαηε ηε θσλή ηνπ. Πάληνηε ζηαζηάζαηε ελάληηα ζηνλ Κχξην, απφ ηελ εκέξα πνπ
ζαο γλψξηζα., Καη έπεζα κπξνζηά ζηνλ Κχξην 40 εκέξεο θαη 40 λχρηεο, φπσο είρα
πξνζπέζεη θαη πξηλ επεηδή, ν Κχξηνο είπε λα ζαο εμνινζξεχζεη. Καη δεήζεθα ζηνλ Κχξην,
ιέγνληαο: Κχξηε Θεέ, κε εμνινζξεχζεηο ηνλ ιαφ ζνπ, θαη ηελ θιεξνλνκηά ζνπ, πνπ
ιχηξσζεο κε ηε κεγαινζχλε ζνπ, πνπ ηνλ έβγαιεο απφ ηελ Ώίγππην κε θξαηαηφ ρέξη
ζπκήζνπ ηνπο δνχινπο ζνπ, ηνλ Ώβξαάκ, ηνλ Εζαάθ, θαη ηνλ Εαθψβ κε επηβιέςεηο ζηε
ζθιεξφηεηα ηνπ ιανχ απηνχ νχηε ζηηο αζέβεηέο ηνπο νχηε ζηηο ακαξηίεο ηνπο κήπσο νη
θάηνηθνη ηεο γεο, απφ ηελ νπνία καο έβγαιεο, πνπλ: Βπεηδή ν Κχξηνο δελ κπνξνχζε λα ηνπο
βάιεη κέζα ζηε γε πνπ ηνπο ππνζρέζεθε, θαη επεηδή ηνπο κηζνχζε, ηνπο έβγαιε γηα λα ηνπο
θνλεχζεη ζηελ έξεκν αιι' απηνί είλαη ιαφο ζνπ, θαη θιεξνλνκηά ζνπ, πνπ ηνπο έβγαιεο κε
ηε κεγάιε ζνπ δχλακε, θαη κε ηνλ απισκέλν βξαρίνλά ζνπ. Καηα ηνλ θαηξφ εθείλν ν
Κχξηνο κνπ είπε: Κφςε γηα ηνλ εαπηφ ζνπ δχν πέηξηλεο πιάθεο, φπσο ηηο πξψηεο, θαη αλέβα
ζε κέλα ζην βνπλφ, θαη θάλε γηα ηνλ εαπηφ ζνπ κηα μχιηλε θηβσηφ. Κη εγψ ζα γξάςσ επάλσ
ζηηο πιάθεο ηα ιφγηα πνπ ήζαλ ζηηο πξψηεο πιάθεο, πνπ ζχληξηςεο, θαη ζα ηηο ελαπνζέζεηο
ζηελ θηβσηφ. Καη έθαλα κηα θηβσηφ απφ μχιν ζηηηίκ, θαη έθνςα δχν πέηξηλεο πιάθεο, φπσο
ηηο πξψηεο, θαη αλέβεθα ζην βνπλφ, έρνληαο ηηο δχν πιάθεο ζηα ρέξηα κνπ. Καη έγξαςε
επάλσ ζηηο πιάθεο, ζχκθσλα κε ηελ πξψηε γξαθή, ηηο δέθα εληνιέο, πνπ ν Κχξηνο κίιεζε
ζε ζαο ζην βνπλφ, απφ κέζα απφ ηε θσηηά, ηελ εκέξα ηήο ζχλαμεο θαη ν Κχξηνο κνπ ηηο
έδσζε. Καη επηζηξέθνληαο θαηέβεθα απφ ην βνπλφ, θαη ελαπέζεζα ηηο πιάθεο ζηελ θηβσηφ,
πνπ είρα θάλεη θαη είλαη εθεί, θαζψο ν Κχξηνο κε πξφζηαμε. Καη νη γηνη Εζξαήι ζεθψζεθαλ
απφ ηε ΐεξψζ-βελέ-ηαθάλ πξνο ηε Μνζεξά. Βθεί πέζαλε ν Ώαξψλ, θαη εθεί ζάθηεθε θαη
ηεξάηεπζε ν Βιεάδαξ, ν γηνο ηνπ, ζηε ζέζε ηνπ. Ώπφ εθεί ζεθψζεθαλ πξνο ηε Γαδγάδ, θαη
απφ ηε Γαδγάδ πξνο ηελ Ενηβαζά, γε κε πνηάκηα λεξψλ. Καηά ηνλ θαηξφ εθείλν, ν Κχξηνο
μερψξηζε ηε θπιή ηνχ Λεπί, γηα λα βαζηάδεη ηελ θηβσηφ ηήο δηαζήθεο ηνχ Κπξίνπ, λα
παξαζηέθεηαη κπξνζηά ζηνλ Κχξην, γηα λα ηνλ ππεξεηεί, θαη λα επινγεί ζην φλνκά ηνπ,
κέρξη ηνχηε ηελ εκέξα. Γη' απηφ, νη Λεπίηεο δελ έρνπλ κεξίδην ή θιεξνλνκηά αλάκεζα ζηα
αδέιθηα ηνπο ν Κχξηνο είλαη ε θιεξνλνκηά ηνπο, φπσο ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ηνπο
ππνζρέζεθε. Κη εγψ ζηάζεθα επάλσ ζην βνπλφ, φπσο θαη πξηλ, 40 εκέξεο θαη 40 λχρηεο θαη
ν Κχξηνο κε εηζάθνπζε θη απηή ηε θνξά, θαη ν Κχξηνο δελ ζέιεζε λα ζε εμνινζξεχζεη. Καη
ν Κχξηνο κνπ είπε: ήθσ, λα πξνπνξεχεζαη ηνπ ιανχ, γηα λα κπνπλ θαη λα θιεξνλνκήζνπλ
ηε γε, πνπ νξθίζηεθα ζηνπο παηέξεο ηνπο λα δψζσ ζ' απηνχο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
Βαζηιέσλ Α’ 23:26-29 , 24:1-22
Καη ν κελ ανχι πνξεπφηαλ θαηά ηνχην ην κέξνο ηνχ βνπλνχ, ν Ααβίδ φκσο θαη νη
άλδξεο ηνπ θαη' εθείλν ην κέξνο ηνχ βνπλνχ θαη ν Ααβίδ βηάζηεθε λα θχγεη κπξνζηά απφ
ηνλ ανχι φκσο, ν ανχι θαη νη άλδξεο ηνπ πεξηθχθισζαλ ηνλ Ααβίδ θαη ηνπο άλδξεο ηνπ,
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γηα λα ηνπο πηάζνπλ. Ήξζε δε έλαο κελπηήο ζηνλ ανχι, ιέγνληαο: ΐηάζνπ, θαη έια, επεηδή
νη Φηιηζηαίνη έθαλαλ επηδξνκή ζηε γε. Καη ν ανχι γχξηζε πίζσ απφ ην λα θαηαδηψθεη ηνλ
Ααβίδ, θαη πήγε ζε ζπλάληεζε ησλ Φηιηζηαίσλ γη' απηφ, νλφκαζαλ εθείλν ηνλ ηφπν, ειάακκαιεθψζ. Ώλέβεθε δε ν Ααβίδ απφ εθεί θαη θάζεζε ζηνπο νρπξσκέλνπο ηφπνπο ηήο Βλγαδδί. Καη αθνχ ν ανχι γχξηζε απφ ην λα θπλεγάεη πίζσ απφ ηνπο Φηιηζηαίνπο, ηνπ
αλήγγεηιαλ, ιέγνληαο: Αεο, ν Ααβίδ είλαη ζηελ έξεκν Βλ-γαδδί. Σφηε, ν ανχι πήξε 3.000
εθιεθηνχο άλδξεο, απφ φιν ηνλ Εζξαήι, θαη πήγε ζην λα αλαδεηάεη ηνλ Ααβίδ θαη ηνπο
άλδξεο ηνπ επάλσ ζηνπο βξάρνπο ησλ άγξησλ θαηζηθηψλ. Καη ήξζε ζηηο κάλδξεο ησλ
πξνβάησλ επάλσ ζηνλ δξφκν, φπνπ ήηαλ ην ζπήιαην θαη ν ανχι κπήθε γηα λα ζθεπάζεη ηα
πφδηα ηνπ θαη ν Ααβίδ θαη νη άλδξεο ηνπ θάζνληαλ ζην εζψηεξν κέξνο ηνχ ζπειαίνπ. Καη νη
άλδξεο ηνχ Ααβίδ ηνχ είπαλ: Να, ε εκέξα, γηα ηελ νπνία ν Κχξηνο κίιεζε ζε ζέλα,
ιέγνληαο: Αεο, εγψ ζα παξαδψζσ ηνλ ερζξφ ζνπ ζην ρέξη ζνπ, θαη ζα θάλεηο ζ' απηφλ φπσο
ζνπ θαλεί θαιφ. Σφηε, ν Ααβίδ ζεθψζεθε, θαη έθνςε θξπθά ην θξάζπεδν απφ ην επαλσθφξη
ηνχ ανχι. Καη χζηεξα απ' απηά, ε θαξδηά ηνχ Ααβίδ ηνλ ρηχπεζε, επεηδή είρε θφςεη ην
θξάζπεδν ηνπ ανχι. Καη ζηνπο άλδξεο ηνπ είπε: Με γέλνηην ζε κέλα απφ ηνλ Κχξην, λα
θάλσ απηφ ην πξάγκα ζηνλ Κχξηφ κνπ, ηνλ ρξηζκέλν ηνχ Κπξίνπ, λα βάισ ην ρέξη κνπ
επάλσ ηνπ επεηδή, είλαη ρξηζκέλνο ηνχ Κπξίνπ. Καη ν Ααβίδ εκπφδηζε κ' απηά ηα ιφγηα ηνχο
άλδξεο ηνπ, θαη δελ ηνπο άθεζε λα ζεθσζνχλ ελάληηα ζηνλ ανχι. Καη αθνχ ζεθψζεθε ν
ανχι απφ ην ζπήιαην, πήγε ζηνλ δξφκν ηνπ. Καη χζηεξα απ' απηά, αθνχ ν Ααβίδ
ζεθψζεθε, βγήθε απφ ην ζπήιαην, θαη θψλαμε δπλαηά πίζσ απφ ηνλ ανχι, ιέγνληαο:
Κχξηέ κνπ, βαζηιηά. Καη φηαλ θνίηαμε πίζσ ηνπ, ν Ααβίδ έζθπςε κε ην πξφζσπφ ηνπ ζηε γε,
θαη ηνλ πξνζθχλεζε. Καη ν Ααβίδ είπε ζηνλ ανχι: Γηαηί αθνχο ηα ιφγηα αλζξψπσλ πνπ
ιέλε: Αεο, ν Ααβίδ δεηάεη ην θαθφ ζνπ; Αεο, απηή ηελ εκέξα είδαλ ηα κάηηα ζνπ κε πνηνλ
ηξφπν ν Κχξηνο ζε παξέδσζε ζήκεξα ζην ρέξη κνπ, ζην ζπήιαην θαη κεξηθνί είπαλ λα ζε
ζαλαηψζσ φκσο, ην κάηη κνπ ζε ιππήζεθε θαη είπα: Αελ ζα βάισ ην ρέξη κνπ ελάληηα ζηνλ
Κχξηφ κνπ επεηδή, είλαη ρξηζκέλνο ηνχ Κπξίνπ. Αεο, αθφκα, παηέξα κνπ, δεο κάιηζηα ην
θξάζπεδν απφ ην επαλσθφξη ζνπ ζην ρέξη κνπ επεηδή, απφ ην γεγνλφο φηη έθνςα ην
θξάζπεδν απφ ην επαλσθφξη ζνπ θαη δελ ζε ζαλάησζα, γλψξηζε θαη δεο φηη δελ ππάξρεη
θαθία νχηε παξάβαζε ζην ρέξη κνπ, θαη δελ ακάξηεζα ελαληίνλ ζνπ εζχ, φκσο, θπλεγάο ηε
δσή κνπ γηα λα ηελ αθαηξέζεηο. Ώο θξίλεη ν Κχξηνο αλάκεζα ζε κέλα θαη ζε ζέλα, θαη αο κε
εθδηθήζεη ν Κχξηνο απφ ζέλα ην ρέξη κνπ, φκσο, δελ ζα είλαη επάλσ ζνπ θαζψο ε παξνηκία
ησλ αξραίσλ ιέεη: Ώπφ αλφκνπο βγαίλεη αλνκία γη' απηφ, ην ρέξη κνπ δελ ζα είλαη επάλσ
ζνπ. Πίζσ απφ πνηνλ βγήθε ν βαζηιηάο ηνχ Εζξαήι; Πίζσ απφ πνηνλ ηξέρεηο εζχ; Πίζσ απφ
έλαλ λεθξσκέλν ζθχιν, πίζσ απφ έλαλ ςχιιν. Ο Κχξηνο, ινηπφλ, αο είλαη δηθαζηήο, θαη αο
θξίλεη αλάκεζα ζε κέλα θαη ζε ζέλα θη αο δεη, θη αο δηθάζεη ηε δίθε κνπ, θαη αο κε
ειεπζεξψζεη απφ ην ρέξη ζνπ. Καη αθνχ ν Ααβίδ ηειείσζε κηιψληαο πξνο ηνλ ανχι απηά
ηα ιφγηα, ν ανχι είπε: Δ θσλή ζνπ είλαη απηή, παηδί κνπ Ααβίδ; Καη ν ανχι ζήθσζε ηε
θσλή ηνπ θαη έθιαςε. Καη είπε ζηνλ Ααβίδ: Βίζαη δηθαηφηεξνο απφ κέλα επεηδή, εζχ κνπ
αληαπέδσζεο θαιφ, ελψ εγψ ζνπ αληαπέδσζα θαθφ. Κη εζχ έδεημεο ζήκεξα κε πφζε
αγαζφηεηα κνπ θέξζεθεο επεηδή, ελψ ν Κχξηνο κε απέθιεηζε ζηα ρέξηα ζνπ, εζχ δελ κε
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ζαλάησζεο. Καη, πνηνο, βξίζθνληαο ηνλ ερζξφ ηνπ, ζα ηνλ άθελε λα πάεη ζηνλ δξφκν ηνπ
αβιαβψο; Ο Κχξηνο, ινηπφλ, λα ζνπ αληαπνδψζεη θαιφ, γηα εθείλν πνπ έθαλεο ζε κέλα
ζήκεξα. Καη ηψξα, δεο, εγψ γλσξίδσ φηη ζίγνπξα ζα βαζηιεχζεηο, θαη ε βαζηιεία ηνχ
Εζξαήι ζην ρέξη ζνπ ζα ζηεξεσζεί. Σψξα, ινηπφλ, νξθίζνπ ζε κέλα ζηνλ Κχξην, φηη δελ ζα
εμνινζξεχζεηο ην ζπέξκα κνπ χζηεξα απφ κέλα, θαη φηη δελ ζα αθαλίζεηο ην φλνκά κνπ απφ
ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηέξα κνπ. Καη ν Ααβίδ νξθίζηεθε ζηνλ ανχι. Καη ν ανχι
αλαρψξεζε ζην ζπίηη ηνπ θαη ν Ααβίδ θαη νη άλδξεο ηνπ αλέβεθαλ ζην νρχξσκα. Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Ζζαΐαο 13:2-23
εθψζηε ζεκαία επάλσ ζην ςειφ βνπλφ, πςψζηε πξνο απηνχο ηε θσλή, θηλήζηε ην
ρέξη γηα λα κπνπλ κέζα ζηηο πχιεο ησλ αξρφλησλ. Βγψ πξφζηαμα ηνπο δηνξηζκέλνπο κνπ,
κάιηζηα θψλαμα ηνπο δπλαηνχο κνπ, γηα λα εθηειέζνπλ ηνλ ζπκφ κνπ, απηνχο πνπ ραίξνπλ
ζηε δφμα κνπ. Φσλή πιήζνπο επάλσ ζηα βνπλά ζαλ κεγάινπ ιανχ ζνξπβψδεο θσλή ησλ
ζπγθεληξσκέλσλ βαζηιείσλ ησλ εζλψλ ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ επηζθέπηεηαη ηνλ ζηξαηφ
ηήο κάρεο. Έξρνληαη απφ καθξηλή γε, απφ ηα πέξαηα ηνπ νπξαλνχ, ν Κχξηνο θαη ηα φπια
ηήο αγαλάθηεζήο ηνπ, γηα λα αθαλίζνπλ νιφθιεξε ηε γε. Οινιχδεηε, επεηδή ε εκέξα ηνπ
Κπξίνπ πιεζίαζε ζάξζεη ζαλ φιεζξνο απφ ηνλ Παληνδχλακν. Γη' απηφ, φια ηα ρέξηα ζα
παξαιχζνπλ, θαη θάζε θαξδηά αλζξψπνπ ζα δηαιπζεί. Καη ζα ηξνκάμνπλ πφλνη θαη ζιίςεηο
ζα ηνπο θαηαθπξηεχζνπλ ζα είλαη κέζα ζε πφλν, ζαλ απηή πνπ γελλάεη· ζα κείλνπλ
εθζηαηηθνί ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ ηα πξφζσπά ηνπο ζα είλαη θινγηζκέλα. Αέζηε, ε εκέξα
ηνχ Κπξίνπ έξρεηαη, ζθιεξή, θαη γεκάηε απφ ζπκφ θαη θινγεξή νξγή, γηα λα θάλεη ηε γε
έξεκε, θαη ζα εμαιείςεη απ' απηή ηνπο ακαξησινχο ηεο. Βπεηδή, ηα αζηέξηα ηνχ νπξαλνχ
θαη νη αζηεξηζκνί ηνπ δελ ζα δψζνπλ ην θσο ηνπο ν ήιηνο ζα ζθνηεηληάζεη ζηελ αλαηνιή
ηνπ, θαη ην θεγγάξη δελ ζα εθπέκςεη ην θσο ηνπ. Καη ζα παηδεχζσ ηνλ θφζκν γηα ηελ θαθία
ηνπ, θαη ηνπο αζεβείο γηα ηελ αλνκία ηνπο θαη ζα ζηακαηήζσ ηνλ θνκπαζκφ ησλ
ππεξήθαλσλ, θαη ζα ηαπεηλψζσ ηελ πςεινθξνζχλε ησλ θνβεξψλ. Θα θάλσ έλαλ άλζξσπν
πεξηζζφηεξν πνιχηηκνλ απφ θαζαξφ ρξπζάθη κάιηζηα, έλαλ άλζξσπν πεξηζζφηεξν απφ ην
ρξπζάθη ηνχ Οθείξ. Γη' απηφ, ζα ηαξάμσ ηνχο νπξαλνχο, θαη ε γε ζα ζεηζηεί απφ ηνλ ηφπν
ηεο, ζηνλ ζπκφ ηνχ Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ, θαη θαηά ηελ εκέξα ηήο θινγεξήο νξγήο ηνπ.

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Ηώβ 15:1-35
Σφηε, ν Βιηθάο ν Θαηκαλίηεο απάληεζε, θαη είπε: Έπξεπε έλαο ζνθφο λα πξνθέξεη
κάηαηνπο ζηνραζκνχο, θαη λα γεκίδεη ηελ θνηιηά ηνπ κε αλαηνιηθφ άλεκν; Έπξεπε λα
θηινληθεί κε κάηαηα ιφγηα, θαη αλσθειείο νκηιίεο; ΐέβαηα, εζχ απνξξίπηεηο ηνλ θφβν, θαη
απνθιείεηο ηε δέεζε κπξνζηά ζηνλ Θεφ. Βπεηδή, ην ζηφκα ζνπ απνδεηθλχεη ηελ αλνκία ζνπ,
θαη δηάιεμεο ηε γιψζζα ησλ παλνχξγσλ. Σν ζηφκα ζνπ ζε θαηαδηθάδεη, θαη φρη εγψ θαη ηα
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ρείιε ζνπ θαηακαξηπξνχλ ελαληίνλ ζνπ. Μήπσο είζαη ν πξψηνο άλζξσπνο πνπ γελλήζεθεο;
Ή, πιάζηεθεο πξηλ απφ ηα βνπλά; Μήπσο άθνπζεο ηηο βνπιέο ηνχ Θενχ; Καη εμάληιεζεο
ζηνλ εαπηφ ζνπ ηε ζνθία; Ση μέξεηο, θαη δελ μέξνπκε; Ση αληηιακβάλεζαη θη εκείο δελ
αληηιακβαλφκαζηε; Καη κεηαμχ καο ππάξρνπλ ειηθησκέλνη, κε γθξίδα καιιηά, θαη γέξνληεο,
γεξνληφηεξνη απφ ηνλ παηέξα ζνπ. Οη παξεγνξίεο ηνχ Θενχ θαίλνληαη ζε ζέλα κηθξφ
πξάγκα; Ή, έρεηο θάηη θξπκκέλν κέζα ζνπ; Γηαηί ζε απνπιαλάεη ε θαξδηά ζνπ; Καη γηαηί
παξαθέξνληαη ηα κάηηα ζνπ, ψζηε ζηξέθεηο ην πλεχκα ζνπ ελάληηα ζηνλ Θεφ, θαη αθήλεηο
λα βγαίλνπλ ηέηνηα ιφγηα απφ ην ζηφκα ζνπ; Ση είλαη ν άλζξσπνο ψζηε λα είλαη θαζαξφο;
Καη ν γελλεκέλνο απφ γπλαίθα, ψζηε λα είλαη δίθαηνο; Αεο, ζηνπο δηθνχο ηνπ αγίνπο δελ
εκπηζηεχεηαη θαη νη νπξαλνί δελ είλαη θαζαξνί ζηα κάηηα ηνπ πφζν πεξηζζφηεξν βδειπξφο θη
αθάζαξηνο είλαη ν άλζξσπνο, πνπ πίλεη ηελ αλνκία ζαλ λεξφ; Θα ζε δηδάμσ εγψ άθνπζέ κε
απηφ βέβαηα είδα, θαη ζα ην θαλεξψζσ, ην νπνίν νη ζνθνί αλήγγεηιαλ απφ ηνπο παηέξεο
ηνπο, θαη δελ ην έθξπςαλ ζηνπο νπνίνπο κφλνπο δφζεθε ε γε, θαη μέλνο δελ πέξαζε αλάκεζά
ηνπο. Ο αζεβήο βαζαλίδεηαη φιεο ηηο εκέξεο, θαη ρξφληα κεηξεκέλα είλαη θπιαγκέλα γηα ηνλ
ηχξαλλν. Έλαο ήρνο θφβνπ είλαη ζηα απηηά ηνπ κέζα ζε θαηξφ εηξήλεο ζάξζεη επάλσ ηνπ ν
εμνινζξεπηήο. Αελ πηζηεχεη φηη ζα επηζηξέςεη απφ ην ζθνηάδη, θαη πεξηκέλεη ηε κάραηξα.
Πεξηπιαληέηαη γηα ςσκί, θαη πνχ; Ξέξεη φηη ε εκέξα ηνχ ζθνηαδηνχ είλαη θνληά ηνπ, έηνηκε.
Θιίςε θαη ζηελνρψξηα ζα ηνλ θαηαπιήηηνπλ ζα ππεξηζρχζνπλ ελαληίνλ ηνπ, ζαλ βαζηιηάο
παξαζθεπαζκέλνο ζε κάρε επεηδή, άπισζε ην ρέξη ηνπ ελάληηα ζηνλ Θεφ, θαη αιαδνλεχηεθε
ελάληηα ζηνλ Παληνδχλακν φξκεζε ελαληίνλ ηνπ κε ππεξήθαλνλ ηξάρειν, κε ηελ
ππθλσκέλε ξάρε ησλ αζπίδσλ ηνπ επεηδή, ζθέπαζε ην πξφζσπφ ηνπ κε ην πάρνο ηνπ, θαη
ππεξπάρπλε ηα πιεπξά ηνπ. Καη θαηνίθεζε ζε έξεκεο πφιεηο, ζε αθαηνίθεηα ζπίηηα, έηνηκα
γηα ζσξνχο. Αελ ζα πινπηήζεη νχηε ζα δηακέλνπλ ηα ππάξρνληά ηνπ, νχηε ε αθζνλία ηνπο
ζα επεθηαζεί επάλσ ζηε γε. Αελ ζα ρσξηζηεί απφ ην ζθνηάδη θιφγα ζα μεξάλεη ηνπο
βιαζηνχο ηνπ, θαη κε ηελ πλνή ηνχ ζηφκαηφο ηνπ ζα απέιζεη. Ο απαηεκέλνο αο κε πηζηεχεη
ζηε καηαηφηεηα, επεηδή ε ακνηβή ηνπ ζα είλαη καηαηφηεηα. Θα θζαξεί πξηλ απφ ηνλ θαηξφ
ηνπ, θαη ν θιάδνο ηνπ δελ ζα πξαζηλίζεη. Θα απνβάιεη ην άγνπξν ζηαθχιη ηνπ φπσο ε
άκπεινο, θαη ζα ξίμεη ην άλζνο ηνπ φπσο ην ειηφδεληξν. Βπεηδή, ε ζχλαμε ησλ ππνθξηηψλ
ζα εξεκσζεί, θαη θσηηά ζα θαηαθάεη ηηο ζθελέο ηήο δσξνιεςίαο. πιιακβάλνπλ πνλεξία,
θαη γελλνχλ καηαηφηεηα, θαη ε θαξδηά ηνπο κεραλεχεηαη δφιν. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
νθία εηξάρ 2:1-24 , 3:1-4
Παηδί κνπ, εάλ πξνζέξρεζαη λα ππεξεηήζεο ηνλ Κχξην, εηνίκαζε ηνλ εαπηφλ ζνπ γηα
δηαθφξνπο δνθηκαζίαο. Να έρεηο επζεία θαη εηιηθξηλή ηελ θαξδία ζνπ. πιηζε ηνλ εαπηφ ζνπ
κε ππνκνλή θαη ζάξξνο θαη λα κε παξαζπξζείο καθξηά απφ ηνλ Κχξην ζε πεξίνδν
δπζθνιηψλ. Μέλε πξνζθνιιεκέλνο ζηνλ Θεφ, κελ απνκαθξπλζείο απφ απηφλ, γηα λα
δνμαζζείο θαη λα κεγαιπλζείο θαηφπηλ. Κάζε πεηξαζκφ θαη δχζθνιε πεξίζηαζε, πνπ ζα
εθζπάζεη επάλσ ζνπ, δέμνπ ηα κε ππνκνλή. ηηο κεηαπηψζεηο θαη ηηο ελαιιαγέο ησλ
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ζιίςεψλ ζνπ δείμε καθξνζπκία δηφηη, φπσο κε ηελ θσηηά θαζαξίδεηαη θαη γίλεηαη
ιακπξφηεξνο ν ρξπζφο, έηζη θαη νη άλζξσπνη γίλνληαη δεθηνί ελψπηνλ ηνπ Κπξίνπ δηα κέζνπ
ηεο θακίλνπ ησλ ζιίςεσλ. Βκπηζηεχζνπ ηνλ εαπηφ ζνπ ζηνλ Κχξην θαη απηφο ζα ζε
πξνζηαηεχζεη. Φξφληηζε λα είλαη εηιηθξηλείο θαη επζείο νη νδνί θαη νη ηξφπνη ηεο δσήο ζνπ
θαη ζηήξημε ζε Βθείλνλ ηηο ειπίδεο ζνπ. ζνη θνβείζζε ηνλ Κχξην,πεξηκέλεηε ηελ έθβαζε,
πνπ Βθείλνο ζα δψζεη, θαη κε παξεθθιίλεηε απφ ηνλ δξφκν ηνπ Κπξίνπ, γηα λα κε πέζεηε
θαη ζπληξηβήηε. ινη φζνη θνβνχληαη ηνλ Κχξην αο εκπηζηεπζνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε Βθείλνλ
θαη ε ακνηβή ηεο ππνκνλήο ηνπο δελ ζα ραζεί. Βζείο, πνπ θνβάζζε ηνλ Κχξην, λα έρεηε ηελ
ειπίδα, φηη ζα απνιαχζεηε ην έιεφο ηνπ, ηα αγαζά θαη ηελ αηψληα ραξά. Παξαηεξήζεηε ηηο
αξραίεο γεληέο ησλ αλζξψπσλ θαη δείηε, πνηφο απφ εθείλνπο, πνπ εκπηζηεχηεθαλ ηνλ εαπηφλ
ηνπο ζηνλ Κχξην, εληξνπηάζηεθε; Δ πνηφο έκεηλε αθιφλεηνο ζηνλ ζεβαζκφ πξνο απηφλ θαη
εγθαηειείθζε απφ Βθείλνλ; Δ πνηφο παξεθάιεζε ηνλ Κχξην θαη ν Κχξηνο ηνπ έδεημε
αδηαθνξία θαη εγθαηάιεηςε; Αηφηη ν Κχξηνο είλαη νηθηίξκνλαο θαη ειεήκνλαο, ζπγρσξεί ηηο
ακαξηίεο θαη ζψδεη ηνπο αλζξψπνπο ζε πεξίνδν ζιίςεσλ θαη πεηξαζκψλ. Ώιινίκνλν ζηηο
δεηιέο θαξδηέο,θαη ηα παξαιειπκέλα ρέξηα θαη ζηνλ ακαξησιφ,ν νπνίνο πξνζπαζεί λα
βαδίδεη δχν δξφκνπο, έλα ηνπ Θενχ θαη έλα ηνπ πνλεξνχ. Ώιινίκνλν ζηελ άηνλε θαη
παξαιειπκέλε θαξδηά, δηφηη δελ πηζηεχεη ζηνλ Θεφ. Βμαηηίαο δε ηεο απηζηίαο ηεο δελ ζα
ηεζεί ππφ ηελ ζθεπή θαη πξνζηαζία ηνπ Κπξίνπ. Ώιινίκνλν ζε ζαο, πνπ έρεηε ράζεη ηελ
ππνκνλή! Ση ζα θάκεηε, φηαλ ζαο επηζθεθζεί ν Κπξηνο κε δνθηκαζίεο θαη ζιίςεηο; Βθείλνη,
πνπ ζέβνληαη ηνλ Κχξην, δελ ζα δείμνπλ αλππαθνή ζηνπο ιφγνπο ηνπ. Οη δε αγαπψληεο
απηφλ ζα ηεξήζνπλ πηζηψο ηηο εληνιέο ηνπ. ζνη θνβνχληαη ηνλ Κχξην ζα δεηήζνπλ θαη ζα
βξνπλ ηελ θαισζχλε θαη ηηο
δσξεέο ηνπ. Βθείλνη δέ, πνπ ηνλ αγαπνχλ, ζα ρνξηάζνπλ κε
ην παξαπάλσ απφ ηελ κειέηε θαη εθαξκνγή ηνπ Ννκνπ ηνπ. Οη θνβνχκελνη ηνλ Κχξην αο
έρνπλ έηνηκεο ηηο θαξδηέο ηνπο γηα λα ππνζηνχλ πεηξαζκνχο. Καη ελψπηνλ ηνπ Κπξίνπ αο
ππνηάμνπλ θαη αο ηαπεηλψζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ιέγνληεο “Θα παξαδνζνχκε ζηα ρέξηα
ηνπ Κπξίνπ κάιινλ θαη φρη ζηα ρέξηα ησλ αλζξψπσλ. Αηφηη φζν κεγάιε θαη απξνζκέηξεηε
είλαη ε κεγαινπξέπεηά ηνπ, έηζη κέγα θαη απξνζκέηξεην είλαη ην έιεφο ηνπ”. Παηδηά κνπ,
αθνχζαηε εκέλα ηνλ παηέξα ζαο θαη πξάμαηε εθείλν, ην νπνίν εγψ ζαο ιέγσ, γηα λα βξείηε
ζσηεξία θαη ραξά. Αηφηη ν Κχξηνο δφμαζε θαη θαηέζηεζε ζεβαζηφ ηνλ παηέξα ζηα ηέθλα
ηνπ, ζηεξέσζε δε θαη ελίζρπζε ην θχξνο θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο κεηέξαο απέλαληη ζηα παηδηά
ηεο. Βθείλνο πνπ ηηκά ηνλ παηέξα ηνπ γηα θάκπνζεο απφ ηηο ακαξηίεο ηνπ εμηιεψλεηαη. Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 16:10,11
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
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Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή, δελ ζα εγθαηαιείςεηο ηελ ςπρή κνπ ζηνλ άδε, νχηε ζα αθήζεηο ηνλ ζηφ
ζνπ λα δεη θζνξά. Μνπ θαλέξσζεο ηνλ δξφκν ηεο δσήο.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 20:27-38
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη κεξηθνί απφ ηνπο αδδνπθαίνπο, νη νπνίνη αξλνχληαη φηη ππάξρεη αλάζηαζε,
θαζψο πιεζίαζαλ, ηνλ ξψηεζαλ, ιέγνληαο: Αάζθαιε, ν Μσπζήο έγξαςε ζε καο: Ώλ πεζάλεη
ν αδειθφο θάπνηνπ πνπ έρεη γπλαίθα, θη απηφο πεζάλεη άηεθλνο, ν αδειθφο ηνπ λα πάξεη ηε
γπλαίθα, θαη λα αλαζηήζεη απνγφλνπο ζηνλ αδειθφ ηνπ. Τπήξραλ, ινηπφλ, επηά αδειθνί θαη
ν πξψηνο παίξλνληαο κηα γπλαίθα, πέζαλε άηεθλνο. Καη ν δεχηεξνο πήξε ηε γπλαίθα, θη
απηφο πέζαλε άηεθλνο. Καη ηελ πήξε ν ηξίηνο ην ίδην κάιηζηα θαη νη επηά θαη δελ άθεζαλ
παηδηά, θαη πέζαλαλ. Καη χζηεξα απφ φινπο πέζαλε θαη ε γπλαίθα. Καηά ηελ αλάζηαζε,
ινηπφλ, ζε πνηνλ απ' απηνχο γίλεηαη γπλαίθα; Βπεηδή, ηελ είραλ πάξεη θαη νη επηά. Καη ν
Εεζνχο, απαληψληαο, είπε ζ' απηνχο: Οη γηνη ηνχηνπ ηνχ αηψλα λπκθεχνπλ θαη λπκθεχνληαη
ελψ απηνί πνπ θαηαμηψζεθαλ λα απνιαχζνπλ εθείλνλ ηνλ αηψλα, θαη ηελ αλάζηαζε απφ
ηνπο λεθξνχο, νχηε λπκθεχνπλ νχηε λπκθεχνληαη επεηδή, νχηε λα πεζάλνπλ πιένλ κπνξνχλ
δεδνκέλνπ φηη, είλαη ηζάγγεινη θαη είλαη γηνη ηνχ Θενχ, επεηδή είλαη γηνη ηήο αλάζηαζεο. Σν
φηη, φκσο, αλαζηαίλνληαη νη λεθξνί, ην θαλέξσζε θαη ν Μσπζήο ζην πεξηζηαηηθφ ηήο βάηνπ,
φηαλ ιέεη Κχξην ηνλ Θεφ ηνχ Ώβξαάκ θαη ηνλ Θεφ ηνχ Εζαάθ θαη ηνλ Θεφ ηνχ Εαθψβ. Καη ν
Θεφο δελ είλαη ησλ λεθξψλ, αιιά ησλ δσληαλψλ επεηδή, φινη ζ' απηφλ δνπλ.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Δβξαίνπο 11:1-8
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ββξαίνπο,ε επινγία ηνπ αο εηλαη
καδί καο ακήλ.
Βίλαη δε ε πίζηε, πεπνίζεζε γη' απηά πνπ ειπίδνληαη, βεβαίσζε γηα πξάγκαηα πνπ
δελ βιέπνληαη. Βπεηδή, κ' απηή απέθηεζαλ θαιή καξηπξία νη πξεζβχηεξνη. Αηακέζνπ ηήο
πίζηεο λννχκε φηη θηίζηεθαλ νη αηψλεο κε ηνλ ιφγν ηνχ Θενχ, ψζηε απηά πνπ βιέπνληαη δελ
έγηλαλ απφ εθείλα πνπ θαίλνληαη. Με πίζηε ν Άβει πξφζθεξε ζηνλ Θεφ θαιχηεξε ζπζία
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παξά ν Κάηλ, δηακέζνπ ηήο νπνίαο δφζεθε καξηπξία φηη ήηαλ δίθαηνο, επεηδή ν Θεφο έδσζε
καξηπξία γηα ηα δψξα ηνπ θαη κ' απηή, παξφιν πνπ πέζαλε, κηιάεη αθφκα. Με πίζηε
κεηαηέζεθε ν Βλψρ, γηα λα κε δεη ζάλαην, θαη δελ βξηζθφηαλ, γηα ηνλ ιφγν φηη, ηνλ κεηέζεζε
ν Θεφο επεηδή, πξηλ απφ ηε κεηάζεζή ηνπ, δφζεθε καξηπξία φηη επαξέζηεζε ηνλ Θεφ.
Υσξίο, κάιηζηα, πίζηε είλαη αδχλαηνλ θάπνηνο λα ηνλ επαξεζηήζεη επεηδή, απηφο πνπ
πξνζέξρεηαη ζηνλ Θεφ, πξέπεη λα πηζηέςεη, φηη είλαη, θαη γίλεηαη κηζζαπνδφηεο ζ' απηνχο
πνπ ηνλ εθδεηνχλ. Με πίζηε ν Νψε, αθνχ εηδνπνηήζεθε απφ ηνλ Θεφ γηα εθείλα πνπ αθφκα
δελ βιέπνληαλ, θνβήζεθε, θαη θαηαζθεχαζε κηα θηβσηφ γηα ζσηεξία ηήο νηθνγέλεηάο ηνπ
δηακέζνπ ηήο νπνίαο θαηέθξηλε ηνλ θφζκν, θαη έγηλε θιεξνλφκνο ηήο δηθαηνζχλεο δηακέζνπ
ηήο πίζηεο. Με πίζηε ν Ώβξαάκ ππάθνπζε, φηαλ ηνλ θαινχζε λα βγεη έμσ, ζηνλ ηφπν πνπ
επξφθεηην λα πάξεη γηα θιεξνλνκηά, θαη βγήθε έμσ, κε μέξνληαο πνχ πεγαίλεη. Δ ράξε ηνπ

Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε καο παηέξεο θαη αδέξθηα ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηνύδα 1:17-25
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ενχδα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώιιά, εζείο, αγαπεηνί, ζπκεζείηε ηα ιφγηα πνπ απφ πξηλ έρνπλ εηπσζεί απφ ηνπο
απνζηφινπο ηνχ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ, φηη, ζαο έιεγαλ πσο, «ζηνλ έζραην θαηξφ
ζάξζνπλ εκπαίθηεο, νη νπνίνη ζα πεξπαηνχλ ζχκθσλα κε ηηο αζεβείο επηζπκίεο ηνπο». Ώπηνί
είλαη εθείλνη πνπ απνρσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, είλαη άλζξσπνη δσψδεηο, νη νπνίνη Πλεχκα
δελ έρνπλ. Βζείο, φκσο, αγαπεηνί, ελψ ζα επνηθνδνκείηε ηνλ εαπηφ ζαο επάλσ ζηελ
αγηφηαηε πίζηε ζαο, πξνζεπρφκελνη ελ Πλεχκαηη Ώγίσ, θπιάμηε ηνλ εαπηφ ζαο ζηελ αγάπε
ηνχ Θενχ, πξνζκέλνληαο ην έιενο ηνπ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ ζε αηψληα δσή. Καη
άιινπο κελ ειεείηε, θάλνληαο δηάθξηζε άιινπο, δε, ζψδεηε κε θφβν, αξπάδνληάο ηνπο απφ
ηε θσηηά, κηζψληαο θαη ηνλ κνιπζκέλν απφ ηε ζάξθα ρηηψλα. ' απηφλ, φκσο, πνπ κπνξεί
λα ζαο θπιάμεη άπηαηζηνπο, θαη λα ζαο ζηήζεη κπξνζηά ζηε δφμα ηνπ, ρσξίο ςεγάδη, κε
αγαιιίαζε, ζηνλ κφλν ζνθφ Θεφ, ηνλ σηήξα καο, αο είλαη δφμα θαη κεγαινζχλε, θπξηαξρία
θαη εμνπζία, θαη ηψξα θαη ζε φινπο ηνχο αηψλεο. Ώκήλ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε

φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέρνληαη,ελψ φπνηνο
εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 23:6-11
Ώπφ ηηο Πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
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Καη φηαλ ν Παχινο θαηάιαβε φηη ην έλα κέξνο είλαη απφ αδδνπθαίνπο, θαη ην άιιν
απφ Φαξηζαίνπο, θψλαμε δπλαηά κέζα ζην ζπλέδξην: Άλδξεο αδειθνί, εγψ είκαη Φαξηζαίνο,
γηνο Φαξηζαίνπ θαη θξίλνκαη γηα ειπίδα θαη αλάζηαζε ησλ λεθξψλ. Καη φηαλ ην είπε απηφ,
έγηλε ζρίζκα αλάκεζα ζηνπο Φαξηζαίνπο θαη ηνπο αδδνπθαίνπο θαη ην πιήζνο δηράζηεθε.
Βπεηδή, νη κελ αδδνπθαίνη ιέλε φηη δελ ππάξρεη αλάζηαζε, νχηε άγγεινο νχηε πλεχκα ελψ
νη Φαξηζαίνη νκνινγνχλ θαη ηα δχν. Καη έγηλε κεγάινο ζφξπβνο θαη θαζψο νη γξακκαηείο
ζεθψζεθαλ απφ ην κέξνο ησλ Φαξηζαίσλ, ζπδεηνχζαλ ζπκσκέλα, ιέγνληαο: Αελ βξίζθνπκε
θαλέλα θαθφ ζε ηνχην ηνλ άλζξσπν αλ, φκσο, ηνπ κίιεζε πλεχκα ή άγγεινο, αο κε
ζενκαρνχκε. Καη επεηδή έγηλε κεγάιε δηακάρε, ν ρηιίαξρνο θνβνχκελνο κήπσο ν Παχινο
δηαζπαξαρζεί απ' απηνχο, πξφζηαμε λα θαηέβεη ην ζηξάηεπκα θαη λα ηνλ αξπάμεη απφ
αλάκεζά ηνπο, θαη λα ηνλ θέξεη ζην θξνχξην. Καη ηελ εξρφκελε λχρηα, ν Κχξηνο, αθνχ
θάλεθε ζ' απηφλ μαθληθά, είπε: Έρε ζάξξνο, Παχιν, επεηδή, φπσο έδσζεο γηα κέλα καξηπξία
ζηελ Εεξνπζαιήκ, έηζη πξέπεη λα δψζεηο καξηπξία θαη ζηε Ρψκε. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 16:1,2
ηαζείηε κε θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά ην
αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Φχιαμε κε, Θεέ, επεηδή ήιπηζα ζε ζέλα. Βζχ, ςπρή κνπ, είπεο ζηνλ Κχξην: Βζχ
είζαη ν Κχξηφο κνπ ε αγαζφηεηά κνπ δελ εθηείλεηαη ζε ζέλα.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 11:14-26
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη έβγαδε έλα δαηκφλην, θη απηφ ήηαλ θνπθφ θαη αθνχ ην δαηκφλην βγήθε, κίιεζε ν
θνπθφο θαη ηα πιήζε ζαχκαζαλ. Μεξηθνί απ' απηνχο, φκσο, είπαλ: Αηακέζνπ ηνχ
ΐεειδεβνχι, ηνπ άξρνληα ησλ δαηκνλίσλ, βγάδεη ηα δαηκφληα. Καη άιινη, πεηξάδνληαο,
δεηνχζαλ απ' απηφλ έλα ζεκείν απφ ηνλ νπξαλφ. Ώπηφο, φκσο, επεηδή θαηάιαβε ηνπο
ζπιινγηζκνχο ηνπο, είπε ζ' απηνχο: Κάζε βαζηιεία, πνπ δηαηξέζεθε ζε αληηκαρφκελα,
εξεκψλεηαη θαη θάζε νηθνγέλεηα, πνπ δηαηξέζεθε ζε αληηκαρφκελα κέξε, πέθηεη. Ώλ,
153

ινηπφλ, θαη ν ζαηαλάο δηαηξέζεθε ζε αληηκαρφκελα κέξε, πψο ζα ζηαζεί ε βαζηιεία ηνπ;
Βπεηδή ιέηε φηη εγψ βγάδσ ηα δαηκφληα δηακέζνπ ηνχ ΐεειδεβνχι. Ώιιά, αλ εγψ δηακέζνπ
ηνπ ΐεειδεβνχι βγάδσ ηα δαηκφληα, νη γηνη ζαο δηακέζνπ ηίλνο ηα βγάδνπλ; Γη' απηφ, απηνί
ζα είλαη θξηηέο ζαο. Ώιιά, αλ δηακέζνπ ηνχ δαρηχινπ ηνχ Θενχ βγάδσ ηα δαηκφληα, άξα
έθηαζε ζε ζαο ε βαζηιεία ηνχ Θενχ. ηαλ ν ηζρπξφο, θαιά νπιηζκέλνο, θπιάηηεη ηε δηθή
ηνπ απιή, ηα ππάξρνληά ηνπ βξίζθνληαη ζε εηξήλε φηαλ, φκσο, ν ηζρπξφηεξφο ηνπ,
εξρφκελνο ελαληίνλ ηνπ, ηνλ ληθήζεη, αθαηξεί ηελ παλνπιία ηνπ, ζηελ νπνία είρε ην ζάξξνο
ηνπ, θαη δηακνηξάδεη ηα ιάθπξά ηνπ φπνηνο δελ είλαη καδί κνπ, είλαη ελαληίνλ κνπ θαη φπνηνο
δελ καδεχεη καδί κνπ, ζθνξπίδεη. ηαλ ην αθάζαξην πλεχκα βγεη απφ ηνλ άλζξσπν,
δηέξρεηαη κέζα απφ άλπδξνπο ηφπνπο θαη δεηάεη αλάπαπζε· θαη κε βξίζθνληαο, ιέεη: Ώο
γπξίζσ ζην ζπίηη κνπ, απ' φπνπ βγήθα. Καη φηαλ έξζεη, ην βξίζθεη ζθνππηζκέλν θαη
ζηνιηζκέλν. Σφηε, πεγαίλεη θαη παίξλεη άιια επηά πλεχκαηα, πνλεξφηεξα απφ ηνλ εαπηφ
ηνπ, θαη αθνχ κπνπλ κέζα, θαηνηθνχλ εθεί θαη γίλνληαη ηα ηειεπηαία εθείλνπ ηνχ αλζξψπνπ
ρεηξφηεξα απφ ηα πξψηα.

ΖΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟ ΑΠΟ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 130:1,2
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Μάξθν
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηα βάζε κνπ έθξαμα ζε ζέλα, Κχξηε. Κχξηε, εηζάθνπζε ηε θσλή κνπ αο είλαη ηα
απηηά ζνπ πξνζεθηηθά ζηε θσλή ησλ δεήζεψλ κνπ.
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Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 10:17-27
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ελψ έβγαηλε έμσ ζηνλ δξφκν, θάπνηνο έηξεμε, θαη γνλαηίδνληαο κπξνζηά ηνπ,
ηνλ ξσηνχζε: Αάζθαιε αγαζέ, ηη λα θάλσ γηα λα θιεξνλνκήζσ αηψληα δσή; Καη ν Εεζνχο
είπε ζ' απηφλ: Γηαηί κε ιεο αγαζφ; Καλέλαο δελ είλαη αγαζφο, παξά κνλάρα έλαο, ν Θεφο.
Ξέξεηο ηηο εληνιέο: «Με κνηρεχζεηο Με θνλεχζεηο. Με θιέςεηο. Με ςεπδνκαξηπξήζεηο.
Με απνζηεξήζεηο. Σίκα ηνλ παηέξα ζνπ θαη ηε κεηέξα». Καη εθείλνο, απαληψληαο, είπε ζ'
απηφλ: Αάζθαιε, φια απηά ηα ηήξεζα απφ ηε ληφηε κνπ. Καη ν Εεζνχο, αθνχ ηνλ θνίηαμε
θαιά, ηνλ αγάπεζε, θαη ηνπ είπε: Έλα ζνχ ιείπεη πήγαηλε, πνχιεζε φζα έρεηο, θαη δψζε
ζηνπο θησρνχο θαη ζα έρεηο ζεζαπξφ ζηνλ νπξαλφ· θαη έια, αθνινχζα κε , αθνχ ζεθψζεηο
ηνλ ζηαπξφ. Βθείλνο, φκσο, γηλφκελνο ζθπζξσπφο εμαηηίαο απηνχ ηνχ ιφγνπ, αλαρψξεζε
ιππνχκελνο· επεηδή, είρε πνιιά θηήκαηα. Καη ν Εεζνχο, θνηηάδνληαο νιφγπξα, ιέεη ζηνπο
καζεηέο ηνπ: Πφζν δχζθνια ζα κπνπλ κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ απηνί πνπ έρνπλ ηα
ρξήκαηα; Οη καζεηέο, φκσο, εθπιήηηνληαλ γηα ηα ιφγηα ηνπ. Καη ν Εεζνχο απαληψληαο
πάιη, ηνπο ιέεη: Παηδηά κνπ, πφζν δχζθνιν είλαη λα κπνπλ κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ
απηνί πνπ έρνπλ ην ζάξξνο ηνπο ζηα ρξήκαηα; Βπθνιφηεξν είλαη λα πεξάζεη θακήια κέζα
απφ ηε βεινλφηξππα, παξά πινχζηνο λα κπεη κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ. Καη εθείλνη
εθπιήηηνληαλ ππεξβνιηθά, ιέγνληαο αλακεηαμχ ηνπο: Καη πνηνο κπνξεί λα ζσζεί; Καη ν
Εεζνχο θνηηάδνληάο ηνπο θαιά, ιέεη: ηνπο αλζξψπνπο είλαη αδχλαην, φρη φκσο θαη ζηνλ
Θεφ επεηδή, ηα πάληα είλαη δπλαηά ζηνλ Θεφ.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξηλζίνπο Β’ 7:2-11
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Κνξηλζίνπο,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
Αερζείηε καο κέζα ζαο δελ αδηθήζακε θαλέλαλ, δελ θζείξακε θαλέλαλ, δελ
ζηαζήθακε πιενλέθηεο ζε θαλέλαλ. Αελ ην ιέσ απηφ γηα θαηάθξηζή ζαο επεηδή, είπα πξηλ
φηη είζηε κέζα ζηηο θαξδηέο καο, ψζηε λα πεζάλνπκε καδί θαη λα δνχκε καδί. Πνιιήλ
παξξεζία έρσ ζε ζαο, πνιιή θαχρεζε έρσ γηα ζαο είκαη γεκάηνο απφ παξεγνξία, έρσ ηε
ραξά πνπ, ζε φιε ηε ζιίςε καο, ππεξπεξηζζεχεη. Βπεηδή, φηαλ ήξζακε ζηε Μαθεδνλία, ε
ζάξθα καο δελ είρε θακηά άλεζε, αιιά ζε φια ζιηβφκαζηαλ απέμσ κάρεο, απφ κέζα θφβνη.
κσο, ν Θεφο πνπ παξεγνξεί ηνχο ηαπεηλνχο, καο παξεγφξεζε κε ηελ παξνπζία ηνχ Σίηνπ.
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Καη φρη κνλάρα κε ηελ παξνπζία ηνπ, αιιά θαη κε ηελ παξεγνξία πνπ παξεγνξήζεθε γηα
ζαο, αλαγγέιινληαο ζε καο ηνλ κεγάιν ζαο πφζν, ηνλ νδπξκφ ζαο, ηνλ δήιν ζαο γηα κέλα
ψζηε ράξεθα πεξηζζφηεξν. Βπεηδή, αλ θαη ζαο ιχπεζα κε ηελ επηζηνιή, δελ κεηαλνψ, αλ
θαη κεηαλννχζα· επεηδή, βιέπσ φηη εθείλε ε επηζηνιή, αλ θαη πξφζθαηξα, ζαο ιχπεζε.
Σψξα ραίξνκαη, φρη επεηδή ιππεζήθαηε, αιι' φηη ιππεζήθαηε πξνο κεηάλνηαλ επεηδή
ιππεζήθαηε θαηά Θεφλ, γηα λα κε δεκησζείηε απφ καο ζε ηίπνηε. Αεδνκέλνπ φηη, ε ιχπε
θαηά Θεφλ γελλάεη κεηάλνηα πξνο ακεηακέιεηε ζσηεξία ε ιχπε, φκσο, ηνπ θφζκνπ γελλάεη
ζάλαην. Βπεηδή, λα, ην γεγνλφο απηφ, ην φηη ιππεζήθαηε θαηά Θεφλ, πφζε ζπνπδή γέλλεζε
ζε ζαο! Ώιιά απνινγία, αιιά αγαλάθηεζε, αιιά θφβν, αιιά πφζν, αιιά δήιν, αιιά
εθδίθεζε! ε φια απνδείμαηε ηνλ εαπηφ ζαο φηη είζηε θαζαξνί ζε ηνχην ην πξάγκα. Δ ράξε

ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε καο παηέξεο θαη αδέξθηα ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 2:14-26
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Πνην ην φθεινο, αδειθνί κνπ, αλ θάπνηνο ιέεη φηη έρεη πίζηε, θαη δελ έρεη έξγα;
Μήπσο ε πίζηε κπνξεί λα ηνλ ζψζεη; Καη αλ έλαο αδειθφο ή αδειθή είλαη γπκλνί, θαη
ζηεξνχληαη ηελ θαζεκεξηλή ηξνθή, θαη θάπνηνο απφ ζαο πεη ζ' απηνχο: Πεγαίλεηε κε εηξήλε,
είζε λα ζεξκαίλεζηε θαη λα ρνξηαίλεηε, θαη δελ ηνπο δψζεηε ηα αλαγθαία ηνχ ζψκαηνο, πνην
ην φθεινο; Έηζη θαη ε πίζηε, αλ δελ έρεη έξγα, είλαη απφ κφλε ηεο λεθξή. Ώιιά, ζα πεη
θάπνηνο: Βζχ έρεηο πίζηε, θαη εγψ έρσ έξγα δείμε κνπ ηελ πίζηε ζνπ απφ ηα έξγα ζνπ, θαη
εγψ ζα ζνπ δείμσ απφ ηα έξγα κνπ ηελ πίζηε κνπ. Βζχ πηζηεχεηο φηη ν Θεφο είλαη έλαο θαιά
θάλεηο θαη ηα δαηκφληα πηζηεχνπλ, θαη θξίηηνπλ. Θέιεηο, φκσο, σ κάηαηε άλζξσπε, λα
γλσξίζεηο φηη ε πίζηε ρσξίο ηα έξγα είλαη λεθξή; Ο παηέξαο καο ν Ώβξαάκ δελ δηθαηψζεθε
απφ ηα έξγα, φηαλ πξφζθεξε ηνλ γην ηνπ ηνλ Εζαάθ επάλσ ζην ζπζηαζηήξην; ΐιέπεηο φηη ε
πίζηε ζπλεξγνχζε ζηα έξγα ηνπ, θαη απφ ηα έξγα ε πίζηε απνδείρζεθε ηέιεηα; Καη
εθπιεξψζεθε ε γξαθή, πνπ έιεγε: «Ο δε Ώβξαάκ πίζηεςε ζηνλ Θεφ, θαη ηνπ ινγαξηάζηεθε
ζε δηθαηνζχλε» θαη νλνκάζηεθε «θίινο ηνχ Θενχ». ΐιέπεηε, ινηπφλ, φηη απφ έξγα
δηθαηψλεηαη ν άλζξσπνο, θαη φρη κνλάρα απφ πίζηε; Παξφκνηα δε θαη ε πφξλε Ραάβ δελ
δηθαηψζεθε απφ έξγα, φηαλ ππνδέρζεθε ηνπο απνζηαικέλνπο, θαη ηνπο έβγαιε έμσ απφ
άιινλ δξφκν; Βπεηδή, φπσο ην ζψκα ρσξίο πλεχκα είλαη λεθξφ, έηζη θαη ε πίζηε ρσξίο ηα
έξγα είλαη λεθξή. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν

θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέρνληαη, ελσ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ
ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
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Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 23:12-35
Ώπφ ηηο Πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απν ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη φηαλ έγηλε εκέξα, κεξηθνί απφ ηνπο Ενπδαίνπο, αθνχ ζπλσκφηεζαλ, παξέδσζαλ
ηνλ εαπηφ ηνπο ζε αλάζεκα, ιέγνληαο νχηε λα θάλε νχηε λα πηνπλ, κέρξηο φηνπ θνλεχζνπλ
ηνλ Παχιν. Καη ήζαλ πεξηζζφηεξνη απφ 40 απηνί πνπ έθαλαλ ηνχηε ηε ζπλσκνζία νη νπνίνη,
θαζψο ήξζαλ ζηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο πξεζβχηεξνπο, είπαλ: Ώλαζεκαηίζακε ηνλ εαπηφ καο
κε αλάζεκα, λα κε γεπζνχκε ηίπνηε, κέρξηο φηνπ θνλεχζνπκε ηνλ Παχιν. Σψξα, ινηπφλ,
εζείο καδί κε ην ζπλέδξην δηακελχζηε ζηνλ ρηιίαξρν, λα ηνλ θαηεβάζεη αχξην ζε ζαο, ζαλ λα
ζέιεηε λα κάζεηε κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ηα φζα ζρεηίδνληαη κ' απηφλ θη εκείο, πξηλ απηφο
πιεζηάζεη, είκαζηε έηνηκνη λα ηνλ θνλεχζνπκε. Ώθνχγνληαο, φκσο, ηελ ελέδξα ν γηνο ηήο
αδειθήο ηνχ Παχινπ, πήγε, θαη κπαίλνληαο ζην θξνχξην, ην αλήγγεηιε ζηνλ Παχιν. Καη ν
Παχινο, αθνχ πξνζθάιεζε έλαλ εθαηφληαξρν, είπε: Φέξε ηνχηνλ ηνλ λέν ζηνλ ρηιίαξρν
επεηδή, έρεη θάηη λα ηνπ αλαγγείιεη. Βθείλνο, ινηπφλ, παίξλνληάο ηνλ, ηνλ έθεξε ζηνλ
ρηιίαξρν, θαη ιέεη: Ο δέζκηνο Παχινο κε θψλαμε, θαη κε παξαθάιεζε λα θέξσ ηνχηνλ ηνλ
λέν, επεηδή έρεη θάηη λα ζνπ κηιήζεη. Καη ν ρηιίαξρνο, αθνχ ηνλ έπηαζε απφ ην ρέξη, θαη
απνζχξζεθε ηδηαηηέξσο, ξψηεζε: Ση είλαη εθείλν πνπ έρεηο λα κνπ αλαγγείιεηο; Καη εθείλνο
είπε φηη: Οη Ενπδαίνη ζπκθψλεζαλ λα ζε παξαθαιέζνπλ λα θαηεβάζεηο αχξην ηνλ Παχιν ζην
ζπλέδξην, ζαλ λα ζέινπλ λα κάζνπλ θάηη κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα γη' απηφλ εζχ, ινηπφλ, κε
πεηζηείο ζ' απηνχο, επεηδή πεξηζζφηεξνη απφ 40 άλδξεο απ' απηνχο ηνλ ελεδξεχνπλ, νη νπνίνη
παξέδσζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε αλάζεκα, νχηε λα θάλε νχηε λα πηνπλ, κέρξηο φηνπ ηνλ
θνλεχζνπλ θαη ηψξα είλαη έηνηκνη, πξνζκέλνληαο ηελ ππφζρεζε απφ ζέλα. Ο ρηιίαξρνο,
ινηπφλ, απέιπζε ηνλ λέν, αθνχ ηνπ παξήγγεηιε: Με πεηο ζε θαλέλαλ φηη απηά ηα θαλέξσζεο
ζε κέλα. Καη αθνχ πξνζθάιεζε δχν απφ θάπνηνπο εθαηφληαξρνπο, είπε: Βηνηκάζηε 200
ζηξαηηψηεο, γηα λα πάλε κέρξη ηελ Καηζάξεηα, θαη 70 θαβαιάξεδεο, θαη 200 ινγρνθφξνπο,
απφ ηελ ηξίηε ψξα ηήο λχρηαο. Βηνηκάζηε θαη δψα, γηα λα θαζίζνπλ επάλσ ηνπο ηνλ Παχιν,
θαη λα ηνλ θέξνπλ κε αζθάιεηα ζηνλ Φήιηθα ηνλ εγεκφλα. Καη έγξαςε κηα επηζηνιή, πνπ
πεξηείρε ηνχην ηνλ ηχπν: «Ο Κιαχδηνο Λπζίαο πξνο ηνλ εμνρφηαην εγεκφλα Φήιηθα, ραίξε.
Σνχην ηνλ άλζξσπν, πνπ ζπλειήθζε απφ ηνπο Ενπδαίνπο, θαη πνπ επξφθεηην λα θνλεπζεί απ'
απηνχο, αθνχ επελέβεθα καδί κε ην ζηξάηεπκα, ηνλ έζσζα, καζαίλνληαο φηη είλαη Ρσκαίνο.
Θέινληαο, φκσο, λα κάζσ ηελ αηηία γηα ηελ νπνία ηνλ θαηεγνξνχζαλ, ηνλ θαηέβαζα ζην
ζπλέδξηφ ηνπο θαη ηνλ βξήθα λα θαηεγνξείηαη γηα δεηήκαηα ηνπ λφκνπ ηνπο, ρσξίο φκσο λα
έρεη θαλέλα έγθιεκα άμην ζαλάηνπ ή δεζκψλ. Καη επεηδή κνπ δηακελχζεθε φηη επξφθεηην
λα γίλεη επηβνπιή ζηνλ άλζξσπν απφ ηνπο Ενπδαίνπο, ηνλ έζηεηια ακέζσο ζε ζέλα,
παξαγγέιινληαο θαη ζηνπο θαηεγφξνπο λα πνπλ κπξνζηά ζνπ ηα φζα έρνπλ ελαληίνλ ηνπ
πγίαηλε». Οη κελ ζηξαηηψηεο, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνζηαγή πνπ ηνπο δφζεθε,
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παίξλνληαο ηνλ Παχιν, ηνλ έθεξαλ κέζα ζηε λχρηα ζηελ Ώληηπαηξίδα. Καη ηελ επφκελε
εκέξα, αθνχ άθεζαλ ηνπο θαβαιάξεδεο λα πάλε καδί ηνπ, επέζηξεςαλ ζην θξνχξην νη
νπνίνη, θαζψο κπήθαλ κέζα ζηελ Καηζάξεηα, θαη εγρείξηζαλ ηελ επηζηνιή ζηνλ εγεκφλα,
ηνπ παξνπζίαζαλ θαη ηνλ Παχιν. Καη ν εγεκφλαο, αθνχ δηάβαζε ηελ επηζηνιή, θαη ξψηεζε
απφ πνηα επαξρία είλαη, θαη άθνπζε φηη είλαη απφ ηελ Κηιηθία: Θα ζε αθνχζσ, είπε, φηαλ
έξζνπλ θαη νη θαηήγνξνί ζνπ. Καη πξφζηαμε λα θπιάγεηαη ζην πξαηηψξην ηνπ Δξψδε. Ο

ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ
αγία ηνπ Θενχ, εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 27:6-8
ηαζείηε κε θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Μαηζαίν
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα πκλψ, θαη ζα ςαικσδψ, ζηνλ Κχξην. Άθνπζε, Κχξηε, ηε θσλή κνπ, θξάδσ θαη
ειέεζέ κε, θαη εηζάθνπζέ κε. Βίπε ε θαξδηά κνπ γηα ζέλα.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 18:23-35
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Γη' απηφ, ε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ νκνηψζεθε κε έλαλ άλζξσπν βαζηιηά, πνπ ζέιεζε
λα εμεηάζεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ κε ηνπο δνχινπο ηνπ. Καη φηαλ άξρηζε λα εμεηάδεη,
θέξζεθε ζ' απηφλ έλαο νθεηιέηεο 10.000 ηαιάλησλ. Καη επεηδή δελ είρε λα ηα απνδψζεη, ν
θχξηφο ηνπ πξφζηαμε λα πνπιεζεί απηφο, θαη ε γπλαίθα ηνπ, θαη ηα παηδηά ηνπ, θαη φια φζα
είρε, θαη λα απνδνζεί απηφ πνπ ρξσζηνχζε. Καζψο, ινηπφλ, ν δνχινο, έπεζε ζηα πφδηα ηνπ,
ηνλ πξνζθπλνχζε, ιέγνληαο: Κχξηε, καθξνζχκεζε ζε κέλα, θαη ζα ζνπ ηα απνδψζσ φια.
Καη επεηδή ν θχξηνο εθείλνπ ηνχ δνχινπ ηνλ ζπιαρλίζηεθε, ηνλ άθεζε ειεχζεξν, ηνπ ράξηζε
κάιηζηα θαη ην δάλεην. ηαλ, φκσο, εθείλνο ν δνχινο βγήθε έμσ, βξήθε έλαλ απφ ηνπο
ζπλδνχινπο ηνπ, πνπ ηνπ ρξσζηνχζε 100 δελάξηα θαη αθνχ ηνλ έπηαζε ηνλ έπληγε,
ιέγνληαο: Ώπφδσζέ κνπ φ,ηη ρξσζηάο. Πέθηνληαο, ινηπφλ, ν ζχλδνπιφο ηνπ ζηα πφδηα ηνπ,
ηνλ παξαθαινχζε, ιέγνληαο: Μαθξνζχκεζε ζε κέλα, θαη ζα ζνπ ηα απνδψζσ φια. Βθείλνο,
φκσο, δελ ήζειε, αιιά θεχγνληαο, ηνλ έβαιε ζε θπιαθή, κέρξηο φηνπ απνδψζεη εθείλν πνπ
ρξσζηνχζε. ΐιέπνληαο, φκσο, νη ζχλδνπινί ηνπ απηά πνπ έγηλαλ, ιππήζεθαλ ππεξβνιηθά
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θαη θαζψο ήξζαλ, θαλέξσζαλ ζηνλ θχξηφ ηνπο φια φζα έγηλαλ. Σφηε, αθνχ ηνλ πξνζθάιεζε
ν θχξηφο ηνπ, ηνπ ιέεη: Ανχιε πνλεξέ, φιν εθείλν ην ρξένο ζνχ ην ράξηζα, επεηδή κε
παξαθάιεζεο δελ έπξεπε θη εζχ λα ειεήζεηο ηνλ ζχλδνπιφ ζνπ, φπσο θη εγψ ζε ειέεζα; Καη
επεηδή ν θχξηφο ηνπ νξγίζηεθε, ηνλ παξέδσζε ζηνπο βαζαληζηέο, κέρξηο φηνπ απνδψζεη ζ'
απηφλ νιφθιεξν εθείλν πνπ φθεηιε. Έηζη θαη ν νπξάληνο Παηέξαο κνπ ζα θάλεη ζε ζαο, αλ
δελ ζπγρσξήζεηε απφ ηελ θαξδηά ζαο θάζε έλαο ζηνλ αδειθφ ηνπ ηα παξαπηψκαηά ηνπο.

ΣΡΗΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΑΠΟ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΗΝΟ
Φαικόο 88:1,2
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κχξηε, ν Θεφο ηήο ζσηεξίαο κνπ, εκέξα θαη λχρηα έθξαμα κπξνζηά ζνπ αο έξζεη
κπξνζηά ζνπ ε πξνζεπρή κνπ ζηξέςε ην απηί ζνπ ζηελ θξαπγή κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 15:1-20
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Σφηε, έξρνληαη θνληά ζηνλ Εεζνχ νη γξακκαηείο θαη νη Φαξηζαίνη απφ ηα
Εεξνζφιπκα, ιέγνληαο: Γηαηί νη καζεηέο ζνπ παξαβαίλνπλ ηελ παξάδνζε ησλ πξεζβπηέξσλ;
Βπεηδή, δελ πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο, φηαλ ηξψλε ςσκί. Καη εθείλνο, απαληψληαο, είπε ζ'
απηνχο: Γηαηί θη εζείο παξαβαίλεηε ηελ εληνιή ηνχ Θενχ εμαηηίαο ηήο παξάδνζήο ζαο;
Βπεηδή, ν Θεφο έρεη πξνζηάμεη, ιέγνληαο: «Σίκα ηνλ παηέξα ζνπ θαη ηε κεηέξα» θαη
«εθείλνο πνπ θαθνινγεί ηνλ παηέξα ή ηε κεηέξα, λα ζαλαηψλεηαη, νπσζδήπνηε». Βζείο,
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φκσο, ιέηε: πνηνο πεη ζηνλ παηέξα ή ζηε κεηέξα: Βίλαη δψξν νηηδήπνηε επξφθεηην λα
σθειεζείο απφ κέλα, θαη κπνξεί λα κε ηηκήζεη ηνλ παηέξα ηνπ ή ηε κεηέξα ηνπ. Καη
αθπξψζαηε ηελ εληνιή ηνχ Θενχ εμαηηίαο ηήο παξάδνζήο ζαο. Τπνθξηηέο, θαιά πξνθήηεπζε
γηα ζαο ν Δζαταο, ιέγνληαο: «Ώπηφο ν ιαφο κε πιεζηάδεη κε ην ζηφκα ηνπο θαη κε ηηκά κε ηα
ρείιε ε θαξδηά ηνπο, φκσο, απέρεη καθξηά απφ κέλα κάηαηα κάιηζηα κε ζέβνληαη,
δηδάζθνληαο δηδαζθαιίεο, εληάικαηα αλζξψπσλ». Καη αθνχ πξνζθάιεζε ην πιήζνο, ηνπο
είπε: Ώθνχηε θαη θαηαιαβαίλεηε. Αελ κνιχλεη ηνλ άλζξσπν απηφ πνπ κπαίλεη κέζα ζην
ζηφκα, αιιά απηφ πνπ βγαίλεη έμσ απφ ην ζηφκα, απηφ κνιχλεη ηνλ άλζξσπν. Σφηε, αθνχ
ήξζαλ θνληά ηνπ νη καζεηέο ηνπ, είπαλ ζ' απηφλ: Ξέξεηο φηη νη Φαξηζαίνη πνπ άθνπζαλ απηφ
ηνλ ιφγν ζθαλδαιίζηεθαλ; Καη εθείλνο απαληψληαο είπε: Κάζε θπηεία, πνπ δελ ηε θχηεςε ν
νπξάληνο Παηέξαο κνπ, ζα μεξηδσζεί. Ώθήζηε ηνπο είλαη ηπθινί νδεγνί ηπθιψλ θαη αλ έλαο
ηπθιφο νδεγεί έλαλ άιινλ ηπθιφ, θαη νη δχν ζα πέζνπλ ζε ραληάθη. Καη απνθξηλφκελνο ν
Πέηξνο είπε ζ' απηφλ: Βμήγεζέ καο απηή ηελ παξαβνιή. Καη ν Εεζνχο είπε: Ώθφκα θη εζείο
είζηε αζχλεηνη; Ώθφκα δελ θαηαιαβαίλεηε, φηη θάζε ηη πνπ κπαίλεη κέζα ζην ζηφκα
θαηεβαίλεη ζηελ θνηιηά, θαη βγαίλεη έμσ ζην απνρσξεηήξην; Βλψ, απηά πνπ βγαίλνπλ απφ ην
ζηφκα, βγαίλνπλ απφ ηελ θαξδηά, θαη εθείλα είλαη πνπ κνιχλνπλ ηνλ άλζξσπν. Βπεηδή, απφ
ηελ θαξδηά βγαίλνπλ πνλεξνί ζπιινγηζκνί, θφλνη, κνηρείεο, πνξλείεο, θινπέο,
ςεπδνκαξηπξίεο, βιαζθεκίεο. Ώπηά είλαη πνπ κνιχλνπλ ηνλ άλζξσπν αιιά, ην λα θάεη
θάπνηνο κε άπιπηα ρέξηα δελ κνιχλεη ηνλ άλζξσπν.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 55:1,2
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Μαηζαίν
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπν ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θεέ, δψζε αθξφαζε ζηελ πξνζεπρή κνπ, θαη κε απνζπξζείο απφ ηε δέεζή κνπ. Βγψ
ζα θξάδσ ζηνλ Θεφ, θαη ν Κχξηνο ζα κε ζψζεη.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 20:1-16
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
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Βπεηδή, ε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ είλαη φκνηα κε έλαλ άλζξσπν νηθνδεζπφηε, πνπ
βγήθε έμσ ακέζσο ην πξσί γηα λα κηζζψζεη εξγάηεο γηα ηνλ ακπειψλα ηνπ θαη αθνχ
ζπκθψλεζε κε ηνπο εξγάηεο γηα έλα δελάξην ηελ εκέξα, ηνπο έζηεηιε ζηνλ ακπειψλα ηνπ.
Καη βγαίλνληαο έμσ γχξσ ζηηο ελληά ε ψξα ην πξσί, είδε άιινπο ζηελ αγνξά λα ζηέθνληαη
αξγνί. Καη ζ' εθείλνπο είπε: Πεγαίλεηε θη εζείο ζηνλ ακπειψλα, θαη φ,ηη είλαη δίθαην ζα ζαο
δψζσ. Καη εθείλνη πήγαλ. ηαλ μαλαβγήθε γχξσ ζηηο δψδεθα θαη ζηηο ηξεηο ε ψξα έθαλε ην
ίδην. Καη βγαίλνληαο έμσ γχξσ ζηηο πέληε ε ψξα ην απφγεπκα, βξήθε άιινπο λα ζηέθνληαη
αξγνί, θαη ιέεη ζ' απηνχο: Γηαηί ζηέθεζηε εδψ αξγνί φιε ηελ εκέξα; Σνπ ιέλε: Βπεηδή, δελ
καο κίζζσζε θαλέλαο ιέεη ζ' απηνχο: Πεγαίλεηε θη εζείο ζηνλ ακπειψλα, θαη ζα πάξεηε φ,ηη
είλαη δίθαην. Καη αθνχ έγηλε βξάδπ, ν θχξηνο ηνπ ακπειψλα ιέεη ζηνλ επίηξνπφ ηνπ:
Κάιεζε ηνπο εξγάηεο, θαη δψζ' ηνπο ηνλ κηζζφ, αξρίδνληαο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο κέρξη ηνχο
πξψηνπο. Καη φηαλ ήξζαλ εθείλνη πνπ κηζζψζεθαλ γχξσ ζηηο πέληε ε ψξα ην απφγεπκα,
πήξαλ απφ έλα δελάξην. Καη θαζψο ήξζαλ νη πξψηνη λφκηζαλ φηη ζα πάξνπλ πεξηζζφηεξα
πήξαλ, φκσο, θη απηνί απφ έλα δελάξην. Καη παίξλνληάο ην, γφγγπδαλ ελάληηα ζηνλ
νηθνδεζπφηε, ιέγνληαο φηη: Ώπηνί νη ηειεπηαίνη έθαλαλ κία ψξα, θαη ηνπο έθαλεο ίζνπο κ'
εκάο, πνπ βαζηάμακε ην βάξνο ηήο εκέξαο θαη ηνλ θαχζσλα. Καη εθείλνο απαληψληαο, είπε
ζε έλαλ απ' απηνχο: Φίιε, δελ ζε αδηθψ δελ ζπκθψλεζεο καδί κνπ έλα δελάξην; Πάξε ην
δηθφ ζνπ, θαη πήγαηλε ζέισ, φκσο, λα δψζσ ζε ηνχηνλ ηνλ ηειεπηαίν, φπσο θαη ζε ζέλα ή
δελ έρσ δηθαίσκα λα θάλσ φ,ηη ζέισ κε ηα δηθά κνπ; Ή ην κάηη ζνπ είλαη πνλεξφ, επεηδή
εγψ είκαη αγαζφο; Έηζη νη ηειεπηαίνη ζα είλαη πξψηνη, θαη νη πξψηνη ηειεπηαίνη επεηδή,
πνιινί είλαη νη θαιεζκέλνη, ιίγνη φκσο νη εθιεθηνί.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξηλζίνπο Β’ 6:2-13
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Κνξηλζίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
(Βπεηδή, ιέεη: «ε θαηξφ δεθηφ ζε εηζάθνπζα, θαη ζε εκέξα ζσηεξίαο ζε βνήζεζα»
δεο, ηψξα είλαη θαηξφο εππξφζδεθηνο, δεο, ηψξα είλαη εκέξα ζσηεξίαο) κε δίλνληαο θαλέλα
πξφζθνκκα ζε ηίπνηε, γηα λα κε επηθνιιεζεί θάπνην ςεγάδη ζηε δηαθνλία αιιά, ζε θάζε ηη
ζπληζηψληαο ηνλ εαπηφ καο σο ππεξέηεο ηνχ Θενχ, κε πνιιή ππνκνλή, κε ζιίςεηο, κε
αλάγθεο, κε ζηελνρψξηεο, κε ξαβδηζκνχο, κε θπιαθέο, κε αθαηαζηαζίεο, κε θφπνπο, κε
αγξππλίεο, κε λεζηείεο κε θαζαξφηεηα, κε γλψζε, κε καθξνζπκία, κε αγαζφηεηα, κε Πλεχκα
Άγην, κε αγάπε αλππφθξηηε κε ιφγν αιήζεηαο, κε δχλακε Θενχ κε ηα φπια ηήο δηθαηνζχλεο,
ηα δεμηά θαη ηα αξηζηεξά κε δφμα θαη αηηκία, κε ζπθνθαληία θαη κε εγθσκηαζκφ ζαλ πιάλνη,
φκσο θάηνρνη ηεο αιήζεηαο ζαλ αγλννχκελνη, αιιά είκαζηε θαιά γλσζηνί ζαλ λα θηάλνπκε
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ζηνλ ζάλαην, αιιά, δέζηε, δνχκε ζαλ λα πεξλάκε απφ παηδεία, αιιά δελ ζαλαησλφκαζηε
ζαλ ιππνχκελνη, αιιά πάληνηε έρνπκε ραξά ζαλ θησρνί, φκσο πινπηίδνπκε πνιινχο ζαλ λα
κε έρνπκε ηίπνηε, φκσο ηα πάληα θαηέρνπκε. Σν ζηφκα καο αλνίρζεθε πξνο εζάο, Κνξίλζηνη,
ε θαξδηά καο πιαηχλζεθε. Αελ έρεηε ζηελνρψξηα ζε καο αιιά έρεηε ζηελνρψξηα κέζα ζηα
ζπιάρλα ζαο. Ώπνδίδνληαο, ινηπφλ, ηελ ίδηα αληηκηζζία, (κηιάσ ζαλ ζε παηδηά κνπ)
πιαηπλζείηε θη εζείο. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε καο παηέξεο θαη

αδέξθηα ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 3:1-12
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Με γίλεζηε πνιινί δάζθαινη, αδειθνί κνπ, μέξνληαο φηη κεγαιχηεξε θαηάθξηζε ζα
πάξνπκε επεηδή, ζε πνιιά θηαίκε φινη καο. Ώλ θάπνηνο δελ θηαίεη ζε ιφγν, απηφο είλαη
ηέιεηνο άλδξαο, είλαη δπλαηφο λα ραιηλαγσγήζεη θαη νιφθιεξν ην ζψκα. Αέζηε, ζηα
ζηφκαηα ησλ αιφγσλ βάδνπκε ηα ραιηλάξηα, γηα λα πείζνληαη ζε καο, θαη κεηαθέξνπκε
νιφθιεξν ην ζψκα ηνπο. Αέζηε, θαη ηα πινία, πνπ είλαη ηφζν κεγάια, σζνχκελα απφ
ζθνδξνχο αλέκνπο, κεηαθέξνληαη απφ έλα ειάρηζην πεδάιην, φπνπ αλ ζέιεη ε επηζπκία
εθείλνπ πνπ ην θπβεξλά. Έηζη θαη ε γιψζζα, είλαη κηθξφ κέινο, φκσο, θνκπάδεη γηα κεγάια
πξάγκαηα. Αέζηε, ιίγε θσηηά πφζν κεγάιε χιε αλάβεη θαη ε γιψζζα είλαη θσηηά, ν θφζκνο
ηήο αδηθίαο. Έηζη, αλάκεζα ζηα κέιε καο, ε γιψζζα είλαη πνπ κνιχλεη νιφθιεξν ην ζψκα,
θαη ε νπνία θινγίδεη ηνλ ηξνρφ ηνχ βίνπ, θαη θινγίδεηαη απφ ηε γέελλα. Βπεηδή, θάζε είδνο
ζεξίσλ θαη πνπιηψλ, εξπεηψλ θαη ζαιάζζησλ φλησλ, δακάδεηαη, θαη δακάζηεθε απφ ηελ
αλζξψπηλε θχζε ηε γιψζζα, φκσο, θαλέλαο απφ ηνπο αλζξψπνπο δελ κπνξεί λα δακάζεη
είλαη αζπγθξάηεην θαθφ, γεκάηε απφ ζαλαηεθφξν θάξκαθν. Αηακέζνπ απηήο επινγνχκε
ηνλ Θεφ θαη Παηέξα, θαη δηακέζνπ απηήο θαηαξηφκαζηε ηνπο αλζξψπνπο, πνπ πιάζηεθαλ
θαζ' νκνίσζε ηνπ Θενχ. Ώπφ ην ίδην ζηφκα βγαίλεη επινγία θαη θαηάξα. Αελ πξέπεη,
αδειθνί κνπ, έηζη λα γίλνληαη απηά. Μήπσο ε πεγή απφ ηελ ίδηα ηξχπα αλαβιχδεη ην γιπθφ
θαη ην πηθξφ; Μήπσο είλαη δπλαηφλ, αδειθνί κνπ, ε ζπθηά λα θάλεη ειηέο ή ε άκπεινο ζχθα;
Έηζη, θακηά πεγή δελ είλαη δπλαηφλ λα θάλεη λεξφ αικπξφ θαη γιπθφ. Μελ αγαπάηε ηνλ

θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 24:1-23
Ώπφ ηηο Πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
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Όζηεξα απφ πέληε εκέξεο θαηέβεθε ν αξρηεξέαο Ώλαλίαο καδί κε ηνπο
πξεζβχηεξνπο, θαη καδί κε θάπνηνλ ξήηνξα Σέξηπιιν, νη νπνίνη εκθαλίζηεθαλ ζηνλ
εγεκφλα ελαληίνλ ηνχ Παχινπ. Καζψο δε πξνζθιήζεθε απηφο, άξρηζε ν Σέξηπιινο λα
θαηεγνξεί, ιέγνληαο: Βπεηδή, απνιακβάλνπκε κε ζέλα πνιιή εζπρία, θαη ζην έζλνο ηνχην
γίλνληαη ιακπξά πξάγκαηα κε ηελ πξφλνηά ζνπ ζε φια θαη παληνχ, επγλσκνλνχκε,
εμνρφηαηε Φήιηθα, κε θάζε επραξηζηία. Ώιιά, γηα λα κε ζε απαζρνιψ πεξηζζφηεξν,
παξαθαιψ λα καο αθνχζεηο ζχληνκα κε ηελ επηείθεηά ζνπ. Βπεηδή, βξήθακε ηνχην ηνλ
άλζξσπν φηη είλαη θζνξνπνηφο, θαη δηεγείξεη ζηάζεηο αλάκεζα ζε φινπο ηνχο Ενπδαίνπο αλά
ηελ νηθνπκέλε, θαη είλαη πξσηνζηάηεο ηήο αίξεζεο ησλ Ναδσξαίσλ, ν νπνίνο δνθίκαζε λα
βεβειψζεη θαη ηνλ λαφ· ηνλ νπνίν θαη ζπιιάβακε, θαη ζχκθσλα κε ηνλ δηθφ καο λφκν
ζειήζακε λα ηνλ θξίλνπκε. κσο, ζαλ ήξζε ν ρηιίαξρνο Λπζίαο, ηνλ απέζπαζε κε πνιιή
βία απφ ηα ρέξηα καο, πξνζηάδνληαο ηνπο θαηεγφξνπο ηνπ λάξζνπλ κπξνζηά ζνπ απφ ηνλ
νπνίν ζα κπνξέζεηο, αθνχ ν ίδηνο ηνλ εμεηάζεηο, λα κάζεηο γηα φια ηνχηα, γηα ηα νπνία εκείο
ηνλ θαηεγνξνχκε. πκθψλεζαλ, κάιηζηα, θαη νη Ενπδαίνη, ιέγνληαο, φηη απηά έηζη έρνπλ.
Σφηε, αθνχ ν εγεκφλαο έλεπζε ζ' απηφλ λα κηιήζεη, ν Παχινο απνθξίζεθε: Βπεηδή ζε
γλσξίδσ φηη απφ πνιιά ρξφληα είζαη θξηηήο ζε ηνχην ην έζλνο, απνινγνχκαη γηα ηνλ εαπηφ
κνπ κε πεξηζζφηεξε επραξίζηεζε δεδνκέλνπ φηη, κπνξείο λα πιεξνθνξεζείο πσο δελ είλαη
πεξηζζφηεξεο απφ δψδεθα εκέξεο, αθφηνπ εγψ αλέβεθα γηα λα πξνζθπλήζσ ζηελ
Εεξνπζαιήκ. Καη νχηε κέζα ζην ηεξφ κε βξήθαλ λα ζπδεηψ κε θάπνηνλ ή λα νριαγσγψ νχηε
θαη κέζα ζηηο ζπλαγσγέο νχηε θαη κέζα ζηελ πφιε νχηε κπνξνχλ λα θέξνπλ απνδείμεηο γηα
φζα ηψξα κε θαηεγνξνχλ. Οκνινγψ, κάιηζηα, ηνχην ζε ζέλα, φηη ζχκθσλα κε ηνλ δξφκν
πνπ απηνί ιέλε αίξεζε, έηζη ιαηξεχσ ηνλ Θεφ ησλ παηέξσλ κνπ, πηζηεχνληαο ζε φια ηα
γξακκέλα κέζα ζηνλ λφκν θαη ζηνπο πξνθήηεο έρνληαο ειπίδα ζηνλ Θεφ, ηελ νπνία θη απηνί
νη ίδηνη πξνζκέλνπλ, φηη πξφθεηηαη λα γίλεη αλάζηαζε ησλ λεθξψλ, θαη δηθαίσλ θαη αδίθσλ.
Μάιηζηα, θξνληίδσ θαηά ηνχην, ζην λα έρσ πάληνηε άπηαηζηε ζπλείδεζε πξνο ηνλ Θεφ θαη
πξνο ηνπο αλζξψπνπο. Όζηεξα δε απφ πνιιά ρξφληα ήξζα λα θάλσ ζην έζλνο κνπ
ειεεκνζχλεο θαη πξνζθνξέο. Ώλάκεζα δε ζε ηνχηνπο, κεξηθνί Ενπδαίνη απφ ηελ Ώζία κε
βξήθαλ εμαγληζκέλνλ κέζα ζην ηεξφ, φρη κε φριν νχηε κε ζφξπβν νη νπνίνη έπξεπε λα
παξαζηαζνχλ κπξνζηά ζνπ, θαη λα κε θαηεγνξήζνπλ, αλ είραλ θάηη ελαληίνλ κνπ. Ή, απηνί
νη ίδηνη, αο πνπλ, αλ βξήθαλ ζε κέλα θάπνην αδίθεκα, φηαλ παξαζηάζεθα κπξνζηά ζην
ζπλέδξην εθηφο αλ είλαη γη' απηή ηε κία θσλή, πνπ θψλαμα, θαζψο ζηεθφκνπλ αλάκεζά ηνπο,
φηη: Γηα αλάζηαζε λεθξψλ εγψ θξίλνκαη ζήκεξα απφ ζαο. ηαλ ν Φήιηθαο ηα άθνπζε απηά
αλέβαιε ηελ θξίζε ηνπο, επεηδή ήμεξε κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ηα ζρεηηδφκελα κ' απηφ ηνλ
Αξφκν, θαη είπε: ηαλ έξζεη ν ρηιίαξρνο Λπζίαο, ζα απνθαζίζσ γηα ηε δηαθνξά ζαο. Καη
δηέηαμε ηνλ εθαηφληαξρν λα θπιάζζεηαη ν Παχινο, θαη λα έρεη άλεζε, θαη λα κε εκπνδίδνπλ
θαλέλαλ απφ ηνπο νηθείνπο ηνπ λα ηνλ ππεξεηεί ή λα έξρεηαη ζ' απηφλ. Ο ιφγνο ηνπ

Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ
Θενχ, εθθιεζία ακήλ.
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Φαικόο 79: 8,9
ηαζείηε κε θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Με ζπκεζείο ηηο ακαξηίεο ησλ αξραίσλ ελαληίνλ καο αο καο πξνθηάζνπλ γξήγνξα νη
νηθηηξκνί ζνπ, επεηδή ηαπεηλσζήθακε ππεξβνιηθά. ΐνήζεζέ καο, Θεέ ηήο ζσηεξίαο καο,
έλεθα ηεο δφμαο ηνχ νλφκαηφο ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 15:11-32
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα ακήλ.
Βίπε δε: Κάπνηνο άλζξσπνο είρε δχν γηνπο θαη ν πην λένο απ' απηνχο είπε ζηνλ
παηέξα: Παηέξα, δψζ' κνπ ην κέξνο ηήο πεξηνπζίαο πνπ κνπ αλήθεη. Καη ηνπο κνίξαζε ηα
ππάξρνληά ηνπ. Καη χζηεξα απφ ιίγεο εκέξεο, ν λεφηεξνο γηνο, αθνχ ηα κάδεςε φια,
απνδήκεζε ζε κηα καθξηλή ρψξα θαη εθεί δηαζθφξπηζε ηελ πεξηνπζία ηνπ, δψληαο άζσηα.
Καη φηαλ ηα μφδεςε φια, έγηλε κεγάιε πείλα ζ' εθείλε ηε ρψξα, θη απηφο άξρηζε λα
ζηεξείηαη. Σφηε, πήγε θαη πξνζθνιιήζεθε ζε έλαλ απφ ηνπο πνιίηεο εθείλεο ηεο ρψξαο ν
νπνίνο ηνλ έζηεηιε ζηα ρσξάθηα ηνπ γηα λα βφζθεη γνπξνχληα. Καη επηζπκνχζε λα γεκίζεη
ηελ θνηιηά ηνπ απφ ηα μπινθέξαηα πνπ έηξσγαλ ηα γνπξνχληα θαη θαλέλαο δελ έδηλε ζ'
απηφλ ηίπνηε. Καη αθνχ ήξζε ζηνλ εαπηφ ηνπ, είπε: Πφζνη κηζζσηνί ηνχ παηέξα κνπ έρνπλ
πεξίζζην ςσκί, θαη εγψ ράλνκαη απφ ηελ πείλα! Ώθνχ ζεθσζψ, ζα πάσ ζηνλ παηέξα κνπ,
θαη ζα ηνπ πσ: Παηέξα, ακάξηεζα ζηνλ νπξαλφ θαη κπξνζηά ζνπ θαη δελ είκαη πηα άμηνο λα
νλνκαζηψ γηνο ζνπ θάλε κε ζαλ έλαλ απφ ηνπο κηζζσηνχο ζνπ. Καη αθνχ ζεθψζεθε, ήξζε
ζηνλ παηέξα ηνπ. Καη ελψ αθφκα απείρε καθξηά, ν παηέξαο ηνπ ηνλ είδε, θαη ηνλ
ζπιαρλίζηεθε θαη ηξέρνληαο, έπεζε επάλσ ζηνλ ηξάρειφ ηνπ θαη ηνλ θαηαθίιεζε. Καη ν
γηνο είπε ζ' απηφλ: Παηέξα, ακάξηεζα ζηνλ νπξαλφ θαη κπξνζηά ζνπ, θαη δελ είκαη πηα
άμηνο λα νλνκαζηψ γηνο ζνπ. Καη ν παηέξαο είπε ζηνπο δνχινπο ηνπ: Φέξηε έμσ ηε ζηνιή
πξψηε, θαη ληχζηε ηνλ, θαη δψζηε ηνπ δαρηπιίδη ζην ρέξη ηνπ, θαη ππνδήκαηα ζηα πφδηα.
Καη θέξλνληαο ην ζηηεπηφ κνζράξη, ζθάμηε ην, θαη αθνχ θάκε, αο επθξαλζνχκε επεηδή,
απηφο ν γηνο κνπ ήηαλ λεθξφο, θαη μαλάδεζε θαη ήηαλ ρακέλνο, θαη βξέζεθε. Καη άξρηζαλ λα
επθξαίλνληαη. Ο πην κεγάινο ηνπ γηνο, φκσο, ήηαλ ζην ρσξάθη θαη θαζψο εξρφηαλ, θαη
πιεζίαζε ζην ζπίηη, άθνπζε φξγαλα θαη ρνξνχο. Καη πξνζθαιψληαο έλαλ απφ ηνπο
δνχινπο, ξσηνχζε ηη ζεκαίλνπλ απηά. Καη εθείλνο είπε ζ' απηφλ φηη: Ήξζε ν αδειθφο ζνπ
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θαη ν παηέξαο ζνπ έζθαμε ην κνζράξη ην ζηηεπηφ, επεηδή ηνλ απφιαπζε μαλά πγηή. Καη
νξγίζηεθε, θαη δελ ήζειε λα κπεη κέζα. ΐγήθε, ινηπφλ, έμσ ν παηέξαο ηνπ, θαη ηνλ
παξαθαινχζε. Καη εθείλνο απαληψληαο είπε ζηνλ παηέξα: Αεο, ηφζα ρξφληα ζε δνπιεχσ,
θαη εληνιή ζνπ πνηέ δελ παξέβεθα θαη ζ' εκέλα πνηέ νχηε έλα θαηζηθάθη δελ κνπ έδσζεο,
γηα λα επθξαλζψ καδί κε ηνπο θίινπο κνπ θαη φηαλ ήξζε απηφο ν γηνο ζνπ, απηφο πνπ
θαηέθαγε ηελ πεξηνπζία ζνπ κε πφξλεο, έζθαμεο γη' απηφλ ην κνζράξη ην ζηηεπηφ. Καη
εθείλνο ηνπ είπε: Παηδί κνπ, εζχ είζαη πάληνηε καδί κνπ θαη φια ηα δηθά κνπ είλαη δηθά ζνπ
έπξεπε, φκσο, λα επθξαλζνχκε θαη λα ραξνχκε, επεηδή απηφο ν αδειθφο ζνπ ήηαλ λεθξφο,
θαη μαλάδεζε θαη ήηαλ ρακέλνο, θαη βξέζεθε.

ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΣΡΗΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΑΠΟ ΣΖ ΣΡΗΣΖ
ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΗΝΟ
Φαικόο 30:1-3
ηαζείηε κε θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Μαηζαίν
ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα ζε κεγαιχλσ, Κχξηε επεηδή κε αλχςσζεο, θαη δελ χςσζεο ηνπο ερζξνχο κνπ
ελαληίνλ κνπ. Κχξηε, ν Θεφο κνπ, βφεζα ζε ζέλα, θαη κε ζεξάπεπζεο. Κχξηε, αλέβαζεο απφ
ηνλ άδε ηελ ςπρή κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 21:28-32
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ώιιά, ηη γλψκε έρεηε; Έλαο άλζξσπνο είρε δχν γηνπο θαη θαζψο ήξζε ζηνλ πξψην,
είπε: Παηδί κνπ, πήγαηλε ζήκεξα λα δνπιέςεηο ζηνλ ακπειψλα κνπ. Καη εθείλνο
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απαληψληαο, είπε: Αελ ζέισ χζηεξα, φκσο, κεηαληψλνληαο, πήγε. Καη θαζψο ήξζε ζηνλ
δεχηεξν, ηνπ κίιεζε θαηά παξφκνην ηξφπν. Καη εθείλνο απαληψληαο, είπε: Βγψ, ζα πάσ,
θχξηε θαη δελ πήγε. Πνηνο απφ ηνπο δχν έθαλε ην ζέιεκα ηνπ παηέξα; Σνπ ιέλε: Ο πξψηνο.
Λέεη ζ' απηνχο ν Εεζνχο: αο δηαβεβαηψλσ, φηη νη ηειψλεο θαη νη πφξλεο πεγαίλνπλ πξηλ απφ
ζαο ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ επεηδή, ήξζε ζε ζαο ν Εσάλλεο κε δξφκν δηθαηνζχλεο, θαη δελ
πηζηέςαηε ζ' απηφλ φκσο, νη ηειψλεο θαη νη πφξλεο πίζηεςαλ ζ' απηφλ εζείο, φκσο, φηαλ ην
είδαηε, δελ κεηακειεζήθαηε θαηφπηλ, ψζηε λα πηζηέςεηε ζ' απηφλ.

ΣΔΣΑΡΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΖΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΣΡΗΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ
Γέλλεζηο 27:1-41
Καη αθνχ ν Εζαάθ γέξαζε, θαη ηα κάηηα ηνπ ακβιχλζεθαλ, ψζηε δελ έβιεπε, θάιεζε
ΑΠΟΓΔΤΜΑ
ΚΤΡΗΑΚΖ
ηνλ Δζαχ, ηνλ κεγαιχηεξν
γην ηνπ, θαη ηνπΣΡΗΣΖ
είπε: Γηε κνπ.
Κη απηφο ηνπ είπε: Βδψ είκαη. Κη
εθείλνο είπε: Αεο ηψξα, εγψ γέξαζα δελ γλσξίδσ ηελ εκέξα ηνχ ζαλάηνπ κνπ πάξε, ινηπφλ,
παξαθαιψ ηα φπια ζνπ, ηε θαξέηξα ζνπ θαη ην ηφμν ζνπ, θαη βγεο ζηελ πεδηάδα, θαη
θπλήγπζε γηα κέλα έλα θπλήγη θαη θάλε κνπ λφζηηκα θαγεηά, θαζψο κνπ αξέζνπλ, θαη θέξε
κνπ λα θάσ γηα λα ζε επινγήζεη ε ςπρή κνπ πξηλ πεζάλσ. Καη ε Ρεβέθθα άθνπζε θαζψο ν
Εζαάθ κηινχζε ζηνλ γην ηνπ ηνλ Δζαχ. Καη Δζαχ πήγε ζηελ πεδηάδα γηα λα θπλεγήζεη έλα
θπλήγη, θαη λα ην θέξεη. Καη ε Ρεβέθθα κίιεζε ζηνλ γην ηεο ηνλ Εαθψβ, ιέγνληαο: Αεο, εγψ
άθνπζα ηνλ παηέξα ζνπ λα κηιάεη ζηνλ αδειθφ ζνπ ηνλ Δζαχ, θαη λα ιέεη: Φέξε κνπ
θπλήγη, θαη θάλε κνπ λφζηηκα θαγεηά γηα λα θάσ, θαη λα ζε επινγήζσ κπξνζηά ζηνλ Κχξην
πξηλ πεζάλσ. Σψξα, ινηπφλ, γηε κνπ, λα αθνχζεηο ηε θσλή κνπ ζε φζα εγψ ζνπ παξαγγέιισ
πήγαηλε, ηψξα, ζην θνπάδη θαη πάξε κνπ απφ εθεί δχν θαιά θαηζηθάθηα γηα λα ηα θάλσ
λφζηηκα θαγεηά γηα ηνλ παηέξα ζνπ, θαζψο ηνπ αξέζνπλ θαη ζα ηα θέξεηο ζηνλ παηέξα ζνπ
λα θάεη, γηα λα ζε επινγήζεη πξηλ πεζάλεη. Καη ν Εαθψβ είπε ζηε Ρεβέθθα ηε κεηέξα ηνπ:
Αεο, ν Δζαχ ν αδειθφο κνπ είλαη άλδξαο δαζχηξηρνο, ελψ εγψ είκαη άλδξαο άηξηρνο ίζσο ν
παηέξαο κνπ κε ςειαθήζεη, θαη ζα θαλψ ζ' απηφλ σο απαηεψλαο θαη ζα επηζχξσ επάλσ κνπ
θαηάξα θαη φρη επινγία. Καη ε κεηέξα ηνπ είπε ζ' απηφλ: Βπάλσ κνπ ε θαηάξα ζνπ, παηδί
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κνπ κφλνλ ππάθνπζε ζηε θσλή κνπ, θαη πήγαηλε, θέξ' ηα ζε κέλα. Καη πήγε, θαη πήξε, θαη
ηα έθεξε ζηε κεηέξα ηνπ θαη ε κεηέξα ηνπ έθαλε λφζηηκα θαγεηά, φπσο άξεζαλ ζηνλ
παηέξα ηνπ. Καη παίξλνληαο ε Ρεβέθθα ηα θαιχηεξα ελδχκαηα ηνπ κεγαιχηεξνπ γηνπ ηεο
ηνπ Δζαχ, πνπ είρε ζην ζπίηη, έληπζε κ' απηά ηνλ Εαθψβ, ηνλ λεφηεξν γην ηεο θαη κε ηα
δέξκαηα απφ ηα θαηζηθάθηα ζθέπαζε ηα ρέξηα ηνπ, θαη ηα γπκλά κέξε ηνχ ιαηκνχ ηνπ θαη
έδσζε ζηα ρέξηα ηνπ γηνπ ηεο ηνπ Εαθψβ ηα λφζηηκα θαγεηά, θαη ην ςσκί, πνπ εηνίκαζε. Καη
ήξζε ζηνλ παηέξα ηνπ, θαη είπε: Παηέξα κνπ. Κη εθείλνο είπε: Βδψ είκαη πνηνο είζαη παηδί
κνπ; Καη ν Εαθψβ είπε ζηνλ παηέξα ηνπ: Βγψ είκαη ν Δζαχ, ν πξσηφηνθφο ζνπ έθαλα θαζψο
κνπ είπεο, ζήθσ, ινηπφλ, θάζεζε θαη θάε απφ ην θπλήγη κνπ, γηα λα κε επινγήζεη ε ςπρή
ζνπ. Καη ν Εζαάθ είπε ζηνλ γην ηνπ: Πψο έγηλε απηφ παηδί κνπ, φηη ην βξήθεο ηφζν γξήγνξα;
Κη εθείλνο είπε: Βπεηδή, ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ην έθεξε κπξνζηά κνπ. Καη ν Εζαάθ είπε ζηνλ
Εαθψβ: Πιεζίαζε παηδί κνπ, γηα λα ζε ςειαθήζσ, αλ είζαη εζχ απηφο ν γηνο κνπ ν Δζαχ ή
φρη. Καη ν Εαθψβ πιεζίαζε ζηνλ Εζαάθ ηνλ παηέξα ηνπ θη εθείλνο ηνλ ςειάθεζε θαη είπε: Δ
κελ θσλή είλαη θσλή ηνχ Εαθψβ, ηα ρέξηα φκσο είλαη ρέξηα ηνχ Δζαχ. Καη δελ ηνλ γλψξηζε,
επεηδή ηα ρέξηα ηνπ ήζαλ ζαλ ηα ρέξηα ηνχ αδειθνχ ηνπ, ηνπ Δζαχ, δαζχηξηρα θαη ηνλ
επιφγεζε. Καη είπε: Βζχ είζαη ν ίδηνο ν γηνο κνπ ν Δζαχ; Κη εθείλνο είπε: Βγψ. Καη είπε:
Φέξε θνληά κνπ, θαη ζα θάσ απφ ην θπλήγη ηνπ γηνπ κνπ, γηα λα ζε επινγήζεη ε ςπρή κνπ.
Καη έθεξε θνληά ηνπ, θαη έθαγε θαη έθεξε ζ' απηφλ θξαζί, θαη ήπηε. Καη ν Εζαάθ ν παηέξαο
ηνπ είπε ζ' απηφλ: Πιεζίαζε ηψξα, θαη θίιεζέ κε, παηδί κνπ. Καη πιεζίαζε, θαη ηνλ θίιεζε
θαη νζθξάλζεθε ηελ νζκή ησλ ελδπκάησλ ηνπ θαη ηνλ επιφγεζε θαη είπε: Να, ε νζκή ηνχ
γηνπ κνπ είλαη ζαλ νζκή πεδηάδαο, πνπ ηελ επιφγεζε ν Κχξηνο. Λνηπφλ, ν Θεφο λα ζνπ
δψζεη απφ ηε δξφζν ηνχ νπξαλνχ, θαη απφ ην πάρνο ηήο γεο, θαη αθζνλία ζηηαξηνχ θαη
θξαζηνχ Λανί λα ζε δνπιέςνπλ, θαη έζλε λα ζε πξνζθπλήζνπλ. Να είζαη θχξηνο ησλ
αδειθψλ ζνπ, θαη νη γηνη ηήο κεηέξαο ζνπ λα ζε πξνζθπλήζνπλ. Καηαξακέλνο φπνηνο ζε
θαηαξηέηαη θαη επινγεκέλνο φπνηνο ζε επινγεί! Καη θαζψο ν Εζαάθ έπαπζε λα επινγεί ηνλ
Εαθψβ, κφιηο ν Εαθψβ είρε θχγεη κπξνζηά απφ ηνλ παηέξα ηνπ ηνλ Εζαάθ, ηφηε ήξζε ν Δζαχ,
ν αδειθφο ηνπ, απφ ην θπλήγη ηνπ.Καη έθαλε θη απηφο λφζηηκα θαγεηά, θαη ηα έθεξε ζηνλ
παηέξα ηνπ θαη είπε ζηνλ παηέξα ηνπ: Ώο ζεθσζεί ν παηέξαο κνπ θη αο θάεη απφ ην θπλήγη
ηνχ γηνπ ηνπ, γηα λα κε επινγήζεη ε ςπρή ζνπ. Καη ν παηέξαο ηνπ ν Εζαάθ είπε ζ' απηφλ:
Πνηνο είζαη; Κη εθείλνο είπε: Βίκαη ν γηνο ζνπ, ν πξσηφηνθφο ζνπ, ν Δζαχ. Καη ν Εζαάθ
εθπιάγεθε κε ππεξβνιηθά κεγάιε έθπιεμε, θαη είπε: Πνηνο είλαη, ινηπφλ, εθείλνο, πνπ
θπλήγεζε έλα θπλήγη θαη κνπ έθεξε, θαη έθαγα απ' φια πξηλ κπεηο κέζα, θαη ηνλ επιφγεζα;
Καη ζα είλαη επινγεκέλνο. ηαλ ν Δζαχ άθνπζε ηα ιφγηα ηνχ παηέξα ηνπ, έβγαιε κηα
θξαπγή κεγάιε θαη πηθξή ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ θαη είπε ζηνλ παηέξα ηνπ: Βπιφγεζε θαη
κέλα, παηέξα κνπ. Κη εθείλνο είπε: Ήξζε ν αδειθφο ζνπ κε δφιν, θαη πήξε ηελ επινγία ζνπ.
Καη ν Δζαχ είπε: Αηθαηνινγεκέλα απνθιήζεθε ην φλνκά ηνπ Εαθψβ, επεηδή, ηψξα γηα
δεχηεξε θνξά κε ππνζθέιηζε πήξε ηα πξσηνηφθηά κνπ, θαη λα, ηψξα πήξε θαη ηελ επινγία
κνπ. Καη είπε: Αελ θχιαμεο γηα κέλα επινγία; Καη ν Εζαάθ απνθξίζεθε, θαη είπε ζηνλ Δζαχ:
Αεο, ηνλ έθαλα θχξηφ ζνπ, θαη φινπο ηνπο αδειθνχο ηνπ ηνχο έθαλα δνχινπο ηνπ, θαη ηνλ
ζηήξημα κε ζηηάξη θαη θξαζί θαη ηη λα θάλσ, ινηπφλ, ζε ζέλα, παηδί κνπ; Καη ν Δζαχ είπε,
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ζηνλ παηέξα ηνπ: Μήπσο κφλνλ απηή ηελ επινγία έρεηο, παηέξα κνπ; Βπιφγεζέ κε θαη κέλα,
παηέξα κνπ. Καη χςσζε ν Δζαχ ηε θσλή ηνπ θαη έθιαςε. Καη απνθξίζεθε ν παηέξαο ηνπ, ν
Εζαάθ, θαη ηνπ είπε: Αεο, ε θαηνίθεζή ζνπ ζα είλαη ζην πάρνο ηήο γεο, θαη ζηε δξφζν ηνχ
νπξαλνχ απφ επάλσ θαη κε ην καραίξη ζνπ ζα δεηο, θαη ζηνλ αδειθφ ζνπ ζα δνπιέςεηο.
ηαλ, φκσο, ππεξηζρχζεηο, ζα ζπληξίςεηο ηνλ δπγφ ηνπ απφ ηνλ ηξάρειφ ζνπ. Καη ν Δζαχ
κηζνχζε ηνλ Εαθψβ, γηα ηελ επινγία κε ηελ νπνία ηνλ επιφγεζε ν παηέξαο ηνπ θαη ν Δζαχ
είπε ζηελ θαξδηά ηνπ: Πιεζηάδνπλ νη εκέξεο ηνχ πέλζνπο ηνχ παηέξα κνπ ηφηε, ζα θνλεχζσ
ηνλ αδειθφ κνπ ηνλ Εαθψβ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 14:24-32.
Ο Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ νξθίζηεθε, ιέγνληαο: πσο ζέιεζα, έηζη ζα γίλεη, εμάπαληνο
θαη φπσο απνθάζηζα, έηζη ζα κείλεη,λα ζπληξίςσ ηνλ Ώζζχξην ζηε γε κνπ, θαη λα ηνλ
θαηαπαηήζσ επάλσ ζηα βνπλά κνπ ηφηε, ν δπγφο ηνπ ζα ζεθσζεί απ' απηνχο, θαη ην θνξηίν
ηνπ ζα αθαηξεζεί απφ ηνπο ψκνπο ηνπο. Ώπηή είλαη ε βνπιή, πνπ είλαη απνθαζηζκέλε
ελάληηα ζε νιφθιεξε ηε γε θη απηφ είλαη ην ρέξη ην απισκέλν επάλσ ζε φια ηα έζλε.
Βπεηδή, ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ απνθάζηζε, θαη πνηνο ζα ην αλαηξέζεη; Καη ην ρέξη ηνπ
απιψζεθε, θαη πνηνο ζα ην απνζηξέςεη; Καηά ηνλ ρξφλν πνπ πέζαλε ν βαζηιηάο Άραδ, έγηλε
ηνχηε ε φξαζε; Με ραίξε, νιφθιεξε ε Παιαηζηίλε, επεηδή ζπληξίθηεθε ε ξάβδνο εθείλνπ
πνπ ζε πάηαμε γηα ηνλ ιφγν φηη, απφ ηε ξίδα ηνχ θηδηνχ ζα βγεη έρηδλα, θαη ν θαξπφο ηεο ζα
είλαη έλα θινγεξφ θίδη πνπ πεηάεη. Καη νη πξσηφηνθνη ηνπ θησρνχ ζα ηξαθνχλ, θη απηνί πνπ
έρνπλ αλάγθε ζα αλαπαχνληαη κε αζθάιεηα θαη ζα ζαλαηψζσ ηε ξίδα ζνπ κε πείλα, θαη ζα
θνλεχζσ ην ππφινηπφ ζνπ. Οιφιπδε, σ πχιε, βφα, σ πφιε ράζεθεο, σ Παιαηζηίλε
νιφθιεξε επεηδή, έξρεηαη θαπλφο απφ ηνλ βνξξά, θαη νχηε έλαο δελ ζα ιείςεη απφ ηελ
εθζηξάηεπζή ηνπ, ζηνπο θαζνξηζκέλνπο θαηξνχο. Καη πνηα απφθξηζε ζα δνζεί ζηνπο
πξεζβεπηέο ησλ εζλψλ; ηη ν Κχξηνο ζεκειίσζε ηε ηψλ, θαη ζ' απηήλ ζα ειπίδνπλ νη
θησρνί ηνχ ιανχ ηνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ θεθ 16 , θεθ 17
Σφηε, ν Εψβ απάληεζε, θαη είπε: Έρσ αθνχζεη πνιιά ηέηνηα άζιηνη παξεγνξεηέο είζηε
φινη. Έρνπλ ηέινο νη καηαηνινγίεο; Ή, πνηνο ζε ελζαξξχλεη ζην λα απαληάο; Κη εγψ
κπνξνχζα λα κηιήζσ φπσο εζείο αλ ήηαλ ε ςπρή ζαο ζηνλ ηφπν ηήο ςπρήο κνπ, κπνξνχζα
λα επηζσξεχζσ ιφγηα ελαληίνλ ζαο, θαη λα θνπλήζσ ην θεθάιη κνπ ελαληίνλ ζαο. Θα ζαο
ελίζρπα κε ην ζηφκα κνπ, θαη ην θνχλεκα ησλ ρεηιέσλ κνπ ζα ζαο αλαθνχθηδε. Ώλ κηιάσ, ν
πφλνο κνπ δελ αλαθνπθίδεηαη θαη αλ ζησπψ, πνην ιηγφζηεκα γίλεηαη ζε κέλα; Ώιιά, ηψξα,
κε ππεξβάξπλε εξήκσζεο νιφθιεξε ηε ζπλνδεία κνπ. Καη νη ξπηίδεο, κε ηηο νπνίεο κε
ζεκάδεςεο, απνηειεί καξηπξία θαη ε ηζρλφηεηά κνπ, πνπ αλεβαίλεη επάλσ κνπ, δίλεη
καξηπξία επάλσ ζην πξφζσπφ κνπ. Ο ερζξφο κνπ, ζηνλ ζπκφ ηνπ, κε δηαζπαξάδεη, θαη κε
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κηζεί ηξίδεη ηα δφληηα ηνπ ελαληίνλ κνπ δεκηνπξγεί νμχηεηα κε ηα κάηηα ηνπ ελαληίνλ κνπ
αλνίγνπλ ην ζηφκα ηνπο ελαληίνλ κνπ κε ρηππνχλ επάλσ ζην ζαγφλη πβξηζηηθά
ζπγθεληξψζεθαλ καδί ελαληίνλ κνπ. Ο Θεφο κε παξέδσζε ζηνλ άδηθν, θαη κε έξξημε ζε
ρέξηα αζεβψλ. Ήκνπλ ζε εζπρία, θαη κε θαηαζπάξαμε θαη πηάλνληάο κε απφ ηνλ ηξάρειν, κε
θαηαζχληξηςε, θαη κε έβαιε γηα δηθφ ηνπ ζθνπφ. Οη ηνμφηεο ηνπ κε πεξηθχθισζαλ
δηαπεξλάεη ηα λεθξά κνπ, θαη δελ ιππάηαη μερχλεη ηε ρνιή κνπ επάλσ ζηε γε. Με ζπληξίβεη
κε πιεγή επάλσ ζε πιεγή έηξεμε ελαληίνλ κνπ ζαλ γίγαληαο. Έξξαςα έλαλ ζάθν επάλσ ζην
δέξκα κνπ, θαη κφιπλα ην θέξαο κνπ κε ρψκα. Σν πξφζσπφ κνπ θαηαθάεθε απφ ηνλ
θιαπζκφ, θαη ζθηά ζαλάηνπ είλαη επάλσ ζηα βιέθαξά κνπ ελψ ζηα ρέξηα κνπ δελ ππάξρεη
αδηθία, θαη ε πξνζεπρή κνπ είλαη θαζαξή. Χ, γε, κε ζθεπάζεηο ην αίκα κνπ, θη αο κε
ππάξρεη ηφπνο γηα ηελ θξαπγή κνπ. Καη, ηψξα, δέζηε, ν κάξηπξάο κνπ είλαη ζηνλ νπξαλφ,
θαη ε καξηπξία κνπ ζηνπο χςηζηνπο ηφπνπο. Οη θίινη κνπ είλαη πνπ κε εκπαίδνπλ ην κάηη
κνπ ζηαιάδεη δάθξπα πξνο ηνλ Θεφ. Να ήηαλ δπλαηφλ λα δηαδηθάδεηαη θαλείο κε ηνλ Θεφ,
φπσο έλαο άλζξσπνο κε ηνλ πιεζίνλ ηνπ! Βπεηδή, ήξζαλ ηα απαξηζκεκέλα ρξφληα θαη ζα
πεξπαηήζσ ηνλ δξφκν απφ ηνλ νπνίν δελ ζα επηζηξέςσ. Σν πλεχκα κνπ θζείξεηαη, νη εκέξεο
κνπ ζβήλνπλ, νη ηάθνη είλαη γηα κέλα έηνηκνη. Αελ είλαη θνληά κνπ ριεπαζηέο; Καη ην κάηη
κνπ δελ δηαλπρηεξεχεη ζηηο πηθξίεο ηνπο; Ώζθάιηζέ κε, παξαθαιψ γίλε ζε κέλα εγγπεηήο
θνληά ζνπ πνηνο ζα εγγπφηαλ γηα κέλα; Βπεηδή, εζχ έθξπςεο ηελ θαξδηά ηνπο απφ ζχλεζε γη'
απηφ, δελ ζα ηνπο πςψζεηο. ' εθείλνλ πνπ κηιάεη κε απάηε ζηνπο θίινπο, θαη ηα κάηηα ησλ
παηδηψλ ηνπ αθφκα ζα ιηψλνπλ. Καη κε έθαλε παξνηκία ησλ ιαψλ θαη κπξνζηά ηνπο έγηλα
ληξνπή. Καη ην κάηη κνπ καξάζεθε απφ ηε ζιίςε, θαη φια ηα κέιε κνπ έγηλαλ ζαλ ζθηά. Οη
επζείο ζα ζαπκάζνπλ ζε ηνχην, θαη ν αζψνο ζα μεζεθσζεί ελάληηα ζηνλ ππνθξηηή. Καη ν
δίθαηνο ζα θξαηάεη ηνλ δξφκν ηνπ, θαη ν θαζαξφο ζηα ρέξηα ζα απμήζεη ηε δχλακή ηνπ. Κη
εζείο φινη επηζηξαθείηε, θαη έξζεηε ηψξα επεηδή, δελ ζα βξσ αλάκεζά ζαο θαλέλαλ ζπλεηφ.
Οη εκέξεο κνπ πέξαζαλ, θφπεθαλ νη ζθνπνί κνπ, νη επηζπκίεο ηήο θαξδηάο κνπ. Μεηέβαιαλ
ηε λχρηα ζε εκέξα ην θσο είλαη θνληά ζην ζθνηάδη. Ώλ πξνζκέλσ, ν ηάθνο είλαη ε θαηνηθία
κνπ έζηξσζα ην θξεβάηη κνπ κέζα ζην ζθνηάδη. ΐφεζα πξνο ηε θζνξά: Βίζαη παηέξαο κνπ
πξνο ην ζθνπιήθη: Βίζαη κεηέξα κνπ θαη αδειθή κνπ. Καη πνχ είλαη ηψξα ε ειπίδα κνπ; Καη
πνηνο ζα δεη ηελ ειπίδα κνπ;Θα θαηέβεη ζην βάζνο ηνχ άδε ζίγνπξα, ζα αλαπαπζεί καδί κνπ
ζην ρψκα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Φαικόο 55:1,27:7,8
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Θεέ, δψζε αθξφαζε ζηελ πξνζεπρή κνπ,θαη κε απνζπξζείο απφ ηε δέε. Άθνπζε,
Κχξηε, ηε θσλή κνπ, θξάδσ θαη ειέεζέ κε, θαη εηζάθνπζέ κε. είπε ε θαξδηά κνπ γηα ζέλα.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 14:7-15
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Βίπε κάιηζηα κηα παξαβνιή ζηνπο θαιεζκέλνπο, επεηδή παξαηεξνχζε κε πνηνλ
ηξφπν δηάιεγαλ ηηο πξσηνθαζεδξίεο, ιέγνληάο ηνπο: ηαλ πξνζθιεζείο απφ θάπνηνλ ζε
γάκνπο, κε θαζήζεηο ζηελ πξψηε ζέζε, κήπσο θαη ππάξρεη θάπνηνο θαιεζκέλνο απ' απηφλ
πην επίζεκνο απφ ζέλα,θαη θαζψο έξζεη εθείλνο, πνπ θάιεζε εζέλα θη απηφλ, ζνπ πεη: Αψζε
ηε ζέζε ζ' απηφλ θαη ηφηε αξρίζεηο κε ληξνπή λα παίξλεηο ηελ ηειεπηαία ζέζε. Ώιιά, φηαλ
πξνζθιεζείο, πήγαηλε θαη θάζεζε ζηελ ηειεπηαία ζέζε, γηα λα ζνπ πεη, φηαλ έξζεη εθείλνο
πνπ ζε θάιεζε: Φίιε, αλέβα πην ςειά. Σφηε, ζα έρεηο δφμα κπξνζηά ζηνπο ζπγθαζήκελνπο
καδί ζνπ. Βπεηδή, φπνηνο πςψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ζα ηαπεηλσζεί θαη φπνηνο ηαπεηλψλεη ηνλ
εαπηφ ηνπ, ζα πςσζεί. Έιεγε κάιηζηα ζ' εθείλνλ πνπ ηνλ πξνζθάιεζε: ηαλ θάλεηο γεχκα ή
δείπλν, κε πξνζθαιείο ηνχο θίινπο ζνπ νχηε ηνπο αδειθνχο ζνπ νχηε ηνπο ζπγγελείο ζνπ
νχηε θαη πινχζηνπο γείηνλεο κήπσο ζε αληηθαιέζνπλ θη απηνί θαη γίλεη ζε ζέλα αληαπφδνζε.
Ώιιά, φηαλ θάλεηο ππνδνρή, λα πξνζθαιείο θησρνχο, ζαθάηεδεο, ρσινχο, ηπθινχο. Καη ζα
είζαη καθάξηνο επεηδή, δελ έρνπλ λα ζνπ αληαπνδψζνπλ δεδνκέλνπ φηη, ε αληαπφδνζε ζα
γίλεη ζε ζέλα θαηά ηελ αλάζηαζε ησλ δηθαίσλ. Καη αθνχγνληαο απηά έλαο απφ ηνπο
ζπγθαζήκελνπο, ηνπ είπε: Μαθάξηνο φπνηνο θάεη ςσκί ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ.

Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο 8:12-26
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Άξα, ινηπφλ, αδειθνί, είκαζηε ρξεψζηεο, φρη ζηε ζάξθα, ψζηε λα δνχκε ζχκθσλα
κε ηε ζάξθα. Βπεηδή, αλ δείηε ζχκθσλα κε ηε ζάξθα, πξφθεηηαη λα πεζάλεηε, αλ, φκσο,
δηακέζνπ ηνχ Πλεχκαηνο, ζαλαηψλεηε ηηο πξάμεηο ηνχ ζψκαηνο, ζα δήζεηε. Βπεηδή, φζνη
δηνηθνχληαη απφ ην Πλεχκα ηνχ Θενχ, απηνί είλαη γηνη ηνχ Θενχ. Αεδνκέλνπ φηη, δελ ιάβαηε
πλεχκα δνπιείαο, ψζηε πάιη λα θνβάζηε, αιιά ιάβαηε πλεχκα πηνζεζίαο, κε ην νπνίν
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θξάδνπκε: Ώββά, Παηέξα. Σν ίδην ην Πλεχκα δίλεη καξηπξία, καδί κε ην πλεχκα καο, φηη
είκαζηε παηδηά ηνχ Θενχ. Καη αλ είκαζηε παηδηά, είκαζηε θαη θιεξνλφκνη θιεξνλφκνη κελ
ηνπ Θενχ, ζπγθιεξνλφκνη δε ηνπ Υξηζηνχ αλ ζπκπάζρνπκε, γηα λα γίλνπκε θαη ζπκκέηνρνη
ηεο δφμαο ηνπ. Βπεηδή, ζεσξψ φηη ηα παζήκαηα ηνπ παξφληα θαηξνχ δελ είλαη άμηα λα
ζπγθξηζνχλ κε ηε δφμα πνπ πξφθεηηαη λα απνθαιπθζεί ζε καο. Αεδνκέλνπ φηη, ε κεγάιε
πξνζδνθία ηήο θηίζεο πξνζκέλεη ηε θαλέξσζε ησλ παηδηψλ ηνχ Θενχ. Βπεηδή, ε θχζε
ππνηάρζεθε ζηε καηαηφηεηα, φρη ζειεκαηηθά, αιιά εμαηηίαο εθείλνπ πνπ ηελ ππέηαμε,κε ηελ
ειπίδα φηη, θαη ε ίδηα ε θηίζε ζα ειεπζεξσζεί απφ ηε δνπιεία ηήο θζνξάο, θαη ζα κεηαβεί
ζηελ ειεπζεξία ηήο δφμαο ησλ παηδηψλ ηνχ Θενχ. Βπεηδή, μέξνπκε θαιά φηη νιφθιεξε ε
θηίζε ζπζηελάδεη, θαη ζπκπάζρεη κε σδίλεο, κέρξη θαη ηψξα. Καη φρη κνλάρα απηή, αιιά θαη
εκείο νη ίδηνη πνπ έρνπκε ηελ απαξρή ηνχ Πλεχκαηνο, θαη εκείο νη ίδηνη ζηελάδνπκε κέζα
καο, πεξηκέλνληαο ηελ πηνζεζία, ηελ απνιχηξσζε ηνπ ζψκαηφο καο. Βπεηδή, ζσζήθακε κε
ηελ ειπίδα ειπίδα, φκσο, πνπ θάπνηνο ηε βιέπεη, δελ είλαη ειπίδα· επεηδή, εθείλν πνπ θαλείο
βιέπεη, γηαηί θαη ην ειπίδεη; Ώλ, φκσο, ειπίδνπκε εθείλν πνπ δελ βιέπνπκε, ην πεξηκέλνπκε
κε ππνκνλή. Παξφκνηα, φκσο, θαη ην Πλεχκα ζπκβνεζάεη ζηηο αζζέλεηέο καο· επεηδή, ην ηη
λα πξνζεπρεζνχκε, θαζψο πξέπεη, δελ μέξνπκε, αιιά ην ίδην ην Πλεχκα ηθεηεχεη γηα ράξε
καο κε ζηελαγκνχο αιάιεηνπο. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο

παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ επηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 5:16-20
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βμνκνινγείζηε ν έλαο ζηνλ άιινλ ηα πηαίζκαηά ζαο, θαη πξνζεχρεζηε ν έλαο γηα ηνλ
άιινλ γηα λα γηαηξεπηείηε. Πνιχ ηζρχεη ε δέεζε ηνπ δηθαίνπ πνπ γίλεηαη έλζεξκα. Ο Διίαο
ήηαλ άλζξσπνο νκνηνπαζήο κε καο, θαη πξνζεπρήζεθε έλζεξκα γηα λα κε βξέμεη θαη δελ
έβξεμε επάλσ ζηε γε γηα ηξία ρξφληα θαη έμη κήλεο θαη πάιη πξνζεπρήζεθε, θαη ν νπξαλφο
έδσζε βξνρή, θαη ε γε βιάζηεζε ηνλ θαξπφ ηεο. Ώδειθνί, αλ θάπνηνο αλάκεζά ζαο
απνπιαλεζεί απφ ηελ αιήζεηα, θαη θάπνηνο άιινο ηνλ θέξεη πίζσ,αο μέξεη φηη, απηφο πνπ
έθεξε πίζσ έλαλ ακαξησιφ απφ ηελ πιάλε ηνχ δξφκνπ ηνπ, ζα ζψζεη κηα ςπρή απφ ηνλ
ζάλαην, θαη ζα ζθεπάζεη πιήζνο ακαξηηψλ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζα είλαη

ηνπ θφζκνπ, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί
ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 11:2-18
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απν ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
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παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη φηαλ ν Πέηξνο αλέβεθε ζηα Εεξνζφιπκα, θηινληθνχζαλ καδί ηνπ απηνί πνπ ήζαλ
απφ ηελ πεξηηνκή,ιέγνληαο, φηη: Μπήθεο κέζα ζε απεξίηκεηνπο αλζξψπνπο, θαη ζπλέθαγεο
καδί ηνπο. Ο δε Πέηξνο άξρηζε, θαη εμέζεηε ζ' απηνχο κε ηε ζεηξά ηα φζα ζπλέβεθαλ,
ιέγνληαο: Βγψ ήκνπλ πξνζεπρφκελνο ζηελ πφιε Εφππε θαη είδα κέζα ζε έθζηαζε έλα
φξακα, θάπνην ζθεχνο λα θαηεβαίλεη ζαλ έλα κεγάιν ζεληφλη, πνπ, δεκέλν απφ ηηο ηέζζεξηο
άθξεο ηνπ, ην θαηέβαδαλ απφ ηνλ νπξαλφ, θαη ήξζε κέρξηο εκέλα ζην νπνίν, θαζψο αηέληζα,
παξαηεξνχζα θαη είδα ηα ηεηξάπνδα ηεο γεο, θαη ηα ζεξία, θαη ηα εξπεηά, θαη ηα πνπιηά ηνχ
νπξαλνχ.Καη άθνπζα κηα θσλή λα ιέεη ζε κέλα: Πέηξν, αθνχ ζεθσζείο, ζθάμε θαη θάε.Καη
είπα: Με γέλνηην, Κχξηε, επεηδή θαλέλα βέβειν ή αθάζαξην δελ κπήθε πνηέ ζην ζηφκα
κνπ. Καη ε θσλή απνθξίζεθε ζε κέλα απφ ηνλ νπξαλφ γηα δεχηεξε θνξά: ζα ν Θεφο
θαζάξηζε, εζχ κε ηα ιεο βέβεια. Καη ηνχην έγηλε ηξεηο θνξέο θαη πάιη αλαζχξζεθαλ φια
ζηνλ νπξαλφ.Καη μάθλνπ, ηελ ίδηα ψξα, ηξεηο άλζξσπνη έθηαζαλ ζην ζπίηη, φπνπ έκελα,
απνζηαικέλνη ζε κέλα απφ ηελ Καηζάξεηα. Καη ην Πλεχκα είπε ζε κέλα λα πάσ καδί ηνπο,
ρσξίο λα δηζηάδσ θαζφινπ ήξζαλ, κάιηζηα, καδί κνπ θη απηνί νη έμη αδειθνί, θαη κπήθακε
κέζα ζην ζπίηη ηνχ αλζξψπνπ. Καη καο αλήγγεηιε, πψο είδε ηνλ άγγειν ζην ζπίηη ηνπ, φηη
ζηάζεθε θαη ηνπ είπε: ηείιε αλζξψπνπο ζηελ Εφππε, θαη πξνζθάιεζε ηνλ ίκσλα, πνπ
επνλνκάδεηαη Πέηξνο,ν νπνίνο ζα κηιήζεη ζε ζέλα ιφγηα, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ζα ζσζείο
εζχ θαη νιφθιεξε ε νηθνγέλεηά ζνπ.Καη ελψ άξρηζα λα κηιάσ, ην Πλεχκα ην Άγην ήξζε
επάλσ ηνπο, φπσο θαη επάλσ ζε καο αξρηθά.Σφηε, ζπκήζεθα ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ φηη, έιεγε:
Ο κελ Εσάλλεο βάπηηζε κε λεξφ, εζείο φκσο ζα βαπηηζηείηε κε Πλεχκα Άγην. Ώλ, ινηπφλ, ν
Θεφο έδσζε ζ' απηνχο ηελ ίζε δσξεά, φπσο θαη ζ' εκάο, επεηδή πίζηεςαλ ζηνλ Κχξην Εεζνχ
Υξηζηφ, εγψ πνηνο ήκνπλ ψζηε λα κπνξέζσ λα εκπνδίζσ ηνλ Θεφ; ηαλ δε ηα άθνπζαλ
απηά, εζχραζαλ θαη δφμαδαλ ηνλ Θεφ, ιέγνληαο: Καη ζηα έζλε, ινηπφλ, ν Θεφο έδσζε ηε
κεηάλνηα γηα δσή. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 55:16,17
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βγψ ζα θξάδσ ζηνλ Θεφ, θαη ν Κχξηνο ζα κε ζψζεη. Θα θσλάδσ θαη ζα αθνχζεη ηε
θσλή κνπ.
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Δπαγγέιην Καηά Λνπθά 16:1-9
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Έιεγε κάιηζηα θαη ζηνπο καζεηέο ηνπ: Τπήξρε θάπνηνο άλζξσπνο πινχζηνο, ν νπνίνο
είρε έλαλ δηαρεηξηζηή θη απηφο θαηεγνξήζεθε ζ' απηφλ φηη δηαζθνξπίδεη ηα ππάξρνληά ηνπ.
Καη θαζψο ηνλ θψλαμε, είπε ζ' απηφλ: Ση είλαη απηφ πνπ αθνχσ γηα ζέλα; Ώπφδσζε ηνλ
ινγαξηαζκφ ηήο δηαρείξηζήο ζνπ επεηδή, δελ ζα κπνξέζεηο πιένλ λα είζαη δηαρεηξηζηήο. Καη
ν δηαρεηξηζηήο είπε κέζα ηνπ: Ση λα θάλσ, επεηδή ν θχξηφο κνπ αθαηξεί απφ κέλα ηε
δηαρείξηζε; Να ζθάβσ, δελ κπνξψ, λα δεηάσ, ληξέπνκαη θαηάιαβα ηη πξέπεη λα θάλσ, γηα λα
κε δερζνχλ ζηα ζπίηηα ηνπο, φηαλ απνβιεζψ απφ ηε δηαρείξηζε. Καη αθνχ πξνζθάιεζε έλαλέλαλ μερσξηζηά ηνπο ρξενθεηιέηεο ηνχ θπξίνπ ηνπ, είπε ζηνλ πξψην: Πφζν ρξσζηάο ζηνλ
θχξηφ κνπ; Καη εθείλνο είπε: 100 βάηνπο ιάδη. Καη ηνπ είπε: Πάξε ην έγγξαθφ ζνπ, θαη αθνχ
θαζήζεηο, γξάςε γξήγνξα 50.Έπεηηα, είπε ζε έλαλ άιινλ: Κη εζχ, πφζν ρξσζηάο; Καη
εθείλνο είπε: 100 θφξνπο ζηηάξη. Καη ηνπ ιέεη: Πάξε ην έγγξαθφ ζνπ, θαη γξάςε 80. Καη ν
θχξηνο επαίλεζε ηνλ άδηθν νηθνλφκν, φηη έπξαμε θξφληκα επεηδή, νη γηνη απηνχ ηνχ αηψλα
είλαη θξνληκφηεξνη ζηε δηθή ηνπο γελεά, απφ ηνπο γηνπο ηνχ θσηφο. Καη εγψ ζαο ιέσ: Κάληε
γηα ηνλ εαπηφ ζαο θίινπο απφ ηνλ κακσλά ηήο αδηθίαο, γηα λα ζαο δερζνχλ ζηηο αηψληεο
ζθελέο, φηαλ εθιείςεηε.

ΖΜΔΡΑ ΣΡΗΣΖ ΑΠΟ ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Γέλεζηο 28:10-22
Καη ν Εαθψβ βγήθε απφ ηε ΐεξ-ζαβεέ, θαη πήγε ζηε Υαξξάλ. Καη έθηαζε ζε θάπνηνλ
ηφπν, θαη δηαλπρηέξεπζε εθεί, επεηδή είρε δχζεη ν ήιηνο θαη πήξε απφ ηηο πέηξεο ηνχ ηφπνπ,
θαη έβαιε γηα πξνζθεθάιη ηνπ, θαη θνηκήζεθε ζ' εθείλν ηνλ ηφπν. Καη είδε έλα φλεηξν, θαη
λα, κηα ζθάια ζηεξηγκέλε ζηε γε, πνπ ε θνξπθή ηεο έθηαλε ζηνλ νπξαλφ θαη λα, νη άγγεινη
ηνπ Θενχ αλέβαηλαλ θαη θαηέβαηλαλ επάλσ ζ' απηή. Καη λα, ν Κχξηνο ζηεθφηαλ επάλσ απ'
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απηή, θαη είπε: Βγψ είκαη ν Κχξηνο, ν Θεφο ηνχ Ώβξαάκ ηνχ παηέξα ζνπ, θαη ν Θεφο ηνχ
Εζαάθ ηε γε, επάλσ ζηελ νπνία θνηκάζαη, ζε ζέλα ζα ηε δψζσ, θαη ζην ζπέξκα ζνπ. Καη ην
ζπέξκα ζνπ ζα είλαη φπσο ε άκκνο ηήο γεο, θαη ζα απισζείο πξνο ηε δχζε, θαη πξνο ηελ
αλαηνιή, θαη πξνο ηνλ βνξξά θαη πξνο ηνλ λφην θαη ζα επινγεζνχλ κέζα απφ ζέλα, θαη απφ
ην ζπέξκα ζνπ, φιεο νη θπιέο ηήο γεο θαη δεο, εγψ είκαη καδί ζνπ, θαη ζα ζε δηαθπιάηησ
παληνχ, φπνπ θη αλ παο, θαη ζα ζε επαλαθέξσ ζε ηνχηε ηε γε επεηδή, δελ ζα ζε
εγθαηαιείςσ, κέρξηο φηνπ θάλσ φζα κίιεζα ζε ζέλα. Καη φηαλ ν Εαθψβ ζεθψζεθε απφ ηνλ
χπλν ηνπ, είπε: ΐέβαηα, ν Κχξηνο είλαη ζε ηνχην ηνλ ηφπν, θη εγψ δελ ήμεξα. Καη θνβήζεθε,
θαη είπε: Πφζν θνβεξφο είλαη απηφο ν ηφπνο! Σνχην δελ είλαη παξά νίθνο ηνχ Θενχ, θη απηή
ε πχιε ηνχ νπξαλνχ.Καη ν Εαθψβ, αθνχ ζεθψζεθε ελσξίο ην πξσί, πήξε ηελ πέηξα, πνπ είρε
βάιεη γηα πξνζθεθάιη ηνπ, θαη ηελ έζηεζε γηα ζηήιε, θαη έρπζε ιάδη επάλσ ζηελ θνξπθή
ηεο.Καη απνθάιεζε ην φλνκα εθείλνπ ηνπ ηφπνπ, ΐαηζήι θαη ην φλνκα ηεο πφιεο εθείλεο
ήηαλ άιινηε Λνπδ. Καη ν Εαθψβ επρήζεθε κηα επρή, ιέγνληαο: Ώλ ν Θεφο είλαη καδί κνπ, θαη
κε δηαθπιάμεη ζ' απηφ ηνλ δξφκν ζηνλ νπνίν πεγαίλσ, θαη κνπ δψζεη ςσκί λα θάσ, θαη
έλδπκα γηα λα ληπζψ,θαη επηζηξέςσ εηξεληθά ζην ζπίηη ηνχ παηέξα κνπ, ηφηε ν Κχξηνο ζα
είλαη ν Θεφο κνπ θη απηή ε πέηξα, πνπ έζηεζα γηα ζηήιε, ζα είλαη νίθνο ηνχ Θενχ θαη απφ
φια φζα κνπ δψζεηο, ην δέθαην ζα ην πξνζθέξσ ζε ζέλα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 25:1-12 , 26:1-8
Κχξηε, εζχ είζαη ν Θεφο κνπ ζα ζε πςψλσ, ζα πκλψ ην φλνκά ζνπ επεηδή, έθαλεο
ζαπκαζηά πξάγκαηα νη βνπιέο ζνπ απ' ηελ αξρή είλαη πίζηε θαη αιήζεηα. Βπεηδή, εζχ κηα
πφιε ηελ έθαλεο έλαλ ζσξφ, κηα νρπξσκέλε πφιε, έλα εξείπην ηα νρπξψκαηα ησλ
αιινγελψλ, ψζηε λα κε είλαη πφιε πνηέ δελ ζα αλνηθνδνκεζνχλ. Γη' απηφ, ν ηζρπξφο ιαφο
ζα ζε δνμάζεη, ε πφιε ησλ ηξνκεξψλ εζλψλ ζα ζε θνβεζεί. Βπεηδή, ζηάζεθεο δχλακε ζηνλ
θησρφ, δχλακε ηνπ ελδεή ζηε ζηελνρψξηα ηνπ, θαηαθχγην ελάληηα ζηελ αλεκνδάιε, ζθηά
ελάληηα ζηνλ θαχζσλα, φηαλ ην θχζεκα ησλ ηξνκεξψλ πξνζβάιεη ζαλ αλεκνδάιε ελάληηα
ζε ηνίρν. Θα θαηαπαχζεηο ηνλ ζφξπβν ησλ αιινγελψλ, ζαλ ηνλ θαχζσλα ζε έλαλ μεξφ ηφπν,
ηνλ θαχζσλα δηακέζνπ ηήο ζθηάο ηνχ λέθνπο ν ζξίακβνο ησλ ηξνκεξψλ ζα ηαπεηλσζεί. Κη
επάλσ ζε ηνχην ην βνπλφ, ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ ζα θάλεη ζε φινπο ηνχο ιανχο επσρία
απφ παρηά, επσρία απφ θξαζηά ζηνλ ηξχγν ηνπο, απφ παρηά γεκάηα κπειφ, απφ θαζαξηζκέλα
θξαζηά επάλσ ζηνλ ηξπγεηφ. Καη ζην βνπλφ ηνχην ζα αθαλίζεη ην πξφζσπν ηνπ
πεξηθαιχκκαηνο εθείλνπ πνπ πεξηζθεπάδεη φινπο ηνχο ιανχο, θαη ην θάιπκκα, απηφ πνπ
ζθεπάδεη φια ηα έζλε. Θα θαηαπηεί ηνλ ζάλαην κε λίθε θαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζα ζθνπγγίζεη
ηα δάθξπα απφ φια ηα πξφζσπα θαη ζα εμαιείςεη ην φλεηδνο απηνχ ηνπ ιανχ απφ νιφθιεξε
ηε γε επεηδή, ν Κχξηνο κίιεζε. Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ζα πνπλ: Να, απηφο είλαη ν Θεφο
καο ηνλ πεξηκείλακε, θαη ζα καο ζψζεη απηφο είλαη ν Κχξηνο ηνλ πεξηκείλακε. ζα ραξνχκε
θαη ζα επθξαλζνχκε ζηε ζσηεξία ηνπ. Βπεηδή, ζ' απηφ ην βνπλφ, ζα αλαπαπζεί ην ρέξη ηνχ
Κπξίνπ, θαη ν Μσάβ ζα θαηαπαηεζεί απφ θάησ ηνπ, φπσο θαηαπαηηέηαη ην άρπξν γηα ηνλ
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θνπξψλα. Καη ζα απιψζεη ηα ρέξηα ηνπ αλάκεζά ηνπο, φπσο απιψλεη ηα ρέξηα ηνπ ν
θνιπκβεηήο γηα λα θνιπκπήζεη θαη ζα ηαπεηλψζεη ηελ ππεξεθάλεηά ηνπο καδί κε ηηο
παλνπξγίεο ησλ ρεξηψλ ηνπο. Καη ηα ςειά νρπξψκαηα ησλ ηεηρψλ ζνπ ζα ηαπεηλσζνχλ, ζα
γθξεκηζηνχλ, ζα θαηεδαθηζηνχλ, κέρξη ην έδαθνο. Καηά ηελ εκέξα εθείλε ζηε γε ηνχ Ενχδα
ζα ςαιεί ηνχην ην ηξαγνχδη: Έρνπκε κηα νρπξή πφιε ν Θεφο ζα βάιεη ζσηεξία αληί γηα
ηείρε θαη πεξηηεηρίζκαηα.Πχιεο, αλνίμηε, θαη ζα κπεη ην δίθαην έζλνο, απηφ πνπ θπιάηηεη ηελ
αιήζεηα. Θα θπιάμεηο ζε ηέιεηα εηξήλε ην πλεχκα πνπ επηζηεξίδεηαη επάλσ ζε ζέλα, επεηδή,
ζε ζέλα έρεη ην ζάξξνο ηνπ. Έρεηε ην ζάξξνο ζαο ζηνλ Κχξην, πάληνηε επεηδή, ζηνλ Κχξην
ηνλ Θεφ ππάξρεη αηψληα δχλακε. Βπεηδή, ηαπεηλψλεη απηνχο πνπ θαηνηθνχλ ςειά γθξεκίδεη
ηελ ςειή πφιε ηελ γθξεκίδεη κέρξηο εδάθνπο ηελ θαηαβάιιεη κέρξη ην ρψκα. Σν πφδη ζα ηελ
θαηαπαηήζεη, ηα πφδηα ηνχ θησρνχ, ηα βήκαηα ηνπ ελδεή. Ο δξφκνο ηνχ δηθαίνπ είλαη
επζχηεηα εζχ, επζχηαηε, ζηαζκίδεηο ηνλ δξφκν ηνχ δηθαίνπ. Ναη, ζηνλ δξφκν ησλ θξίζεψλ
ζνπ, Κχξηε, ζε πεξηκείλακε ν πφζνο ηήο ςπρήο καο είλαη ζην φλνκά ζνπ, θαη ζηελ ελζχκεζή
ζνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ θεθ 18
Καη ν ΐηιδάδ ν απρίηεο απάληεζε, θαη είπε: Μέρξη πφηε δελ ζα ηειεηψζεηε ηα ιφγηα;
Πξνζέμηε, θαη έπεηηα ζα κηιήζνπκε. Γηαηί ζθεθηφκαζηε ζαλ ηεηξάπνδα, θαη
εμαρξεησλφκαζηε κπξνζηά ζαο; Χ, δηαζπαξάδνληαο ηελ ςπρή ζνπ ζηνλ ζπκφ ζνπ, ζα
εγθαηαιεηθζεί ε γε γηα ζέλα; Καη ζα κεηαθηλεζεί απφ ηνλ ηφπν ηνπ ν βξάρνο; ίγνπξα, ην
θσο ησλ αζεβψλ ζα ζβήζεη, θαη ν ζπηλζήξαο ηήο θσηηάο ηνπο δελ ζα μαλαιάκςεη ην θσο
ζηε ζθελή ηνπ ζα είλαη ζθνηάδη, θαη ην ιπρλάξη ηνπ απφ πάλσ ηνπ ζα ζβεζηεί ηα βήκαηα
ηεο δχλακήο ηνπ ζα ζπζηαινχλ, θαη ε βνπιή ηνπ ζα ηνλ θαηαγθξεκίζεη. Βπεηδή, κε ηα δηθά
ηνπ πφδηα ξίρηεθε ζην δίρηπ, θαη πεξπαηάεη επάλσ ζε παγίδεο. Παγίδα ζα ηνλ πηάζεη απφ ηε
θηέξλα ν θιέθηεο ζα ππεξηζρχζεη ελαληίνλ ηνπ. Δ παγίδα ηνπ είλαη θξπκκέλε ζηε γε, θαη ε
ελέδξα ηνπ επάλσ ζηνλ δξφκν. Σξφκνη ζα ηνλ θνβίδνπλ νιφγπξα, θαη ζα ηνλ θαηαδηψθνπλ
θαηά πφδαο. Δ δχλακή ηνπ ζα ιηκνθηνλήζεη, θαη ν φιεζξνο ζα είλαη έηνηκνο ζην πιεπξφ ηνπ.
Πξσηφηνθνο ζάλαηνο ζα θαηαθάεη ηελ σξαηφηεηα ηνπ δέξκαηφο ηνπ ηελ σξαηφηεηά ηνπ ζα
θαηαθάεη. Ώπφ ηε ζθελή ηνπ ζα μεξηδσζεί ην ζάξξνο ηνπ, θη απηφο ζα ζπξζεί πξνο ηνλ
βαζηιηά ησλ ηξφκσλ. Ώπηνί ζα θαηνηθήζνπλ ζηε ζθελή ηνπ, ε νπνία δελ είλαη πιένλ δηθή
ηνπ ζεηάθη ζα δηαζπαξεί επάλσ ζηελ θαηνηθία ηνπ. Ώπφ θάησ ζα μεξαζνχλ νη ξίδεο ηνπ, θαη
απφ πάλσ ζα θνπεί ν θιάδνο ηνπ. Δ ζχκεζή ηνπ ζα εμαιεηθζεί απφ ηε γε, θαη ην φλνκά ηνπ
δελ ζα ππάξρεη πιένλ ζηηο πιαηείεο. Θα ηνλ βγάινπλ έμσ απφ ην θσο ζην ζθνηάδη, θαη ζα
ξηρηεί έμσ απφ ηνλ θφζκν. Αελ ζα έρεη νχηε γην νχηε εγγνλφ αλάκεζα ζηνλ ιαφ ηνπ νχηε
ππφινηπν ζηηο θαηνηθίεο ηνπ. Οη κεηαγελέζηεξνη ζα εθπιαγνχλ γηα ηελ εκέξα ηνπ, φπσο
είραλ πάξεη θξίθε νη πξνγελέζηεξνη. ΐέβαηα, ηέηνηεο είλαη νη θαηνηθίεο ηνχ αζεβή, θη απηφο
είλαη ν ηφπνο εθείλνπ πνπ δελ γλσξίδεη ηνλ Θεφ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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νθία εηξάρ 8:1-35, 9 νιόθιεξν , 10:1
Με δηαπιεθηίδεζαη κε άλζξσπν,πνπ έρεη εμνπζία,κήπσο ηπρφλ θαη πέζεο εηο ηα
ρέξηα ηνπ. Με δηαπιεθηίδεζαη κε πινχζην άλζξσπν,κήπσο απηφο ρξεζηκνπνίεζεη ηνλ
πινχην ηνπ ελαληίνλ ζνπ. Αηφηη πνιινχο έρεη θαηαζηξέςεη ν ρξπζφο θαη θαξδηέο αθφκε
βαζηιέσλ έρεη παξεθθιίλεη απφ ηελ επζεία νδφ. Με κάρεζαη ελαληίνλ αλζξψπνπ
αζπξνζηφκνπ θαη απζάδνπο,θαη κε κε ηα ιφγηα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ζνπ ζηνηβάδεο μχια
ζηε θσηηάλ ησλ παζψλ,πνπ είλαη αλακκέλε κέζα ηνπ. Με αζηεηνινγείο κε άμεζην
άλζξσπν,γηα λα κελ ληξνπηαζηνχλ νη πξφγφλνί ζνπ. Με εκπαίμεο πνηέ άλζξσπνλ, ν νπνίνο
επηζηξέθεη ελ κεηαλνία απφ ηελ ακαξηίαλ. Βρε δε πάληνηε ππ' φςηλ ζνπ, φηη φινη είκεζα
ππφδηθνη ηηκσξηψλ ελψπηνλ ηνπ Θενχ. Με θαηαθξνλήζεηο θαη κε εμεπηειίζεηο άλζξσπν ζην
γήξαο απηνχ,δηφηη απφ εκάο,θαζψο πεξλά ν θαηξφο,πξνέξρνληαη νη γέξνληεο. Με ζε
θαηαιάβεη κνρζεξά ραξά γηα λεθξφ,ν νπνίνο ελδερνκέλσο ππήξμε ερζξφο ζνπ. Βρε δε
πάληνηε ππ' φςηλ ζνπ,φηη φινη βαδίδνπκε πξνο ηνλ ζάλαην. Με απξνζεθηήζεηο ηηο
δηδαζθαιίαο θαη ηηο δηεγήζεηο ησλ ζνθψλ,αιιά ηα ζνθά γλσκηθά ησλ λα ηα έρεηο σο δηαξθή
απαζρφιεζή ζνπ δηφηη απφ απηά ζα δηδαρζείο θαη ζα κνξθσζείο,ψζηε λα γίλεηο ηθαλφο λα
ππεξεηείο ηνπο άξρνληεο. Με αδηαθνξείο γηα ηα ιφγηα ησλ γεξφλησλ,δηφηη απηά, πνπ εθείλνη
γλσξίδνπλ,ηα έκαζαλ απφ ηνπο πξνγφλνπο ηνπο. Ώπφ ηνπο γέξνληαο ζα δηδαρζείο ζχλεζε θαη
ζε θαηξφ αλάγθεο ζνπ ζα γλσξίδεηο λα δίλεηο ηηο θαηάιιειεο απαληήζεηο. Με αλάβεηο θσηηά
ζηελ θαξδηά ηνπ ακαξησινχ,κήπσο θαη εζχ θαείο απφ ηελ θιφγα. Με εμαλαζηήο θαη κε
απαληήζεο ελαληίνλ ηνπ πβξηζηνχ, κήπσο θαη ζνπ ζηήζε παγίδα εηο ηα ιφγηα ηνπ ζηφκαηφο
ζνπ. Με δψζεηο δάλεην ζην ηζρπξφηεξφ ζνπ. Βάλ δε θαη ηνπ δψζεηο,λα ζεσξείο απηφ σο
ρακέλν. Με δψζεηο εγγχεζε κεγαιπηέξε απφ ηηο δπλάκεηο ζνπ. Βάλ φκσο θαη δψζεηο
εγγχεζε,αο εηνηκαζζείο σο εάλ πξφθεηηαη λα πιεξψζεηο ν ίδηνο. Με έξρεζαη ζε αληηδηθία κε
δηθαζηή,δηφηη νη δηθαζηέο,πνπ ζα δηθάζνπλ ηελ δηαθνξά ζαο ζα θξίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ
γλψκε ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπο. Μελ μεζεθψλεηο δίθε ζε δηθαζηή ελάληηα,γηα λα κε πέζεηο
επάλσ ζνπ ην βάξνο εθείλνπ. Αηφηη απηφο ζα πξάηηεη πάληνηε ζχκθσλα κε ην ζέιεκά ηνπ,
ρσξίο λα αθνχεη θαλέλα. Έηζη δέ κε ηελ απεξηζθεςία εθείλνπ ζα θαηαζηξαθείο θαη ζπ. Με
ζπκψδε άλζξσπν κε αλνίγεηο θηινλεηθίεο θαη κε βαδίδεηο καδί ηνπ ζε εξεκηθφ δξφκν,δηφηη
απηφο δελ δίλεη ζεκαζία ζην αλζξψπηλλ αίκα θαη δελ ζα δηζηάζεη λα ζε θνλεχζεη εθεί, φπνπ
γηα ηελ εξεκία ηνπ ηφπνπ δελ είλαη δπλαηφ λα ζνπ παξαζρεζεί θακία βνήζεηα. Με δεηάο
ζπκβνπιέο απφ κσξφ άλζξσπν θαη κε εκπηζηεχεζαη ζε απηφλ ηνλ εαπηφλ ζνπ,δηφηη εθείλνο
δελ ζα κπνξέζεη λα θξαηήζεη κπζηηθφ ην ιφγν ζνπ. Βλψπηνλ ελφο μέλνπ θαη αγλψζηνπ
αλζξψπνπ κε θάλεηο θάηη,ην νπνίν πξέπεη λα κείλεη κπζηηθφ,δηφηη δελ γλσξίδεηο ηη ζα
επαθνινπζήζεη. Μελ αλνίγεηο ηελ θαξδία ζνπ ζε νηνλδήπνηε άλζξσπν θαη κε δεηήζεηο λα
ιάβεηο απφ απηφλ θακίαλ εθδνχιεπζε. Με δεινηππείο ηελ γπλαίθα ζνπ,πνπ αλαπαχεηαη
ζηελ αγθαιηά ζνπ. Καη κε βάδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζε πνλεξέο ζθέςεηο,αιιά θαη κε παξαδίδεηο
εμ νινθιήξνπ ηελ θαξδία ζνπ ζηελ ζχδπγφ ζνπ, γηα λα κε γίλεη απηή θπξία επί ηεο
δπλάκεψο ζνπ. Με επηδεηείο ζπλαληήζεηο κε εηαίξα,κήπσο πεξηπέζεηο ζηελ παγίδα ηεο. Με
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ζπρλάδεηο θαη κε ζπλαλαζηξέθεζαη κε ηξαγνπδίζηξηαλ,γηα λα κε πεξηπέζεεηο θαη θπξηεπζείο
ζηα ηερλάζκαηά ηεο. Με πεξηεξγάδεζαη παξζέλα,γηα λα κε ζθαλδαιηζζείο κήπσο κπιερηείο
καδί κε απηήλ ζηελ ακαξηία ηεο. Με παξαδίδεηο ηελ θαξδηά ζνπ ζηηο πφξλεο,γηα λα κε
ράζεηο ηελ πεξηνπζία ζνπ. Με ζηηο νδνχο ηεο πφιεσο ζηξέθεηο εδψ θαη εθεί ην βιέκκα ζνπ
θαη ζηνπο δξφκνπο, φπνπ δελ ππάξρνπλ άλζξσπνη, κε πεξηπιαλάζαη. Γπξηζε αιινχ ην
βιέκκα ζνπ απφ σξαία γπλαίθα θαη κε πεξηεξγάδεζαη θάιινο μέλν. Αηφηη απφ ην θάιινο ηεο
γπλαηθφο πνιινί άλδξεο πιαλήζεθαλ θαη παξεζχξζεθαλ ζην θαθφ. Ώπφ ην θάιινο ην πάζνο
εμαηηίαο ηεο θνπληψλεη ζαλ θσηηά. Με θάζεζαη θαζφινπ καδί κε παληξεκέλε γπλαίθα θαη
κε παξαθαζήζεηο καδί ηεο πίλνληαο θξαζί, κήπσο παξεθθιίλεη ε θαξδία ζνπ θαη ππνθχςεηο
ζην θάιινο απηήο θαη νιηζζήζοηο ςπρηθψο θαη θαηαζηξαθήο. Μελ αθήλεηο θίιν παιαηφ θαη
δηφηη ν λένο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη ηζάμηνο κε εθείλνλ. Ο λένο θίινο κνηάδεη πξνο ην λέν
θξαζί. Βάλ ην θξαζί γίλεη παιαηφ,ζα ην πίλεηο κε πνιιή επραξίζηεζε. Με δειεχζεηο ηελ
δφμα ηνπ ακαξησινχ αλζξψπνπ,δηφηη δελ γλσξίδεηο πνηα θαη πφζν κεγάιε ζα είλαη ε
θαηαζηξνθή ηνπ. Σνπο αζεβείο κελ ηνπο θαινηπρίδεηο φηαλ ζξηακβεχνπλ. Θπκήζνπ φηη δε
ζα κείλνπλ σο λα πεζάλνπλ αηηκψξεηνη. Φεχγε καθξπά απφ άλζξσπν,ν νπνίνο έρεη ηελ
εμνπζία λα δηαηάζζεη θφλν θαη λα εθηειεί θφλν,γηα λα κε ζε θαηαιάβεη θακηά θνξά ν θφβνο
θαη ε αγσλία ηνπ ζαλάηνπ. Κνληά ηνπ κε δηαπξάμεηο πνηέ θαλέλα ζθάικα,γηα λα κε
αθαηξέζεη ηελ δσή ζνπ,αιιά αλ ηνλ πιεζηάζεηο,λα ζαη είζαη πνιχ πξνζεθηηθφο κελ ηχρεη
θαη ζνπ πάξεη ηε δσή λα έρεηο ζαθψο ππ' φςηλ ζνπ, φηη βαδίδεηο ελ κέζσ παγίδσλ θαη
πεξπαηάο επάλσ ζε επηθηλδχλνπο επάιμεηο ηεηρψλ πφιεσο. Με φιε ηελ δχλακε ηεο δηαλνίαο
ζνπ εμέηαδε ηνπο αλζξψπνπο, πνπ επξίζθνληαη θνληά ζνπ, εάλ είλαη επζεβείο θαη αμηφπηζηνη.
Καη λα δεηήζεηο ζπκβνπιή,κφλν απφ ηνπο ζνθνχο. Ώο ζπζθέπηεζαη θαη αο ζπλνκηιείο κε
απλεηνχο αλζξψπνπο θαη πξφζερε, ψζηε θάζε ζπλνκηιία ζνπ λα αλαθέξεηαη ζηνλ Νφκν ηνπ
Όςηζηνπ Θενχ. Οη δίθαηνη άλζξσπνη αο είλαη ζπλδαηηπκφλεο ζνπ,θαχρεκα δε θαη δφμα ζνπ
αο ππάξρεη πάληνηε ζηνλ ζεβαζκφ πξνο ηνλ Κχξην. Χξαίν έξγν,πνπ βγαίλεη απφ ηα ρέξηα
ηερληηψλ,επαηλείηαη, θαη ν ζπλεηφο αξρεγφο ηνπ ιανχ ζα θαλεί απφ ηα ιφγηα ηνπ.
Βπηθίλδπλνο θαη θνβεξφο είλαη ζηελ πφιε ν θαθφγισζζνο θαη αζπξφζηνκνο άλζξσπνο
εθείλνο δέ πνπ είλαη άθξηηνο θαη ηαρχο ζηα ιφγηα ηνπ ζα κηζεζεί. νθφο άξρσλ παηδαγσγεί
θαη κνξθψλεη ηνλ ιαφ ηνπ ε εμνπζία δε θαη ε θπβέξλεζε ηνπ ζπλεηνχ άξρνληνο είλαη νξζψο
ηαθηνπνηεκέλε. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 17:1
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
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θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Άθνπζε, Κχξηε, ην δίθαην πξφζεμε ζηε δέεζή κνπ άθνπζε ηελ πξνζεπρή κνπ, πνπ δελ
γίλεηαη κε απαηειά ρείιε.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 21:28-32
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ώιιά, ηη γλψκε έρεηε; Έλαο άλζξσπνο είρε δχν γηνπο θαη θαζψο ήξζε ζηνλ πξψην,
είπε: Παηδί κνπ, πήγαηλε ζήκεξα λα δνπιέςεηο ζηνλ ακπειψλα κνπ. Καη εθείλνο
απαληψληαο, είπε: Αελ ζέισ χζηεξα, φκσο, κεηαληψλνληαο, πήγε.Καη θαζψο ήξζε ζηνλ
δεχηεξν, ηνπ κίιεζε θαηά παξφκνην ηξφπν. Καη εθείλνο απαληψληαο, είπε: Βγψ, ζα πάσ,
θχξηε θαη δελ πήγε. Πνηνο απφ ηνπο δχν έθαλε ην ζέιεκα ηνπ παηέξα; Σνπ ιέλε: Ο πξψηνο.
Λέεη ζ' απηνχο ν Εεζνχο: αο δηαβεβαηψλσ, φηη νη ηειψλεο θαη νη πφξλεο πεγαίλνπλ πξηλ απφ
ζαο ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ επεηδή, ήξζε ζε ζαο ν Εσάλλεο κε δξφκν δηθαηνζχλεο, θαη δελ
πηζηέςαηε ζ' απηφλ φκσο, νη ηειψλεο θαη νη πφξλεο πίζηεςαλ ζ' απηφλ εζείο, φκσο, φηαλ ην
είδαηε, δελ κεηακειεζήθαηε θαηφπηλ, ψζηε λα πηζηέςεηε ζ' απηφλ.

Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Δθεζίνπο 4:1-16
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Βθεζίνπο,ε επινγία ηνπο αο είλαη
καδί καο ακήλ.
αο παξαθαιψ, ινηπφλ, εγψ ν θπιαθηζκέλνο, ράξε ηνχ Κπξίνπ, λα πεξπαηήζεηε άμηα
ηεο πξφζθιεζήο ηνπ, κε ηελ νπνία πξνζθιεζήθαηε,κε θάζε ηαπεηλνθξνζχλε θαη πξαφηεηα,
κε καθξνζπκία, ππνθέξνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ κε αγάπε,θξνληίδνληαο κε δήιν λα
δηαηεξείηε ηελ ελφηεηα ηνπ Πλεχκαηνο δηακέζνπ ηνχ ζπλδέζκνπ ηήο εηξήλεο. Έλα ζψκα θαη
έλα Πλεχκα, φπσο θαη πξνζθιεζήθαηε κε κία ειπίδα ηήο πξφζθιεζήο ζαο έλαο Κχξηνο, κία
πίζηε, έλα βάπηηζκα έλαο Θεφο θαη Παηέξαο φισλ, απηφο πνπ είλαη επάλσ απ' φινπο, θαη
δηακέζνπ φισλ, θαη κέζα ζε φινπο εζάο. ε θάζε έλαλ, κάιηζηα, απφ κάο δφζεθε ε ράξε
ζχκθσλα κε ην κέηξν ηήο δσξεάο ηνχ Υξηζηνχ. Γη' απηφ, ιέεη: «Καζψο αλέβεθε ζε χςνο,
αηρκαιψηηζε αηρκαισζία, θαη έδσζε ραξίζκαηα ζηνπο αλζξψπνπο». Καη ην, αλέβεθε, ηη
είλαη, παξά φηη θαη θαηέβεθε πξψηα ζηα θαηψηεξα κέξε ηήο γεο; Ώπηφο πνπ θαηέβεθε,
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απηφο είλαη πνπ θαη αλέβεθε πην πάλσ απφ φινπο ηνχο νπξαλνχο, γηα λα γεκίζεη κε
πιεξφηεηα ηα πάληα. Κη απηφο έδσζε άιινπο κελ απνζηφινπο, άιινπο δε πξνθήηεο, άιινπο
δε επαγγειηζηέο, άιινπο δε πνηκέλεο θαη δαζθάινπο,γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ αγίσλ, γηα ην
έξγν ηήο δηαθνλίαο, γηα ηελ νηθνδνκή ηνχ ζψκαηνο ηνπ Υξηζηνχ κέρξηο φηνπ φινη
αλεμαίξεηα λα θηάζνπκε ζηελ ελφηεηα ηεο πίζηεο, θαη ηεο επίγλσζεο ηνπ Τηνχ ηνχ Θενχ, ζε
ηέιεηνλ άλδξα, ζε κέηξν ειηθίαο ηνχ πιεξψκαηνο ηνπ Υξηζηνχ γηα λα κε είκαζηε πιένλ
λήπηνη, κε ην λα θπκαηηδφκαζηε θαη λα πεξηθεξφκαζηε κε θάζε άλεκν ηεο δηδαζθαιίαο, κέζα
ζηε δνιηφηεηα ησλ αλζξψπσλ, κέζα ζηελ παλνπξγία πξνο κεζφδεπζε ηεο πιάλεο αιιά,
δψληαο ηελ αιήζεηα κε αγάπε, λα απμεζνχκε ζ' απηφλ ζε φια, απηφο πνπ είλαη ε θεθαιή, ν
Υξηζηφο απφ ηνλ νπνίν νιφθιεξν ην ζψκα, θαζψο ζπλαξκνινγείηαη θαη θαζψο ζπλδέεηαη κε
θάζε ζπλάθεηα ησλ κειψλ πνπ ζπλεξγνχλ, ζχκθσλα κε ηελ αλάινγε ελέξγεηα θαζελφο
κέξνπο μερσξηζηά, θάλεη ηελ αχμεζε ηνπ ζψκαηνο, γηα ηε δηθή ηνπ νηθνδνκή, κε αγάπε. Δ

ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Β’ 2:2-8
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καη πνιινί ζα αθνινπζήζνπλ ζηηο απψιεηέο ηνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ν δξφκνο ηήο
αιήζεηαο ζα δπζθεκεζεί. Καη ζα ζαο εκπνξεπζνχλ κε πιαζηά ιφγηα, ράξε πιενλεμίαο ησλ
νπνίσλ ε θαηαδίθε, απφ ηνλ παιηφ θαηξφ, δελ κέλεη αξγή, θαη ε απψιεηά ηνπο δελ λπζηάδεη.
Βπεηδή, αλ ν Θεφο δελ ιππήζεθε αγγέινπο πνπ ακάξηεζαλ, αιιά αθνχ ηνπο έξξημε ζηνλ
ηάξηαξν δεκέλνπο κε αιπζίδεο ζθφηνπο, ηνπο παξέδσζε γηα λα θπιάγνληαη πξνο θξίζε θαη
αλ δελ ιππήζεθε ηνλ αξραίν θφζκν, αιιά, θέξλνληαο θαηαθιπζκφ επάλσ ζηνλ θφζκν ησλ
αζεβψλ, θχιαμε φγδννλ ηνλ Νψε, σο θήξπθα δηθαηνζχλεο θαη θαηέθξηλε ζε θαηαζηξνθή ηηο
πφιεηο ησλ νδφκσλ θαη ηεο Γνκφξξαο, θαη ηηο απνηέθξσζε, θάλνληάο ηεο παξάδεηγκα
εθείλσλ πνπ πξφθεηηαη λα αζεβνχλ θαη ειεπζέξσζε ηνλ δίθαην Λση, πνπ θαηαζιηβφηαλ απφ
ηελ αθφιαζηε δηαγσγή ησλ αλφκσλ(επεηδή, ν δίθαηνο, θαηνηθψληαο αλάκεζά ηνπο, κε ην
βιέκκα θαη κε ηελ αθνή βαζάληδε απφ εκέξα ζε εκέξα ηε δίθαηε ςπρή ηνπ, εμαηηίαο ησλ
άλνκσλ έξγσλ ηνπο). Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζα είλαη γηα ηνπ θφζκνπ,γηαηί

ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 27:1-3
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο εηλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
179

Καη φηαλ απνθαζίζηεθε λα απνπιεχζνπκε γηα ηελ Εηαιία, παξέδσζαλ ηνλ Παχιν θαη
κεξηθνχο άιινπο θπιαθηζκέλνπο ζε έλαλ εθαηφληαξρν, κε ην φλνκα Ενχιηνο, απφ ην ηάγκα
ηνχ ιεγφκελνπ εβαζηνχ. Καη αθνχ αλεβήθακε ζε έλα Ώδξακπηηελφ πινίν, ζεθσζήθακε
κέιινληαο λα παξαπιεχζνπκε ηνπο ηφπνπο πξνο ηελ Ώζία, έρνληαο καδί καο ηνλ Μαθεδφλα
Ώξίζηαξρν, απηφλ απφ ηε Θεζζαινλίθε. Καη ηελ άιιε εκέξα θηάζακε ζηε ηδψλα, θαη ν
Ενχιηνο, θεξφκελνο θηιάλζξσπα πξνο ηνλ Παχιν, ηνπ επέηξεςε λα πάεη ζηνπο θίινπο ηνπ
θαη λα ηχρεη πεξίζαιςεο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη

θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικνί 17:6
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βγψ, Θεέ, ζε επηθαιέζηεθα, επεηδή ζα κε εηζαθνχζεηο ζηξέςε ην απηί ζνπ ζε κέλα,
άθνπζε ηα ιφγηα κνπ.

Δπαγγέιην Καηά Λνπθά 9:57-62
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ελψ πνξεχνληαλ, θάπνηνο θαζ' νδφλ ηνχ είπε: Θα ζε αθνινπζήζσ, Κχξηε, φπνπ θη
αλ παο. Καη ν Εεζνχο είπε ζ' απηφλ: Οη αιεπνχδεο έρνπλ θσιηέο, θαη ηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ
θαηνηθίεο ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ, φκσο, δελ έρεη πνχ λα γείξεη ην θεθάιη. Καη ζε έλαλ άιινλ
είπε: Ώθνινχζα κε. Καη εθείλνο είπε: Κχξηε, επίηξεςέ κνπ λα πάσ πξψηα λα ζάςσ ηνλ
παηέξα κνπ. Καη ν Εεζνχο είπε ζ' απηφλ: Άθεζε ηνπο λεθξνχο λα ζάςνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο
λεθξνχο εζχ, φκσο, αθνχ αλαρσξήζεηο, θήξπηηε ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ. Καη έλαο άιινο είπε:
Κχξηε, ζα ζε αθνινπζήζσ πξψηα, φκσο, επίηξεςέ κνπ λα απνραηξεηήζσ απηνχο πνπ είλαη
ζηελ νηθνγέλεηά κνπ. Καη ν Εεζνχο είπε ζ' απηφλ: Καλέλαο, πνπ έρεη βάιεη ην ρέξη ηνπ επάλσ
ζε άξνηξν, θαη βιέπεη πξνο ηα πίζσ, δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ.
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ΖΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΖ ΑΠΟ ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Έμνδνο 7:14-25 , 8:1-18
Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Δ θαξδηά ηνχ Φαξαψ ζθιεξχλζεθε, ψζηε λα κε
εμαπνζηείιεη ηνλ ιαφ πήγαηλε ζηνλ Φαξαψ ην πξσί λα, βγαίλεη πξνο ην λεξφ θαη ζα ζηαζείο
θνληά ζηελ άθξε ηνχ πνηακνχ, γηα λα ηνλ ζπλαληήζεηο θαη ηε ξάβδν, πνπ κεηαβιήζεθε ζε
θίδη, ζα ηελ θξαηάο ζην ρέξη ζνπ θαη ζα ηνπ πεηο: Ο Κχξηνο, ν Θεφο ησλ Ββξαίσλ, κε
απέζηεηιε ζε ζέλα, ιέγνληαο: Βμαπφζηεηιε ηνλ ιαφ κνπ, γηα λα κε ιαηξεχζεη ζηελ έξεκν
αιιά, δεο, δελ εηζάθνπζεο κέρξη ηψξα έηζη ιέεη ν Κχξηνο: Με ηνχην ζα γλσξίζεηο, φηη εγψ
είκαη ν Κχξηνο πξφζεμε, κε ηε ξάβδν, πνπ είλαη ζην ρέξη κνπ, ζα ρηππήζσ επάλσ ζηα λεξά
ηνχ πνηακνχ, θαη ζα κεηαβιεζνχλ ζε αίκα θαη ηα ςάξηα, πνπ είλαη ζηνλ πνηακφ, ζα
ςνθήζνπλ, θαη ν πνηακφο ζα βξσκήζεη, θαη νη Ώηγχπηηνη ζα αεδηάζνπλ λα πηνπλ λεξφ απφ
ηνλ πνηακφ. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Πεο ζηνλ Ώαξψλ: Πάξε ηε ξάβδν ζνπ, θαη
έθηεηλε ην ρέξη ζνπ πξνο ηα λεξά ηήο Ώηγχπηνπ, πξνο ηα ξπάθηα ηνπο, πξνο ηνπο πνηακνχο
ηνπο, πξνο ηηο ιίκλεο ηνπο, θαη πξνο θάζε ζχλαγκα λεξνχ δηθνχ ηνπο, θαη ζα γίλνπλ αίκα θαη
ζε νιφθιεξε ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ ζα γίλεη αίκα, θαη ζηα μχιηλα θαη ηα πέηξηλα ζθεχε. Καη ν
Μσπζήο θαη ν Ώαξψλ έθαλαλ έηζη, φπσο ν Κχξηνο πξφζηαμε θαη ζεθψλνληαο ν Ώαξψλ ηε
ξάβδν, ρηχπεζε ηα λεξά ηνχ πνηακνχ κπξνζηά ζηνλ Φαξαψ, θαη κπξνζηά ζηνπο ππεξέηεο
ηνπ θαη κεηαβιήζεθαλ ζε αίκα φια ηα λεξά ηνπ πνηακνχ. Καη ηα ςάξηα, πνπ ήζαλ κέζα
ζηνλ πνηακφ, ςφθεζαλ, θαη ν πνηακφο βξψκεζε, ψζηε νη Ώηγχπηηνη δελ κπνξνχζαλ λα πηνπλ
λεξφ απφ ηνλ πνηακφ· θαη ήηαλ αίκα ζε νιφθιεξε ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ. Σν ίδην, φκσο,
έθαλαλ θαη νη κάγνη ηήο Ώηγχπηνπ κε ηηο ηειεηνπξγηθέο επσδέο ηνπο θαη ζθιεξχλζεθε ε
θαξδηά ηνχ Φαξαψ, θαη δελ ηνπο εηζάθνπζε, θαζψο είρε πεη ν Κχξηνο. Καη φηαλ ν Φαξαψ
επέζηξεςε, ήξζε ζην παιάηη ηνπ, θαη ε θαξδηά ηνπ δελ έδσζε βάζε νχηε ζε ηνχην. Καη φινη
νη Ώηγχπηηνη, έζθαβαλ νιφγπξα ζηνλ πνηακφ, γηα λα πηνπλ λεξφ, επεηδή δελ κπνξνχζαλ λα
πηνπλ απφ ην λεξφ ηνχ πνηακνχ. Καη ζπκπιεξψζεθαλ επηά εκέξεο, αθφηνπ ν Κχξηνο
ρηχπεζε ηνλ πνηακφ. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Πήγαηλε ζηνλ Φαξαψ, θαη πεο ηνπ,
έηζη ιέεη ν Κχξηνο, εμαπφζηεηιε ηνλ ιαφ κνπ, γηα λα κε ιαηξεχζεη θαη αλ δελ ζέιεηο λα ηνλ
εμαπνζηείιεηο, πξφζεμε, εγψ ζα ρηππήζσ φια ηα φξηά ζνπ κε βαηξάρηα θαη ν πνηακφο ζα
μεβξάζεη βαηξάρηα, ηα νπνία θαζψο ζα αλεβαίλνπλ ζα κπνπλ κέζα ζην παιάηη ζνπ, θαη ζηνλ
θνηηψλα ζνπ, θη επάλσ ζην θξεβάηη ζνπ, θαη ζηα ζπίηηα ησλ ππεξεηψλ ζνπ, θη επάλσ ζηνλ
ιαφ ζνπ, θαη ζηνπο θνχξλνπο ζνπ, θαη ζηηο ζθάθεο ζνπ θη επάλσ ζε ζέλα, θη επάλσ ζηνλ
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ιαφ ζνπ, θη επάλσ ζε φινπο ηνπο ππεξέηεο ζνπ, ζα αλέβνπλ ηα βαηξάρηα. Καη ν Κχξηνο είπε
ζηνλ Μσπζή: Πεο ζηνλ Ώαξψλ: Έθηεηλεο ην ρέξη ζνπ κε ηε ξάβδν ζνπ πξνο ηα ξπάθηα, πξνο
ηνπο πνηακνχο, θαη πξνο ηηο ιίκλεο, θαη αλέβαζε ηα βαηξάρηα επάλσ ζηε γε ηήο Ώηγχπηνπ.
Καη ν Ώαξψλ εμέηεηλε ην ρέξη ηνπ επάλσ ζηα λεξά ηήο Ώηγχπηνπ θαη αλέβεθαλ ηα βαηξάρηα,
θαη ζθέπαζαλ ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ. Καη έθαλαλ ην ίδην νη κάγνη, κε ηηο ηειεηνπξγηθέο επσδέο
ηνπο, θαη αλέβαζαλ ηα βαηξάρηα επάλσ ζηε γε ηεο Ώηγχπηνπ. Σφηε, ν Φαξαψ θάιεζε ηνλ
Μσπζή θαη ηνλ Ώαξψλ, θαη είπε: Παξαθαιέζηε ηνλ Κχξην λα ζεθψζεη ηα βαηξάρηα απφ
κέλα, θαη απφ ηνλ ιαφ κνπ θαη ζα εμαπνζηείισ ηνλ ιαφ, γηα λα ζπζηάζνπλ ζηνλ Κχξην.
Καη ν Μσπζήο είπε ζηνλ Φαξαψ: Καζφξηζέ κνπ, πφηε λα παξαθαιέζσ γηα ζέλα, θαη γηα
ηνπο ππεξέηεο ζνπ, θαη γηα ηνλ ιαφ ζνπ γηα λα εμαιείςεη ηα βαηξάρηα απφ ζέλα, θαη απφ ηα
ζπίηηα ζνπ, θαη λα κείλνπλ κφλνλ ζηνλ πνηακφ. Κη εθείλνο είπε: Ώχξην. Καη είπε: Θα γίλεη
ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν ζνπ γηα λα γλσξίζεηο, φηη δελ είλαη θαλέλαο θαζψο ν Κχξηνο ν Θεφο
καο θαη ζα ζεθσζνχλ ηα βαηξάρηα απφ ζέλα, θαη απφ ηα ζπίηηα ζνπ, θαη απφ ηνπο ππεξέηεο
ζνπ, θαη απφ ηνλ ιαφ ζνπ· κφλνλ ζηνλ πνηακφ ζα κείλνπλ. Σφηε, ν Μσπζήο θαη ν Ώαξψλ
βγήθαλ απφ ηνλ Φαξαψ θαη ν Μσπζήο αλαβφεζε ζηνλ Κχξην γηα ηα βαηξάρηα, πνπ είρε
θέξεη ζηνλ Φαξαψ. Καη ν Κχξηνο έθαλε ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν ηνχ Μσπζή θαη ςφθεζαλ ηα
βαηξάρηα απφ ηα ζπίηηα, απφ ηηο επαχιεηο, θαη απφ ηα ρσξάθηα. Καη ηα κάδεςαλ ζσξνχοζσξνχο, θαη βξψκεζε ε γε. Καη βιέπνληαο ν Φαξαψ,φηη έγηλε αλαςπρή, ζθιήξπλε ηελ
θαξδηά ηνπ, θαη δελ ηνπο εηζάθνπζε, φπσο είρε κηιήζεη ν Κχξηνο. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ
Μσπζή: Πεο ζηνλ Ώαξψλ: Έθηεηλε ηε ξάβδν ζνπ, θαη ρηχπα ην ρψκα ηήο γεο, γηα λα γίλεη
ζθλίπεο ζε νιφθιεξε ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ. Καη έθαλαλ έηζη επεηδή, ν Ώαξψλ εμέηεηλε ην ρέξη
ηνπ κε ηε ξάβδν ηνπ, θαη ρηχπεζε ην ρψκα ηήο γεο, θαη έγηλε ζθλίπεο ζηνπο αλζξψπνπο, θαη
ζηα θηήλε φιν ην ρψκα ηήο γεο έγηλε ζθλίπεο ζε νιφθιεξε ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ. Καη έθαλαλ
ην ίδην θαη νη κάγνη κε ηηο ηειεηνπξγηθέο επσδέο ηνπο, γηα λα βγάινπλ ζθλίπεο· φκσο, δελ
κπφξεζαλ· νη ζθλίπεο, ινηπφλ, ήζαλ επάλσ ζηνπο αλζξψπνπο θη επάλσ ζηα θηήλε. Σφηε, νη
κάγνη είπαλ ζηνλ Φαξαψ: Ώπηφ είλαη δάθηπινο Θενχ. Δ θαξδηά, φκσο, ηνπ Φαξαψ
ζθιεξχλζεθε, θαη δελ ηνπο εηζάθνπζε, θαζψο ν Κχξηνο είρε κηιήζεη. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
Ησήι 2:28-32.
Καη χζηεξα απ' απηά ζα εθρέσ ην πλεχκα κνπ επάλσ ζε θάζε ζάξθα θαη ζα
πξνθεηεχζνπλ νη γηνη ζαο, θαη νη ζπγαηέξεο ζαο νη πξεζβχηεξνί ζαο ζα νλεηξεπηνχλ φλεηξα,
νη λένη ζαο ζα δνπλ νξάζεηο. Κη αθφκα, επάλσ ζηνπο δνχινπο κνπ θη επάλσ ζηηο δνχιεο κνπ
θαηά ηηο εκέξεο εθείλεο ζα εθρέσ ην πλεχκα κνπ. Καη ζα δείμσ ηέξαηα ζηνπο νπξαλνχο θη
επάλσ ζηε γε, αίκα, θαη θσηηά, θαη αλαζπκίαζε θαπλνχ. Ο ήιηνο ζα κεηαζηξαθεί ζε
ζθνηάδη, θαη ην θεγγάξη ζε αίκα, πξηλ έξζεη ε εκέξα ηνχ Κπξίνπ, ε κεγάιε θαη πεξηθαλήο.
Καη νπνηνζδήπνηε επηθαιεζηεί ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ, ζα ζσζεί επεηδή, ζην βνπλφ ηψλ, θαη
ζηελ Εεξνπζαιήκ, ζα είλαη ζσηεξία, φπσο έρεη πεη ν Κχξηνο, θαη ζηνπο ππφινηπνπο, πνπ ν
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Κχξηνο ζα πξνζθαιέζεη. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ 1:1-22
Τπήξρε θάπνηνο άλζξσπνο ζηε γε ηήο Ώπζίηηδαο, πνπ νλνκαδφηαλ Εψβ θαη ν
άλζξσπνο απηφο ήηαλ άκεκπηνο θαη επζχο, θαη θνβφηαλ ηνλ Θεφ, θαη έκελε καθξηά απφ
θαθφ. Καη ζ' απηφλ γελλήζεθαλ επηά γηνη θαη ηξεηο ζπγαηέξεο. Καη ηα θηήλε ηνπ ήζαλ 7.000
πξφβαηα, θαη 3.000 θακήιεο, θαη 500 δεπγάξηα βνδηψλ, θαη 500 γατδνχξηα, θαη έλα κεγάιν
πιήζνο απφ ππεξέηεο θαη ν άλζξσπνο εθείλνο ήηαλ ν κεγαιχηεξνο απφ φινπο ηνχο
θαηνίθνπο ηήο Ώλαηνιήο. Καη νη γηνη ηνπ πήγαηλαλ θαη έθαλαλ ζπκπφζηα ζηα ζπίηηα ηνπο,
θάζε έλαο θαηά ηε δηθή ηνπ εκέξα, θαη έζηειλαλ θαη πξνζθαινχζαλ ηηο ηξεηο αδειθέο ηνπο
γηα λα ηξψλε θαη λα πίλνπλ καδί ηνπο. Καη φηαλ ηειείσλαλ νη εκέξεο ηνχ ζπκπνζίνπ, ν Εψβ
έζηειλε θαη ηνπο αγίαδε, θαη, θαζψο ζεθσλφηαλ ην πξσί, πξφζθεξλε νινθαπηψκαηα,
ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ φισλ ηνπο επεηδή, ν Εψβ έιεγε: Μήπσο νη γηνη κνπ ακάξηεζαλ, θαη
βιαζθήκεζαλ ηνλ Θεφ ζηελ θαξδηά ηνπο. Έηζη έθαλε ν Εψβ, πάληνηε. Καη θάπνηα εκέξα, νη
γηνη ηνχ Θενχ ήξζαλ λα παξαζηαζνχλ κπξνζηά ζηνλ Κχξην, θη αλάκεζα ζ' απηνχο ήξζε θαη
ν ζαηαλάο. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ ζαηαλά: Ώπφ πνχ έξρεζαη; Καη ν ζαηαλάο απάληεζε ζηνλ
Κχξην, θαη είπε: Ώθνχ δηάβεθα νιφγπξα ηε γε, θαη πεξπάηεζα κέζα ζ' απηή, λάκαη. Καη ν
Κχξηνο είπε ζηνλ ζαηαλά: Έβαιεο ηνλ λνπ ζνπ επάλσ ζηνλ δνχιν κνπ ηνλ Εψβ, φηη δελ
ππάξρεη φκνηφο ηνπ ζηε γε, άλζξσπνο άκεκπηνο θαη επζχο, ν νπνίνο θνβάηαη ηνλ Θεφ, θαη
απέρεη απφ θαθφ; Καη ν ζαηαλάο απάληεζε ζηνλ Κχξην, θαη είπε: Μήπσο ν Εψβ δσξεάλ
θνβάηαη ηνλ Θεφ; Αελ ηνλ πεξηέθξαμεο απφ παληνχ, θαη ην ζπίηη ηνπ, θαη φια φζα έρεη; Σα
έξγα ησλ ρεξηψλ ηνπ επιφγεζεο, θαη ηα θηήλε ηνπ πιήζπλαλ επάλσ ζηε γε φκσο, άπισζε
ηψξα ην ρέξη ζνπ, θαη άγγημε φια φζα έρεη, γηα λα δεηο αλ δελ ζε βιαζθεκήζεη θαηά
πξφζσπν. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ ζαηαλά: Αεο, ζην ρέξη ζνπ φια φζα έρεη· κφλνλ επάλσ ζ'
απηφλ κε βάιεηο ην ρέξη ζνπ. Καη ν ζαηαλάο βγήθε κπξνζηά απφ ηνλ Κχξην. Καη θάπνηα
εκέξα νη γηνη ηνπ θαη νη ζπγαηέξεο ηνπ έηξσγαλ θαη έπηλαλ θξαζί, ζην ζπίηη ηνχ πξσηφηνθνπ
αδειθνχ ηνπο. Καη έλαο κελπηήο ήξζε ζηνλ Εψβ, θαη είπε: Σα βφδηα αξνηξίαδαλ, θαη ηα
γατδνχξηα έβνζθαλ θνληά ηνπο θαη έπεζαλ επάλσ ηνπο νη αβαίνη θαη ηα άξπαμαλ θαη ηνπο
δνχινπο ηνχο πάηαμαλ κε κάραηξα θαη κφλνο εγψ δηαζψζεθα γηα λα ζνπ ην αλαγγείισ. Βλψ
απηφο αθφκα κηινχζε, ήξζε θη έλαο άιινο, θαη είπε: Φσηηά έπεζε απφ ηνλ νπξαλφ, θαη έθαςε
ηα πξφβαηα θαη ηνπο δνχινπο, θαη ηνπο θαηέθαγε θαη κφλνο εγψ δηαζψζεθα γηα λα ζνπ ην
αλαγγείισ. Βλψ απηφο αθφκα κηινχζε, ήξζε θη άιινο έλαο, θαη είπε: Οη Υαιδαίνη έθαλαλ
ηξεηο ιφρνπο, θαη εθφξκεζαλ ζηηο θακήιεο, θαη ηηο άξπαμαλ θαη ηνπο δνχινπο ηνχο πάηαμαλ
κε κάραηξα θαη κφλνο εγψ δηαζψζεθα γηα λα ζνπ ην αλαγγείισ. Βλψ απηφο αθφκα κηινχζε,
ήξζε θη έλαο άιινο, θαη είπε: Οη γηνη ζνπ θαη νη ζπγαηέξεο ζνπ έηξσγαλ θαη έπηλαλ θξαζί
ζην ζπίηη ηνχ πξσηφηνθνπ αδειθνχ ηνπο θαη μάθλνπ, ήξζε έλαο κεγάινο άλεκνο απφ ηελ
πέξα πιεπξά ηήο εξήκνπ, θαη ρηχπεζε ηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνχ ζπηηηνχ, θαη έπεζε επάλσ ζηα
παηδηά, θαη πέζαλαλ θαη κφλνο εγψ δηαζψζεθα γηα λα ζνπ ην αλαγγείισ. Σφηε, ν Εψβ, αθνχ
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ζεθψζεθε, έζρηζε ην επαλσθφξη ηνπ, θαη μχξηζε ην θεθάιη ηνπ, θαη έπεζε επάλσ ζηε γε, θαη
πξνζθχλεζε,θαη είπε: Γπκλφο βγήθα απφ ηελ θνηιηά ηήο κεηέξαο κνπ, θαη γπκλφο ζα
επηζηξέςσ εθεί ν Κχξηνο έδσζε, θαη ν Κχξηνο αθαίξεζε αο είλαη επινγεκέλν ην φλνκα ηνπ
Κπξίνπ. ε φια απηά ν Εψβ δελ ακάξηεζε, θαη δελ έδσζε αθξνζχλε ζηνλ Θεφ. Αφμα ζηελ

αγία Σξηάδα ακήλ.
Ζζαΐαο 26:21 , 27:1-9
Βπεηδή, δέζηε, ν Κχξηνο βγαίλεη απφ ηνλ ηφπν ηνπ γηα λα παηδεχζεη ηνχο θαηνίθνπο
ηήο γεο εμαηηίαο ηήο αλνκίαο ηνπο ε δε γε ζα μεζθεπάζεη ηα αίκαηά ηεο, θαη δελ ζα ζθεπάζεη
πιένλ ηνπο θνλεπκέλνπο ηεο. Καηά ηελ εκέξα εθείλε, ν Κχξηνο ζα παηδεχζεη, κε ηε κάραηξά
ηνπ, ηε ζθιεξή, ηε κεγάιε θαη ηε δπλαηή, ηνλ Λεπηάζαλ, ην θίδη πνπ ινμνβαηεί, λαη, ηνλ
Λεπηάζαλ, ην ζθνιηφ θίδη θαη ζα θνλεχζεη ηνλ δξάθνληα πνπ είλαη ζηε ζάιαζζα. Καηά ηελ
εκέξα εθείλε ςάιιεηε ζ' απηή: Ώγαπεηή άκπεινο εγψ ν Κχξηνο ζα ηε θπιάηησ ζε θάζε
ζηηγκή ζα ηελ πνηίδσ γηα λα κε ηε βιάςεη θαλέλαο, λχρηα θαη εκέξα ζα ηε θπιάηησ νξγή
δελ ππάξρεη κέζα κνπ· πνηνο ζα αληέηαζζε ελάληηα ζε κέλα ηξηβφιηα θαη αγθάζηα ζηε κάρε;
Θα πεξλνχζα απφ κέζα ηνπο, ζα ηα θαηέθαηγα καδί ή, αο πηαζηεί απφ ηε δχλακή κνπ, γηα λα
θάλεη καδί κνπ εηξήλε θαη ζα θάλεη καδί κνπ εηξήλε. ην εξρφκελν ζα ξηδψζεη ηνλ Εαθψβ ν
Εζξαήι ζα αλζίζεη θαη ζα βιαζηήζεη, θαη ζα γεκίζεη ην πξφζσπν ηεο νηθνπκέλεο απφ
θαξπνχο. Μήπσο ηνλ πάηαμε, φπσο πάηαμε απηνχο πνπ ηνλ είραλ παηάμεη; Ή, ζαλαηψζεθε
ζχκθσλα κε ηνλ ζάλαην εθείλσλ πνπ ζαλαηψζεθαλ απ' απηφλ; Θα δψζεηο κάρε καδί ηεο κε
κέηξν, φηαλ ηελ απνβάιεηο πξνζδηνξίδεη κε αλαινγία ηνλ ζθνδξφ ηνπ άλεκν θαηά ηελ εκέξα
ηνχ αλαηνιηθνχ αλέκνπ. Γη' απηφ, κε ηνχην ζα θαζαξηζηεί ε αλνκία ηνχ Εαθψβ θη απηφ ζα
είλαη νιφθιεξνο ν θαξπφο, γηα λα εμαιεηθζεί ε ακαξηία ηνπ, φηαλ ζπάζεη νινθιεξσηηθά
φιεο ηηο πέηξεο ησλ βσκψλ ζαλ ιεπηή ζθφλε αζβέζηεο, θαη ηα άιζε θαη ηα είδσια δελ ζα
κέλνπλ πιένλ φξζηα.

ΟΡΘΡΟ
Φαικνί 18:37,40
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Καηαδίσμα ηνπο ερζξνχο κνπ, θαη ηνπο έθηαζα θαη δελ γχξηζα πίζσ, κέρξηο φηνπ ηνπο
ζπληέιεζα. Καη έθαλεο ηνπο ερζξνχο κνπ λα ζηξέςνπλ ζε κέλα ηα λψηα, θαη εμνιφζξεπζα
απηνχο πνπ κε κηζνχζαλ.

Δπαγγέιην Καηά Λνπθά 14:16-24
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη εθείλνο είπε ζ' απηφλ: Κάπνηνο άλζξσπνο έθαλε έλα κεγάιν δείπλν θαη θάιεζε
πνιινχο θαη έζηεηιε ηνλ δνχιν ηνπ θαηά ηελ ψξα ηνχ δείπλνπ γηα λα πεη ζηνπο
θαιεζκέλνπο: Έξρεζηε, επεηδή φια είλαη ήδε έηνηκα. Καη άξρηζαλ φινη κε κηα γλψκε λα
παξαηηνχληαη. Ο πξψηνο ηνχ είπε: Ώγφξαζα έλα ρσξάθη, θαη έρσ αλάγθε λα βγσ έμσ θαη λα
ην δσ ζε παξαθαιψ, έρε κε παξαηηεκέλνλ. Καη έλαο άιινο είπε: Ώγφξαζα πέληε δεπγάξηα
βφδηα, θαη πεγαίλσ λα ηα δνθηκάζσ ζε παξαθαιψ, έρε κε παξαηηεκέλνλ. Καη έλαο άιινο
είπε: Νπκθεχζεθα γπλαίθα θαη γη' απηφ δελ κπνξψ λάξζσ. Καη φηαλ ήξζε ν δνχινο εθείλνο
ηα αλήγγεηιε απηά ζηνλ θχξηφ ηνπ. Σφηε, ν νηθνδεζπφηεο, νξγηζκέλνο, είπε ζηνλ δνχιν ηνπ:
ΐγεο γξήγνξα έμσ ζηηο πιαηείεο θαη ζηνπο δξφκνπο ηήο πφιεο, θαη θέξε εδψ κέζα θησρνχο
θαη ζαθάηεδεο θαη ρσινχο θαη ηπθινχο. Καη ν δνχινο είπε: Κχξηε, έγηλε φπσο πξφζηαμεο,
θαη ππάξρεη αθφκα ηφπνο. Καη ν θχξηνο είπε ζηνλ δνχιν: ΐγεο έμσ ζηνπο δξφκνπο θαη ζηνπο
θξάρηεο, θαη αλάγθαζε λα κπνπλ κέζα, γηα λα γεκίζεη ην ζπίηη κνπ επεηδή, ζαο ιέσ φηη,
θαλέλαο απφ εθείλνπο ηνχο θαιεζκέλνπο άλδξεο δελ ζα γεπζεί ην δείπλν κνπ.

Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Δθεζίνπο 4:17-32
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Βθεζίνπο,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπηφ, ινηπφλ, ζαο ιέσ θαη δηαθεξχηησ δεκφζηα ελ Κπξίσ, λα κε πεξπαηάηε πιένλ,
φπσο πεξπαηνχλ θαη ηα ππφινηπα έζλε, κέζα ζηε καηαηφηεηα ηνπ λνπ ηνπο,ζθνηηζκέλνη ζηε
δηάλνηα, θαζψο είλαη απαιινηξησκέλνη απφ ηε δσή ηνχ Θενχ, εμαηηίαο ηήο άγλνηαο πνπ είλαη
κέζα ηνπο, εμαηηίαο ηήο πφξσζεο ηεο θαξδηάο ηνπο νπνίνη θαζψο έρνπλ γίλεη αλαίζζεηνη,
παξέδσζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηελ αζέιγεηα, γηα λα εξγάδνληαη αθφξεζηα θάζε αθαζαξζία.
Βζείο, φκσο, δελ κάζαηε έηζη ηνλ Υξηζηφ, επεηδή ηνλ αθνχζαηε, θαη ηνλ δηδαρζήθαηε, φπσο
είλαη ε αιήζεηα ζηνλ Εεζνχ λα απνβάιεηε απφ πάλσ ζαο ηνλ παιηφ άλζξσπν, απηφλ θαηά
ηελ πξνεγνχκελε δηαγσγή, πνπ θζείξεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηειέο επηζπκίεο θαη λα
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αλαλεψλεζηε ζην πλεχκα ηνχ λνπ ζαο, θαη λα ληπζείηε ηνλ θαηλνχξγην άλζξσπν, πνπ
θηίζηεθε ζχκθσλα κε ηνλ Θεφ, κε δηθαηνζχλε θαη νζηφηεηα ηεο αιήζεηαο. Γη' απηφ, αθνχ
απνξξίςεηε ην ςέκα, «κηιάηε αιήζεηα θάζε έλαο κε ηνλ πιεζίνλ ηνπ» επεηδή, είκαζηε κέιε
ν έλαο ηνχ άιινπ. «Οξγίδεζηε θαη κε ακαξηάλεηε» ν ήιηνο αο κε δχεη ελψ είζηε αθφκα ζηνλ
παξνξγηζκφ ζαο κε δίλεηε ηφπν ζηνλ δηάβνιν. Ώπηφο πνπ θιέβεη, αο κε θιέβεη πιένλ, αιιά
κάιινλ αο θνπηάδεη δνπιεχνληαο κε ηα ρέξηα ηνπ ην θαιφ, γηα λα έρεη λα κεηαδίδεη ζ'
εθείλνλ πνπ έρεη αλάγθε. Καλέλαο ζάπηνο ιφγνο αο κε βγαίλεη απφ ην ζηφκα ζαο, αιιά
φπνηνο είλαη θαιφο γηα νηθνδνκή ηήο αλάγθεο, γηα λα δψζεη ράξε ζ' απηνχο πνπ αθνχλ. Καη
κε ιππείηε ην Πλεχκα ην Άγην ηνπ Θενχ, κε ην νπνίν ζθξαγηζηήθαηε γηα ηελ εκέξα ηήο
απνιχηξσζεο.Κάζε πηθξία θαη ζπκφο θαη νξγή θαη θξαπγή θαη βιαζθεκία, αο αθαηξεζεί απφ
ζαο κε θάζε θαθία γίλεζηε δε, ν έλαο ζηνλ άιινλ, ρξήζηκνη, εχζπιαρλνη, ζπγρσξψληαο ν
έλαο ηνλ άιινλ, φπσο θαη ν Θεφο ζπγρψξεζε εζάο δηακέζνπ ηνχ Υξηζηνχ. Δ ράξε ηνπ

Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 3:13-18 , 4:1-4
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Πνηνο, αλάκεζά ζαο, είλαη ζνθφο θαη θαιφο γλψζηεο; Ώο δείμεη απφ ηελ θαιή
δηαγσγή ηα δηθά ηνπ έξγα κε πξαφηεηα ζνθίαο. Ώλ, φκσο, έρεηε ζηελ θαξδηά ζαο πηθξφ
θζφλν θαη θηινληθία, κε θαηαθαπράζηε θαη ςεχδεζηε ελάληηα ζηελ αιήζεηα. Ώπηή ε ζνθία
δελ είλαη εθείλε πνπ θαηεβαίλεη απφ πάλσ, αιιά είλαη επίγεηα, δσψδεο, δαηκνληθή επεηδή,
φπνπ ππάξρεη θζφλνο θαη θηινληθία, εθεί είλαη αθαηαζηαζία, θαη θάζε αρξείν πξάγκα. Δ
ζνθία, φκσο, πνπ θαηεβαίλεη απφ πάλσ, πξψηα κελ είλαη θαζαξή, έπεηηα εηξεληθή, επηεηθήο,
εππεηζήο, πιήξεο απφ έιενο θαη θαινχο θαξπνχο, ακεξφιεπηε θαη αλππφθξηηε. Καη ν
θαξπφο ηήο δηθαηνζχλεο ζπέξλεηαη κε εηξήλε απφ ηνπο εηξελνπνηνχο.Ώπν πνχ πξνέξρνληαη
νη πφιεκνη θαη νη δηακάρεο αλάκεζά ζαο; ρη απφ εδψ, απφ ηηο εδνλέο ζαο, νη νπνίεο
αληηκάρνληαη κέζα ζηα κέιε ζαο; Βπηζπκείηε, θαη δελ έρεηε θνλεχεηε θαη θζνλείηε, θαη δελ
κπνξείηε λα επηηχρεηε κάρεζηε θαη πνιεκάηε, αιιά δελ έρεηε, επεηδή δελ δεηάηε. Γεηάηε, θαη
δελ παίξλεηε, επεηδή δεηάηε κε θαθή πξφζεζε, γηα λα δαπαλήζεηε ζηηο εδνλέο ζαο. Μνηρνί
θαη κνηραιίδεο, δελ μέξεηε φηη ε θηιία ηνχ θφζκνπ είλαη έρζξα πξνο ηνλ Θεφ; πνηνο,
ινηπφλ, ζειήζεη λα είλαη θίινο ηνχ θφζκνπ, γίλεηαη ερζξφο ηνχ Θενχ. Μελ αγαπάηε ηνπ

θφζκνπ,κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 11:26-30 , 12:1-22
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
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γεκάηνη απν ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη θαζψο ζπλήιζαλ ζηελ εθθιεζία έλαλ νιφθιεξν ρξφλν, δίδαμαλ έλα κεγάιν
πιήζνο, θαη πξψηα ζηελ Ώληηφρεηα νη καζεηέο νλνκάζηεθαλ Υξηζηηαλνί. Καη θαηά ηηο
εκέξεο εθείλεο πξνθήηεο θαηέβεθαλ απφ ηα Εεξνζφιπκα ζηελ Ώληηφρεηα. Καη θαζψο
ζεθψζεθε έλαο απ' απηνχο, κε ην φλνκα Άγαβνο, θαλέξσζε δηακέζνπ ηνχ Πλεχκαηνο φηη
επξφθεηην λα γίλεη κεγάιε πείλα ζε νιφθιεξε ηελ νηθνπκέλε ε νπνία θαη έγηλε επί επνρήο
ηνχ Καίζαξα Κιαπδίνπ. Γη' απηφ, νη καζεηέο απνθάζηζαλ θάζε έλαο απ' απηνχο, θαηά ηε
δηθή ηνπ θαηάζηαζε, λα ζηείινπλ βνήζεηα ζηνπο αδειθνχο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ Ενπδαία
πξάγκα πνπ έθαλαλ, ζηέιλνληάο ηελ πξνο ηνπο πξεζβχηεξνπο, δηακέζνπ ηνχ ΐαξλάβα θαη
ηνπ αχινπ. Καη θαηά ηνλ θαηξφ εθείλν, ν βαζηιηάο Δξψδεο επηρείξεζε λα θαθνπνηήζεη
κεξηθνχο απφ ηελ εθθιεζία. Φφλεπζε δε κε κάραηξα ηνλ Εάθσβν, ηνλ αδειθφ ηνχ Εσάλλε. Ο

ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ
αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 18:17,18
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Μάξθν
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Με ειεπζέξσζε απφ ηνλ δπλαηφ ερζξφ κνπ, θαη απφ εθείλνπο πνπ κε κηζνχζαλ, επεηδή
ήζαλ πην δπλαηνί απφ κέλα. Με πξφθηαζαλ ηελ εκέξα ηήο ζιίςεο κνπ.

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

ΖΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΖ ΑΠΟ ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Γέλλεζηο 32:1-30
Καη ν Εαθψβ πήγε ζηνλ δξφκν ηνπ θαη ηνλ ζπλάληεζαλ νη άγγεινη ηνπ Θενχ. Καη
φηαλ ν Εαθψβ ηνχο είδε, είπε: Ώπηφ είλαη ζηξαηφπεδν ηνπ Θενχ θαη απνθάιεζε ην φλνκα
εθείλνπ ηνπ ηφπνπ Μαραλατκ. Καη ν Εαθψβ έζηεηιε κπξνζηά ηνπ κελπηέο ζηνλ αδειθφ ηνπ
ηνλ Δζαχ, ζηε γε εείξ, ζηνλ ηφπν ηνπ Βδψκ. Καη ηνπο παξήγγεηιε, ιέγνληαο ηνχην ζα
πείηε ζηνλ θχξηφ κνπ ηνλ Δζαχ: Έηζη ιέεη ν δνχινο ζνπ ν Εαθψβ παξνίθεζα καδί κε ηνλ
Λάβαλ, θαη έκεηλα κέρξη ηψξα θαη απέθηεζα βφδηα, θαη γατδνχξηα, πξφβαηα, θαη δνχινπο,
θαη δνχιεο θαη έζηεηια λα αλαγγείισ ζηνλ θχξηφ κνπ, γηα λα βξσ ράξε κπξνζηά ζνπ. Καη
επέζηξεςαλ νη κελπηέο ζηνλ Εαθψβ, ιέγνληαο: Πήγακε ζηνλ αδειθφ ζνπ ηνλ Δζαχ, θαη
κάιηζηα έξρεηαη ζε ζπλάληεζή ζνπ, θαη καδί ηνπ 400 άλδξεο. Καη ν Εαθψβ θνβήζεθε
ππεξβνιηθά, θαη ήηαλ ζε ακεραλία θαη δηαίξεζε ηνλ ιαφ, πνπ είρε καδί ηνπ, θαη ηα θνπάδηα,
θαη ηα βφδηα, θαη ηηο θακήιεο, ζε δχν θαηαπιηζκνχο ιέγνληαο: Ώλ έξζεη ν Δζαχ ζηνλ έλαλ
θαηαπιηζκφ θαη ηνλ ρηππήζεη, ν θαηαπιηζκφο πνπ ζα κείλεη ζα δηαζσζεί. Καη ν Εαθψβ είπε:
Θεέ ηνχ παηέξα κνπ, ηνπ Ώβξαάκ, θαη Θεέ ηνχ παηέξα κνπ, ηνπ Εζαάθ, Κχξηε, πνπ κνπ
είπεο: Βπίζηξεςε ζηε γε ζνπ θαη ζηε ζπγγέλεηά ζνπ, θαη ζα ζε αγαζνπνηήζσ είκαη πνιχ
κηθξφο απέλαληη ζε φια ηα ειέε θαη ζε νιφθιεξε ηελ αιήζεηα, πνπ έθαλεο ζηνλ δνχιν ζνπ
επεηδή, κε ηε ξάβδν κνπ δηάβεθα απηφλ ηνλ Ενξδάλε, θαη ηψξα έγηλα δχν θαηαπιηζκνί ζψζε
κε, ζε παξαθαιψ, απφ ην ρέξη ηνχ αδειθνχ κνπ, απφ ην ρέξη ηνχ Δζαχ επεηδή, ηνλ θνβάκαη,
κήπσο φηαλ έξζεη κε παηάμεη, θαη ηε κεηέξα κέρξη ηα παηδηά εζχ κνπ είπεο αθφκα: ίγνπξα,
ζα ζε αγαζνπνηήζσ, θαη ζα θάλσ ην ζπέξκα ζνπ φπσο ηελ άκκν ηήο ζάιαζζαο, πνπ απφ ην
πιήζνο ηεο δελ κπνξεί λα απαξηζκεζεί. Καη θνηκήζεθε εθεί εθείλε ηε λχρηα θαη πήξε απφ
φζα βξέζεθαλ ζην ρέξη ηνπ, δψξν ζηνλ Δζαχ ηνλ αδειθφ ηνπ 200 θαηζίθεο, θαη 20 ηξάγνπο,
200 πξφβαηα, θαη 20 θξηάξηα,30 θακήιεο πνπ ζήιαδαλ, καδί κε ηα παηδηά ηνπο, 40 δακάιηα,
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θαη 10 ηαχξνπο, 20 γατδνχξηα ζειπθά, θαη 10 πνπιάξηα. Καη ηα παξέδσζε ζηα ρέξηα ησλ
δνχισλ ηνπ, θάζε θνπάδη ρσξηζηά θαη είπε ζηνπο δνχινπο ηνπ: Πεξάζηε κπξνζηά κνπ, θη
αθήζηε απφζηαζε αλάκεζα απφ θνπάδη ζε θνπάδη. Καη ζηνλ πξψην παξήγγεηιε, ιέγνληαο:
ηαλ ζε ζπλαληήζεη ν αδειθφο κνπ ν Δζαχ, θαη ζε ξσηήζεη, ιέγνληαο: Σίλνο είζαη; Καη
πνχ πεγαίλεηο; Καη ηίλνο είλαη απηά, πνπ έρεηο κπξνζηά ζνπ; Σφηε ζα πεηο: Ώπηά είλαη ηνπ
δνχινπ ζνπ ηνπ Εαθψβ, πνπ ζηέιλνληαη σο δψξα ζηνλ θχξηφ κνπ ηνλ Δζαχ θαη λα, θη απηφο
είλαη πίζσ απφ καο. Σν ίδην παξήγγεηιε θαη ζηνλ δεχηεξν, θαη ζηνλ ηξίην θαη ζε φινπο πνπ
αθνινπζνχζαλ πίζσ απφ ηα θνπάδηα, ιέγνληαο: χκθσλα κε ηα ιφγηα απηά ζα κηιήζεηε
ζηνλ Δζαχ, φηαλ ηνλ βξείηε θαη ζα πείηε: Αεο, πίζσ απφ καο είλαη θαη ν ίδηνο ν δνχινο ζνπ ν
Εαθψβ. Βπεηδή, έιεγε: Θα εμηιεψζσ ην πξφζσπφ ηνπ κε ην δψξν, πνπ πξνπνξεχεηαη
κπξνζηά κνπ θαη χζηεξα απ' απηά ζα δσ ην πξφζσπφ ηνπ ίζσο ζα κε δερζεί. Σν δψξν,
ινηπφλ, πέξαζε κπξνζηά ηνπ απηφο, φκσο, έκεηλε εθείλε ηε λχρηα ζηνλ θαηαπιηζκφ. Καη
αθνχ ζεθψζεθε εθείλε ηε λχρηα, πήξε ηηο δχν γπλαίθεο ηνπ, θαη ηηο δχν ππεξέηξηέο ηνπ, θαη
ηα 11 παηδηά ηνπ, θαη δηάβεθε ην πέξαζκα ηνπ Εαβφθ. Καη ηνπο πήξε, θαη ηνπο δηαπέξαζε
απφ ηνλ ρείκαξξν δηαπέξαζε θαη ηα ππάξρνληά ηνπ. Καη ν Εαθψβ έκεηλε κφλνο θαη πάιεπε
καδί ηνπ έλαο άλζξσπνο κέρξη ηα ραξάκαηα ηεο απγήο θαη βιέπνληαο φηη δελ ππεξίζρπζε
ελαληίνλ ηνπ, άγγημε ηελ άξζξσζε ηνπ κεξνχ ηνπ θαη κεηαηνπίζηεθε ε άξζξσζε ηνπ κεξνχ
ηνχ Εαθψβ, θαζψο πάιεπε καδί ηνπ. Κη εθείλνο είπε: Άθεζέ κε λα θχγσ, επεηδή ράξαμε ε
απγή. Κη απηφο είπε: Αελ ζα ζε αθήζσ λα θχγεηο, αλ δελ κε επινγήζεηο. Καη ηνπ είπε: Ση
είλαη ην φλνκά ζνπ; Κη απηφο είπε: Εαθψβ. Κη εθείλνο είπε: Αελ ζα απνθιεζεί πιένλ ην
φλνκά ζνπ Εαθψβ, αιιά Εζξαήι επεηδή, αγσλίζηεθεο δπλαηά κε ηνλ Θεφ, θαη κε ηνπο
αλζξψπνπο ζα είζαη δπλαηφο.Καη ν Εαθψβ ξψηεζε, ιέγνληαο: Φαλέξσζέ κνπ, παξαθαιψ, ην
φλνκά ζνπ. Κη εθείλνο είπε: Γηαηί ξσηάο γηα ην φλνκά κνπ; Καη ηνλ επιφγεζε εθεί.Καη ν
Εαθψβ απνθάιεζε ην φλνκα εθείλνπ ηνπ ηφπνπ Φαλνπήι, ιέγνληαο: Βπεηδή, είδα ηνλ Θεφ
πξφζσπν κε πξφζσπν, θαη θπιάρζεθε ε δσή κνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα κήλ.

Ζζαΐαο 28:14-22
Γη' απηφ, αθνχζηε ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ, άλζξσπνη ριεπαζηέο, νη νπνίνη νδεγείηε
απηφλ ηνλ ιαφ, πνπ είλαη ζηελ Εεξνπζαιήκ. Βπεηδή, είπαηε: Βκείο θάλακε ζπλζήθε κε ηνλ
ζάλαην, θαη ζπκθσλήζακε κε ηνλ άδε φηαλ ε κάζηηγα δηαβαίλεη πιεκκπξίδνληαο, δελ ζάξζεη
ζε καο δεδνκέλνπ φηη, θαηαθχγηφ καο θάλακε ην ςέκα, θαη ζα θξπθηνχκε θάησ απφ ηελ
ςεπηηά γη' απηφ, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο: Αέζηε, βάδσ έλα ζεκέιην ζηε ηψλ, κηα πέηξα,
κηα εθιεθηή πέηξα, κηα πνιχηηκε αθξνγσληαία πέηξα, έλα ζίγνπξν ζεκέιην εθείλνο πνπ
πηζηεχεη ζ' απηφλ, δελ ζα ληξνπηαζηεί. Καη ζα βάισ ηελ θξίζε ζηνλ θαλφλα, θαη ηε
δηθαηνζχλε ζηε ζηάζκε θαη ην ραιάδη ζα εμαθαλίζεη ην θαηαθχγην ηεο ςεπηηάο, θαη ηα λεξά
ζα πιεκκπξίζνπλ ηνλ θξπςψλα. Καη ε ζπλζήθε ζαο κε ηνλ ζάλαην ζα αθπξσζεί, θαη ε
ζπκθσλία ζαο κε ηνλ άδε δελ ζα ζηαζεί φηαλ δηαβαίλεη ε κάζηηγα πνπ πιεκκπξίδεη, ηφηε ζα
θαηαπαηεζείηε απ' απηή. Ώκέζσο κφιηο δηαβεί, ζα ζαο πηάζεη επεηδή, θάζε πξσί ζα
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δηαβαίλεη, εκέξα θαη λχρηα θαη κνλάρα λα αθνχζεη θάπνηνο ηε βνή, ζα είλαη θξίθε. Βπεηδή,
ην θξεβάηη είλαη κηθξφηεξν, παξά ην λα κπνξεί θαλείο λα μαπιψζεη θαη ην ζθέπαζκα
ζηελφηεξν, παξά ψζηε λα κπνξεί λα πεξηηπιηρζεί. Βπεηδή, ζα ζεθσζεί ν Κχξηνο ζαλ ζην
βνπλφ Φεξαζείκ, ζα ζπκψζεη ζαλ ζηελ θνηιάδα ηνχ Γαβαψλ, γηα λα ελεξγήζεη ην έξγν ηνπ,
ην παξάδνμν έξγν ηνπ, θαη λα εθηειέζεη ηελ πξάμε ηνπ, ηελ εμαίζηα πξάμε ηνπ. Σψξα,
ινηπφλ, κε είζηε ριεπαζηέο, γηα λα κε γίλνπλ δπλαηφηεξα ηα δεζκά ζαο επεηδή, εγψ άθνπζα
απφ ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ησλ δπλάκεσλ ζπληέιεηα θαη απφθαζε επάλσ ζε νιφθιεξε ηε γε.

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Ηώβ 20:1-29
Καη ν σθάξ ν Ναακαζίηεο απάληεζε, θαη είπε: Γη' απηφ κε θηλνχλ νη ζηνραζκνί
κνπ ζην λα απαληήζσ, θαη γη' απηφ ζπεχδσ. Άθνπζα ηε ληξνπηαζηηθή επίπιεμε ζε κέλα, θαη
ην πλεχκα ηήο ζχλεζήο κνπ κε θάλεη λα απαληήζσ. Αελ ην γλσξίδεηο απηφ απφ παιηά, απφ
ηφηε πνπ ν άλζξσπνο ηέζεθε επάλσ ζηε γε,φηη ν ζξίακβνο ησλ αζεβψλ είλαη νιηγφρξνλνο,
θαη ε ραξά ηνχ ππνθξηηή ζηηγκηαία;Καη αλ ην κεγαιείν ηνπ αλέβεη ζηνπο νπξαλνχο, θαη ην
θεθάιη ηνπ θηάζεη κέρξη ηα ζχλλεθα,ζα αθαληζηεί γηα πάληα, φπσο ε θφπξνο ηνπ φζνη ηνλ
έβιεπαλ ζα ιέλε: Πνχ είλαη εθείλνο; Θα πεηάμεη ζαλ φλεηξν, θαη δελ ζα βξεζεί θαη ζα
εμαθαληζηεί, ζαλ φξαζε ηεο λχρηαο. Καη ην κάηη πνπ ηνλ έβιεπε δελ ζα ηνλ δεη πιένλ θαη ν
ηφπνο ηνπ δελ ζα ηνλ γλσξίζεη πιένλ. Οη γηνη ηνπ ζα δεηήζνπλ ηελ εχλνηα ησλ θησρψλ, θαη
ηα ρέξηα ηνπ ζα επηζηξέςνπλ ηα αγαζά ηνπο. Σα θφθαιά ηνπ είλαη γεκάηα απφ ακαξηήκαηα
ηεο λεφηεηάο ηνπ, θαη ζα θνηκεζνχλ καδί ηνπ ζην ρψκα. Καη ε θαθία είλαη γιπθηά ζην ζηφκα
ηνπ ηελ θξχβεη θάησ απφ ηε γιψζζα ηνπ αλ θαη ηελ πεξηζάιπεη, θαη δελ ηελ αθήλεη, αιιά
ηελ θξαηάεη ζην κέζνλ ηνπ νπξαλίζθνπ ηνπ ε ηξνθή ηνπ, φκσο, ζα αιινησζεί ζηα εληφζζηά
ηνπ ζα γίλεη κέζα ηνπ ρνιή νρηάο. Σα πινχηε, φζα θαηάπηε, ζα ηα μεξάζεη ν Θεφο ζα ηα
βγάιεη απφ ηελ θνηιηά ηνπ. Θα ζειάζεη θαξκάθη νρηάο ε γιψζζα κηαο έρηδλαο ζα ηνλ
ζαλαηψζεη. Αελ ζα δεη ηα πνηάκηα, ηα ξπάθηα, πνπ ξένπλ κέιη θαη βνχηπξν. Βθείλν γηα ην
νπνίν θνπίαζε, ζα ην απνδψζεη, θαη δελ ζα ην θαηαπηεί θαηά ηελ απφθηεζε ζα γίλεη ε
απφδνζή ηνπ, θαη δελ ζα ραξεί. Βπεηδή, θαηέζιηςε, εγθαηέιεηςε ηνπο πέλεηεο άξπαμε ζπίηη,
πνπ δελ είρε ρηίζεη. ΐέβαηα, δελ ζα γλσξίζεη αλάπαπζε ζηελ θνηιηά ηνπ θαλέλα απφ ηα
επηζπκεηά ηνπ πξάγκαηα δελ ζα δηαζψζεη. Γηα ηξνθή δελ ζα ηνπ κείλεη ηίπνηε γη' απηφ, δελ
ζα ειπίζεη ζηα αγαζά ηνπ. Μέζα ζηελ πιήξε αθζνλία ηνπ ζάξζεη επάλσ ηνπ ζηελνρψξηα
φιε ε δχλακε ηεο ηαιαηπσξίαο ζα πέζεη επάλσ ηνπ. Βλψ θαηαγίλεηαη λα γεκίζεη ηελ θνηιηά
ηνπ, ν Θεφο ζα ζηείιεη επάλσ ηνπ ηνλ ζπκφ ηήο νξγήο ηνπ, θαη ζα βξέμεη ελαληίνλ ηνπ θαζψο
ζα ηξψεη. Βλψ ην ζηδεξέλην φπιν θεχγεη, ην ράιθηλν ηφμν ζα ηνλ δηαπεξάζεη. Σν βέινο
ηξαβηέηαη, θαη δηαπεξλάεη ην ζψκα, θαη ε αθκή πνπ αζηξάθηεη βγαίλεη απφ ηε ρνιή ηνπ.
Σξφκνη είλαη επάλσ ηνπ,νιφθιεξν ην ζθνηάδη θξχβεηαη ζηα θξπθά ηνπ δσκάηηα άζβεζηε
θσηηά ζα ηνλ θαηαηξψεη φζνη ελαπέκεηλαλ ζηε ζθελή ηνπ, ζα δπζηπρνχλ. Ο νπξαλφο ζα
απνθαιχςεη ηελ αλνκία ηνπ θαη ε γε ζα ζεθσζεί ελαληίνλ ηνπ. Δ πεξηνπζία ηνχ ζπηηηνχ ηνπ
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ζα αθαληζηεί ζα δηαξξεχζεη ηελ εκέξα ηήο νξγήο ελαληίνλ ηνπ. Ώπηή είλαη απφ ηνλ Θεφ ε
κεξίδα ηνχ αζεβή αλζξψπνπ, θαη ε θιεξνλνκηά, ε δηνξηζκέλε γη' απηφλ απφ ηνλ Θεφ. Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Γαληήι 6:1-27
Φάλεθε αξεζηφ ζηνλ Ααξείν λα βάιεη επάλσ ζην βαζίιεηφ ηνπ 120 ζαηξάπεο, γηα λα
είλαη επάλσ ζε νιφθιεξν ην βαζίιεην θη επάλσ ζ' απηνχο, έβαιε ηξεηο πξνέδξνπο, (έλαο απφ
ηνπο νπνίνπο ήηαλ ν Ααληήι), γηα λα απνδίδνπλ ιφγν ζ' απηνχο νη ζαηξάπεο απηνί, θαη λα κε
δεκηψλεηαη ν βαζηιηάο. Σφηε, απηφο ν Ααληήι πξνηηκήζεθε, πεξηζφηεξν απφ ηνπο πξνέδξνπο
θαη ηνπο ζαηξάπεο, επεηδή πλεχκα έμνρν ππήξρε ζ' απηφλ θαη ν βαζηιηάο ζηνράζηεθε λα ηνλ
ηνπνζεηήζεη επάλσ ζε νιφθιεξν ην βαζίιεην. Καη νη πξφεδξνη θαη νη ζαηξάπεο δεηνχζαλ λα
βξνπλ πξφθαζε ελάληηα ζηνλ Ααληήι απφ ηηο ππνζέζεηο ηήο βαζηιείαο φκσο, δελ κπνξνχζαλ
λα βξνπλ θακηά πξφθαζε νχηε ακάξηεκα επεηδή, ήηαλ πηζηφο, θαη δελ βξέζεθε ζ' απηφλ
θαλέλα ζθάικα νχηε ακάξηεκα. Καη νη άλζξσπνη απηνί είπαλ: Αελ ζα βξνχκε πξφθαζε
ελάληηα ζηνλ Ααληήι, εθηφο αλ βξνχκε θάηη ελαληίνλ ηνπ απφ ηνλ λφκν ηνχ Θενχ ηνπ. Σφηε,
νη πξφεδξνη θαη νη ζαηξάπεο απηνί ζπγθεληξψζεθαλ ζηνλ βαζηιηά, θαη ηνπ είπαλ ηα εμήο:
ΐαζηιηά Ααξείε, λα δεηο ζηνλ αηψλα. ινη νη πξφεδξνη ηνπ βαζηιείνπ, νη δηνηθεηέο, θαη νη
ζαηξάπεο, νη απιηθνί, θαη νη ηνπάξρεο, ζπκβνπιεχηεθαλ λα εθδνζεί βαζηιηθφ ςήςηζκα, θαη
λα ζηεξηρζεί απαγφξεπζε, φηη, φπνηνο θάλεη θάπνηα αίηεζε απφ νπνηνλδήπνηε ζεφ ή
άλζξσπν, κέρξη 30 εκέξεο, εθηφο απφ ζέλα, βαζηιηά, απηφο λα ξηρηεί ζηνλ ιάθθν ησλ
ιηνληαξηψλ ηψξα, ινηπφλ, βαζηιηά, θάλε ηελ απαγφξεπζε, θαη ππφγξαςε ην ςήθηζκα, γηα λα
κε αιιαρηεί, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ησλ Μήδσλ θαη Πεξζψλ, πνπ δελ αθπξψλεηαη. Γη' απηφ,
ν βαζηιηάο Ααξείνο ππέγξαςε ηε γξαθή θαη ηελ απαγφξεπζε. Καη ν Ααληήι, θαζψο έκαζε
φηη ππνγξάθηεθε ε γξαθή, κπήθε κέζα ζην ζπίηη ηνπ θαη έρνληαο αλνηγκέλα ηα παξάζπξα
ηνπ θνηηψλα ηνπ πξνο ηελ Εεξνπζαιήκ, έπεθηε επάλσ ζηα γφλαηά ηνπ ηξεηο θνξέο ηελ
εκέξα, πξνζεπρφκελνο θαη δνμνινγψληαο κπξνζηά ζηνλ Θεφ ηνπ, φπσο έθαλε πξσηχηεξα.
Σφηε, εθείλνη νη άλζξσπνη ζπγθεληξψζεθαλ, θαη βξήθαλ ηνλ Ααληήι λα θάλεη αίηεζε, θαη λα
ηθεηεχεη ηνλ Θεφ ηνπ. Γη' απηφ, αθνχ ήξζαλ, κίιεζαλ ζηνλ βαζηιηά γηα ηε βαζηιηθή
απαγφξεπζε, ιέγνληαο: Αελ ππέγξαςεο απφθαζε, φηη θάζε άλζξσπνο, πνπ ζα θάλεη αίηεζε
απφ νπνηνλδήπνηε ζεφ ή άλζξσπν, κέρξη30 εκέξεο, εθηφο απφ ζέλα, βαζηιηά, ζα ξηρηεί ζηνλ
ιάθθν ησλ ιηνληαξηψλ; Ο βαζηιηάο απάληεζε θαη είπε: Ώιεζηλφο είλαη ν ιφγνο, ζχκθσλα κε
ηνλ λφκν ησλ Μήδσλ θαη Πεξζψλ, ν νπνίνο δελ αθπξψλεηαη.Σφηε, απάληεζαλ θαη είπαλ
κπξνζηά ζηνλ βαζηιηά: Ο Ααληήι, εθείλνο, πνπ είλαη απφ ηνπο γηνπο ηήο αηρκαισζίαο ηνχ
Ενχδα, δελ ζε ζέβεηαη, βαζηιηά, νχηε ηελ απφθαζε πνπ ππέγξαςεο, αιιά θάλεη ηε δέεζή ηνπ
ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα. Σφηε, ν βαζηιηάο, θαζψο άθνπζε ηα ιφγηα, ιππήζεθε πνιχ γη' απηφ,
θαη θξφληηδε εγθάξδηα γηα ηνλ Ααληήι λα ηνλ ειεπζεξψζεη θαη αγσληδφηαλ κέρξη ηε δχζε
ηνχ ήιηνπ γηα λα ηνλ ιπηξψζεη. Σφηε, εθείλνη νη άλζξσπνη ζπγθεληξψζεθαλ ζηνλ βαζηιηά,
θαη ηνπ είπαλ: Να μέξεηο, βαζηιηά, φηη ν λφκνο ησλ Μήδσλ θαη Πεξζψλ είλαη: Κακηά
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απαγφξεπζε νχηε δηαηαγή, πνπ ν βαζηιηάο θάλεη, δελ αθπξψλεηαη. Σφηε, ν βαζηιηάο
πξφζηαμε, θαη έθεξαλ ηνλ Ααληήι, θαη ηνλ έξξημαλ ζηνλ ιάθθν ησλ ιηνληαξηψλ. Καη ν
βαζηιηάο κίιεζε θαη είπε ζηνλ Ααληήι: Ο Θεφο ζνπ, πνπ εζχ ιαηξεχεηο αθαηάπαπζηα, απηφο
ζα ζε ειεπζεξψζεη. Καη θέξζεθε κηα πέηξα, θαη κπήθε επάλσ ζην ζηφκην ηνπ ιάθθνπ θαη ν
βαζηιηάο ηε ζθξάγηζε κε ηελ ίδηα ηνπ ηε ζθξαγίδα, θαη κε ηε ζθξαγίδα ησλ κεγηζηάλσλ ηνπ,
γηα λα κε αιινησζεί ηίπνηε γηα ηνλ Ααληήι.Σφηε, ν βαζηιηάο πήγε ζην παιάηη ηνπ, θαη
δηαλπρηέξεπζε λεζηηθφο, θαη δελ θέξζεθαλ κπξνζηά ηνπ κνπζηθά φξγαλα θαη ν χπλνο ηνπ
έθπγε απ' απηφλ. Καη ν βαζηιηάο ζεθψζεθε πνιχ ελσξίο ην πξσί, θαη κε βηαζχλε πήγε ζηνλ
ιάθθν ησλ ιηνληαξηψλ. Καη ήξζε ζηνλ ιάθθν, θαη θψλαμε ζηνλ Ααληήι κε θιακέλε θσλή
θαη ν βαζηιηάο κίιεζε, θαη είπε ζηνλ Ααληήι: Ααληήι, Ααληήι, δνχιε ηνχ δσληαλνχ Θενχ, ν
Θεφο ζνπ, πνπ εζχ αθαηάπαπζηα ιαηξεχεηο, κπφξεζε λα ζε ειεπζεξψζεη απφ ηα
ιηνληάξηα;Σφηε, ν Ααληήι κίιεζε ζηνλ βαζηιηά: ΐαζηιηά, λα δεηο ζηνλ αηψλα. Ο Θεφο κνπ
απέζηεηιε ηνλ άγγειφ ηνπ, θαη έθξαμε ηα ζηφκαηα ησλ ιηνληαξηψλ, θαη δελ κε έβιαςαλ
επεηδή, βξέζεθε αζσφηεηα κέζα ζε κέλα κπξνζηά ηνπ θη αθφκα, κπξνζηά ζνπ, βαζηιηά, δελ
έπξαμα θάπνην πηαίζκα. Σφηε, ν βαζηιηάο ράξεθε ππεξβνιηθά γη' απηφ, θαη πξφζηαμε λα
αλεβάζνπλ ηνλ Ααληήι απφ ηνλ ιάθθν. Καη αλέβαζαλ ηνλ Ααληήι απφ ηνλ ιάθθν, θαη θακηά
βιάβε δελ βξέζεθε ζ' απηφλ, επεηδή είρε πίζηε ζηνλ Θεφ ηνπ.Σφηε, ν βαζηιηάο πξφζηαμε, θαη
έθεξαλ εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο, πνπ δηέβαιαλ ηνλ Ααληήι, θαη ηνπο έξξημαλ ζηνλ ιάθθν
ησλ ιηνληαξηψλ, απηνχο, ηα παηδηά ηνπο, θαη ηηο γπλαίθεο ηνπο θαη πξηλ θηάζνπλ ζην βάζνο
ηνχ ιάθθνπ, ηα ιηνληάξηα ηνχο ζπλάξπαμαλ, θαη θαηαζχληξηςαλ φια ηα θφθαιά ηνπο. Σφηε,
ν Ααξείνο ν βαζηιηάο έγξαςε ζε φινπο ηνχο ιανχο, έζλε, θαη γιψζζεο, πνπ θαηνηθνχλ ζε
νιφθιεξε ηε γε: Βηξήλε αο πιεζπλζεί ζε ζαο! Ώπφ κέλα βγήθε δηαηαγή, ζε φιν ην θξάηνο
ηήο βαζηιείαο κνπ νη άλζξσπνη λα ηξέκνπλ θαη λα θνβνχληαη κπξνζηά ζηνλ Θεφ ηνχ Ααληήι
επεηδή, απηφο είλαη Θεφο δσληαλφο, θαη παξακέλεη ζηνλ αηψλα, θαη ε βαζηιεία ηνπ δελ ζα
θζαξεί, θαη ε εμνπζία ηνπ ζα είλαη κέρξη ηέινπο απηφο είλαη ν ειεπζεξσηήο θαη ζσηήξαο,
θαη ν νπνίνο θάλεη ζεκεία θαη ηεξάζηηα ζηνλ νπξαλφ θη επάλσ ζηε γε, ν νπνίνο ειεπζέξσζε
ηνλ Ααληήι απφ ηε δχλακε ησλ ιηνληαξηψλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 12:7
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Μάξθν
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Βζχ, Κχξηε, ζα ηνπο θπιάμεηο ζα ηνπο δηαηεξήζεηο απ' απηή ηε γελεά, ζηνλ αηψλα.

Δπαγγέιην Καηά Μάξθν 3:7-12
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ν Εεζνχο, καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ, αλαρψξεζε πξνο ηε ζάιαζζα θαη ηνλ
αθνινχζεζαλ έλα κεγάιν πιήζνο απφ ηε Γαιηιαία, θαη απφ ηελ Ενπδαία, θαη απφ ηα
Εεξνζφιπκα, θαη απφ ηελ Εδνπκαία, θαη απφ ηελ πιεπξά πέξα απφ ηνλ Ενξδάλε θαη εθείλνη
απφ ηελ Σχξν θαη ηε ηδψλα, έλα κεγάιν πιήζνο ήξζε ζ' απηφλ, αθνχγνληαο φζα έθαλε. Καη
είπε ζηνπο καζεηέο ηνπ λα πεξηκέλεη έλα κηθξφ πινίν θνληά ηνπ εμαηηίαο ηνχ πιήζνπο, γηα
λα κε ηνλ ζπλζιίβνπλ. Βπεηδή, ζεξάπεπζε πνιινχο, ψζηε, φζνη είραλ αξξψζηηεο, έπεθηαλ
επάλσ ηνπ, γηα λα ηνλ αγγίμνπλ. Καη ηα αθάζαξηα πλεχκαηα, φηαλ ηνλ έβιεπαλ, έπεθηαλ
επάλσ ηνπ, θαη έθξαδαλ, ιέγνληαο, φηη: Βζχ είζαη ν Τηφο ηνχ Θενχ. Καη ηα επηηηκνχζε
έληνλα, γηα λα κε ηνλ θαλεξψζνπλ.

Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξηλζίνπο Α’ 12:16 , 13
νιόθιεξν , 14:1
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Κνξηλζίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Γεηάηε δε κε δήιν ηα κεγαιχηεξα ραξίζκαηα θαη επηπιένλ ζαο δείρλσ έλαλ δξφκν πνπ
ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ππεξέρεη. Ώλ κηιάσ ηηο γιψζζεο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ αγγέισλ,
αιιά δελ έρσ αγάπε, έγηλα έλα θνκκάηη ραιθφο πνπ βγάδεη ήρνπο ή έλα θχκβαιν πνπ
μεθνπθαίλεη. Καη αλ έρσ πξνθεηεία, θαη γλσξίδσ φια ηα κπζηήξηα θαη φιε ηε γλψζε, θαη
αλ έρσ φιε ηελ πίζηε, ψζηε λα κεηαηνπίδσ βνπλά, αιιά δελ έρσ αγάπε, δελ είκαη ηίπνηε.
Καη αλ δηαλείκσ φια ηα ππάξρνληά κνπ, θαη αλ παξαδψζσ ην ζψκα κνπ γηα λα θαψ, αιιά
δελ έρσ αγάπε, ηίπνηε δελ σθεινχκαη. Δ αγάπε καθξνζπκεί, αγαζνπνηεί ε αγάπε δελ θζνλεί
ε αγάπε δελ απζαδηάδεη, δελ ππεξεθαλεχεηαη,δελ θέξεηαη κε απξέπεηα, δελ δεηάεη ηα δηθά
ηεο, δελ εμάπηεηαη, δελ ζπιινγίδεηαη ην θαθφδελ ραίξεηαη ζηελ αδηθία, ζπγραίξεη φκσο ζηελ
αιήζεηα. ια ηα αλέρεηαη, φια ηα πηζηεχεη, φια ηα ειπίδεη, φια ηα ππνκέλεη. Δ αγάπε δελ
μεπέθηεη πνηέ ηα άιια, φκσο, είηε Πξνθεηείεο είλαη, ζα θαηαξγεζνχλ είηε γιψζζεο, ζα
ζηακαηήζνπλ είηε γλψζε, ζα θαηαξγεζεί επεηδή, θαηά κέξνο γλσξίδνπκε, θαη θαηά κέξνο
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πξνθεηεχνπκε φηαλ, φκσο, έξζεη ην ηέιεην, ηφηε ην θαηά κέξνο ζα θαηαξγεζεί. ηαλ ήκνπλ
λήπηνο, κηινχζα σο λήπηνο, ζθεθηφκνπλ σο λήπηνο, είρα θξίζε σο λήπηνο φηαλ, φκσο, έγηλα
άλδξαο, έβαια θαηά κέξνο εθείλα πνπ έρεη ην λήπην. Βπεηδή, ηψξα βιέπνπκε ζαλ κέζα απφ
έλα ζακπφ θάηνπηξν, κε ηξφπν αηληγκαηψδε, ηφηε φκσο ζα βιέπνπκε πξφζσπν πξνο
πξφζσπν ηψξα γλσξίδσ θαηά κέξνο, ηφηε φκσο ζα γλσξίζσ θαζψο θαη γλσξίζηεθα. ζηε,
ηψξα, κέλεη πίζηε, ειπίδα, αγάπε, απηά ηα ηξία φκσο, απ' απηά, κεγαιχηεξε είλαη ε αγάπε.
Ώθνινπζείηε ηελ αγάπε θαη δεηάηε κε δήιν ηα πλεπκαηηθά ραξίζκαηα, πεξηζζφηεξν φκσο ην
λα πξνθεηεχεηε. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη

αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 4:11-16 , 5:1-3
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώδειθνί, κε θαηαιαιείηε ν έλαο ηνλ άιινλ φπνηνο θαηαιαιεί αδειθφ, θαη θξίλεη ηνλ
αδειθφ ηνπ, θαηαιαιεί ηνλ λφκν, θαη θξίλεη ηνλ λφκν θαη αλ θξίλεηο ηνλ λφκν, δελ είζαη
εθηειεζηήο ηνχ λφκνπ, αιιά θξηηήο. Έλαο είλαη ν λνκνζέηεο, πνπ κπνξεί λα ζψζεη θαη λα
απνιέζεη· εζχ πνηνο είζαη πνπ θξίλεηο ηνλ άιινλ; Βιάηε, ηψξα, εζείο πνπ ιέηε: ήκεξα ή
αχξην ζα πάκε ζ' απηή ηελ πφιε, θαη ζα θάλνπκε εθεί έλαλ ρξφλν, θαη ζα εκπνξεπηνχκε θαη
ζα θεξδίζνπκε νη νπνίνη δελ μέξεηε ην ηη ζα ζπκβεί αχξην· επεηδή, πνηα είλαη ε δσή ζαο;
Βίλαη, πξαγκαηηθά, αηκφο πνπ θαίλεηαη γηα ιίγν, θαη έπεηηα εμαθαλίδεηαη αληί λα ιέηε: Ώλ ν
Κχξηνο ζειήζεη, θαη δήζνπκε, ζα θάλνπκε ηνχην ή εθείλν. Σψξα, φκσο, θαπράζηε ζηηο
αιαδνλείεο ζαο θάζε ηέηνηα θαχρεζε είλαη θαθή. ' απηφλ, ινηπφλ, πνπ μέξεη λα θάλεη ην
θαιφ, θαη δελ ην θάλεη, ζ' απηφλ είλαη ακαξηία. Βιάηε, ηψξα, νη πινχζηνη, θιάςηε
νινιχδνληαο γηα ηηο επεξρφκελεο ηαιαηπσξίεο ζαο. Ο πινχηνο ζαο ζάπηζε, θαη ηα ηκάηηά ζαο
έγηλαλ ζθσιεθφβξσηα. Σν ρξπζάθη ζαο θαη ην αζήκη ζαο ζθνχξηαζε, θαη ε ζθνπξηά ηνπο ζα
είλαη σο καξηπξία ελαληίνλ ζαο, θαη ζα θάεη ηηο ζάξθεο ζαο ζαλ θσηηά ζεζαπξίζαηε γηα ηηο
έζραηεο εκέξεο. Μελ αγαπάηε ηνπ θφζκνπ,κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν

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

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 48:10,11
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σν δεμί ζνπ ρέξη είλαη γεκάην κε δηθαηνζχλε. Ώο επθξαίλεηαη ην βνπλφ ηψλ, αο
αγάιινληαη νη ζπγαηέξεο ηνχ Ενχδα, γηα ηηο θξίζεηο ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 18:35-43
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
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ακήλ.
Καη φηαλ πιεζίαδαλ ζηελ Εεξηρψ, θάπνηνο ηπθιφο θαζφηαλ θνληά ζηνλ δξφκν,
δεηηαλεχνληαο. Καη φηαλ άθνπζε φηη πεξλάεη ην πιήζνο, ξσηνχζε ηη είλαη απηφ.Καη ηνπ
αλήγγεηιαλ φηη, πεξλάεη ν Εεζνχο ν Ναδσξαίνο. Καη θψλαμε, ιέγνληαο: Εεζνχ, Τηέ ηνχ
Ααβίδ, ειέεζέ κε. Καη εθείλνη πνπ πξνπνξεχνληαλ ηνλ επέπιεηηαλ γηα λα ζησπήζεη απηφο,
φκσο, έθξαδε πνιχ πεξηζζφηεξν: Τηέ ηνχ Ααβίδ, ειέεζέ κε. Καη ν Εεζνχο, αθνχ ζηάζεθε,
πξφζηαμε λα ηνλ θέξνπλ ζ' απηφλ θαη φηαλ πιεζίαζε, ηνλ ξψηεζε,ιέγνληαο: Ση ζέιεηο λα
ζνπ θάλσ; Καη εθείλνο είπε: Κχξηε, λα αλαθηήζσ ηελ φξαζή κνπ. Καη ν Εεζνχο είπε ζ'
απηφλ: Ώλάθηεζέ ηελ ε πίζηε ζνπ ζε έζσζε. Κη ακέζσο αλέθηεζε ηελ φξαζή ηνπ θαη ηνλ
αθνινπζνχζε, δνμάδνληαο ηνλ Θεφ θαη νιφθιεξνο ν ιαφο, φηαλ ην είδε απηφ, δνμνιφγεζε
ηνλ Θεφ.

ΖΜΔΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΠΟ ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Γεπηεξνλόκηνλ 10:12-22 , 11:1-28
Καη ηψξα, Εζξαήι, ηη δεηάεη απφ ζέλα ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ, παξά λα θνβάζαη ηνλ
Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ, λα πεξπαηάο ζε φινπο ηνπο δξφκνπο ηνπ, θαη λα ηνλ αγαπάο, θαη λα
ιαηξεχεηο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ κε νιφθιεξε ηελ θαξδηά ζνπ, θαη κε νιφθιεξε ηελ ςπρή
ζνπ,λα ηεξείο ηηο εληνιέο ηνχ Κπξίνπ, θαη ηα δηαηάγκαηά ηνπ, πνπ εγψ ζήκεξα ζε πξνζηάδσ
γηα ην θαιφ ζνπ; Αεο, ν νπξαλφο, θαη ν νπξαλφο ησλ νπξαλψλ είλαη ηνπ Κπξίνπ ηνχ Θενχ
ζνπ· ε γε, θαη φια φζα είλαη ζ' απηή. Καη φκσο, ν Κχξηνο πξνηίκεζε ηνπο παηέξεο ζνπ, λα
ηνπο αγαπάεη, θαη έθιεμε ην ζπέξκα ηνπο κεηά απ' απηνχο, εζάο απφ φινπο ηνχο ιανχο,
θαζψο ζπκβαίλεη ηε ζεκεξηλή εκέξα. Κάληε, ινηπφλ, πεξηηνκή ζηελ αθξνβπζηία ηήο
θαξδηάο ζαο, θαη κε ζθιεξχλεηε πιένλ ηνλ ηξάρειφ ζαο. Βπεηδή, ν Κχξηνο ν Θεφο ζαο είλαη
ν Θεφο ησλ ζεψλ, θαη ν Κχξηνο ησλ θπξίσλ, Θεφο κεγάινο, ηζρπξφο θαη θνβεξφο, πνπ δελ
απνβιέπεη ζε πξφζσπν νχηε παίξλεη δψξν πνπ εθηειεί θξίζε ζηνλ νξθαλφ θαη ζηε ρήξα, θαη
αγαπάεη ηνλ μέλν, πνπ δίλεη ζ' απηφλ ηξνθή θαη ελδχκαηα. Ώγαπάηε, ινηπφλ, ηνλ μέλν επεηδή,
θη εζείο ζηαζήθαηε μέλνη ζηε γε ηήο Ώηγχπηνπ. Θα θνβάζαη ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ απηφλ
ζα ιαηξεχεηο, θαη ζ' απηφλ ζα είζαη πξνζεισκέλνο, θαη ζην φλνκά ηνπ ζα νξθίδεζαη. Ώπηφο
είλαη ην θαχρεκά ζνπ, θη απηφο είλαη ν Θεφο ζνπ, πνπ έθαλε γηα ζέλα απηά ηα κεγάια θαη
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ηξνκεξά, πνπ είδαλ ηα κάηηα ζνπ. Με 70 ςπρέο θαηέβεθαλ νη παηέξεο ζνπ ζηελ Ώίγππην,
θαη ηψξα ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ζε θαηέζηεζε φπσο ηα αζηέξηα ηνχ νπξαλνχ ζε πιήζνο.
Ώγάπα, ινηπφλ, ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ, θαη λα ηεξείο ηηο παξαγγειίεο ηνπ, θαη ηα
δηαηάγκαηά ηνπ, θαη ηηο θξίζεηο ηνπ, θαη ηηο εληνιέο ηνπ, φιεο ηηο εκέξεο. Καη γλσξίζηε
ζήκεξα· επεηδή, δελ απεπζχλνκαη ζηα παηδηά ζαο, (πνπ δελ γλψξηζαλ, θαη πνπ δελ είδαλ ηελ
παηδεία ηνχ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζαο, ηα κεγαιεία ηνπ, ην δπλαηφ ηνπ ρέξη, θαη ηνλ απισκέλν
ηνπ βξαρίνλα,θαη ηα ζεκεία ηνπ, θαη ηα έξγα ηνπ, φζα έθαλε κέζα ζηελ Ώίγππην, ελάληηα
ζηνλ Φαξαψ, ηνλ βαζηιηά ηήο Ώηγχπηνπ, θαη ελάληηα ζε νιφθιεξε ηε γε ηνπ,θαη φζα έθαλε
ζην ζηξάηεπκα ησλ Ώηγππηίσλ, ζηα άινγά ηνπο, θαη ζηηο άκαμέο ηνπο, κε πνηνλ ηξφπν έθαλε
ηα λεξά ηήο Βξπζξάο Θάιαζζαο λα ηνπο θαηαπνληίζνπλ, φηαλ ζαο θαηαδίσθαλ απφ πίζσ,
θαη ν Κχξηνο ηνπο εμνιφζξεπζε κέρξη ηε ζεκεξηλή εκέξα,θαη ηη έθαλε ζε ζαο ζηελ έξεκν,
κέρξηο φηνπ έξζεηε ζε ηνχην ηνλ ηφπν,θαη ηη έθαλε ζηνλ Ααζάλ θαη ζηνλ Ώβεηξψλ, ηνπο
γηνπο ηνπ Βιηάβ, γηνπ ηνπ Ρνπβήλ, πψο άλνημε ε γε ην ζηφκα ηεο, θαη ηνπο θαηάπηε, θαη ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο, θαη ηηο ζθελέο ηνπο, θαη νιφθιεξε ηελ πεξηνπζία ηνπο, αλάκεζα ζε
νιφθιεξν ηνλ Εζξαήι αιιά, ηα κάηηα ζαο είδαλ φια ηα έξγα ηνχ Κπξίνπ, ηα κεγάια, φζα
έθαλε. Γη' απηφ, ζα ηεξείηε φιεο ηηο εληνιέο, πνπ εγψ πξνζηάδσ ζε ζέλα ζήκεξα· γηα λα
θξαηαησζείηε, θαη λα κπείηε κέζα, θαη λα θιεξνλνκήζεηε ηε γε, ζηελ νπνία πεγαίλεηε γηα
λα ηελ θιεξνλνκήζεηε θαη γηα λα καθξνεκεξεχζεηε επάλσ ζηε γε, πνπ ν Κχξηνο νξθίζηεθε
ζηνπο παηέξεο ζαο λα δψζεη ζ' απηνχο, θαη ζην ζπέξκα ηνπο, κηα γε πνπ ξέεη γάια θαη κέιη.
Βπεηδή, ε γε, ζηελ νπνία κπαίλεηο κέζα γηα λα ηελ θιεξνλνκήζεηο, δελ είλαη φπσο ε γε ηήο
Ώηγχπηνπ απ' φπνπ βγήθαηε, φπνπ έζπεξλεο ηνλ ζπφξν ζνπ, θαη ηελ πφηηδεο κε ην πφδη ζνπ,
ζαλ θήπν ιαράλσλ αιιά, ε γε ζηελ νπνία δηαβαίλεηε γηα λα ηελ θιεξνλνκήζεηε, είλαη γε
βνπλψλ θαη θνηιάδσλ, πίλεη λεξφ απφ ηε βξνρή ηνχ νπξαλνχ γε πνπ ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ
ηελ επηβιέπεη πάληνηε ηα κάηηα ηνχ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ είλαη επάλσ ηεο, απφ ηελ αξρή
ηνχ ρξφλνπ κέρξη ην ηέινο ηνχ ρξφλνπ. Καη αλ αθνχζεηε κε επηκέιεηα ηηο εληνιέο κνπ, πνπ
εγψ ζήκεξα ζαο πξνζηάδσ, λα αγαπάηε ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζαο, θαη λα ηνλ ιαηξεχεηε κε
νιφθιεξε ηελ θαξδηά ζαο, θαη κε νιφθιεξε ηελ ςπρή ζαο,ηφηε ζα δψζσ ηε βξνρή ηήο γεο
ζαο ζηελ επνρή ηεο, ηελ πξψηκε, θαη ηελ φςηκε, γηα λα καδέςεηο ην ζηηάξη ζνπ, θαη ην θξαζί
ζνπ, θαη ην ιάδη ζνπ θαη ζα δψζσ ρνξηάξη ζηα ρσξάθηα ζνπ γηα ηα θηήλε ζνπ, γηα λα ηξσο
θαη λα ρνξηαίλεηο. Πξνζέρεηε ηνλ εαπηφ ζαο, κήπσο πιαλεζεί ε θαξδηά ζαο, θαη
παξαδξνκήζεηε, θαη ιαηξεχζεηε άιινπο ζενχο, θαη ηνπο πξνζθπλήζεηε θαη ε νξγή ηνχ
Κπξίνπ εμαθζεί ελαληίνλ ζαο, θαη θιείζεη ηνλ νπξαλφ, γηα λα κε βξέμεη, θαη ε γε λα κε
δψζεη ηνπο θαξπνχο ηεο θαη εμνινζξεπηείηε ακέζσο απφ ηελ αγαζή γε, πνπ ν Κχξηνο ζαο
δίλεη. Θα βάιεηε, ινηπφλ, απηά ηα ιφγηα κνπ, ζηελ θαξδηά ζαο θαη ζηελ ςπρή ζαο θαη ζα ηα
δέζεηε γηα ζεκείν επάλσ ζην ρέξη ζαο, θαη ζα είλαη σο πξνκεησπίδηα αλάκεζα ζηα κάηηα
ζαο· θαη ζα ηα δηδάζθεηε ζηα παηδηά ζαο, κηιψληαο γη' απηά, φηαλ θάζεζαη ζην ζπίηη ζνπ, θαη
φηαλ πεξπαηάο ζηνλ δξφκν, θαη φηαλ πιαγηάδεηο, θαη φηαλ ζεθψλεζαη θαη ζα ηα γξάςεηο
επάλσ ζηνπο παξαζηάηεο ηνχ ζπηηηνχ ζνπ, θη επάλσ ζηηο πχιεο ζνπ γηα λα
πνιιαπιαζηαζηνχλ νη εκέξεο ζαο, θαη νη εκέξεο ησλ παηδηψλ ζαο, επάλσ ζηε γε, πνπ ν
Κχξηνο νξθίζηεθε ζηνπο παηέξεο ζαο λα ηνπο δψζεη, φπσο νη εκέξεο ηνχ νπξαλνχ επάλσ
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ζηε γε. Βπεηδή, αλ ηεξήζεηε κε επηκέιεηα φιεο απηέο ηηο εληνιέο, πνπ εγψ ζαο πξνζηάδσ,
ψζηε λα ηηο εθηειείηε, λα αγαπάηε ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζαο, λα πεξπαηάηε ζε φινπο ηνχο
δξφκνπο ηνπ, θαη λα είζηε πξνζθνιιεκέλνη ζ' απηφλ,ηφηε, ν Κχξηνο ζα δηψμεη φια απηά ηα
έζλε απφ κπξνζηά ζαο, θαη ζα θιεξνλνκήζεηε έζλε κεγαιχηεξα θαη δπλαηφηεξα απφ ζαο.
Οιφθιεξνο ν ηφπνο, φπνπ παηήζεη ην πέικα ησλ πνδηψλ ζαο, ζα είλαη δηθφο ζαο απφ ηελ
έξεκν θαη ηνλ Λίβαλν, απφ ηνλ πνηακφ, ηνλ πνηακφ Βπθξάηε, θαη κέρξη ηε ζάιαζζα, πνπ
είλαη πξνο ηε δχζε, ζα είλαη ην φξηφ ζαο. Καλέλαο δελ ζα κπνξέζεη λα ζηαζεί κπξνζηά ζαο ν
Κχξηνο ν Θεφο ζαο ζα βάιεη ηνλ θφβν ζαο θαη ηνλ ηξφκν ζαο επάλσ ζην πξφζσπν
νιφθιεξεο ηεο γεο, ηελ νπνία ζα παηήζεηε, φπσο ζαο είπε. Αεο, εγψ βάδσ ζήκεξα κπξνζηά
ζαο ηελ επινγία θαη ηελ θαηάξα ηελ επινγία, αλ ππαθνχηε ζηηο εληνιέο ηνχ Κπξίνπ ηνχ
Θενχ ζαο, πνπ εγψ ζήκεξα ζαο πξνζηάδσ, θαη ηελ θαηάξα, αλ δελ ππαθνχηε ζηηο εληνιέο
ηνχ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζαο, αιιά παξεθθιίλεηε απφ ηνλ δξφκν, πνπ εγψ ζήκεξα ζαο
πξνζηάδσ, ψζηε λα αθνινπζήζεηε άιινπο ζενχο, πνπ δελ γλσξίζαηε. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
Ζζαΐαο 29:13-23
Γη' απηφ, ν Κχξηνο ιέεη: Βπεηδή ν ιαφο απηφο κε πιεζηάδεη κε ην ζηφκα ηνπ, θαη κε
ηηκάεη κε ηα ρείιε ηνπ, αιι' ε θαξδηά ηνπ απέρεη καθξηά απφ κέλα, θαη κε ζέβνληαη,
δηδάζθνληαο δηδαζθαιίεο, εληάικαηα αλζξψπσλ γη' απηφ, δέζηε, ζα πξνζζέζσ λα θάλσ έλα
ζαπκαζηφ έξγν αλάκεζα ζε ηνχην ηνλ ιαφ, έλα έξγν ζαπκαζηφ θαη εμαίζην επεηδή, ε ζνθία
ησλ ζνθψλ ηνπ ζα ραζεί, θαη ε ζχλεζε ησλ ζπλεηψλ ηνπ ζα θξπθηεί. Οπαί ζ' εθείλνπο πνπ
ζθάβνπλ βαζηά γηα λα θξχςνπλ ηε βνπιή ηνπο απφ ηνλ Κχξην, θαη ησλ νπνίσλ ηα έξγα είλαη
κέζα ζην ζθνηάδη, θαη ιέλε: Πνηνο καο βιέπεη; Καη πνηνο καο μέξεη; Χ, δηεζηξακκέλνη, ν
θεξακέαο ζα λνκηζηεί ζαλ πειφο; Σν πιάζκα ζα πεη γη' απηφλ πνπ ην έπιαζε: Αελ κε έπιαζε
απηφο; Ή, ην δεκηνχξγεκα ζα πεη γη' απηφλ πνπ ην δεκηνχξγεζε: Ώπηφο δελ είρε λφεζε; Αελ
ζα είλαη αθφκα πνιχ ιίγνο θαηξφο, θαη ν Λίβαλνο ζα κεηαβιεζεί ζε θαξπνθφξα πεδηάδα, θαη
ε θαξπνθφξα πεδηάδα ζα ζεσξεζεί ζαλ δάζνο; Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε, νη θνπθνί ζα
αθνχζνπλ ηα ιφγηα ηνχ βηβιίνπ, θαη ηα κάηηα ησλ ηπθιψλ ζα δνπλ, αθνχ ειεπζεξσζνχλ απφ
ην ζθνηάδη θαη απφ ηελ νκίριε. Καη νη πξάνη ζα επαπμήζνπλ ηε ραξά ηνπο γηα ηνλ Κχξην,
θαη νη θησρνί ησλ αλζξψπσλ ζα επθξαλζνχλ γηα ηνλ Άγην ηνπ Εζξαήι. Βπεηδή, ν ηξνκεξφο
δελ ππάξρεη, θαη ν ριεπαζηήο εμνινζξεχζεθε, θαη φινη φζνη παξαθπιάηηνπλ ηελ αλνκία,
εμαιείθζεθαλ νη νπνίνη θάλνπλ ηνλ άλζξσπν θηαίρηε γηα έλαλ ιφγν, θαη ζηήλνπλ παγίδα ζ'
απηφλ πνπ ειέγρεη ζηελ πχιε, θαη δηαζηξέθνπλ ην δίθην κε ςέκα. Γη' απηφ, ν Κχξηνο, απηφο
πνπ ιχηξσζε ηνλ Ώβξαάκ, ιέεη γηα ηνλ νίθν ηνχ Εαθψβ ηα εμήο: Ο Εαθψβ δελ ζα ληξνπηαζηεί
πιένλ, θαη ην πξφζσπφ ηνπ δελ ζα σρξηάζεη πιένλ. ηαλ, φκσο, δεη ηα παηδηά ηνπ, ην έξγν
ησλ ρεξηψλ κνπ, αλάκεζά ηνπ, ζα αγηάζνπλ ην φλνκά κνπ, θαη ζα αγηάζνπλ ηνλ Άγην ηνπ
Εαθψβ, θαη ζα θνβνχληαη ηνλ Θεφ ηνχ Εζξαήι. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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Ηώβ 21:1-24
Καη ν Εψβ απάληεζε, θαη είπε: Ώθνχζηε ηελ νκηιία κνπ κε πξνζνρή, θη απηφ αο
είλαη αληί γηα ηηο παξεγνξίεο ζαο. Τπνθέξηε κε λα κηιήζσ θαη αθνχ κηιήζσ, ηφηε κε
εκπαίδεηε. Μήπσο εγψ ζε άλζξσπν παξαπνλνχκαη; Γηαηί, ινηπφλ, λα κε ηαξαρζεί ην πλεχκα
κνπ; Κνηηάμηε ζε κέλα θαη ζαπκάζηε, θαη βάιηε ηφ ρέξη επάλσ ζην ζηφκα. Μφλνλ λα
ζπκεζψ, ηαξάδνκαη, θαη ηξφκνο θπξηεχεη ηε ζάξθα κνπ. Γηαηί νη αζεβείο δνπλ, γεξάδνπλ,
κάιηζηα αθκάδνπλ ζε πινχηε; Σν ζπέξκα ηνπο ζηεξεψλεηαη κπξνζηά ηνπο καδί ηνπο, θαη ηα
εγγφληα ηνπο κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο. Σα ζπίηηα ηνπο είλαη αζθαιή απφ θφβν θαη ξάβδνο
Θενχ δελ είλαη επάλσ ηνπο. Σν βφδη ηνπο ζπιιακβάλεη, θαη δελ απνηπραίλεη ε δάκαιή ηνπο
γελλάεη, θαη δελ απνβάιιεη. Ώπνιχνπλ ηα παηδηά ηνπο ζαλ πξφβαηα, θαη ηα παηδηά ηνπο
ζθηξηνχλ. Παίξλνπλ ην ηχκπαλν θαη ηελ θηζάξα, θαη επθξαίλνληαη ζηνλ ήρν ηνπ νξγάλνπ.
Πεξλνχλ ηηο εκέξεο ηνπο κε αγαζά, θαη ζε κηα ζηηγκή θαηεβαίλνπλ ζηνλ άδε. Καη ζηνλ Θεφ
ιέλε: Ώπνκαθξχλζνπ απφ καο, επεηδή δελ ζέινπκε λα γλσξίζνπκε ηνπο δξφκνπο ζνπ ηη είλαη
ν Παληνδχλακνο γηα λα ηνλ δνπιεχνπκε; Καη ηη σθεινχκαζηε λα ηνλ επηθαινχκαζηε; Να, ηα
αγαζά ηνπο δελ είλαη ζην ρέξη ηνπο καθξπά απφ κέλα ε βνπιή ησλ αζεβψλ! Πφζεο θνξέο
ζβήλεηαη ην ιπρλάξη ησλ αζεβψλ, θαη ε θαηαζηξνθή ηνπο έξρεηαη επάλσ ηνπο! Ο Θεφο,
ζηελ νξγή ηνπ, δηακνηξάδεη ζ' απηνχο σδίλεο. Βίλαη ζαλ άρπξν κπξνζηά ζηνλ άλεκν θαη ζαλ
ζθφλε, πνπ αξπάδεη ν αλεκνζηξφβηινο. Ο Θεφο θπιάηηεη ηελ πνηλή ηήο αλνκίαο ηνπο γηα
ηνπο γηνπο ηνπο αληαπνδίδεη ζ' απηνχο, θαη ζα ην γλσξίζνπλ. Σα κάηηα ηνπο ζα δνπλ ηελ
θαηαζηξνθή ηνπο, θαη ζα πηνπλ απφ ηνλ ζπκφ ηνχ Παληνδχλακνπ. Βπεηδή, πνηα εδνλή έρεη ν
αζεβήο καδί ηνπ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αθνχ θνπεί ζηε κέζε ν αξηζκφο ησλ κελψλ ηνπ; Θα
δηδάμεη θάπνηνο ηνλ Θεφ γλψζε; Κη απηφο θξίλεη ηνπο πςειά ηζηάκελνπο. Ο κελ έλαο
πεζαίλεη ζην απφγεην ηεο επδαηκνλίαο ηνπ, ελψ είλαη θαηά πάληα επηπρηζκέλνο θαη ήζπρνο
ηα πιεπξά ηνπ είλαη γεκάηα απφ πάρνο, θαη ηα θφθαιά ηνπ πνηίδνληαη απφ κεδνχιηα. Καη ν
άιινο πεζαίλεη κε πηθξία ςπρήο, θαη πνηέ δελ έθαγε κε επθξνζχλε. Μαδί ζα θείηνληαη ζην
ρψκα, θαη ζθνπιήθηα ζα ηνπο ζθεπάζνπλ. Αέζηε, γλσξίδσ ηνπο ζπιινγηζκνχο ζαο, θαη ηηο
πνλεξίεο πνπ κεραλεχεζηε ελαληίνλ κνπ. Βπεηδή, ιέηε: Πνχ είλαη ην ζπίηη ηνχ άξρνληα; Καη
πνχ είλαη ε ζθελή ηήο θαηνίθεζεο ησλ αζεβψλ; Αελ ξσηήζαηε απηνχο πνπ δηαβαίλνπλ ηνλ
δξφκν; Καη δελ θαηαιαβαίλεηε ηα ζεκάδηα ηνπο,φηη ν αζεβήο θπιάγεηαη γηα εκέξα
αθαληζκνχ; Φέξλεηαη ζε εκέξα νξγήο. Πνηνο ζα θαλεξψζεη ηνλ δξφκν ηνπ κπξνζηά ηνπ;
Καη πνηνο ζα ηνπ αληαπνδψζεη φ,ηη απηφο έπξαμε; Κη απηφο ζα θεξζεί ζηνλ ηάθν, θαη ζα
δηακέλεη ζην κλήκα. Οη βψινη ηήο θνηιάδαο ζα είλαη ζ' απηφλ γιπθείο, θαη θάζε άλζξσπνο
ζα πάεη πίζσ ηνπ, θαζψο αλαξίζκεηνη πξνπνξεχνληαη απ' απηφλ. Πψο, ινηπφλ, κε
παξεγνξείηε κάηαηα, αθνχ ζηηο απαληήζεηο ζαο κέλεη ην ςέκα; Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
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Γαληήι 13:2-42
Ααληήι είρε αλαηξαθεί καδί κε ηνλ βαζηιηά θαη ήηαλ ν ελδνμφηεξνο απφ φινπο ηνπο
άιινπο θίινπο ηνπ. Βίραλ νη ΐαβπιψλεηνη έλα είδσιν, ην νπνίν νλακαδφηαλ ΐει. Ξφδεπαλ
ζε απηφ θάζε εκέξα δψδεθα αξηάβεο ζεκηγδάιη, ζαξάληα πξφβαηα θαη εμί κεηξεηέο νίλνπ.
Ο ίδηνο δε ν βαζηιηάο ιάηξεπε απηφ θαη πήγαηλε θάζε εκέξα θαη ην πξνζθπλνχζε. Ο Ααληήι
φκσο πξνζθπλνχζε ηνλ δηθφ ηνπ Θεφ, ηνλ αιεζηλφ. Ο βαζηιηάο ξψηεζε ηνλ Ααληήι “γηαηί
δελ πξνζθπλείο ηνλ ΐει; Βθείλνο δε απήληεζε “δηφηη εγψ δελ απνδίδσ ζεβαζκφ θαη ιαηξεία
ζε είδσια, θαηαζθεπαζκέλα απφ ρέξηα αλζξψπσλ, αιιά πξνο ηνλ αιεζηλφ Θεφ, ν νπνίνο
δεκηνχξγεζε ηνλ νπξαλφ θαη ηελ γε θαη έρεη εμνπζία πάλσ ζε θάζε αλζξψπηλε χπαξμεη.
Βίπε πάιη πξνο απηφλ ν βαζηιηάο “Βζχ δειαδή δελ πηζηεχεηο φηη ν ΐει, είλαη πξαγκαηηθφο
ζεφο; Δ δελ βιέπεηο πφζα ηξψγεη θαη πίλεη θάζε εκέξα;” Ο Ααληήι γέιαζε θαη είπε: “κε
πιαλάζαη, βαζηιηά, δηφηη απηφο απφ κέζα κελ είλαη ιάζπε, απέμσ δε ραιθφο. Οχηε έρεη θάγεη
νχηε έρεη πηεη πνηέ ηίπνηε”. Θχκσζε ν βαζηιηάο θαη θάιεζε ηνπο ηεξείο ηνπ θαη είπε πξνο
απηνχο “εάλ δελ κνπ πείηε, πνηφο είλαη εθείλνο ν νπνίνο θαηαηξψγεη φια, φζα δηαηίζνληαη
γηα ηνλ ΐει,ζα πεζάλεηε. Βάλ φκσο κνπ απνδείμεηε, φηη ν ΐει ηα ηξψγεη, ηφηε ζα πεζάλεη ν
Ααληήι, δηφηη βιαζθήκεζε ελαληίνλ ηνπ ΐει”. Ώπάληεζε δε ν Ααληήι ζηνλ βαζηιηά “αο
γίλεη φπσο είπεο”. Οη ηεξείο ηνπ ΐει ήηαλ εβδνκήληα εθηφο απφ ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά
ηνπο. Ήιζε ν βαζηιηάο καδί κε ηνλ Ααληήι ζηνλ λαφ ηνπ ΐει. Βίπαλ δε νη ηεξείο ηνπ ΐει
“εκείο ζπεχδνπκε λα βγνχκε έμσ, εζχ δέ, βαζηιηά, δηέηαμε θαη απηνπξνζψπσο λα
επηζηαηήζεηο, λα παξαζέζνπλ ηα θαγεηά θαη λα βάινπλ ζηα δνρεία ηνλ νίλν. Κιείζε δε ηελ
ζχξα θαη ζθξάγηζέ ηελ κε ην δαθηπιίδη ζνπ. ηαλ έιζεηο ην πξστ θαη δελ βξεηο φια απηά
θαγσκέλα απφ ηνλ ΐει, ηφηε εκείο ζα πεζάλνπκε, αιιηψο ζα πεζάλεη ν Ααληήι, ν νπνίνο
δηαηππψλεη ζπθνθαληίαο ελαληίνλ καο”. Οη ηεξείο δελ ινγάξηαδαλ θαζφινπ φια απηά ηα
κέηξα αζθαιείαο, δηφηη είραλ αλνξχμεη θάησ απφ ηελ ηξάπεδα κία κπζηηθή είζνδν θαη δη'
απηήο εηζήξρνληαλ πάληνηε θαη έηξσγαλ ηα παξαηηζέκελα θαγεηά. ηαλ, ινηπφλ, νη ηεξείο
βγήθαλ έμσ, ν βαζηιηάο δηέηαμε λα ηνπνζεηεζνχλ επί παξνπζία ηνπ ηα θαγεηά ηα
πξννξηδφκελα γηα ηνλ ΐει. Σφηε ν Ααληήι δηέηαμε ζηνπο ππεξέηεο θαη έθεξαλ ζηάρηε, κε
ηελ νπνία θαη έζηξσζαλ φιν ην δάπεδν ηνπ λανχ ελψπηνλ ηνπ βαζηιηά κφλν. Βμήιζαλ,
έθιεηζαλ ηελ ζχξα θαη ηελ ζθξάγηζαλ κε ην δαθηπιίδη ηνπ βαζηιηά θαη έθπγαλ. Οη ηεξείο
ήιζαλ ηελ λχθηα, φπσο ζπλήζηδαλ, καδί κε απηνχο νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηνπο, έθαγαλ
θαη ήπηαλ φια. Ο βαζηιηάο ζεθψζεθε άιιν πξστ θαη καδί ηνπ ν Ααληήι. ηαλ έθζαζαλ ζηνλ
λαφ είπε ν βαζηιηάο ζηνλ Ααληήι “Ααληήι, είλαη άζηθηνη νη ζθξαγίδεο;” Ο Ααληήι απάληεζε
“λαη, βαζηιηά, είλαη άζηθηνη”. ηαλ άλνημε ε ζχξα, ν βαζηιηάο έζηξεςε ηα βιέκκαηα ηνπ
πξνο ηελ ηξάπεδα θαη θξαχγαζε κε κεγάιε θσλή · “κέγαο είζαη, ΐει, εζχ πνηέ δελ θάλεηο
απάηεο. Ο Ααληήι γέιαζε, ζπλεθξάηεζε ηνλ βαηιηά λα κε εηζέιζε κέζα ζηνλ λαφ θαη είπε
“παξαηήξεζε, ινηπφλ, θάησ ζην έδαθνο θαη κάζε, ηίλνο είλαη απηά ηα ίρλε”. Ο βαζηιηάο
απάληεζε “βιέπσ παηήκαηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη παηδηψλ”. Σφηε ν βαζηιηάο δηέηαμε
θαη ζπλέιαβα ηνπο ηεξείο,ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηνπο. Βθείλνη ηνπ έδεημαλ ηηο κπζηηθέο

200

ζχξεο, γηα ησλ νπνίσλ εηζέξρνληαλ ζην λαφ θαη έηξσγαλ φια, φζα παξεηίζνληαη ζηελ
ηξάπεδα ηνπ ΐει. Ο βαζηιηάο δηέηαμε θαη ηνπο θφλεπζαλ, ηνλ δε ΐει ηνλ παξέδσζαλ ζηε
δηάζεζε ηνπ Ααληήι, ν νπνίνο θαηέζηξεςε αχηφλ θαη ηνλ λαφλ ηνπ. ηελ ΐαβπιψλα ππήξρε
επίζεο θαη έλα κεγάιν θίδη, ηνλ νπνίν νη ΐαβπιψληνη ιάηξεπαλ σο ζεφ. Ο βαζηιηάο είπε
ζηνλ Ααληήι “κήπσο ζα πεηο, φηη θαη απηφο είλαη ράιθηλνο, θαη λεθξφο; Εδνχ, δεη, ηξψγεη θαη
πίλεη. Αελ κπνξείο λα ηζρπξηζζείο, φηη απηφο δελ είλαη δσληαλφο ζεφο. Λνηπφλ πξνζθχλεζέ
ηνλ”. Ώπάληεζε ν Ααληήι “ Βγψ ηνλ Κχξην Θεφ κνπ ζα πξνζθπλψ, δηφηη απηφο είλαη ν
αηψλησο ππάξρσλ Θεφο. Βζχ φκσο, βαζηιηά, δψζε κνπ ηελ άδεηα θαη ηελ εμνπζία λα
ζαλαηψζσ ηνλ δξάθνληα θαη κάιηζηα ρσξίο κάραηξα θαη ξάβδν”. Ο βαζηιηάο ηνπ είπε “ζνπ
δίλσ ηελ άδεηα”. Πήξε ηφηε ν Ααληήι πίζζα, ιίπνο θαη ηξίρεο, ηα νπνία ηα έςεζε. Ώπφ απηφ
έθακε βψινπο θαη ηνπο έδσζε ζην ζηφκα ηνπ θηδηνχ. ηαλ εθείλνο ηα έθαγε έζθαζε. Ο
Ααληήι είπε ηφηε “απηνί είλαη νη ζενί, ηνπο νπνίνπο ιαηξεχεηε”. ηαλ ν ΐαβπιψληνη
πιεξνθνξήζεθαλ κε απηά, αγαλάθηεζαλ πάξα πνιχ. ηξάθεθαλ ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά θαη
είπαλ “ν βαζηιηάο έγηλε Ενπδαίνο. πλέηξηςε ηνλ ΐει, θφλεπζε ηνλ δξάθνληα, θαηέζθαμε
θαη ηνπο ηεξείο”. Ήιζαλ ινηπφλ πξνο ηνλ βαζηιηά θαη ηνπ είπαλ “παξέδσζέ καο ηνλ Ααληήι,
εηδ' άιισο ζα θνλεχζνπκε εζέλα θαη ηελ νηθνγελεηά ζνπ”. Βίδε ν βαζηιηάο, φηη ηνλ
θαηαζηελνρσξνχζαλ πνιχ θαη έηζη αλαγθάζηεθε λα ηνπο παξαδψζεη ηνλ Ααληήι. Βθείλνη δε
ηνλ έξξημαλ ζην ιάθθν ησλ ιεφληαξηψλ, φπνπ θαη παξέκελε επί έμη εκέξεο. Μέζα ζε απηφ ην
ιάθθν ήηαλ επηά ιενληάξηα, ζηνπο νπνίνπο θάζε εκέξα έδηδαλ δχν αλζξψπηλα ζψκαηα θαη
δχν πξφβαηα. Σελ εκέξα φκσο εθείλε δελ δφζεθε ζε απηνχο ηίπνηε, γηα λα θαηαθάγνπλ ηνλ
Ααληήι. Σφηε βξηζθφηαλ ζηελ Ενπδαία ν πξνθήηεο Ώκβαθνχκ. Ώπηφο καγείξεπζε θάγεην,
έθνςε ζε ηεκάρηα άξηνπο, έβαιε απηά κέζα ζε έλα δνρείν θαη πήγαηλε ζηνλ αγξφλ, γηα λα
θέξεη θαγεηφ ζηνπο ζεξηζηέο. Ο άγγεινο είπε ζηνλ Ώκβαθνχκ “ην κεζεκβξηλφ απηφ θαγεηφ,
πνπ έρεηο, θέξεη ζηνλ Ααληήι, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ ΐαβπιψλα κέζα ζηνλ ιάθθν ησλ
ιεφληξηψλ”. Ο Ώκβαθνχκ είπε “Κπξηε, νχηε ηελ ΐαβπιψλα έρσ δεη πνηέ, νχηε θαη ηνλ
ιάθθν γλσξίδσ”. Σφηε ν άγγεινο ηνλ πήξε απφ ην θεθάιη, ηνλ θξάηεζε απφ ηα καιιηά ηνπ,
θαη κε ηελ νξκήλ ηεο πλεπκαηηθήο απηνχ θχζεσο ηνλ κεηέθεξε ζηελ ΐαβπιψλα θαη ηνλ
έθεξε πάλσ απφ ηνλ ιάθθν ησλ ιενληαξηψλ. Φψλαμε ν Ώκβαθνχκ ιέγνληαο “Ααληήι,
Ααληήι, πάξε ην θαγεηφ, ην νπνίν ζνπ έζηεηιε ν Θεφο”. Ααληήι είπελ “ Θεέ κνπ, κε
ζπκήζεθεο, δηφηη εζχ πνηέ δελ εγθαηαιείπεηο εθείλνπο, πνπ ζε αγαπνχλ”. εθψζεθε ν
Ααληήι θαη έθαγε, ν δε άγγεινο ηνπ Κπξίνπ επαλέθεξε ακέζσο ηνλ Ώκβαθνχκ ζηνλ ηφπνλ
ηνπ. Ο βαζηιηάο ήιζε θαηά ηελ εβδφκε εκέξα, γηα λα πελζήζε ηνλ ζάλαην ηνπ Ααληήι. Ήιζε
ζην ιάθθν θαη παξεηήξεζε κέζα, ν Ααληήι ήηαλ εθεί θαζηζκέλνο. Φψλαμε ηφηε κε θσλή
κεγάιε θαη είπε “κέγαο είζαη, Κχξηε, εζχ ν Θεφο ηνπ Ααληήι, θαη δελ ππάξρεη άιινο Θεφο
εθηφο απφ εζέλα». Ώκέζσο έβγαιε ηνλ Ααληήι απφ ηνλ ιάθθν. Ώπηνχο φκσο πνπ είραλ γίλεη
αηηία λα ηαιεπσξεζεί ν Ααληήι,δηέηαμε θαη ηνπο έξξημαλ ζην ιάθθν. Ώκέζσο δε εθείλνη
θαηεζπαξάρηεζαλ απφ ηα ιενληάξηα ελψπηφλ ηνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 28:6,7
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απν ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπινγεηφο ν Κχξηνο, επεηδή άθνπζε ηε θσλή ησλ δεήζεψλ κνπ. Ο Κχξηνο είλαη
δχλακή κνπ, θαη αζπίδα κνπ ζ' απηφλ ήιπηζα.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 4:31-37
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη θαηέβεθε ζηελ Καπεξλανχκ, κηα πφιε ηήο Γαιηιαίαο θαη ηνπο δίδαζθε θαηά ηα
ζάββαηα. Καη εθπιήηηνληαλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ επεηδή, ν ιφγνο ηνπ ήηαλ κε εμνπζία.
Καη κέζα ζηε ζπλαγσγή ππήξρε έλαο άλζξσπνο, πνπ είρε αθάζαξην πλεχκα δαηκνλίνπ, θαη
αλέθξαμε κε δπλαηή θσλή,ιέγνληαο: Ώιινίκνλν! Ση ππάξρεη αλάκεζα ζε καο θαη ζε ζέλα,
Εεζνχ Ναδαξελέ; Ήξζεο γηα λα καο απνιέζεηο; ε γλσξίδσ πνηνο είζαη ν Άγηνο ηνπ
Θενχ.Καη ν Εεζνχο ην επηηίκεζε, ιέγνληαο: ψπα, θαη βγεο απ' απηφλ. Καη ην δαηκφλην ηνλ
έξξημε ζην κέζνλ θαη βγήθε απ' απηφλ, ρσξίο λα ηνλ βιάςεη θαζφινπ. Καη φινη εθπιάγεθαλ,
θαη ζπλνκηινχζαλ αλακεηαμχ ηνπο, ιέγνληαο: Πνηνο είλαη απηφο ν ιφγνο, επεηδή κε εμνπζία
θαη δχλακε πξνζηάδεη ηα αθάζαξηα πλεχκαηα, θαη βγαίλνπλ; Καη ε θήκε ηνπ απισλφηαλ ζε
θάζε ηφπν ηήο πεξηρψξνπ.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Δβξαίνπο 13:7-16
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ββξαίνπο,ε επινγία ηνπ αο είλαη
καδί καο ακήλ.
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Να ζπκάζηε ηνχο πξνεζηψηεο ζαο, πνπ ζαο κίιεζαλ ηνλ ιφγν ηνχ Θενχ ησλ νπνίσλ
κηκείζηε ηελ πίζηε, έρνληαο κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο ην απνηέιεζκα ηνπ πνιηηεχκαηφο ηνπο.
Ο Εεζνχο Υξηζηφο είλαη ν ίδηνο ρζεο θαη ζήκεξα, θαη ζηνπο αηψλεο. Με πιαληέζηε κε δηδαρέο
πνηθίιεο θαη μέλεο επεηδή, είλαη θαιφ ε θαξδηά λα ζηεξεψλεηαη κε ηε ράξε, φρη κε θαγεηά,
ζηα νπνία φζνη πεξπάηεζαλ δελ σθειήζεθαλ. Έρνπκε ζπζηαζηήξην, απφ ην νπνίν δελ έρνπλ
εμνπζία λα θάλε απηνί πνπ ιαηξεχνπλ ζηε ζθελή. Βπεηδή, ηα ζψκαηα ησλ δψσλ, ησλ
νπνίσλ ην αίκα θέξλεηαη κέζα ζηα άγηα απφ ηνλ αξρηεξέα πεξί ακαξηίαο, ηα ζψκαηά ηνπο
θαηαθαίγνληαη έμσ απφ ην ζηξαηφπεδν. Γη' απηφ θαη ν Εεζνχο, γηα λα αγηάζεη ηνλ ιαφ
δηακέζνπ ηνχ δηθνχ ηνπ αίκαηνο, έπαζε έμσ απφ ηελ πχιε. Ώο εμεξρφκαζηε, ινηπφλ, ζ'
απηφλ έμσ απφ ην ζηξαηφπεδν, θέξλνληαο ηνλ νλεηδηζκφ ηνπ.Βπεηδή, δελ έρνπκε εδψ κφληκε
πφιε, αιιά ηε κέιινπζα επηδεηνχκε.Αηακέζνπ απηνχ, ινηπφλ, αο πξνζθέξνπκε πάληνηε
ζπζία αίλεζεο ζηνλ Θεφ, δειαδή, θαξπφλ απφ ηα ρείιε καο, πνπ νκνινγνχλ ην φλνκά ηνπ.
Μάιηζηα, κε ιεζκνλείηε ηελ αγαζνεξγία θαη ηε κεηαδνηηθφηεηα επεηδή, ζε ηέηνηεο ζπζίεο
επαξεζηείηαη ν Θεφο. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη

αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ησάλλε Α’ 4:7-16
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εσάλλε,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώγαπεηνί, αο αγαπάκε ν έλαο ηνλ άιινλ, επεηδή ε αγάπε πξνέξρεηαη απφ ηνλ Θεφ
θαη θαζέλαο πνπ αγαπάεη έρεη γελλεζεί απφ ηνλ Θεφ θαη γλσξίδεη ηνλ Θεφ. Βθείλνο πνπ δελ
αγαπάεη, δελ γλψξηζε ηνλ Θεφ επεηδή, ν Θεφο είλαη αγάπε. Με ηνχην θαλεξψζεθε ε αγάπε
ηνχ Θενχ ζε καο, επεηδή ν Θεφο ηνλ Τηφ ηνπ ηνλ κνλνγελή απέζηεηιε ζηνλ θφζκν γηα λα
δήζνπκε δηακέζνπ απηνχ. ε ηνχην βξίζθεηαη ε αγάπε, φρη φηη εκείο αγαπήζακε ηνλ Θεφ,
αιι' φηη απηφο καο αγάπεζε θαη απέζηεηιε ηνλ Τηφ ηνπ σο κέζνλ εμηιαζκνχ γηα ηηο ακαξηίεο
καο. Ώγαπεηνί, επεηδή κε ηέηνηνλ ηξφπν κάο αγάπεζε ν Θεφο, νθείινπκε θη εκείο λα
αγαπάκε ν έλαο ηνλ άιινλ. Καλέλαο δελ είδε πνηέ ηνλ Θεφ. Ώλ, φκσο, αγαπάκε ν έλαο ηνλ
άιινλ, ν Θεφο κέλεη κέζα καο θαη ε αγάπε ηνπ είλαη κέζα καο νινθιεξσκέλε. Ώπφ ηνχην
γλσξίδνπκε φηη κέλνπκε ζε ελφηεηα κ' απηφλ θη απηφο ζε ελφηεηα κε καο, επεηδή απφ ην
Πλεχκα ηνπ έδσζε ζε καο. Κη εκείο είδακε θαη δίλνπκε καξηπξία φηη ν Παηέξαο απέζηεηιε
ηνλ Τηφ σηήξα ηνχ θφζκνπ. πνηνο νκνινγήζεη φηη ν Εεζνχο είλαη ν Τηφο ηνχ Θενχ, ν
Θεφο κέλεη ζε ελφηεηα κ' απηφλ, θη απηφο κέλεη ζε ελφηεηα κε ηνλ Θεφ. Κη εκείο γλσξίζακε
θαη πηζηέςακε ηελ αγάπε πνπ έρεη γηα καο ν Θεφο. Ο Θεφο είλαη αγάπε θαη εθείλνο πνπ κέλεη
κέζα ζηελ αγάπε, κέλεη ζε ελφηεηα κε ηνλ Θεφ θαη ν Θεφο κέλεη ζε ελφηεηα κ' απηφλ. Μελ

αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
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Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 22:17-24
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη φηαλ επέζηξεςα ζηελ Εεξνπζαιήκ, ελψ πξνζεπρφκνπλ κέζα ζην ηεξφ, ήξζα ζε
έθζηαζε,θαη ηνλ είδα λα κνπ ιέεη: ΐηάζνπ θαη βγεο γξήγνξα απφ ηελ Εεξνπζαιήκ επεηδή,
δελ ζα παξαδερζνχλ ηε καξηπξία ζνπ γηα κέλα. Καη εγψ είπα: Κχξηε, απηνί μέξνπλ φηη εγψ
θπιάθηδα θαη έδεξλα κέζα ζηηο ζπλαγσγέο απηνχο πνπ πίζηεπαλ ζε ζέλα θαη φηαλ ρπλφηαλ
ην αίκα ηνχ κάξηπξά ζνπ, ηνπ ηεθάλνπ, ήκνπλ θαη εγψ παξψλ, θαη ζπκθσλνχζα ζηνλ θφλν
ηνπ, θαη θχιαγα ηα ηκάηηα εθείλσλ πνπ ηνλ θφλεπαλ. Καη κνπ είπε: Πήγαηλε επεηδή, εγψ ζα
ζε ζηείισ ζε έζλε, καθξηά. Καη κέρξη απηφ ην ζεκείν ηνχ ιφγνπ, ηνλ άθνπγαλ ηφηε, φκσο,
χςσζαλ ηε θσλή ηνπο, ιέγνληαο: ήθσζε απφ ηε γε έλαλ ηέηνηνλ άλζξσπν επεηδή, δελ
πξέπεη λα δεη. Καη επεηδή απηνί θψλαδαλ δπλαηά, θαη ηίλαδαλ ηα ηκάηηα, θαη έξξηρλαλ ζθφλε
ζηνλ αέξα,ν ρηιίαξρνο πξφζηαμε λα θεξζεί ζην θξνχξην. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 28:2
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Άθνπζε ηε θσλή ησλ δεήζεψλ κνπ, φηαλ θξάδσ ζε ζέλα, φηαλ πςψλσ ηα ρέξηα κνπ
πξνο ηνλ λαφ ζνπ ηνλ άγην.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 15:21-31
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ν Εεζνχο, βγαίλνληαο έμσ απφ εθεί, αλαρψξεζε πξνο ηα κέξε ηήο Σχξνπ θαη ηεο
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ηδψλαο. Καη μάθλνπ, κηα γπλαίθα Υαλαλαία, πνπ βγήθε απφ εθείλα ηα φξηα ηνπ ηφπνπ,
θξαχγαζε ζ' απηφλ, ιέγνληαο: Βιέεζέ κε, Κχξηε, γηε ηνχ Ααβίδ ε ζπγαηέξα κνπ δαηκνλίδεηαη
ζθιεξά. Κη εθείλνο δελ ηεο απνθξίζεθε νχηε έλαλ ιφγν. Καη νη καζεηέο ηνπ εξρφκελνη
θνληά ηνλ παξαθαινχζαλ, ιέγνληαο: Ώπφιπζέ ηελ, επεηδή θξάδεη πίζσ καο. Καη εθείλνο
απνθξηλφκελνο είπε: Αελ ζηάιζεθα παξά κνλάρα ζηα ρακέλα πξφβαηα ηνπ νίθνπ Εζξαήι.
Καη εθείλε, θαζψο ήξζε, ηνλ πξνζθπλνχζε, ιέγνληαο: Κχξηε, βνήζα κε. Καη απνθξηλφκελνο
είπε: Αελ είλαη θαιφ λα πάξεη θάπνηνο ην ςσκί ησλ παηδηψλ, θαη λα ην ξίμεη ζηα ζθπιάθηα.
Καη εθείλε είπε: Ναη, Κχξηε· αιιά θαη ηα ζθπιάθηα ηξψλε απφ ηα ςίρνπια πνπ πέθηνπλ απφ
ην ηξαπέδη ησλ θπξίσλ ηνπο. Σφηε, ν Εεζνχο απνθξηλφκελνο είπε ζ' απηήλ: Χ, γπλαίθα,
κεγάιε είλαη ε πίζηε ζνπ αο γίλεη ζε ζέλα, φπσο ζέιεηο. Καη ε ζπγαηέξα ηεο γηαηξεχηεθε
απφ εθείλε ηελ ψξα. Καη θαζψο ν Εεζνχο κεηέβεθε απφ εθεί, ήξζε θνληά ζηε ζάιαζζα ηεο
Γαιηιαίαο θαη αθνχ αλέβεθε ζην βνπλφ, θαζφηαλ εθεί. Καη ήξζαλ ζ' απηφλ πνιιά πιήζε,
έρνληαο καδί ηνπο ρσινχο, ηπθινχο, θνπθνχο, θνπινχο, θαη πνιινχο άιινπο θαη ηνπο
έξξημαλ ζηα πφδηα ηνχ Εεζνχ, θαη ηνπο ζεξάπεπζε ψζηε ηα πιήζε ζαχκαζαλ βιέπνληαο
θνπθνχο λα κηινχλ, θνπινχο πγηείο, ρσινχο λα πεξπαηνχλ, θαη ηπθινχο λα βιέπνπλ· θαη
δφμαζαλ ηνλ Θεφ ηνχ Εζξαήι.

ΖΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟ ΑΠΟ ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

Φαικόο 42:5,7
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
ε ζέλα, Κχξηε, έθξαμα, θαη είπα: Βζχ είζαη ε θαηαθπγή κνπ, ε κεξίδα κνπ ζηε γε
ησλ δσληαλψλ αλζξψπσλ. ΐγάιε ηελ ςπρή κνπ απφ ηε θπιαθή, γηα λα δνμνινγψ ην φλνκά
ζνπ.

205

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 16:19-31
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,ν Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Τπήξρε δε θάπνηνο άλζξσπνο πινχζηνο, θαη ληπλφηαλ κε πνξθχξα, θαη ζηνιή απφ
βχζζν, επθξαηλφκελνο θαζεκεξηλά κε κεγαινπξέπεηα. Τπήξρε δε θαη έλαο θησρφο, κε ην
φλνκα Λάδαξνο, γεκάηνο πιεγέο, ηνλ έβαδαλ έβαδαλ θνληά ζηελ πχιε ηνπ,θαη επηζπκνχζε
λα ρνξηάζεη απφ ηα ςίρνπια, πνπ έπεθηαλ απφ ην ηξαπέδη ηνχ πινπζίνπ αιιά, θαη ηα
ζθπιηά, θαζψο έξρνληαλ, έγιεηθαλ ηηο πιεγέο ηνπ. Πέζαλε, φκσο, ν θησρφο θαη θέξζεθε απφ
ηνπο αγγέινπο ζηνλ θφιπν ηνχ Ώβξαάκ. Πέζαλε δε θαη ν πινχζηνο θαη ζάθηεθε. Καη κέζα
ζηνλ άδε, θαζψο χςσζε ηα κάηηα ηνπ, ελψ βξηζθφηαλ κέζα ζε βάζαλα, βιέπεη απφ καθξηά
ηνλ Ώβξαάκ, θαη ηνλ Λάδαξν ζηελ αγθαιηά ηνπ θη απηφο, αθνχ θψλαμε, είπε: Παηέξα
Ώβξαάκ, ειέεζέ κε, θαη ζηείιε ηνλ Λάδαξν, γηα λα βνπηήμεη ηελ άθξε ηνχ δαρηχινπ ηνπ ζην
λεξφ, θαη λα δξνζίζεη ηε γιψζζα κνπ επεηδή, βαζαλίδνκαη κέζα ζε ηνχηε ηε θιφγα. Καη ν
Ώβξαάκ είπε: Παηδί κνπ, ζπκήζνπ φηη απφιαπζεο ηα αγαζά ζνπ ζηε δσή ζνπ θαη ν
Λάδαξνο παξφκνηα ηα θαθά ηψξα, απηφο κελ παξεγνξείηαη, εζχ φκσο βαζαλίδεζαη. Καη
εθηφο φισλ ηνχησλ, αλάκεζα ζε καο θαη ζε ζαο είλαη έλα κεγάιν ράζκα ζηεξηγκέλν, ψζηε
απηνί πνπ ζέινπλ λα δηαβνχλ απφ εδψ πξνο εζάο, λα κε κπνξνχλ, νχηε θαη νη απφ εθεί λα
δηαπεξάζνπλ πξνο εκάο. Καη είπε: ε παξαθαιψ, ινηπφλ, παηέξα, ζηείι' ηνλ ζηελ νηθνγέλεηα
ηνπ παηέξα κνπ επεηδή, έρσ πέληε αδειθνχο γηα λα δψζεη καξηπξία ζ' απηνχο, ψζηε λα κε
έξζνπλ θη απηνί ζε ηνχην ηνλ ηφπν ηνχ βαζαληζκνχ. Λέεη ζ' απηφλ ν Ώβξαάκ: Έρνπλ ηνλ
Μσπζή θαη ηνπο πξνθήηεο αο αθνχζνπλ απηνχο. Καη εθείλνο είπε: ρη, παηέξα Ώβξαάκ
αιιά, αλ θάπνηνο απφ ηνπο λεθξνχο πάεη ζ' απηνχο, ζα κεηαλνήζνπλ. Βίπε δε ζ' απηφλ: Ώλ
δελ αθνχλ ηνλ Μσπζή θαη ηνπο πξνθήηεο, νχηε αλ θάπνηνο αλαζηεζεί απφ ηνπο λεθξνχο ζα
πεηζηνχλ.

Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Φηιηππεζίνπο 4:4-9
Δ Βπηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Φηιηππεζίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Να ραίξεζηε ζηνλ Κχξην πάληνηε ζα ην πσ μαλά: Να ραίξεζηε. Δ επηείθεηά ζαο αο
γίλεη γλσζηή ζε φινπο ηνχο αλζξψπνπο ν Κχξηνο είλαη θνληά. Με κεξηκλάηε γηα ηίπνηε
αιιά, ζε θάζε ηη, ηα δεηήκαηά ζαο αο γλσξίδνληαη ζηνλ Θεφ κε επραξηζηία δηακέζνπ ηήο
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πξνζεπρήο θαη ηεο δέεζεο. Καη ε εηξήλε ηνχ Θενχ, πνπ ππεξέρεη θάζε λνπ, ζα δηαθπιάμεη
ηηο θαξδηέο ζαο θαη ηα δηαλνήκαηά ζαο δηακέζνπ ηνχ Εεζνχ Υξηζηνχ. Σέινο, αδειθνί κνπ,
φζα είλαη αιεζηλά, φζα είλαη ζεκλά, φζα είλαη δίθαηα, φζα είλαη θαζαξά, φζα είλαη
πξνζθηιή, φζα έρνπλ θαιή θήκε, αλ ππάξρεη θάπνηα αξεηή, θαη αλ ππάξρεη θάπνηνο έπαηλνο,
απηά λα ζπιινγίδεζηε. Βθείλα πνπ θαη κάζαηε, θαη παξαιάβαηε, θαη αθνχζαηε, θαη είδαηε ζε
κέλα, απηά λα θάλεηε θαη ν Θεφο ηήο εηξήλεο ζα είλαη καδί ζαο. Δ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 3:13-18 , 4:1-6
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Πνηνο, αλάκεζά ζαο, είλαη ζνθφο θαη θαιφο γλψζηεο; Ώο δείμεη απφ ηελ θαιή δηαγσγή
ηα δηθά ηνπ έξγα κε πξαφηεηα ζνθίαο. Ώλ, φκσο, έρεηε ζηελ θαξδηά ζαο πηθξφ θζφλν θαη
θηινληθία, κε θαηαθαπράζηε θαη ςεχδεζηε ελάληηα ζηελ αιήζεηα. Ώπηή ε ζνθία δελ είλαη
εθείλε πνπ θαηεβαίλεη απφ πάλσ, αιιά είλαη επίγεηα, δσψδεο, δαηκνληθή επεηδή, φπνπ
ππάξρεη θζφλνο θαη θηινληθία, εθεί είλαη αθαηαζηαζία, θαη θάζε αρξείν πξάγκα. Δ ζνθία,
φκσο, πνπ θαηεβαίλεη απφ πάλσ, πξψηα κελ είλαη θαζαξή, έπεηηα εηξεληθή, επηεηθήο,
εππεηζήο, πιήξεο απφ έιενο θαη θαινχο θαξπνχο, ακεξφιεπηε θαη αλππφθξηηε. Καη ν
θαξπφο ηήο δηθαηνζχλεο ζπέξλεηαη κε εηξήλε απφ ηνπο εηξελνπνηνχο. Ώπν πνχ πξνέξρνληαη
νη πφιεκνη θαη νη δηακάρεο αλάκεζά ζαο; ρη απφ εδψ, απφ ηηο εδνλέο ζαο, νη νπνίεο
αληηκάρνληαη κέζα ζηα κέιε ζαο;Βπηζπκείηε, θαη δελ έρεηε θνλεχεηε θαη θζνλείηε, θαη δελ
κπνξείηε λα επηηχρεηε· κάρεζηε θαη πνιεκάηε, αιιά δελ έρεηε, επεηδή δελ δεηάηε.Γεηάηε, θαη
δελ παίξλεηε, επεηδή δεηάηε κε θαθή πξφζεζε, γηα λα δαπαλήζεηε ζηηο εδνλέο ζαο. Μνηρνί
θαη κνηραιίδεο, δελ μέξεηε φηη ε θηιία ηνχ θφζκνπ είλαη έρζξα πξνο ηνλ Θεφ; πνηνο,
ινηπφλ, ζειήζεη λα είλαη θίινο ηνχ θφζκνπ, γίλεηαη ερζξφο ηνχ Θενχ. Ή λνκίδεηε φηη κάηαηα
ιέεη ε γξαθή: Πξνο θζφλνλ επηπνζεί ην πλεχκα, πνπ θαηνίθεζε κέζα ζαο; Ώιιά,
κεγαιχηεξε ράξε δίλεη ν Θεφο, γη' απηφ ιέεη: «Ο Θεφο ζηνπο ππεξήθαλνπο αληηηάζζεηαη,
ζηνπο ηαπεηλνχο φκσο δίλεη ράξε». Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζα είλαη ηνπ

θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην
ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 24:24-27 , 25:1-12
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απν ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
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Καη χζηεξα απφ κεξηθέο εκέξεο, ν Φήιηθαο, αθνχ ήξζε καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ, ηε
Αξνπζίιια, πνπ ήηαλ Ενπδαία, μαλαθάιεζε ηνλ Παχιν, θαη άθνπζε απ' απηφλ γηα ηελ πίζηε
ζηνλ Υξηζηφ. Καη ελψ απηφο κηινχζε γηα δηθαηνζχλε θαη εγθξάηεηα θαη γηα ηε κέιινπζα
θξίζε, ν Φήιηθαο, επεηδή έγηλε έληξνκνο, απάληεζε: Πξνο ην παξφλ, πήγαηλε, θαη φηαλ βξσ
ρξφλν, ζα ζε μαλαθαιέζσ. Σαπηφρξνλα, φκσο, ειπίδνληαο φηη ζα ηνπ δνζνχλ ρξήκαηα απφ
ηνλ Παχιν, γηα λα ηνλ απνιχζεη γη' απηφ θαη, κεηαθαιψληαο ηνλ ζπρλφηεξα, κηινχζε καδί
ηνπ.Όζηεξα δε απφ ηε ζπκπιήξσζε δχν ρξφλσλ, ηνλ Φήιηθα δηαδέρζεθε ν Πφξθηνο
Φήζηνο, θαη ν Φήιηθαο, ζέινληαο λα θάλεη ράξε ζηνπο Ενπδαίνπο, άθεζε ηνλ Παχιν
θπιαθηζκέλνλ. Ο Φήζηνο, ινηπφλ, φηαλ ήξζε ζηελ επαξρία, χζηεξα απφ ηξεηο εκέξεο
αλέβεθε απφ ηελ Καηζάξεηα ζηα Εεξνζφιπκα. Καη εκθαλίζηεθαλ ζ' απηφλ ν αξρηεξέαο θαη νη
πξψηνη απφ ηνπο Ενπδαίνπο ελάληηα ζηνλ Παχιν, θαη ηνλ παξαθαινχζαλ,δεηψληαο ράξε
ελαληίνλ ηνπ, λα ηνλ κεηαθέξεη ζηελ Εεξνπζαιήκ, ελεδξεχνληαο ζηνλ δξφκν λα ηνλ
θνλεχζνπλ. Ο δε Φήζηνο απνθξίζεθε φηη, ν Παχινο είλαη θπιαθηζκέλνο ζηελ Καηζάξεηα,
θαη φηη εθείλνο πξφθεηηαη λα αλαρσξήζεη πξνο ηα εθεί. Γη' απηφ, νη δπλαηνί αλάκεζά ζαο,
είπε, αο θαηέβνπλ καδί κνπ, θαη αλ ππάξρεη θάηη ζ' απηφλ ηνλ άλζξσπν, αο ηνλ
θαηεγνξήζνπλ. Καη αθνχ δηέκεηλε αλάκεζά ηνπο πεξηζζφηεξν απφ δέθα εκέξεο, θαηέβεθε
ζηελ Καηζάξεηα, θαη ηελ επφκελε εκέξα, αθνχ θάζεζε επάλσ ζην βήκα, πξφζηαμε λα
θεξζεί ν Παχινο. Καη φηαλ ήξζε, ζηάζεθαλ νιφγπξά ηνπ νη Ενπδαίνη εθείλνη πνπ είραλ
θαηέβεη απφ ηα Εεξνζφιπκα, επηξξίπηνληαο ελάληηα ζηνλ Παχιν πνιιέο θαη βαξηέο
θαηεγνξίεο, πνπ δελ κπνξνχζαλ λα απνδείμνπλ,θαζψο εθείλνο απνινγείην, φηη: Οχηε ζηνλ
λφκν ησλ Ενπδαίσλ νχηε ζην ηεξφ νχηε ζηνλ Καίζαξα έπξαμα θάπνην ακάξηεκα. Ο δε
Φήζηνο, ζέινληαο λα θάλεη ράξε ζηνπο Ενπδαίνπο, απνθξηλφκελνο ζηνλ Παχιν, είπε: Θέιεηο
λα αλέβεηο ζηα Εεξνζφιπκα θαη λα θξηζείο εθεί γη' απηά κπξνζηά κνπ; Καη ν Παχινο είπε:
ην βήκα ηνχ Καίζαξα ζηέθνκαη, φπνπ πξέπεη λα θξηζψ. Αελ αδίθεζα ζε ηίπνηε ηνπο
Ενπδαίνπο, θαζψο θη εζχ θάιιηζηα ην γλσξίδεηο επεηδή, αλ αδηθψ ή έπξαμα θάηη άμην
ζαλάηνπ, δελ απνθεχγσ ηνλ ζάλαην αιιά, αλ δελ ππάξρεη ηίπνηε απφ φζα απηνί κε
θαηεγνξνχλ, θαλέλαο δελ κπνξεί λα κε ραξίζεη ζ' απηνχο ηνλ Καίζαξα επηθαινχκαη. Σφηε, ν
Φήζηνο, αθνχ κίιεζε κε ην ζπκβνχιην, απνθξίζεθε: Σνλ Καίζαξα επηθαιείζαη; ηνλ
Καίζαξα ζα παο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιήζηα ακήλ.
Φαικόο 61:1,5
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
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θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βηζάθνπζε ηελ θξαπγή κνπ, Θεέ πξφζεμε ζηελ πξνζεπρή κνπ. Έδσζεο ηελ
θιεξνλνκηά εθείλσλ πνπ θνβνχληαη ην φλνκά ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 21:33-40
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ώθνχζηε κηα άιιε παξαβνιή: Τπήξρε θάπνηνο άλζξσπνο νηθνδεζπφηεο, ν νπνίνο
θχηεςε έλαλ ακπειψλα, θαη έβαιε νιφγπξά ηνπ θξάρηε, θαη έζθαςε κέζα ζ' απηφλ έλα
παηεηήξη, θαη νηθνδφκεζε έλαλ πχξγν θαη ηνλ κίζζσζε ζε γεσξγνχο, θαη απνδήκεζε. ηαλ
δε πιεζίαζε ν θαηξφο ησλ θαξπψλ, έζηεηιε ηνπο δνχινπο ηνπ πξνο ηνπο γεσξγνχο, γηα λα
πάξνπλ ηνχο θαξπνχο ηνπ. Καη νη γεσξγνί, αθνχ έπηαζαλ ηνπο δνχινπο ηνπ, άιινλ κελ
έδεηξαλ, θαη άιινλ θφλεπζαλ, θαη άιινλ ιηζνβφιεζαλ. Έζηεηιε μαλά άιινπο δνχινπο
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο πξψηνπο θαη ζ' απηνχο έθαλαλ θαηά παξφκνην ηξφπν. Έπεηηα,
φκσο, έζηεηιε ζ' απηνχο ηνλ γην ηνπ, ιέγνληαο: Θα ληξαπνχλ ηνλ γην κνπ. Οη γεσξγνί, φκσο,
βιέπνληαο ηνλ γην, είπαλ αλακεηαμχ ηνπο: Ώπηφο είλαη ν θιεξνλφκνο ειάηε, αο ηνλ
θνλεχζνπκε, θαη αο θαηαθξαηήζνπκε ηελ θιεξνλνκηά ηνπ.Καη αθνχ ηνλ έπηαζαλ, ηνλ
έβγαιαλ έμσ απφ ηνλ ακπειψλα, θαη ηνλ θφλεπζαλ. ηαλ, ινηπφλ, έξζεη ν ηδηνθηήηεο ηνχ
ακπειψλα, ηη ζα θάλεη ζ' εθείλνπο ηνπο γεσξγνχο; Σνπ ιέλε: Σνπο θαθνχο ζα ηνπο απνιέζεη
κε θαθφ ηξφπν· θαη ηνλ ακπειψλα ζα ηνλ κηζζψζεη ζε άιινπο γεσξγνχο, πνπ ζα ηνπ
απνδψζνπλ ηνπο θαξπνχο ζηηο επνρέο ηνπο. Σνπο ιέεη ν Εεζνχο: Πνηέ δελ δηαβάζαηε ζηηο
γξαθέο: «Δ πέηξα πνπ απνδνθίκαζαλ νη νηθνδνκνχληεο, απηή έγηλε αθξνγσληαία πέηξα απφ
ηνλ Κχξην έγηλε απηή, θαη είλαη ζαπκαζηή ζηα κάηηα καο»; Γη' απηφ, ζαο ιέσ φηη, ε βαζηιεία
ηνχ Θενχ ζα αθαηξεζεί απφ ζαο, θαη ζα δνζεί ζε έζλνο πνπ θάλεη ηνχο θαξπνχο ηεο. Καη
φπνηνο πέζεη επάλσ ζ' απηή ηελ πέηξα, ζα ζπληξηθηεί επάλσ ζε φπνηνλ, φκσο, πέζεη, ζα ηνλ
θαηαζπληξίςεη. Καη φηαλ νη αξρηεξείο θαη νη Φαξηζαίνη άθνπζαλ ηηο παξαβνιέο ηνπ,
θαηάιαβαλ φηη κηιάεη γη' απηνχο θαη δεηψληαο λα ηνλ πηάζνπλ, θνβήζεθαλ ηα πιήζε, επεηδή
ηνλ είραλ σο πξνθήηε.
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ΣΔΣΑΡΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΑΠΟ ΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΗΝΟ
Φαικόο 27:14,13
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Πξφζκελε ηνλ Κχξην αλδξίδνπ, θαη αο ελδπλακσζεί ε θαξδηά ζνπ θαη πξφζκελε ηνλ
Κχξην. Ώιινίκνλν, αλ δελ πίζηεπα λα δσ ηα αγαζά ηνχ Κπξίνπ κέζα ζε γε δσληαλψλ
αλζξψπσλ!

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 12:22-31
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ζηνπο καζεηέο ηνπ είπε: Γη' απηφ, ζαο ιέσ: Με κεξηκλάηε γηα ηε δσή ζαο, ηη λα
θάηε νχηε γηα ην ζψκα, ηη λα ληπζείηε. Δ δσή είλαη πνιπηηκφηεξε απφ ηελ ηξνθή, θαη ην
ζψκα απφ ην έλδπκα. Παξαηεξήζηε ηά θνξάθηα, φηη δελ ζπέξλνπλ νχηε ζεξίδνπλ ηα νπνία
δελ έρνπλ ηακείν νχηε απνζήθε, θαη ν Θεφο ηα ηξέθεη πφζν πεξηζζφηεξν δηαθέξεηε εζείο
απφ ηα πνπιηά; Καη πνηνο απφ ζαο κεξηκλψληαο κπνξεί λα πξνζζέζεη έλαλ πήρε ζην
αλάζηεκά ηνπ; Ώλ, ινηπφλ, εζείο δελ κπνξείηε νχηε ην ειάρηζην, γηα ηα ππφινηπα γηαηί
κεξηκλάηε; Παξαηεξήζηε ηα θξίλα, πψο κεγαιψλνπλ δελ θνπηάδνπλ νχηε θιψζνπλ ζαο ιέσ,
φκσο, νχηε ν νινκψληαο, κέζα ζε φιε ηνπ ηε δφμα, δελ ληχζεθε ζαλ έλα απ' απηά. Ώιιά,
αλ ην ρνξηάξη, πνπ ζήκεξα είλαη ζην ρσξάθη, θαη αχξην ξίρλεηαη ζε θακίλη, ν Θεφο ην ληχλεη
κε έλαλ ηέηνην ηξφπν, πφζν πεξηζζφηεξν εζάο, νιηγφπηζηνη; Κη εζείο κε δεηάηε ηη λα θάηε ή
ηη λα πηείηε θαη κε είζηε κεηέσξνη. Βπεηδή, φια απηά ηα δεηνχλ ηα έζλε ηνχ θφζκνπ ελψ ν

210

Παηέξαο ζαο μέξεη φηη έρεηε αλάγθε απ' απηά. Πιελ, δεηάηε ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ, θαη φια
απηά ζα ζαο πξνζηεζνχλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 31:24,23
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώλδξίδεζηε, θαη ε θαξδηά ζαο αο θξαηαησζεί, φινη εζείο πνπ ειπίδεηε ζηνλ Κχξην.
Ώγαπήζηε ηνλ Κχξην, φινη νη φζηνί ηνπ ν Κχξηνο θπιάηηεη ηνπο πηζηνχο.

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

Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Δθεζίνπο 6:10-24
Δ Βπηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Βθεζίνπο,ε επινγία ηνπο αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Σέινο, αδειθνί κνπ, ελδπλακψλεζηε ζηνλ Κχξην, θαη ζηελ θπξηαξρηθή εμνπζία ηήο
δχλακήο ηνπ ληπζείηε ηελ παλνπιία ηνχ Θενχ, γηα λα κπνξέζεηε λα ζηαζείηε ελάληηα ζηηο
κεζνδείεο ηνχ δηαβφινπ επεηδή, ε πάιε καο δελ είλαη ελάληηα ζε αίκα θαη ζάξθα, αιιά
ελάληηα ζηηο αξρέο, ελάληηα ζηηο εμνπζίεο, ελάληηα ζηνπο θνζκνθξάηνξεο ηνπ ζθφηνπο
ηνχηνπ ηνχ αηψλα, ελάληηα ζηα πλεχκαηα ηεο πνλεξίαο ζηα επνπξάληα. Γη' απηφ, πάξηε ζηα
ρέξηα ζαο ηελ παλνπιία ηνχ Θενχ, γηα λα κπνξέζεηε λα αληηζηαζείηε θαηά ηελ πνλεξή
εκέξα, θαη αθνχ θαηαπνιεκήζεηε ηα πάληα, λα ζηαζείηε. ηαζείηε, ινηπφλ, πεξηδσζκέλνη
ηελ νζθχ ζαο κε αιήζεηα, θαη ληπκέλνη ηνλ ζψξαθα ηεο δηθαηνζχλεο,θαη έρνληαο θνξεκέλα
ηα ππνδήκαηα ζηα πφδηα κε ηελ εηνηκαζία ηνχ επαγγειίνπ ηήο εηξήλεο πάλσ δε απ' φια,
πάξηε ζηα ρέξηα ζαο ηελ αζπίδα ηήο πίζηεο, κε ηελ νπνία ζα κπνξέζεηε λα ζβήζεηε φια ηα
ππξσκέλα βέιε ηνχ πνλεξνχ θαη πάξηε ηήλ πεξηθεθαιαία ηήο ζσηεξίαο, θαη ηε κάραηξα ηνπ
Πλεχκαηνο, πνπ είλαη ν ιφγνο ηνχ Θενχ πξνζεπρφκελνη ζε θάζε θαηξφ, κε θάζε πξνζεπρή
θαη δέεζε ελ Πλεχκαηη, θαη αγξππλψληαο ζ' απηφ ηνχην κε θάζε πξνζθαξηέξεζε θαη δέεζε
γηα φινπο ηνχο αγίνπο. Καη γηα κέλα, γηα λα κνπ δνζεί ιφγνο λα αλνίμσ ην ζηφκα κνπ κε
παξξεζία, ψζηε λα θάλσ γλσζηφ ην κπζηήξην ηνπ επαγγειίνπ,ράξε ηνχ νπνίνπ είκαη
πξέζβεο, θνξψληαο αιπζίδα, γηα λα κηιήζσ γη' απηφ κε ζάξξνο, φπσο πξέπεη λα κηιήζσ.
Ώιιά, γηα λα μέξεηε θη εζείο ηα δηθά κνπ, ηη θάλσ, ζα ζαο θαλεξψζεη ηα πάληα ν Σπρηθφο, ν
αγαπεηφο αδειθφο θαη πηζηφο δηάθνλνο ζηνλ Κχξην ηνλ νπνίν έζηεηια ζε ζαο, αθξηβψο γη'
απηφ, γηα λα κάζεηε ηα φζα ζρεηίδνληαη κε καο, θαη λα παξεγνξήζεη ηηο θαξδηέο ζαο. Βηξήλε
ζηνπο αδειθνχο θαη αγάπε, καδί κε πίζηε ζηνλ Θεφ Παηέξα θαη ζηνλ Κχξην Εεζνχ Υξηζηφ.
Δ ράξε είζε λα είλαη καδί κε φινπο εθείλνπο πνπ αγαπνχλ ηνλ Κχξηφ καο Εεζνχ Υξηζηφ κε
θαζαξφηεηα. Ώκήλ. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη

αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 4:7-17
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Τπνηαρζείηε, ινηπφλ, ζηνλ Θεφ αληηζηαζείηε ζηνλ δηάβνιν, θαη ζα θχγεη απφ ζαο.
Πιεζηάζεηε ζηνλ Θεφ, θαη ζα πιεζηάζεη ζε ζαο. Καζαξίζηε ηα ρέξηα ζαο, ακαξησινί, θαη
αγλίζηε ηηο θαξδηέο, δίγλσκνη. Καθνπαζήζηε θαη πελζήζηε θαη θιάςηε ην γέιην ζαο αο
κεηαζηξαθεί ζε πέλζνο, θαη ε ραξά ζε θαηήθεηα.Σαπεηλσζείηε κπξνζηά ζηνλ Κχξην θαη ζα
ζαο πςψζεη. Ώδειθνί, κε θαηαιαιείηε ν έλαο ηνλ άιινλ φπνηνο θαηαιαιεί αδειθφ, θαη
θξίλεη ηνλ αδειθφ ηνπ, θαηαιαιεί ηνλ λφκν, θαη θξίλεη ηνλ λφκν θαη αλ θξίλεηο ηνλ λφκν, δελ
είζαη εθηειεζηήο ηνχ λφκνπ, αιιά θξηηήο. Έλαο είλαη ν λνκνζέηεο, πνπ κπνξεί λα ζψζεη θαη
λα απνιέζεη εζχ πνηνο είζαη πνπ θξίλεηο ηνλ άιινλ; Βιάηε, ηψξα, εζείο πνπ ιέηε: ήκεξα ή
αχξην ζα πάκε ζ' απηή ηελ πφιε, θαη ζα θάλνπκε εθεί έλαλ ρξφλν, θαη ζα εκπνξεπηνχκε θαη
ζα θεξδίζνπκε νη νπνίνη δελ μέξεηε ην ηη ζα ζπκβεί αχξην επεηδή, πνηα είλαη ε δσή ζαο;
Βίλαη, πξαγκαηηθά, αηκφο πνπ θαίλεηαη γηα ιίγν, θαη έπεηηα εμαθαλίδεηαη αληί λα ιέηε: Ώλ ν
Κχξηνο ζειήζεη, θαη δήζνπκε, ζα θάλνπκε ηνχην ή εθείλν.Σψξα, φκσο, θαπράζηε ζηηο
αιαδνλείεο ζαο θάζε ηέηνηα θαχρεζε είλαη θαθή. ' απηφλ, ινηπφλ, πνπ μέξεη λα θάλεη ην
θαιφ, θαη δελ ην θάλεη, ζ' απηφλ είλαη ακαξηία. Μελ αγαπάηε ηνπ θφζκνπ, κήηε φζα

είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο
εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 25:13-27, 26:1
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη αθνχ πέξαζαλ κεξηθέο εκέξεο, ν βαζηιηάο Ώγξίππαο θαη ε ΐεξλίθε ήξζαλ ζηελ
Καηζάξεηα, γηα λα ραηξεηήζνπλ ηνλ Φήζην. Καη ελψ έκελαλ εθεί πνιιέο εκέξεο, ν Φήζηνο
αλέθεξε ζηνλ βαζηιηά ηα ζρεηηδφκελα κε ηνλ Παχιν, ιέγνληαο: Τπάξρεη θάπνηνο άλζξσπνο,
πνπ αθέζεθε εδψ θπιαθηζκέλνο απφ ηνλ Φήιηθα,γηα ηνλ νπνίν, φηαλ πήγα ζηα Εεξνζφιπκα,
νη αξρηεξείο θαη νη πξεζβχηεξνη ησλ Ενπδαίσλ εκθαλίζηεθαλ ζε κέλα, δεηψληαο θαηαδίθε
ελαληίνλ ηνπ ζηνπο νπνίνπο απνθξίζεθα φηη, δελ είλαη ζπλήζεηα ζηνπο Ρσκαίνπο λα
παξαδίλνπλ ραξηζηηθά ζε ζάλαην θαλέλαλ άλζξσπν, πξηλ ν θαηεγνξνχκελνο έρεη θαηά
πξφζσπνλ ηνπο θαηεγφξνπο ηνπ, θαη ιάβεη θαηξφ απνινγίαο γηα ην έγθιεκα φηαλ, ινηπφλ,
ζπγθεληξψζεθαλ εδψ, ρσξίο λα θάλσ θακηά αλαβνιή, ηελ αθφινπζε εκέξα, αθνχ θάζεζα
επάλσ ζην βήκα, πξφζηαμα λα θεξζεί ν άλζξσπνο. Γηα ηνλ νπνίν νη θαηήγνξνη, φηαλ
παξαζηάζεθαλ, δελ έθεξαλ ελαληίνλ ηνπ θακηά θαηεγνξία απφ φζα εγψ ππνλννχζα αιιά,
είραλ ελαληίνλ ηνπ κεξηθά δεηήκαηα, γηα ηε δηθή ηνπο δεηζηδαηκνλία, θαη γηα θάπνηνλ Εεζνχ,
πνπ είρε πεζάλεη, ηνλ νπνίν ν Παχινο έιεγε φηη δεη. Ώιιά, θαζψο εγψ βξέζεθα ζε ακεραλία
γη' απηφ ζηε ζπδήηεζε, έιεγα, αλ ζέιεη λα πάεη ζηελ Εεξνπζαιήκ, θαη εθεί λα θξηζεί γη' απηά.
Βπεηδή, φκσο, ν Παχινο επηθαιέζηεθε λα θπιαρζεί ζηελ θξίζε ηνχ εβαζηνχ, πξφζηαμα λα

213

θπιάζζεηαη κέρξηο φηνπ ηνλ ζηείισ πξνο ηνλ Καίζαξα. Καη ν Ώγξίππαο είπε ζηνλ Φήζην:
Θα ήζεια θαη εγψ λα αθνχζσ ηνλ άλζξσπν. Καη εθείλνο είπε: Ώχξην ζα ηνλ αθνχζεηο. Σελ
επφκελε εκέξα, ινηπφλ, φηαλ ήξζε ν Ώγξίππαο θαη ε ΐεξλίθε κε κεγάιε πνκπή, θαη κπήθαλ
ζην αθξναηήξην καδί κε ηνπο ρηιίαξρνπο θαη ηνπο επηθαλείο άλδξεο ηήο πφιεο, ν Φήζηνο
πξφζηαμε θαη θέξζεθε ν Παχινο. Σφηε, ν Φήζηνο ιέεη: ΐαζηιηά Ώγξίππα, θαη φινη φζνη
είζηε παξφληεο καδί καο, βιέπεηε ηνχηνλ, γηα ηνλ νπνίν κνχ κίιεζαλ νιφθιεξν ην πιήζνο
ησλ Ενπδαίσλ θαη ζηα Εεξνζφιπκα θαη εδψ, θαηαβνψληαο φηη, απηφο ν άλζξσπνο δελ πξέπεη
πιένλ λα δεη. Καη εγψ, επεηδή βξήθα φηη δελ έπξαμε ηίπνηε άμην ζαλάηνπ, θη απηφο ν ίδηνο
επηθαιέζηεθε ηνλ εβαζηφ, απνθάζηζα λα ηνλ ζηείισ. Γηα ηνλ νπνίν δελ έρσ ηίπνηε βέβαην
γηα λα γξάςσ ζηνλ θχξηφ κνπ γη' απηφ, ηνλ έθεξα κπξνζηά ζαο, θαη κάιηζηα κπξνζηά ζνπ,
βαζηιηά Ώγξίππα, γηα λα έρσ θάηη λα γξάςσ, αθνχ γίλεη ε αλάθξηζε επεηδή, κνπ θαίλεηαη
αθαηαλφεην, ζηέιλνληαο έλαλ θπιαθηζκέλν, λα κε επηζεκάλσ θαη ηα ελαληίνλ ηνπ
εγθιήκαηα. Καη ν Ώγξίππαο είπε ζηνλ Παχιν: Έρεηο ηελ άδεηα λα κηιήζεηο γηα ηνλ εαπηφ
ζνπ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 105:3-5
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Εσάλλε
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώο επθξαίλεηαη ε θαξδηά εθείλσλ πνπ εθδεηνχλ ηνλ Κχξην. Γεηάηε ηνλ Κχξην θαη ηε
δχλακή ηνπ εθδεηάηε ην πξφζσπφ ηνπ παληνηηλά. Να ζπκάζηε ηα ζαπκαζηά ηνπ έξγα πνπ
έθαλε ηα ηεξάζηηα κεγαιεία ηνπ θαη ηηο θξίζεηο ηνχ ζηφκαηφο ηνπ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 4:1-42
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καζψο, ινηπφλ, ν Κχξηνο έκαζε φηη νη Φαξηζαίνη άθνπζαλ πσο ν Εεζνχο θάλεη
πεξηζζφηεξνπο καζεηέο, θαη βαπηίδεη, παξά ν Εσάλλεο,(αλ θαη ν ίδηνο ν Εεζνχο δελ βάπηηδε,
αιιά νη καζεηέο ηνπ)άθεζε ηελ Ενπδαία, θαη αλαρψξεζε πάιη γηα ηε Γαιηιαία. Έπξεπε,
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κάιηζηα, λα πεξάζεη δηακέζνπ ηεο ακάξεηαο. Έξρεηαη,ινηπφλ, ζηελ πφιε ηήο ακάξεηαο,
πνπ ηελ έιεγαλ ηράξ, θνληά ζην ρσξάθη, πνπ ν Εαθψβ έδσζε ζηνλ Εσζήθ, ηνλ γην ηνπ. Καη
ππήξρε εθεί κηα πεγή ηνχ Εαθψβ. Ο Εεζνχο, ινηπφλ, θνπξαζκέλνο θαζψο ήηαλ απφ ηελ
νδνηπνξία, θαζφηαλ, έηζη φπσο ήηαλ, ζηελ πεγή. Δ ψξα ήηαλ πεξίπνπ έμη. Έξρεηαη θάπνηα
γπλαίθα απφ ηε ακάξεηα γηα λα αληιήζεη λεξφ. Ο Εεζνχο ιέεη ζ' απηήλ: Ανο κνπ λα
πησ.Βπεηδή, νη καζεηέο ηνπ είραλ πάεη ζηελ πφιε, γηα λα αγνξάζνπλ ηξνθέο. Σνπ ιέεη,
ινηπφλ, ε γπλαίθα ε ακαξείηηζζα: Πψο εζχ, ελψ είζαη Ενπδαίνο, δεηάο λα πηεηο απφ κέλα,
πνπ είκαη γπλαίθα ακαξείηηζζα; Βπεηδή, δελ έρνπλ επηθνηλσλία νη Ενπδαίνη κε ηνπο
ακαξείηεο. Ο Εεζνχο απνθξίζεθε θαη ηεο είπε: Ώλ ήμεξεο ηε δσξεά ηνχ Θενχ, θαη πνηνο
είλαη απηφο πνπ ζνπ ιέεη: Ανο κνπ λα πησ, εζχ ζα δεηνχζεο απ' απηφλ, θαη ζα ζνπ έδηλε ην
δσληαλφ λεξφ. Δ γπλαίθα ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, νχηε δνρείν άληιεζεο έρεηο, θαη ην πεγάδη
είλαη βαζχ απφ πνχ, ινηπφλ, έρεηο ην δσληαλφ λεξφ; Μήπσο εζχ είζαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ
παηέξα καο, ηνλ Εαθψβ, πνπ καο έδσζε ην πεγάδη, θαη ήπηε απ' απηφ απηφο, θαη νη γηνη ηνπ,
θαη ηα δσληαλά ηνπ;Ο Εεζνχο απνθξίζεθε θαη ηεο είπε: Καζέλαο πνπ πίλεη απφ ηνχην ην
λεξφ, ζα δηςάζεη μαλά φπνηνο, φκσο, πηεη απφ ην λεξφ πνπ εγψ ζα ηνπ δψζσ, δελ ζα δηςάζεη
ζηνλ αηψλα· αιιά, ην λεξφ πνπ ζα δψζσ ζ' απηφλ, ζα γίλεη κέζα ηνπ πεγή λεξνχ, πνπ ζα
αλαβιχδεη ζε αηψληα δσή. Δ γπλαίθα ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, δσο κνπ απηφ ην λεξφ, γηα λα κε
δηςάσ νχηε λα έξρνκαη εδψ λα αληιψ.Ο Εεζνχο ιέεη ζ' απηήλ: Πήγαηλε, θάιεζε ηνλ άλδξα
ζνπ θη έια εδψ. Δ γπλαίθα απάληεζε θαη είπε: Αελ έρσ άλδξα. Ο Εεζνχο ιέεη ζ' απηήλ:
σζηά είπεο, φηη: Αελ έρσ άλδξα επεηδή, πέληε άλδξεο πήξεο, θαη εθείλνλ πνπ έρεηο ηψξα,
δελ είλαη άλδξαο ζνπ απηφ πνπ είπεο είλαη αιήζεηα. Δ γπλαίθα ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, βιέπσ
φηη εζχ είζαη πξνθήηεο. Οη παηέξεο καο πξνζθχλεζαλ ζε ηνχην ην βνπλφ θη εζείο ιέηε φηη
ζηα Εεξνζφιπκα είλαη ν ηφπνο, φπνπ πξέπεη λα πξνζθπλνχκε. Ο Εεζνχο ηήο ιέεη: Γπλαίθα,
πίζηεςέ κε, φηη, έξρεηαη ψξα, θαηά ηελ νπνία νχηε ζε ηνχην ην βνπλφ νχηε ζηα Εεξνζφιπκα
ζα πξνζθπλήζεηε ηνλ Παηέξα. Βζείο πξνζθπλάηε εθείλν πνπ δελ μέξεηε εκείο πξνζθπλνχκε
εθείλν πνπ μέξνπκε επεηδή, ε ζσηεξία είλαη απφ ηνπο Ενπδαίνπο. κσο, έξρεηαη ψξα, θαη
ήδε είλαη, φηαλ νη αιεζηλνί πξνζθπλεηέο ζα πξνζθπλήζνπλ ηνλ Παηέξα κε πλεχκα θαη κε
αιήζεηα επεηδή, ν Παηέξαο ηέηνηνπ είδνπο δεηάεη λα είλαη εθείλνη πνπ ηνλ πξνζθπλνχλ. Ο
Θεφο είλαη πλεχκα θαη εθείλνη πνπ ηνλ πξνζθπλνχλ κε πλεχκα θαη κε αιήζεηα πξέπεη λα ηνλ
πξνζθπλνχλ. Δ γπλαίθα ιέεη ζ' απηφλ: Ξέξσ φηη έξρεηαη ν Μεζζίαο, απηφο πνπ ιέγεηαη
Υξηζηφο φηαλ έξζεη εθείλνο, ζα καο ηα αλαγγείιεη φια. Ο Εεζνχο ιέεη ζ' απηήλ: Βγψ είκαη,
απηφο πνπ ζνπ κηιάεη. Κη επάλσ ζ' απηφ ήξζαλ νη καζεηέο ηνπ, θαη ζαχκαζαλ φηη κηινχζε κε
γπλαίθα θαλέλαο, φκσο, δελ είπε: Ση δεηάο; Ή, γηαηί κηιάο καδί ηεο; Δ γπλαίθα άθεζε,
ινηπφλ, ηε ζηάκλα ηεο, θαη πήγε ζηελ πφιε, θαη ιέεη ζηνπο αλζξψπνπο: Βιάηε λα δείηε έλαλ
άλζξσπν, πνπ κνπ είπε φια φζα έθαλα κήπσο είλαη απηφο ν Υξηζηφο; ΐγήθαλ, ινηπφλ, απφ
ηελ πφιε, θαη έξρνληαλ ζ' απηφλ. Βλησκεηαμχ, φκσο, νη καζεηέο ηνλ παξαθαινχζαλ,
ιέγνληαο: Ραββί, θάε. Καη εθείλνο είπε ζ' απηνχο: Βγψ έρσ θαγεηφ λα θάσ, πνπ εζείο δελ
μέξεηε.Έιεγαλ, ινηπφλ, νη καζεηέο ηνπ αλακεηαμχ ηνπο: Μήπσο ηνπ έθεξε θάπνηνο λα
θάεη;Ο Εεζνχο ιέεη ζ' απηνχο: Σν δηθφ κνπ θαγεηφ είλαη λα πξάηησ ην ζέιεκα εθείλνπ πνπ
κε απέζηεηιε, θαη λα ηειεηψζσ ην έξγν ηνπ. Αελ ιέηε εζείο φηη, ηέζζεξηο κήλεο είλαη αθφκα,
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θαη έξρεηαη ν ζεξηζκφο; Πξνζέμηε, ζαο ιέσ, ζεθψζηε ςειά ηα κάηηα ζαο, θαη δείηε ηα
ρσξάθηα, φηη είλαη θηφιαο άζπξα γηα ζεξηζκφ. Καη εθείλνο πνπ ζεξίδεη παίξλεη κηζζφ, θαη
καδεχεη θαξπφ γηα αηψληα δσή, γηα λα ραίξεηαη καδί θαη εθείλνο πνπ ζπέξλεη θαη εθείλνο πνπ
ζεξίδεη. Βπεηδή, ζε ηνχην αιεζεχεη ν ιφγνο, φηη: Άιινο είλαη εθείλνο πνπ ζπέξλεη, θαη άιινο
εθείλνο πνπ ζεξίδεη. Βγψ ζαο απέζηεηια γηα λα ζεξίδεηε εθείλν ζην νπνίν εζείο δελ
θνπηάζαηε άιινη θνπίαζαλ, θη εζείο κπήθαηε κέζα ζηνλ θφπν ηνπο. Ώπφ ηελ πφιε εθείλε,
κάιηζηα, πνιινί απφ ηνπο ακαξείηεο πίζηεςαλ ζ' απηφλ, εμαηηίαο ηνχ ιφγνπ ηήο γπλαίθαο
πνπ έδηλε καξηπξία, φηη: Μνπ είπε φια φζα έπξαμα. Καζψο, ινηπφλ, ήξζαλ ζ' απηφλ νη
ακαξείηεο, ηνλ παξαθαινχζαλ λα κείλεη θνληά ηνπο. Καη έκεηλε εθεί δχν εκέξεο. Καη πνιχ
πεξηζζφηεξνη πίζηεςαλ εμαηηίαο ηνχ ιφγνπ ηνπ θαη έιεγαλ ζηε γπλαίθα, φηη: Αελ πηζηεχνπκε
πιένλ εμαηηίαο ηνχ ιφγνπ ζνπ επεηδή, εκείο αθνχζακε, θαη γλσξίδνπκε φηη απηφο είλαη
αιεζηλά ν σηήξαο ηνχ θφζκνπ, ν Υξηζηφο.

ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΣΔΣΑΡΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ

ΔΠΔΡΗΝΟ
Φαικόο 32:10,11
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Εσάλλε
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Οη κάζηηγεο ηνπ αζεβή είλαη πνιιέο εθείλνλ, φκσο, πνπ ειπίδεη ζηνλ Κχξην, έιενο ζα
ηνλ πεξηθπθιψλεη. Βπθξαίλεζηε ζηνλ Κχξην, δίθαηνη, θαη αγάιιεζηε θαη αιαιάμηε φινη εζείο
νη επζείο ζηελ θαξδηά.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 4:19-24
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
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σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Δ γπλαίθα ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, βιέπσ φηη εζχ είζαη πξνθήηεο.Οη παηέξεο καο
πξνζθχλεζαλ ζε ηνχην ην βνπλφ θη εζείο ιέηε φηη ζηα Εεξνζφιπκα είλαη ν ηφπνο, φπνπ
πξέπεη λα πξνζθπλνχκε. Ο Εεζνχο ηήο ιέεη: Γπλαίθα, πίζηεςέ κε, φηη, έξρεηαη ψξα, θαηά ηελ
νπνία νχηε ζε ηνχην ην βνπλφ νχηε ζηα Εεξνζφιπκα ζα πξνζθπλήζεηε ηνλ Παηέξα.Βζείο
πξνζθπλάηε εθείλν πνπ δελ μέξεηε εκείο πξνζθπλνχκε εθείλν πνπ μέξνπκε επεηδή, ε
ζσηεξία είλαη απφ ηνπο Ενπδαίνπο. κσο, έξρεηαη ψξα, θαη ήδε είλαη, φηαλ νη αιεζηλνί
πξνζθπλεηέο ζα πξνζθπλήζνπλ ηνλ Παηέξα κε πλεχκα θαη κε αιήζεηα επεηδή, ν Παηέξαο
ηέηνηνπ είδνπο δεηάεη λα είλαη εθείλνη πνπ ηνλ πξνζθπλνχλ. Ο Θεφο είλαη πλεχκα θαη εθείλνη
πνπ ηνλ πξνζθπλνχλ κε πλεχκα θαη κε αιήζεηα πξέπεη λα ηνλ πξνζθπλνχλ.

ΠΔΜΠΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΖΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Παξνηκίεο 3:5-18
Έιπηδε ζηνλ Κχξην κε φιε ζνπ ηελ θαξδηά θαη κε επηζηεξίδεζαη ζηε ζχλεζή ζνπ ζε
φινπο ηνπο δξφκνπο ζνπ γλψξηδε απηφλ θη απηφο ζα δηεπζχλεη ηα βήκαηά ζνπ. Με
θαληάδεζαη ηνλ εαπηφ ζνπ ζνθφ λα θνβάζαη ηνλ Κχξην θαη λα μεθιίλεηο απφ θαθφ. Ώπηφ ζα
είλαη γηαηξεηά ζηα λεχξα ζνπ θαη αλαδσνγφλεζε ζηα θφθαιά ζνπ. Σίκα ηνλ Κχξην απφ ηα
ππάξρνληά ζνπ θαη απφ ηηο απαξρέο φισλ ησλ γελλεκάησλ ζνπ θαη ζα γεκίζνπλ νη
ζηηαπνζήθεο ζνπ απφ αθζνλία θαη νη ιελνί ζνπ ζα μερεηιίδνπλ απφ λέν θξαζί. Γηε κνπ, κε
θαηαθξνλείο ηελ παηδεία ηνχ Κπξίνπ θαη κε αζπκείο φηαλ ειέγρεζαη απ' απηφλ επεηδή, ν
Κχξηνο ειέγρεη φπνηνλ αγαπάεη, φπσο ν παηέξαο ηνλ γην ηνπ, ζηνλ νπνίν αξέζθεηαη.
Μαθάξηνο ν άλζξσπνο πνπ βξήθε ζνθία θαη ν άλζξσπνο πνπ απέθηεζε ζχλεζε επεηδή, ην
εκπφξηφ ηεο είλαη θαιχηεξν παξά ην εκπφξην κε ην αζήκη θαη ην θέξδνο ηεο πεξηζζφηεξν
απφ θαζαξφ ρξπζάθη. Βίλαη πνιπηηκφηεξε απφ πνιχηηκεο πέηξεο θαη φια φζα επηζπκήζεηο
δελ είλαη αληάμηά ηεο. Μαθξφηεηα εκεξψλ βξίζθεηαη ζην δεμί ηεο ρέξη θαη ζην αξηζηεξφ ηεο,
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πινχηνο θαη δφμα.. Οη δξφκνη ηεο είλαη ηεξπλνί θαη φια ηα κνλνπάηηα ηεο εηξήλε. Βίλαη
δέληξν δσήο ζ' απηνχο πνπ ηελ αγθαιηάδνπλ θαη καθάξηνη φζνη ηελ θξαηνχλ. Αφμα ζηελ

αγία Σξηάδα ακήλ.
Ζζαΐαο 37:33-38 , 38:1-6
Γη' απηφ, έηζη ιέεη ν Κχξηνο γηα ηνλ βαζηιηά ηήο Ώζζπξίαο: Αελ ζα κπεη κέζα ζ' απηή
ηελ πφιε νχηε ζα ηνμεχζεη εθεί βέινο νχηε ζα πξνβάιεη ελαληίνλ ηεο αζπίδεο νχηε ζα
πςψζεη ελαληίνλ ηεο πξφρσκα απφ ηνλ δξφκν δηακέζνπ ηνχ νπνίνπ ήξζε, απ' απηφλ ζα
γπξίζεη θαη ζ' απηή ηελ πφιε κέζα δελ ζα κπεη, ιέεη ν Κχξηνο επεηδή, ζα ππεξαζπηζηψ απηή
ηελ πφιε, ψζηε λα ηε ζψζσ, γηα ράξε κνπ θαη γηα ράξε ηνχ δνχινπ κνπ ηνπ Ααβίδ. Σφηε, ν
άγγεινο ηνπ Κπξίνπ βγήθε θαη ρηχπεζε ζην ζηξαηφπεδν ησλ Ώζζπξίσλ 185.000 θαη φηαλ
ζεθψζεθαλ ην πξσί, λα, φινη ήζαλ λεθξά ζψκαηα. Καη ζεθψζεθε θαη έθπγε θαη επέζηξεςε
ν ελλαρεηξείκ, ν βαζηιηάο ηήο Ώζζπξίαο θαη θαηνίθεζε ζηε Νηλεπή. Κη ελψ πξνζθπλνχζε
ζηνλ νίθν ηνχ Νηζξψθ, ηνπ ζενχ ηνπ, ν Ώδξακκέιερ θαη ν αξαζάξ, νη γηνη ηνπ, ηνλ
ρηχπεζαλ κε κάραηξα θη απηνί έθπγαλ ζηε γε ηήο Ώξκελίαο θαη αλη' απηνχ βαζίιεπζε ν
Βζαξαδδψλ, ν γηνο ηνπ. Καηά ηηο εκέξεο εθείλεο, ν Βδεθίαο αξξψζηεζε κέρξη ζαλάηνπ θαη
ήξζε νΔζαΎαο ν πξνθήηεο, ν γηνο ηνχ Ώκψο θαη ηνπ είπε: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο. ΐάιε ζε ηάμε
φ,ηη αθνξά ηελ νηθνγέλεηά ζνπ επεηδή, πεζαίλεηο θαη δελ ζα δήζεηο. Σφηε, ν Βδεθίαο έζηξεςε
ην πξφζσπφ ηνπ πξνο ηνλ ηνίρν θαη πξνζεπρήζεθε ζηνλ Κχξην θαη είπε: Παξαθαιψ, Κχξηε,
ζπκήζνπ ηψξα, πψο πεξπάηεζα κπξνζηά ζνπ κε αιήζεηα θαη κε ηέιεηα θαξδηά θαη έπξαμα
κπξνζηά ζνπ ην αξεζηφ. Καη ν Βδεθίαο έθιαςε κεγάινλ θιαπζκφ. Σφηε, έγηλε ιφγνο Κπξίνπ
ζηνλ Δζατα, ιέγνληαο: Πήγαηλε θαη πεο ζηνλ Βδεθία: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο ηνχ Ααβίδ
ηνχ παηέξα ζνπ: Άθνπζα ηελ πξνζεπρή ζνπ, είδα ηα δάθξπά ζνπ δεο, ζα πξνζζέζσ ζηηο
εκέξεο ζνπ 15 ρξφληα θαη ζα ειεπζεξψζσ εζέλα θη απηή ηελ πφιε απφ ην ρέξη ηνχ βαζηιηά
ηήο Ώζζπξίαο θαη ζα ππεξαζπηζηψ απηή ηελ πφιε. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ 22:1-30
Καη ν Βιηθάο ν Θαηκαλίηεο απάληεζε θαη είπε: Μπνξεί ν άλζξσπνο λα σθειήζεη
ηνλ Θεφ, επεηδή, ελψ είλαη θξφληκνο, κπνξεί λα σθειεί ηνλ εαπηφ ηνπ; Τπάξρεη επραξίζηεζε
ζηνλ Παληνδχλακν, αλ είζαη δίθαηνο; Ή, θέξδνο, αλ θάλεηο άκεκπηνπο ηνπο δξφκνπο ζνπ;
Μήπσο, επεηδή ζε θνβάηαη ζα ζε ειέγμεη θαη ζα έξζεη ζε θξίζε καδί ζνπ; Αελ είλαη κεγάιε
ε θαθία ζνπ; Καη άπεηξεο νη αλνκίεο ζνπ; Βπεηδή, πήξεο απφ ηνλ αδειθφ ζνπ ελέρπξν, ρσξίο
αηηία θαη ζηέξεζεο ηνπο γπκλνχο απφ ην έλδπκά ηνπο. Αελ πφηηζεο λεξφ εθείλνλ πνπ δηςνχζε
θαη αξλήζεθεο ςσκί ζ' απηφλ πνπ πεηλνχζε. Καη ν ηζρπξφο άλζξσπνο απνιάκβαλε ηε γε θαη
ν πεξίβιεπηνο θαηνηθνχζε ζ' απηή. Υήξεο ηηο απέβαιεο ρσξίο βνήζεηα θαη νη βξαρίνλεο ησλ
νξθαλψλ ζπληξίθηεθαλ απφ ζέλα. Γη' απηφ, ζε πεξηθχθισζαλ παγίδεο θαη ζε ηαξάδεη
αηθλίδηνο θφβνο θαη ζθνηάδη, ψζηε δελ βιέπεηο θαη ζε ζθεπάδεη πιεκκχξα απφ λεξά. Ο Θεφο
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δελ είλαη ζηνπο πςεινχο ηφπνπο ηνχ νπξαλνχ; Καη θνίηαμε ην χςνο ησλ αζηεξηψλ, πφζν
ςειά είλαη! Κη εζχ ιεο: Ση γλσξίδεη ν Θεφο; Μπνξεί λα θξίλεη κέζα απφ ην ππθλφ ζθνηάδη;
χλλεθα ηνλ θξχβνπλ θαη δελ βιέπεη θαη δηαπνξεχεηαη ηνλ γχξν ηνχ νπξαλνχ. Μήπσο ζα
θπιάμεηο ηνλ παληνηηλφ δξφκν, πνπ πάηεζαλ νη άλνκνη; Ώπηνί πνπ αξπάρηεθαλ πξν ηεο
ψξαο θαη ην ζεκέιηφ ηνπο ην θαηαπφληηζε ρείκαξξνο απηνί πνπ είπαλ ζηνλ Θεφ:
Ώπνκαθξχλζνπ απφ καο θαη ν Παληνδχλακνο ηη ζα θάλεη ζ' απηνχο; Ώιι' απηφο γέκηζε ηα
ζπίηηα ηνπο κε αγαζά φκσο, καθξηά απφ κέλα ε βνπιή ησλ αζεβψλ! Οη δίθαηνη βιέπνπλ θαη
αγάιινληαη θαη νη αζψνη ηνχο πεξηπαίδνπλ. Δ κελ πεξηνπζία καο δελ αθαλίζηεθε, ην
ππφινηπφ ηνπο, φκσο, ην θαηαηξψεη ε θσηηά. Γίλε, ινηπφλ, νηθείνο καδί ηνπ θαη λα είζαη ζε
εηξήλε έηζη ζάξζεη ζε ζέλα θαιφ. Αέμνπ, ινηπφλ, ηνλ λφκν απφ ην ζηφκα ηνπ θαη βάιε ηα
ιφγηα ηνπ ζηελ θαξδηά ζνπ. Ώλ επηζηξέςεηο ζηνλ Παληνδχλακν, ζα αλνηθνδνκεζείο, αθνχ
ζα έρεηο δηψμεη ηελ αλνκία καθξηά απφ ηηο ζθελέο ζνπ. Καη ζα επηζσξεχζεηο ην ρξπζάθη,
ζαλ ρψκα θαη ην ρξπζάθη ηνχ Οθείξ ζαλ ηηο πέηξεο ησλ ρεηκάξξσλ. Καη ν Παληνδχλακνο ζα
είλαη ν ππεξαζπηζηήο ζνπ θαη ζα έρεηο πιεζψξα απφ αζήκη. Βπεηδή, ηφηε ζα επθξαίλεζαη
ζηνλ Παληνδχλακν θαη ζα πςψζεηο ην πξφζσπφ ζνπ ζηνλ Θεφ. Θα δεεζείο ζ' απηφλ θαη ζα
ζε εηζαθνχζεη θαη ζα απνδψζεηο ηηο επρέο ζνπ. Καη φ,ηη απνθαζίζεηο, ζα θαηνξζψλεηαη απφ
ζέλα θαη ην θσο ζα θέγγεη επάλσ ζηνπο δξφκνπο ζνπ. ηαλ θάπνηνο ηαπεηλσζεί, ηφηε ζα
πεηο: Τπάξρεη χςσζε επεηδή, ζα ζψζεη εθείλνλ πνπ έρεη θαηεβαζκέλα ηα κάηηα. Θα ζψζεη
θαη ηνλ κε αζψν λαη, κε ηελ θαζαξφηεηα ησλ ρεξηψλ ζνπ ζα ζσζεί. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 88:2-4
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά, ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
ηξέςε ην απηί ζνπ ζηελ θξαπγή κνπ επεηδή, ε ςπρή κνπ γέκηζε απφ θαθά θαη ε
ςπρή κνπ πιεζηάδεη ζηνλ άδε. πγθαηαξηζκήζεθα καδί κ' απηνχο πνπ θαηεβαίλνπλ ζηνλ
ιάθθν.
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Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 12:16-21
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ηνπο είπε κηα παξαβνιή, ιέγνληαο: Κάπνηνπ πινπζίνπ αλζξψπνπ ηα ρσξάθηα
θαξπνθφξεζαλ άθζνλα θαη ζπιινγηδφηαλ κέζα ηνπ, ιέγνληαο: Ση λα θάλσ; Βπεηδή, δελ έρσ
πνχ λα ζπγθεληξψζσ ηνπο θαξπνχο κνπ. Καη είπε: Σνχην ζα θάλσ ζα γθξεκίζσ ηηο
απνζήθεο κνπ θαη ζα θηίζσ κεγαιχηεξεο θαη εθεί ζα ζπγθεληξψζσ φια ηα γελλήκαηά κνπ
θαη ηα αγαζά κνπ θαη ζα πσ ζηελ ςπρή κνπ: Φπρή κνπ, έρεηο πνιιά αγαζά απνηακηεπκέλα
γηα πνιιά ρξφληα αλαπαχνπ, θάε, πηεο, επθξαίλνπ. Καη ν Θεφο είπε ζ' απηφλ: Άθξνλα, απηή
εδψ ηε λχρηα απαηηνχλ απφ ζέλα ηελ ςπρή ζνπ φζα ινηπφλ εηνίκαζεο, ηίλνο ζα είλαη; Έηζη
ζα είλαη φπνηνο ζεζαπξίδεη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη δελ πινπηίδεη ζηνλ Θεφ.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Φηιηππήζηνπο 2:1-16
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Φηιηππήζηνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Ώλ, ινηπφλ, ππάξρεη θάπνηα παξεγνξία ελ Υξηζηψ ή θάπνηα παξαίλεζε αγάπεο ή
θάπνηα θνηλσλία ηνχ Πλεχκαηνο ή θάπνηα ζπιάρλα θαη νηθηηξκνί, θάληε πιήξε ηε ραξά κνπ,
λα θξνλείηε ην ίδην, έρνληαο ηελ ίδηα αγάπε, λα είζηε νκφςπρνη θαη νκφθξνλεο κε θάλνληαο
ηίπνηε απφ αληηδειία ή θελνδνμία, αιιά κε ηαπεηλνθξνζχλε, ζεσξψληαο ν έλαο ηνλ άιινλ
φηη ππεξέρεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Κάζε έλαο κε απνβιέπεηε ζηα δηθά ηνπ, αιιά θάζε έλαο αο
απνβιέπεη θαη ζ' εθείλα πνπ είλαη ησλ άιισλ. Να είλαη, κάιηζηα, ζε ζαο ην ίδην θξφλεκα,
πνπ ήηαλ θαη ζηνλ Εεζνχ Υξηζηφ ν νπνίνο ελψ ππήξρε ζε κνξθή Θενχ, δελ λφκηζε αξπαγή
ην λα είλαη ίζα κε ηνλ Θεφ αιιά, θέλσζε ηνλ εαπηφ ηνπ, παίξλνληαο κνξθή δνχινπ, αθνχ
έγηλε φκνηνο κε ηνπο αλζξψπνπο θαη θαζψο βξέζεθε θαηά ην ζρήκα σο άλζξσπνο,
ηαπείλσζε ηνλ εαπηφ ηνπ, γηλφκελνο ππάθνπνο κέρξη ζαλάηνπ, ζαλάηνπ κάιηζηα ζηαπξνχ.
Γη' απηφ θαη ν Θεφο ηνλ ππεξχςσζε θαη ηνπ ράξηζε φλνκα, πνπ είλαη ην φλνκα πάλσ απφ
θάζε άιιν ψζηε ζην φλνκα ηνπ Εεζνχ λα ιπγίζεη θάζε γφλαην επνπξαλίσλ θαη επηγείσλ θαη
θαηαρζνλίσλ θαη θάζε γιψζζα λα νκνινγήζεη φηη ν Εεζνχο Υξηζηφο είλαη Κχξηνο, ζε δφμα
ηνχ Παηέξα Θενχ. ζηε, αγαπεηνί κνπ, θαζψο πάληνηε ππαθνχζαηε, φρη κνλάρα φπσο ζηελ
παξνπζία κνπ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ηψξα ζηελ απνπζία κνπ, κε θφβν θαη ηξφκν λα
θαηεξγάδεζηε ηε δηθή ζαο ζσηεξία επεηδή, ν Θεφο είλαη πνπ ελεξγεί κέζα ζαο θαη ην λα
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ζέιεηε θαη ην λα ελεξγείηε, θαηά ηελ επδνθία ηνπ. ια λα ηα θάλεηε ρσξίο γνγγπζκνχο θαη
ακθηζβεηήζεηο γηα λα γίλεζηε άκεκπηνη θαη αθέξαηνη, παηδηά ηνχ Θενχ, ρσξίο ςεγάδη, κέζα
ζε κηα γελεά ζηξεβιή θαη δηεζηξακκέλε αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ιάκπεηε ζαλ θσζηήξεο
κέζα ζηνλ θφζκν, θξαηψληαο ηνλ ιφγν ηήο δσήο, γηα θαχρεκά κνπ ζηελ εκέξα ηνχ Υξηζηνχ,
φηη δελ έηξεμα κάηαηα νχηε κάηαηα θνπίαζα. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε

εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Α’ 3:10-18
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή, φπνηνο ζέιεη λα αγαπάεη ηε δσή θαη λα δεη αγαζέο εκέξεο, αο ζηακαηήζεη ηε
γιψζζα ηνπ απφ θαθφ θαη ηα ρείιε ηνπ απφ ην λα κηινχλ δφιν. Ώο μεθιίλεη απφ θαθφ θαη αο
πξάμεη αγαζφ, αο δεηήζεη εηξήλε θαη αο ηελ αθνινπζήζεη. Βπεηδή, ηα κάηηα ηνχ Κπξίνπ είλαη
επάλσ ζηνπο δηθαίνπο θαη ηα απηηά ηνπ ζηε δέεζή ηνπο ην πξφζσπν, φκσο, ηνπ Κπξίνπ είλαη
ελάληηα ζ' απηνχο πνπ πξάηηνπλ ηα θαθά». Καη πνηνο ζα ζαο θαθνπνηήζεη, αλ γίλεηε κηκεηέο
ηνχ αγαζνχ; Ώιιά, αλ θαη πάζρεηε γηα ηε δηθαηνζχλε, είζηε καθάξηνη, «θαη ηνλ θφβν ηνπο
κε θνβεζείηε νχηε λα ηαξαρζείηε», αιιά «αγηάζηε ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ» κέζα ζηηο θαξδηέο
ζαο θαη λα είζηε πάληνηε έηνηκνη ζε απνινγία κε πξαφηεηα θαη θφβν, πξνο θαζέλαλ πνπ
δεηάεη απφ ζαο ιφγν γηα ηελ ειπίδα πνπ είλαη κέζα ζαο έρνληαο αγαζή ζπλείδεζε, ψζηε,
ελψ ζαο θαηαιαινχλ σο θαθνπνηνχο, λα θαηαληξνπηαζηνχλ απηνί πνπ ζπθνθαληνχλ ηελ
θαιή ζαο ελ Υξηζηψ δηαγσγή. Καιχηεξα, δειαδή, λα πάζρεηε αγαζνπνηψληαο, αλ έηζη είλαη
ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, παξά θαθνπνηψληαο. Βπεηδή θαη ν Υξηζηφο έπαζε κηα θνξά γηα πάληα
γηα ηηο ακαξηίεο, ν δίθαηνο γηα ράξε ησλ αδίθσλ, γηα λα καο θέξεη ζηνλ Θεφ, ν νπνίνο, ελψ
κελ ζαλαηψζεθε θαηά ηε ζάξθα, δσνπνηήζεθε φκσο δηακέζνπ ηνχ Πλεχκαηνο. Μελ

αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 10:25-35
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Καη θαζψο ν Πέηξνο κπήθε κέζα, εξρφκελνο ν Κνξλήιηνο ζε ζπλάληεζή ηνπ, έπεζε
ζηα πφδηα ηνπ θαη πξνζθχλεζε. Ο Πέηξνο, φκσο, ηνλ ζήθσζε, ιέγνληαο: ήθσ επάλσ θαη
εγψ ν ίδηνο άλζξσπνο είκαη. Καη ζπλνκηιψληαο καδί ηνπ κπήθε κέζα θαη βξίζθεη πνιινχο
ζπγθεληξσκέλνπο. Καη ηνπο είπε: Βζείο μέξεηε φηη είλαη αζπγρψξεην ζε έλαλ άλζξσπν
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Ενπδαίν λα ζπλαλαζηξέθεηαη ή λα πιεζηάδεη ζ' έλαλ αιιφθπιν ν Θεφο, φκσο, έδεημε ζε κέλα
λα κε ιέσ θαλέλαλ άλζξσπν βέβεινλ ή αθάζαξηνλ γη' απηφ θαη φηαλ πξνζθιήζεθα, ήξζα
ρσξίο θακηά αληηινγία ξσηάσ, ινηπφλ, γηα πνηνλ ιφγν κε πξνζθαιέζαηε; Καη ν Κνξλήιηνο
είπε: Βδψ θαη ηέζζεξηο εκέξεο ήκνπλ ζε λεζηεία κέρξη απηή ηελ ψξα θαη ηελ έλαηε ψξα
πξνζεπρφκνπλ ζην ζπίηη κνπ θαη μάθλνπ, ζηάζεθε κπξνζηά κνπ έλαο άλδξαο, κε ιακπξά
ελδχκαηα θαη ιέεη: Κνξλήιηε, ε πξνζεπρή ζνπ εηζαθνχζηεθε θαη νη ειεεκνζχλεο ζνπ ήξζαλ
ζε ππφκλεζε κπξνζηά ζηνλ Θεφ ζηείιε, ινηπφλ, ζηελ Εφππε θαη πξνζθάιεζε ηνλ ίκσλα,
πνπ απνθαιείηαη Πέηξνο απηφο θηινμελείηαη ζην ζπίηη ηνχ ίκσλα, ηνπ βπξζνδέςε, θνληά
ζηε ζάιαζζα, ν νπνίνο φηαλ έξζεη ζα ζνπ κηιήζεη. Έζηεηια, ινηπφλ, ακέζσο ζε ζέλα θη εζχ
έθαλεο θαιά φηη ήξζεο. Σψξα, ινηπφλ, εκείο φινη παξαζηεθφκαζηε κπξνζηά ζηνλ Θεφ, γηα
λα αθνχζνπκε φια φζα πξνζηάρζεθαλ ζε ζέλα απφ ηνλ Θεφ. Σφηε, θαζψο ν Πέηξνο άλνημε
ην ζηφκα, είπε: Γλσξίδσ ζη' αιήζεηα φηη, ν Θεφο δελ είλαη πξνζσπνιήπηεο αιιά, ζε θάζε
έζλνο φπνηνο ηνλ θνβάηαη θαη εξγάδεηαη δηθαηνζχλε, είλαη ζ' απηφλ δεθηφο. Ο ιφγνο ηνπ

Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ
Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 86:3,4
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βιέεζέ κε, Κχξηε, επεηδή ζε ζέλα θξάδσ φιε ηελ εκέξα. Βχθξαλε ηελ ςπρή ηνχ
δνχινπ ζνπ, επεηδή, Κχξηε, ζε ζέλα πςψλσ ηελ ςπρή κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 9:12-17
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ε εκέξα άξρηζε λα ηειεηψλεη θαη θαζψο ηνλ πιεζίαζαλ νη δψδεθα ηνχ είπαλ:
Ώπφιπζε ην πιήζνο, γηα λα πάλε ζηηο γχξσ θσκνπφιεηο θαη ηα ρσξάθηα θαη λα βξνπλ
θαηαιχκαηα θαη λα βξνπλ ηξνθέο επεηδή, εδψ είκαζηε ζε εξεκηθφ ηφπν. Καη εθείλνο είπε ζ'
απηνχο: Αψζηε ηνπο εζείο λα θάλε. Καη εθείλνη είπαλ: Βκείο δελ έρνπκε πεξηζζφηεξα απφ
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πέληε ςσκηά θαη δχν ςάξηα, εθηφο αλ πάκε εκείο θαη αγνξάζνπκε ηξνθέο γηα νιφθιεξν
ηνχην ηνλ ιαφ. Βπεηδή, ήζαλ πεξίπνπ 5.000 άλδξεο. Καη είπε ζηνπο καζεηέο ηνπ: ΐάιηε ηνπο
λα θαζίζνπλ θαηά νκάδεο αλά 50.Καη έθαλαλ έηζη θαη έβαιαλ φινπο λα θαζίζνπλ. Καη
παίξλνληαο ηα πέληε ςσκηά θαη ηα δχν ςάξηα, θνίηαμε ςειά ζηνλ νπξαλφ θαη ηα επιφγεζε
θαη ηα έθνςε ζε θνκκάηηα θαη έδηλε ζηνπο καζεηέο λα ηα βάδνπλ κπξνζηά ζην πιήζνο. Καη
έθαγαλ θαη ρφξηαζαλ φινη θαη ζήθσζαλ εθείλν πνπ πεξίζζεςε απφ ηα θνκκάηηα, δψδεθα
θνθίληα.

ΖΜΔΡΑ ΣΡΗΣΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΔΜΠΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Αξηζκνί 10:35-36, 11:1-34
Καη φηαλ ε θηβσηφο ζεθσλφηαλ, ν Μσπζήο έιεγε: ήθσ, Κχξηε, θαη αο
δηαζθνξπηζηνχλ νη ερζξνί ζνπ, θαη αο θχγνπλ απφ κπξνζηά ζνπ εθείλνη πνπ ζε κηζνχλ. Καη
φηαλ αλαπαπφηαλ, έιεγε: Γχξλα, Κχξηε, ζηηο ρηιηάδεο ησλ κπξηάδσλ ηνχ Εζξαήι. Καη ν ιαφο
γφγγπδε πνλεξά ζηα απηηά ηνχ Κπξίνπ θαη ν Κχξηνο άθνπζε, θαη εμάθζεθε ε νξγή ηνπ θαη
αλάκεζά ηνπο άλαςε κηα θσηηά ηνχ Κπξίνπ, θαη θαηέθαγε ηελ άθξε ηνχ ζηξαηνπέδνπ. Καη ν
ιαφο βφεζε ζηνλ Μσπζή θαη ν Μσπζήο πξνζεπρήζεθε ζηνλ Κχξην, θαη ζηακάηεζε ε
θσηηά. Καη απνθιήζεθε ην φλνκα εθείλνπ ηνχ ηφπνπ Σαβεξά, επεηδή άλαςε αλάκεζά ηνπο
κηα θσηηά ηνχ Κπξίνπ. Καη ην ζχκκηθην πιήζνο, πνπ ήηαλ αλάκεζά ηνπο, επηζχκεζε κηα
επηζπκία θαη έθιαηγαλ πάιη θαη νη γηνη Εζξαήι, θαη είπαλ: Πνηνο ζα καο δψζεη θξέαο λα
θάκε; Θπκνχκαζηε ηα ςάξηα, πνπ ηξψγακε ζηελ Ώίγππην δσξεάλ, ηα αγγνχξηα, θαη ηα
πεπφληα, θαη ηα πξάζα, θαη ηα θξεκκχδηα, θαη ηα ζθφξδα ηψξα, φκσο, ε ςπρή καο είλαη
θαηάμεξε· δελ είλαη ζηα κάηηα καο ηίπνηε άιιν εθηφο απφ ηνχην ην κάλλα. Καη ην κάλλα
ήηαλ ζαλ ηνλ ζπφξν ηνχ θνξηάλδξνπ, θαη ην ρξψκα ηνπ ζαλ ην ρξψκα ηνχ βδέιιηνπ. Ο ιαφο
πεξηθεξφηαλ καδεχνληάο ην, θαη ην άιεζαλ ζε κχιν ή ην θνπάληδαλ ζε γνπδί, θαη ην έςελαλ
ζε ρχηξα, θαη έθαλαλ απ' απηφ ςσκηά ζηε ζηάρηε θαη ε γεχζε ηνπ ήηαλ ζαλ γεχζε ιαγάλαο
απφ ιάδη. Καη φηαλ θαηέβαηλε ε δξνζηά ζην ζηξαηφπεδν ηε λχρηα, έπεθηε θαη ην κάλλα
επάλσ ζ' απηή. Καη ν Μσπζήο άθνπζε ηνλ ιαφ λα θιαίεη ζηηο ζπγγέλεηέο ηνπο, ηνλ θάζε
έλαλ ζηε ζχξα ηήο ζθελήο ηνπ θαη ε νξγή ηνχ Κπξίνπ άλαςε ππεξβνιηθά θαη ηνχην θάλεθε
θαθφ θαη ζηνλ Μσπζή. Καη ν Μσπζήο είπε ζηνλ Κχξην: Γηαηί ηαιαηπψξεζεο ηνλ δνχιν ζνπ;
Καη γηαηί δελ βξήθα ράξε κπξνζηά ζνπ, ψζηε έβαιεο επάλσ κνπ ην θνξηίν νιφθιεξνπ
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απηνχ ηνπ ιανχ; Μήπσο εγψ ζπλέιαβα νιφθιεξνλ απηφ ηνλ ιαφ; Ή, εγψ ηνπο γέλλεζα, γηα
λα κνπ ιεο: Πάξ' ηνλ ζηνλ θφξθν ζνπ, φπσο ε ηξνθφο βαζηάεη ην βξέθνο πνπ ζειάδεη, ζηε
γε πνπ νξθίζηεθεο ζηνπο παηέξεο ηνπο; Ώπφ πνχ λα βξεζνχλ ζε κέλα θξέαηα γηα λα δψζσ
ζε νιφθιεξνλ απηφ ηνλ ιαφ; Βπεηδή, θιαίλε ζε κέλα, ιέγνληαο: Αψζε καο θξέαο λα θάκε
δελ κπνξψ εγψ κφλνο κνπ λα βαζηάμσ νιφθιεξνλ απηφ ηνλ ιαφ, επεηδή απηφ είλαη πνιχ
βαξχ γηα κέλα θαη αλ έηζη θάλεηο ζε κέλα, ζαλάησζέ κε ακέζσο, παξαθαιψ, αλ βξήθα ράξε
κπξνζηά ζνπ, γηα λα κε βιέπσ ηε δπζηπρία κνπ. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή:
πγθέληξσζέ κνπ 70 άλδξεο απφ ηνπο πξεζβχηεξνπο ηνπ Εζξαήι, πνπ γλσξίδεηο φηη είλαη
πξεζβχηεξνη ηνπ ιανχ, θαη άξρνληέο ηνπο θαη λα ηνπο θέξεηο ζηε ζθελή ηνπ καξηπξίνπ,
φπνπ ζα ζηαζνχλ καδί ζνπ. Καη ζα θαηέβσ, θαη ζα κηιήζσ εθεί καδί ζνπ· θαη ζα πάξσ απφ
ην πλεχκα πνπ είλαη επάλσ ζνπ, θαη ζα ην βάισ επάλσ ζ' απηνχο· θαη ζα βαζηάδνπλ καδί
ζνπ ην θνξηίν ηνπ ιανχ, γηα λα κε ην βαζηάδεηο εζχ κφλνο. Καη πεο ζηνλ ιαφ: Ώγηάζηε ηνλ
εαπηφ ζαο γηα ηελ απξηαλή εκέξα, θαη ζα θάηε θξέαο· επεηδή, θιάςαηε ζηα απηηά ηνχ
Κπξίνπ, ιέγνληαο: Πνηνο ζα καο δψζεη θξέαο λα θάκε; Βπεηδή, θαιά ήκαζηαλ ζηελ
Ώίγππην. Γη' απηφ, ν Κχξηνο ζα ζαο δψζεη θξέαο, θαη ζα θάηε δελ ζα θάηε κία εκέξα νχηε
δχν εκέξεο νχηε πέληε εκέξεο νχηε δέθα εκέξεο νχηε 20 εκέξεο νιφθιεξν ηνλ κήλα ζα
θάηε, κέρξηο φηνπ βγεη απφ ηα ξνπζνχληα ζαο, θαη ζα ην αεδηάζεηε, επεηδή απεηζήζαηε ζηνλ
Κχξην, πνπ είλαη αλάκεζά ζαο, θαη θιάςαηε κπξνζηά ηνπ, ιέγνληαο: Γηαηί λα
αλαρσξήζνπκε απφ ηελ Ώίγππην; Καη ν Μσπζήο είπε: 600.000 πεδνί είλαη ν ιαφο, αλάκεζα
ζηνπο νπνίνπο βξίζθνκαη εγψ· θη εζχ είπεο: Θα ηνπο δψζσ θξέαο γηα λα θάλε έλαλ
νιφθιεξν κήλα. Θα ζθαρηνχλ γη' απηνχο ηα θνπάδηα θαη νη αγέιεο, ψζηε λα ηνπο
επαξθέζνπλ; Ή, ζα καδεπηνχλ καδί φια ηα ςάξηα ηήο ζάιαζζαο γη' απηνχο, ψζηε λα ηνπο
επαξθέζνπλ; Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Μήπσο κίθξπλε ην ρέξη ηνχ Κπξίνπ; Σψξα ζα
δεηο αλ ν ιφγνο κνπ εθηειείηαη ή φρη. Καη ν Μσπζήο βγήθε, θαη είπε ζηνλ ιαφ ηα ιφγηα ηνχ
Κπξίνπ θαη ζπγθέληξσζε ηνπο 70 άλδξεο απφ ηνπο πξεζβχηεξνπο ηνπ ιανχ, θαη ηνπο έζηεζε
νιφγπξα ζηε ζθελή. Καη ν Κχξηνο θαηέβεθε κέζα ζε λεθέιε, θαη κίιεζε ζ' απηφλ, θαη πήξε
απφ ην πλεχκα, πνπ ήηαλ επάλσ ηνπ, θαη έβαιε επάλσ ζηνπο 70 άλδξεο, ηνπο πξεζβχηεξνπο
θαη αθνχ θάζεζε επάλσ ηνπο ην πλεχκα, πξνθήηεπζαλ, αιιά δελ εμαθνινχζεζαλ. Έκεηλαλ,
φκσο, δχν άλδξεο ζην ζηξαηφπεδν, ην φλνκα ηνπ ελφο ήηαλ Βιδάδ, θαη ην φλνκα ηνπ
δεχηεξνπ Μεδάδ· θαη ην πλεχκα θάζεζε επάλσ ηνπο θη απηνί ήζαλ απφ ηνπο
θαηαγξακκέλνπο, δελ βγήθαλ φκσο ζηε ζθελή θαη πξνθήηεπαλ κέζα ζην ζηξαηφπεδν. Καη
έηξεμε έλαο λένο, θαη ην αλήγγεηιε ζηνλ Μσπζή, ιέγνληαο: Ο Βιδάδ θαη ν Μεδάδ
πξνθεηεχνπλ ζην ζηξαηφπεδν. Καη ν Εεζνχο, ν γηνο ηνχ Ναπή, ν ππεξέηεο ηνχ Μσπζή, ν
εθιεθηφο ηνπ, απνθξίζεθε θαη είπε: Κχξηέ κνπ Μσπζή, εκπφδηζέ ηνπο. Καη ν Μσπζήο ηνχ
είπε: Γεινηππείο γηα κέλα; Βίζε νιφθιεξνο ν ιαφο ηνχ Κπξίνπ λα ήζαλ πξνθήηεο, θαη ν
Κχξηνο λα έβαδε επάλσ ηνπο ην πλεχκα ηνπ! Καη ν Μσπζήο αλαρψξεζε ζην ζηξαηφπεδν,
απηφο θαη νη πξεζβχηεξνη ηνπ Εζξαήι. Καη βγήθε έλαο άλεκνο απφ ηνλ Κχξην, θαη έθεξε
νξηχθηα απφ ηε ζάιαζζα, θαη ηα έξξημε θνληά ζην ζηξαηφπεδν, ζε απφζηαζε κέρξη κηαο
εκέξαο δξφκν απφ ην έλα κέξνο, θαη κέρξη κηαο εκέξαο δξφκν απφ ην άιιν, νιφγπξα ζην
ζηξαηφπεδν· θαη ήζαλ ζηνηβαγκέλα κέρξη δχν πήρεο επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Κη αθνχ
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ν ιαφο ζεθψζεθε, νιφθιεξε εθείλε ηελ εκέξα, θαη νιφθιεξε ηε λχρηα, θαη νιφθιεξε ηελ
επφκελε εκέξα, κάδεςαλ ηα νξηχθηα· εθείλνο πνπ κάδεςε ην ιηγφηεξν, κάδεςε δέθα ρνκφξ
θαη ηα μάπισλαλ νιφγπξα ζην ζηξαηφπεδν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Κη ελψ ην θξέαο ήηαλ αθφκα
ζηα δφληηα ηνπο, πξηλ καζεζεί, εμάθζεθε ε νξγή ηνχ Κπξίνπ ελαληίνλ ηνπ ιανχ· θαη ν
Κχξηνο πάηαμε ηνλ ιαφ κε κηα ππεξβνιηθά κεγάιε πιεγή. Καη απνθάιεζε ην φλνκα εθείλνπ
ηνπ ηφπνπ Κηβξψζ-αηηααβά, επεηδή, εθεί ζάθηεθε ν ιαφο, ν επηζπκεηήο. Καη ν ιαφο
αλαρψξεζε απφ ηελ Κηβξψζ-αηηααβά πξνο ηελ Ώζεξψζ, θαη έκεηλε ζηελ Ώζεξψζ. Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Παξνηκίεο 3:19-35, 4:1-9
Με ηε ζνθία ν Κχξηνο ζεκειίσζε ηε γε κε ζχλεζε ζηεξέσζε ηνπο νπξαλνχο. Με ηε
γλψζε ηνπ αλνίρζεθαλ νη άβπζζνη θαη ηα ζχλλεθα ζηαιάδνπλ δξφζν. Γηε κνπ, απηά αο κε
απνκαθξπλζνχλ απφ ηα κάηηα ζνπ θχιαγε νξζή βνχιεζε θαη θξφλεζε θαη ζα είλαη δσή
ζηελ ςπρή ζνπ θαη ράξε ζηνλ ηξάρειφ ζνπ. Σφηε ζα πεξπαηάο ηνλ δξφκν ζνπ κε ζηγνπξηά
θαη ην πφδη ζνπ δελ ζα ζθνληάςεη. ηαλ πιαγηάδεηο, δελ ζα ηξνκάδεηο κάιηζηα, ζα
πιαγηάδεηο θαη ν χπλνο ζνπ ζα είλαη γιπθφο. Ώπφ μαθληθφ θφβν δελ ζα ηξνκάμεηο νχηε απφ
ηνλ φιεζξν ησλ αζεβψλ, φηαλ έξζεη επάλσ ηνπο επεηδή, ν Κχξηνο ζα είλαη ε ειπίδα ζνπ θαη
ζα θπιάμεη ην πφδη ζνπ απφ ην λα πηαζηεί. Με αξλεζείο ην θαιφ ζ' εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο
πξέπεη, φηαλ είλαη ζην ρέξη ζνπ λα ην θάλεηο. Με πεηο ζηνλ πιεζίνλ ζνπ: Πήγαηλε θαη
μαλαγχξηζε θαη αχξην ζα ζνπ δψζσ ελψ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην έρεηο. Με κεραλεχεζαη
θαθφ ελαληίνλ ηνχ πιεζίνλ ζνπ, ελψ θαηνηθεί κε εκπηζηνζχλε καδί ζνπ. Με κάρεζαη
θάπνηνλ ρσξίο αηηία, αλ δελ ζνπ έθαλε θαθφ. Με δειεχεηο ηνλ βίαην άλζξσπν θαη κε
δηαιέμεηο θαλέλαλ απφ ηνπο δξφκνπο ηνπ επεηδή, ν Κχξηνο αεδηάδεη ηνλ δηεζηξακκέλν ην δε
δηθφ ηνπ απφξξεην θαλεξψλεηαη ζηνπο δηθαίνπο. Καηάξα ηνχ Κπξίνπ βξίζθεηαη ζην ζπίηη
ηνχ αζεβή επινγεί, φκσο, ην ζπίηη ησλ δηθαίσλ. ΐέβαηα, απηφο αληηηάζζεηαη ζηνπο
ππεξήθαλνπο ζηνπο ηαπεηλνχο, φκσο, δίλεη ράξε. Οη ζνθνί ζα θιεξνλνκήζνπλ δφμα, ην
χςνο ησλ αθξφλσλ, φκσο, ζα είλαη ε αηηκία. Παηδηά, αθνχζηε ηελ παηξηθή παηδεία θαη
πξνζέρεηε λα κάζεηε ζχλεζε. Βπεηδή, ζαο δίλσ θαιή δηδαζθαιία κε εγθαηαιείπεηε ηνλ λφκν
κνπ. γηα ηνλ ιφγν φηη θαη εγψ ζηάζεθα γηνο ηνχ παηέξα κνπ αγαπεηφο θαη κνλνγελήο
κπξνζηά ζηε κεηέξα κνπ θαη κε δίδαζθε θαη κνπ έιεγε: Ώο θξαηάεη ε θαξδηά ζνπ ηα ιφγηα
κνπ θχιαγε ηηο εληνιέο κνπ θαη ζα δήζεηο. Ώπφθηεζε ζνθία, απφθηεζε ζχλεζε κε ηε
ιεζκνλήζεηο νχηε λα μεθιίλεηο απφ ηα ιφγηα ηνχ ζηφκαηφο κνπ κε ηελ εγθαηαιείπεηο θαη ζα
ζε θπιάηηεη νιφγπξα, αγάπα ηελ θαη ζα ζε δηαηεξεί. Δ ζνθία είλαη ην πξψηηζην, απφθηεζε
ζνθία θαη πεξηζζφηεξν απφ θάζε απφθηεζή ζνπ, απφθηεζε ζχλεζε. Ώλάιαβέ ηελ θαη ζα ζε
πςψζεη ζα ζε δνμάζεη, φηαλ ηελ αγθαιηάζεηο. ηεθάλη απφ ράξεο ζα βάιεη επάλσ ζην
θεθάιη ζνπ, ζα ζνπ δψζεη δηάδεκα δφμαο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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Ζζαΐαο 40:1-8
Παξεγνξείηε, παξεγνξείηε ηνλ ιαφ κνπ, ιέεη ν Θεφο ζαο. Μηιήζηε παξεγνξεηηθά
πξνο ηελ Εεξνπζαιήκ θαη θσλάμηε πξνο απηήλ φηη, ν θαηξφο ηήο ηαπείλσζήο ηεο
νινθιεξψζεθε, φηη ε αλνκία ηεο ζπγρσξήζεθε επεηδή, πήξε απφ ην ρέξη ηνχ Κπξίνπ
δηπιάζην γηα φιεο ηηο ακαξηίεο ηεο. Μηα θσλή θάπνηνπ πνπ βνά κέζα ζηελ έξεκν:
Βηνηκάζηε ηνλ δξφκν ηνχ Κπξίνπ θάληε ίζηα ηα κνλνπάηηα ηνχ Θενχ καο ζηελ έξεκν. Κάζε
θάξαγγα ζα πςσζεί θαη θάζε βνπλφ θαη ιφθνο ζα ηαπεηλσζεί θαη ηα ζηξεβιά ζα γίλνπλ ίζηα
θαη νη ηξαρείο ηφπνη, νκαινί θαη ε δφμα ηνχ Κπξίνπ ζα θαλεξσζεί θαη θάζε ζάξθα
ηαπηφρξνλα ζα δεη επεηδή, ην ζηφκα ηνχ Κπξίνπ κίιεζε. Μηα θσλή, πνπ ιέεη: Φψλαμε θαη
είπε: Ση λα θσλάμσ; Κάζε ζάξθα είλαη ρνξηάξη θαη θάζε δφμα ηεο ζαλ άλζνο ηνχ ρσξαθηνχ.
Σν ρνξηάξη μεξάζεθε, ην άλζνο καξάζεθε επεηδή, έπλεπζε επάλσ ηνπ ην πλεχκα ηνχ Κπξίνπ
ρνξηάξη ζη' αιήζεηα είλαη ν ιαφο. Σν ρνξηάξη μεξάζεθε, ην άλζνο καξάζεθε ν ιφγνο, φκσο,
ηνπ Θενχ καο κέλεη ζηνλ αηψλα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ θεθ 25, θεθ 26
Καη ν ΐηιδάδ ν απρίηεο απάληεζε θαη είπε: Βμνπζία θαη θφβνο είλαη καδί ηνπ
εθηειεί εηξήλε ζηα χςε ηνπ. Τπάξρεη αξηζκφο ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ; Κη επάλσ ζε πνηνλ
δελ αλαηέιιεη ην θσο ηνπ; Πψο, ινηπφλ, κπνξεί ν άλζξσπνο λα δηθαησζεί κπξνζηά ζηνλ
Θεφ; Ή, πψο κπνξεί λα είλαη θαζαξφο απηφο πνπ γελλήζεθε απφ γπλαίθα; Αεο θη απηφ ην
θεγγάξη δελ είλαη ιακπξφ θαη ηα αζηέξηα δελ είλαη θαζαξά κπξνζηά ηνπ. Πφζν ιηγφηεξν ν
άλζξσπνο, ε ζαπίια; Καη ν γηνο ηνχ αλζξψπνπ, ην ζθνπιήθη; Καη ν Εψβ απάληεζε θαη
είπε:Πφζν βνήζεζεο ηνλ αδχλαην! Έζσζεο ηνλ αλίζρπξν βξαρίνλα! Πφζν ζπκβνχιεπζεο
ηνλ άζνθν! Καη έδεημεο θαζφια ηέιεηα ζχλεζε! ε πνηνλ αλήγγεηιεο ηα ιφγηα; Καη ηίλνο ε
πλνή βγήθε απφ ζέλα; Οη λεθξνί ηνλ ηξέκνπλ θάησ απφ ηα λεξά θη απηνί πνπ ζπγθαηνηθνχλ
καδί ηνπο. Ο άδεο είλαη γπκλφο κπξνζηά ηνπ θαη ε απψιεηα δελ έρεη ζθέπαζκα. Ώπιψλεη ηνλ
βνξηά επάλσ ζην θελφ, θξεκάεη ηε γε επάλσ ζην κεδέλ. Αεζκεχεη ηα λεξά ζηα ζχλλεθά ηνπ
θαη ην ζχλλεθν δελ ζρίδεηαη απφ θάησ ηνπο. θεπάδεη ην πξφζσπν ηνπ ζξφλνπ ηνπ απιψλεη
ην ζχλλεθφ ηνπ επάλσ ηνπ. Πεξηθχθισζε ηα λεξά κε φξηα, κέρξη ηε ζπληέιεηα ηνπ θσηφο
θαη ηνπ ζθνηαδηνχ. Οη ζηχινη ηνχ νπξαλνχ ηξέκνπλ θαη απφ ηελ επηηίκεζή ηνπ εμίζηαληαη.
Σαξάδεη ηε ζάιαζζα κε ηε δχλακή ηνπ θαη κε ηε ζχλεζή ηνπ θαηαδακάδεη ηελ ππεξεθάλεηά
ηεο. Με ην πλεχκα ηνπ θφζκεζε ηνπο νπξαλνχο, ην ρέξη ηνπ ζρεκάηηζε ην ζπζηξεθφκελν
Φίδη. Να, απηά είλαη ηα θξάζπεδα ησλ δξφκσλ ηνπ αιιά, πφζν πνιχ ιίγν αθνχκε γη' απηφλ;
Καη ηε βξνληή ηήο δχλακήο ηνπ πνηνο κπνξεί λα ηελ ελλνήζεη; Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
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ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 86:5,6
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή εζχ, Κχξηε, είζαη αγαζφο θαη εχζπιαρλνο θαη πνιπέιενο ζε φινπο εθείλνπο
πνπ ζε επηθαινχληαη. Αψζε αθξφαζε, Κχξηε, ζηελ πξνζεπρή κνπ θαη πξφζεμε ζηε θσλή ησλ
δεήζεψλ κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 9:14-24
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη φηαλ ήξζε ζηνπο καζεηέο ηνπ, είδε γχξσ ηνπο έλα κεγάιν πιήζνο θαη
γξακκαηείο λα θάλνπλ ζπδεηήζεηο καδί ηνπο. Κη ακέζσο, νιφθιεξν ην πιήζνο, κφιηο ηνλ
είδε, έκεηλε έθζακβν θαη ηξέρνληαο θνληά ηνπ ηνλ ραηξεηνχζαλ. Καη ξψηεζε ηνπο
γξακκαηείο: Ση ζπδεηάηε καδί ηνπο; Καη απαληψληαο έλαο απφ ην πιήζνο, είπε: Αάζθαιε,
έθεξα ζε ζέλα ηνλ γην κνπ, πνπ έρεη πλεχκα άιαιν θαη φπνπ ηνλ πηάζεη, ηνλ ζπαξάδεη θαη
αθξίδεη θαη ηξίδεη ηα δφληηα ηνπ θαη κέλεη μεξφο θαη είπα ζηνπο καζεηέο ζνπ λα ην βγάινπλ,
αιιά δελ κπφξεζαλ. Κη εθείλνο απαληψληαο ζ' απηφλ, ιέεη: Χ, γελεά άπηζηε, κέρξη πφηε ζα
είκαη καδί ζαο; Μέρξη πφηε ζα ζαο ππνκέλσ; Φέξηε ηνλ ζε κέλα. Καη ηνλ έθεξαλ ζ' απηφλ
θαη θαζψο ηνλ είδε, ην πλεχκα ακέζσο ηνλ ζπάξαμε θαη πέθηνληαο επάλσ ζηε γε, θπιηφηαλ
αθξίδνληαο. Καη ξψηεζε ηνλ παηέξα ηνπ: Πφζνο θαηξφο είλαη αθ' φηνπ ηνχ ζπλέβεθε απηφ;
Καη εθείλνο είπε: Ώπφ παηδί. Καη πνιιέο θνξέο ηνλ έξξημε θαη ζε θσηηά θαη ζηα λεξά, γηα λα
ηνλ εμνινζξεχζεη αιιά, αλ κπνξείο θάηη, βνήζεζέ καο, δείρλνληαο ζπιάρλα επάλσ καο. Καη
ν Εεζνχο είπε ζ' απηφλ, ην: Ώλ κπνξείο λα πηζηέςεηο, φια είλαη δπλαηά ζ' απηφλ πνπ πηζηεχεη.
Κη ακέζσο ν παηέξαο ηνχ παηδηνχ, θξάδνληαο κε δάθξπα, έιεγε: Πηζηεχσ, Κχξηε βνήζα κε
ζηελ απηζηία κνπ.
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ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Φηιηππήζηνπο 2:22-26
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Φηιηππήζηνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Καη γλσξίδεηε ηε δνθηκαζία ηνπ, φηη δνχιεςε καδί κνπ ζην επαγγέιην ζαλ παηδί καδί
κε ηνλ παηέξα. Ώπηφλ, ινηπφλ, ειπίδσ λα ηνλ ζηείισ ακέζσο, θαζψο ζα δσ ην ηέινο ησλ
ππνζέζεψλ κνπ. Έρσ κάιηζηα ηελ πεπνίζεζε ζηνλ Κχξην φηη θαη εγψ ζα έξζσ γξήγνξα.
ηνράζηεθα, φκσο, αλαγθαίν λα ζηείισ ζε ζαο ηνλ Βπαθξφδηην, ηνλ αδειθφ θαη ζπλεξγφ
θαη ζπζηξαηηψηε κνπ, ζηαικέλνλ δε απφ ζαο θαη ν νπνίνο ππεξέηεζε ζηελ αλάγθε κνπ.
Βπεηδή, ζαο επηπνζνχζε φινπο ζαο θαη ιππφηαλ, επεηδή αθνχζαηε φηη αζζέλεζε. Δ ράξε

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

Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη
επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη
αηψληα ακήλ.
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Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 24:10-23
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Σφηε, αθνχ ν εγεκφλαο έλεπζε ζ' απηφλ λα κηιήζεη, ν Παχινο απνθξίζεθε: Βπεηδή
ζε γλσξίδσ φηη απφ πνιιά ρξφληα είζαη θξηηήο ζε ηνχην ην έζλνο, απνινγνχκαη γηα ηνλ
εαπηφ κνπ κε πεξηζζφηεξε επραξίζηεζε δεδνκέλνπ φηη, κπνξείο λα πιεξνθνξεζείο πσο δελ
είλαη πεξηζζφηεξεο απφ δψδεθα εκέξεο, αθφηνπ εγψ αλέβεθα γηα λα πξνζθπλήζσ ζηελ
Εεξνπζαιήκ. Καη νχηε κέζα ζην ηεξφ κε βξήθαλ λα ζπδεηψ κε θάπνηνλ ή λα νριαγσγψ νχηε
θαη κέζα ζηηο ζπλαγσγέο νχηε θαη κέζα ζηελ πφιε νχηε κπνξνχλ λα θέξνπλ απνδείμεηο γηα
φζα ηψξα κε θαηεγνξνχλ. Οκνινγψ, κάιηζηα, ηνχην ζε ζέλα, φηη ζχκθσλα κε ηνλ δξφκν
πνπ απηνί ιέλε αίξεζε, έηζη ιαηξεχσ ηνλ Θεφ ησλ παηέξσλ κνπ, πηζηεχνληαο ζε φια ηα
γξακκέλα κέζα ζηνλ λφκν θαη ζηνπο πξνθήηεο έρνληαο ειπίδα ζηνλ Θεφ, ηελ νπνία θη απηνί
νη ίδηνη πξνζκέλνπλ, φηη πξφθεηηαη λα γίλεη αλάζηαζε ησλ λεθξψλ θαη δηθαίσλ θαη αδίθσλ
Μάιηζηα, θξνληίδσ θαηά ηνχην, ζην λα έρσ πάληνηε άπηαηζηε ζπλείδεζε πξνο ηνλ Θεφ θαη
πξνο ηνπο αλζξψπνπο. Όζηεξα δε απφ πνιιά ρξφληα ήξζα λα θάλσ ζην έζλνο κνπ
ειεεκνζχλεο θαη πξνζθνξέο. Ώλάκεζα δε ζε ηνχηνπο, κεξηθνί Ενπδαίνη απφ ηελ Ώζία κε
βξήθαλ εμαγληζκέλνλ κέζα ζην ηεξφ, φρη κε φριν νχηε κε ζφξπβν νη νπνίνη έπξεπε λα
παξαζηαζνχλ κπξνζηά ζνπ θαη λα κε θαηεγνξήζνπλ, αλ είραλ θάηη ελαληίνλ κνπ. Ή, απηνί
νη ίδηνη, αο πνπλ, αλ βξήθαλ ζε κέλα θάπνην αδίθεκα, φηαλ παξαζηάζεθα κπξνζηά ζην
ζπλέδξην εθηφο αλ είλαη γη' απηή ηε κία θσλή, πνπ θψλαμα, θαζψο ζηεθφκνπλ αλάκεζά ηνπο,
φηη: Γηα αλάζηαζε λεθξψλ εγψ θξίλνκαη ζήκεξα απφ ζαο. ηαλ ν Φήιηθαο ηα άθνπζε απηά
αλέβαιε ηελ θξίζε ηνπο, επεηδή ήμεξε κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ηα ζρεηηδφκελα κ' απηφ ηνλ
Αξφκν θαη είπε: ηαλ έξζεη ν ρηιίαξρνο Λπζίαο, ζα απνθαζίζσ γηα ηε δηαθνξά ζαο. Καη
δηέηαμε ηνλ εθαηφληαξρν λα θπιάζζεηαη ν Παχινο θαη λα έρεη άλεζε θαη λα κε εκπνδίδνπλ
θαλέλαλ απφ ηνπο νηθείνπο ηνπ λα ηνλ ππεξεηεί ή λα έξρεηαη ζ' απηφλ. Ο ιφγνο ηνπ

Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ
Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 86:17
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
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θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κάλε ζε κέλα θάπνην ζεκείν πξνο αγαζφ, γηα λα δνπλ απηνί πνπ κε κηζνχλ θαη λα
ληξνπηαζηνχλ.

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

ΖΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΖ ΑΠΟ ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
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ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Έμνδνο 8:20-32 , 9:1-35
Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: ήθσ λσξίο ην πξσί θαη ζηάζνπ κπξνζηά ζηνλ
Φαξαψ λα, βγαίλεη πξνο ην λεξφ θαη πεο ηνπ: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο εμαπφζηεηιε ηνλ ιαφ κνπ
γηα λα κε ιαηξεχζεη επεηδή, αλ δελ εμαπνζηείιεηο ηνλ ιαφ κνπ, πξφζεμε, ζα ζηείισ
θπλφκπγα, επάλσ ζνπ θη επάλσ ζηνπο ππεξέηεο ζνπ, θη επάλσ ζηνλ ιαφ ζνπ, θη επάλσ ζηα
ζπίηηα ζνπ θαη ηα ζπίηηα ησλ Ώηγππηίσλ, αθφκα θαη ε γε επάλσ ζηελ νπνία θαηνηθνχλ, ζα
γεκίζνπλ απφ θπλφκπγα φκσο, εθείλε ηελ εκέξα ζα εμαηξέζσ ηε γε Γεζέλ, ζηελ νπνία
θαηνηθεί ν ιαφο κνπ, ψζηε λα κε ππάξρεη εθεί θαζφινπ θπλφκπγα γηα λα γλσξίζεηο φηη εγψ
είκαη ν Κχξηνο ζην κέζνλ ηήο γεο θαη ζα βάισ δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ ιαφ κνπ θαη ηνλ ιαφ
ζνπ αχξην ζα γίλεη απηφ ην ζεκείν. Καη ν Κχξηνο έθαλε έηζη θαη πιήζνο θπλφκπγαο ήξζε ζην
παιάηη ηνχ Φαξαψ θαη ζηα ζπίηηα ησλ ππεξεηψλ ηνπ θαη ζε νιφθιεξε ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ ε
γε δηαθζάξεθε απφ ην πιήζνο ηεο θπλφκπγαο. Καη ν Φαξαψ θάιεζε ηνλ Μσπζή θαη ηνλ
Ώαξψλ θαη είπε: Πεγαίλεηε, θάληε ζπζία ζηνλ Θεφ ζαο ζ' απηή ηε γε. Καη ν Μσπζήο είπε:
Αελ είλαη πξέπνλ λα θάλνπκε έηζη επεηδή, εκείο ζπζηάδνπκε ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ καο ζπζίεο,
πνπ νη Ώηγχπηηνη βδειχζζνληαη λα, αλ εκείο ζπζηάζνπκε ζπζίεο, πνπ βδειχζζνληαη νη
Ώηγχπηηνη, κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο, δελ ζα καο ιηζνβνιήζνπλ; Θα πάκε δξφκν ηξηψλ
εκεξψλ ζηελ έξεκν θαη ζα ζπζηάζνπκε ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ καο, θαζψο καο είπε. Σφηε, ν
Φαξαψ είπε: Βγψ ζα ζαο εμαπνζηείισ, γηα λα ζπζηάζεηε ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζαο ζηελ
έξεκν κφλνλ κε πάηε πνιχ καθξηά παξαθαιέζηε θαη γηα κέλα. Καη ν Μσπζήο είπε: Αεο, εγψ
βγαίλσ απφ ζέλα θαη ζα παξαθαιέζσ ηνλ Κχξην, ψζηε ε θπλφκπγα λα ζεθσζεί αχξην, απφ
ηνλ Φαξαψ, απφ ηνπο ππεξέηεο ηνπ θαη απφ ηνλ ιαφ ηνπ αιιά, αο κε εμαθνινπζεί ν Φαξαψ
λα καο απαηά, ρσξίο λα εμαπνζηέιιεη ηνλ ιαφ γηα λα ζπζηάζεη ζηνλ Κχξην. Σφηε, ν Μσπζήο
βγήθε απφ ηνλ Φαξαψ θαη παξαθάιεζε ηνλ Κχξην. Καη ν Κχξηνο έθαλε ζχκθσλα κε ηνλ
ιφγν ηνχ Μσπζή θαη ζήθσζε ηελ θπλφκπγα απφ ηνλ Φαξαψ, απφ ηνπο ππεξέηεο ηνπ θαη απφ
ηνλ ιαφ ηνπ δελ έκεηλε νχηε κία. Βληνχηνηο, ν Φαξαψ ζθιήξπλε θη απηή ηε θνξά ηελ θαξδηά
ηνπ θαη δελ εμαπέζηεηιε ηνλ ιαφ. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Πήγαηλε ζηνλ Φαξαψ θαη
πεο ηνπ: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν Θεφο ησλ Ββξαίσλ εμαπφζηεηιε ηνλ ιαφ κνπ, γηα λα κε
ιαηξεχζεη επεηδή, αλ δελ ζέιεηο λα ηνλ εμαπνζηείιεηο θαη αλ ηνπο θξαηάο αθφκα, πξφζεμε,
ην ρέξη ηνχ Κπξίνπ ζα είλαη επάλσ ζηα θηήλε ζνπ, πνπ είλαη ζην ρσξάθη, επάλσ ζηα άινγά
ζνπ, επάλσ ζηα γατδνχξηα, επάλσ ζηηο θακήιεο, επάλσ ζηα βφδηα θη επάλσ ζηα πξφβαηα
έλα ζαλαηηθφ ππεξβνιηθά βαξχ θαη ν Κχξηνο ζα θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηα θηήλε ηνχ
Εζξαήι θαη ζηα θηήλε ησλ Ώηγππηίσλ θαη απφ φια φζα αλήθνπλ ζηνπο γηνπο Εζξαήι δελ ζα
ςνθήζεη νχηε έλα. Καη ν Κχξηνο δηφξηζε θαηξφ, ιέγνληαο: Ώχξην ν Κχξηνο ζα θάλεη απηφ ην
πξάγκα ζηε γε. Καη ν Κχξηνο έθαλε ην πξάγκα απηφ ηελ επνκέλε θαη ςφθεζαλ φια ηα
θηήλε ησλ Ώηγππηίσλ απφ δε ηα θηήλε ησλ γησλ Εζξαήι δελ ςφθεζε νχηε έλα. Καη ν Φαξαψ
έζηεηιε λα δνπλ θαη λα, απφ ηα θηήλε ηνχ Εζξαήι δελ ςφθεζε νχηε έλα φκσο, ε θαξδηά ηνπ
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Φαξαψ ζθιεξχλζεθε θαη δελ εμαπέζηεηιε ηνλ ιαφ. Σφηε, ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή θαη
ζηνλ Ώαξψλ: Γεκίζηε ηα ρέξηα ζαο κε ζηάρηε απφ θακίλη θαη αο ηε ζθνξπίζεη ν Μσπζήο
πξνο ηνλ νπξαλφ κπξνζηά ζηνλ Φαξαψ θαη ζα γίλεη ιεπηή ζθφλε επάλσ ζε νιφθιεξε ηε γε
ηήο Ώηγχπηνπ θαη ζα γίλεη επάλσ ζηνπο αλζξψπνπο θη επάλσ ζηα θηήλε, θάςηκν πνπ ζα
επηθέξεη ειθψδε εμαλζήκαηα, ζε νιφθιεξε ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ. Πήξαλ, ινηπφλ, ηε ζηάρηε
απφ έλα θακίλη θαη ζηάζεθαλ κπξνζηά ζηνλ Φαξαψ θαη ν Μσπζήο ηε ζθφξπηζε πξνο ηνλ
νπξαλφ θαη έγηλε θάςηκν πνπ επέθεξε ειθψδε εμαλζήκαηα επάλσ ζηνπο αλζξψπνπο θη
επάλσ ζηα θηήλε θαη δελ κπνξνχζαλ νη κάγνη λα ζηαζνχλ κπξνζηά ζηνλ Μσπζή, εμαηηίαο
ηνπ θαςίκαηνο επεηδή, ην θάςηκν ήηαλ επάλσ ζηνπο κάγνπο, θη επάλσ ζε φινπο ηνπο
Ώηγππηίνπο. Καη ν Κχξηνο ζθιήξπλε ηελ θαξδηά ηνπ Φαξαψ θαη δελ ηνπο εηζάθνπζε, φπσο ν
Κχξηνο είρε κηιήζεη ζηνλ Μσπζή. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: ήθσ ην πξσί ελσξίο
θαη λα παξαζηαζείο κπξνζηά ζηνλ Φαξαψ θαη λα ηνπ πεηο: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν Θεφο ησλ
Ββξαίσλ λα εμαπνζηείιεηο ηνλ ιαφ κνπ, γηα λα κε ιαηξεχζεη επεηδή, απηή ηε θνξά, εγψ
ζηέιλσ φιεο κνπ ηηο πιεγέο επάλσ ζηελ θαξδηά ζνπ θαη ζηνπο ππεξέηεο ζνπ θη επάλσ ζηνλ
ιαφ ζνπ γηα λα γλσξίζεηο φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο φκνηνο κε κέλα ζε νιφθιεξε ηε γε
επεηδή, ηψξα, ζα εθηείλσ ην ρέξη κνπ θαη ζα ρηππήζσ εζέλα θαη ηνλ ιαφ ζνπ κε ζαλαηηθφ
θαη ζα ραζείο απφ ηε γε επεηδή, γη' απηφ βέβαηα ζε δηαηήξεζα, γηα λα δείμσ ζε ζέλα ηε
δχλακή κνπ θαη λα θεξπρζεί ην φλνκά κνπ ζε νιφθιεξε ηε γε. Τςψλεηο αθφκα ηνλ εαπηφ
ζνπ ελάληηα ζηνλ ιαφ κνπ, ψζηε λα κε ηνλ εμαπνζηείιεηο; Αεο, αχξην, γχξσ ζ' απηή ηελ
ψξα, ζα βξέμσ ραιάδη, ππεξβνιηθά βαξχ, πνπ πνηέ δελ έρεη γίλεη ζηε γε ηεο Ώηγχπηνπ, απφ
ηελ εκέξα πνπ ζεκειηψζεθε κέρξη ζήκεξα ηψξα, ινηπφλ, απφζηεηιε λα ζπλάμεηο ηα θηήλε
ζνπ θαη φια φζα έρεηο ζηα ρσξάθηα επεηδή, θάζε άλζξσπνο θαη δψν, πνπ ζα βξεζεί ζηα
ρσξάθηα θαη δελ θεξζεί ζε ζπίηη θαη θαηέβεη επάλσ ηνπο ην ραιάδη, ζα ςνθήζνπλ. πνηνο
απφ ηνπο ππεξέηεο ηνχ Φαξαψ θνβήζεθε ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ, ζχλαμε γξήγνξα ζηα ζπίηηα
ηνχο δνχινπο ηνπ θαη ηα θηήλε ηνπ φπνηνο, φκσο, δελ πξφζεμε ζηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ, άθεζε
ηνπο δνχινπο ηνπ θαη ηα θηήλε ηνπ ζηα ρσξάθηα. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Έθηεηλε
ην ρέξη ζνπ πξνο ηνλ νπξαλφ θαη ζα γίλεη ραιάδη ζε νιφθιεξε ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, επάλσ ζε
αλζξψπνπο θη επάλσ ζε θηήλε θη επάλσ ζε θάζε ρνξηάξη ηνπ ρσξαθηνχ ζηε γε ηήο
Ώηγχπηνπ. Καη ν Μσπζήο εμέηεηλε ηε ξάβδν ηνπ πξνο ηνλ νπξαλφ θαη ν Κχξηνο έζηεηιε
βξνληέο θαη ραιάδη θαη ε θσηηά δηέηξερε επάλσ ζηε γε θαη ν Κχξηνο έβξεμε ραιάδη επάλσ
ζηε γε ηήο Ώηγχπηνπ. Καη ήηαλ ραιάδη θαη θσηηά, κε θιφγεο κέζα ζην ραιάδη, έλα ραιάδη
βαξχ, πνπ πνηέ δελ είρε γίλεη επάλσ ζε νιφθιεξε ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, απφ ηφηε πνπ έγηλε
έζλνο. Καη ην ραιάδη ρηχπεζε ζε νιφθιεξε ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, θάζε ηη πνπ ππήξρε ζηα
ρσξάθηα, απφ άλζξσπν κέρξη θηήλνο θαη φιν ην ρνξηάξη ηνχ ρσξαθηνχ ην ρηχπεζε ην
ραιάδη θαη φια ηα δέληξα ηνχ ρσξαθηνχ ηα έζπαζε. Μφλνλ ζηε γε Γεζέλ, φπνπ ήζαλ νη γηνη
Εζξαήι, δελ έγηλε ραιάδη. Σφηε, ν Φαξαψ, ζηέιλνληαο θάιεζε ηνλ Μσπζή θαη ηνλ Ώαξψλ
θαη ηνπο είπε: Ώπηή ηε θνξά ακάξηεζα ν Κχξηνο είλαη δίθαηνο θη εγψ θαη ν ιαφο κνπ
είκαζηε αζεβείο παξαθαιέζηε ηνλ Κχξην, ψζηε λα ζηακαηήζνπλ απφ ην λα γίλνληαη βξνληέο
Θενχ θαη ραιάδη θη εγψ ζα ζαο εμαπνζηείισ θαη δελ ζα κείλεηε πιένλ. Καη ν Μσπζήο ηνχ
είπε: Καζψο ζα βγσ απφ ηελ πφιε, ζα ζεθψζσ ηα ρέξηα κνπ ζηνλ Κχξην νη βξνληέο ζα
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ζηακαηήζνπλ θαη ην ραιάδη δελ ζα ππάξρεη πιένλ γηα λα γλσξίζεηο φηη ηνπ Κπξίνπ είλαη ε γε
φκσο, εζχ θαη νη ππεξέηεο ζνπ, μέξσ φηη αθφκα δελ ζα θνβεζείηε απφ ην πξφζσπν ηνπ
Κπξίνπ ηνχ Θενχ. Καη ρηππήζεθαλ ην ιηλάξη θαη ην θξηζάξη επεηδή, ην θξηζάξη ήηαλ
ζηαρπσκέλν θαη ην ιηλάξη θαιακσκέλν ην ζηηάξη, φκσο θαη ε βξίδα δελ ρηππήζεθαλ, επεηδή
ήζαλ φςηκα. Καη ν Μσπζήο βγήθε απφ ηνλ Φαξαψ, έμσ απφ ηελ πφιε θαη άπισζε ηα ρέξηα
ηνπ πξνο ηνλ Κχξην θαη νη βξνληέο θαη ην ραιάδη ζηακάηεζαλ θαη δελ έζηαμε πιένλ βξνρή
επάλσ ζηε γε. Καη φηαλ ν Φαξαψ είδε φηη ζηακάηεζαλ ε βξνρή θαη ην ραιάδη θαη νη
βξνληέο, εμαθνινχζεζε λα ακαξηάλεη θαη ζθιήξπλε ηελ θαξδηά ηνπ, απηφο θαη νη ππεξέηεο
ηνπ. Καη ε θαξδηά ηνχ Φαξαψ ζθιεξχλζεθε θαη δελ εμαπέζηεηιε ηνπο γηνπο Εζξαήι, φπσο ν
Κχξηνο είρε κηιήζεη δηακέζνπ ηνπ Μσπζή. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 41:4-14
Πνηνο ελέξγεζε θαη ην έθαλε, θαιψληαο ηηο γελεέο εμαξρήο; Βγψ ν Κχξηνο, ν πξψηνο
θη απηφο πνπ είκαη κε ηνπο έζραηνπο εγψ, ν ίδηνο. Σα λεζηά είδαλ θαη θνβήζεθαλ ηα πέξαηα
ηεο γεο ηξφκαμαλ, πιεζίαζαλ θαη ήξζαλ. ΐνήζεζαλ θάζε έλαο ηνλ πιεζίνλ ηνπ θαη είπε
ζηνλ αδειθφ ηνπ: Να είζαη ηζρπξφο. Καη ν μπινπξγφο ελίζρπε ηνλ ρξπζνρφν θη απηφο πνπ
ιέπηπλε κε ην ζθπξί, απηφλ πνπ ζθπξνθνπνχζε επάλσ ζην ακφλη, ιέγνληαο: Βίλαη θαιφ γηα
ηε ζπγθφιιεζε θαη ην ζηεξεψλεη κε θαξθηά, γηα λα κε θηλείηαη. Ώιι' εζχ, Εζξαήι, δνχιε
κνπ, Εαθψβ, εθιεθηέ κνπ, ην ζπέξκα ηνχ Ώβξαάκ ηνχ αγαπεηνχ κνπ, εζχ, ηνλ νπνίν πήξα
απφ ηα άθξα ηήο γεο θαη ζε θάιεζα απφ ηηο εζραηηέο ηεο θαη ζνπ είπα: Βζχ είζαη ν δνχινο
κνπ εγψ ζε έθιεμα θαη δελ ζα ζε απνξξίςσ κε θνβάζαη επεηδή, εγψ είκαη καδί ζνπ κε
ηξνκάδεηο επεηδή, εγψ είκαη ν Θεφο ζνπ ζε ελίζρπζα κάιηζηα, ζε βνήζεζα κάιηζηα, ζε
ππεξαζπίζηεθα κε ην δεμί ρέξη ηήο δηθαηνζχλεο κνπ. Αεο, φινη νη νξγηζκέλνη ελαληίνλ ζνπ
ζα θαηαηζρπλζνχλ θαη ζα ληξαπνχλ ζα είλαη ζαλ έλα ηίπνηε θαη νη αληίδηθνί ζνπ ζα
αθαληζηνχλ. Θα ηνπο αλαδεηήζεηο θαη δελ ζα ηνπο βξεηο, ηνπο ελαληηνχκελνπο ζε ζέλα απηνί
πνπ πνιεκνχλ ελαληίνλ ζνπ ζα γίλνπλ έλα ηίπνηε θαη ζαλ εμνπζέλσκα. Βπεηδή, εγψ ν
Κχξηνο ν Θεφο ζνπ είκαη πνπ θξαηάσ ην δεμί ζνπ ρέξη, ιέγνληάο ζνπ: Με θνβάζαη εγψ ζα
ζε βνεζήζσ. Με θνβάζαη, σ ζθνπιήθη Εαθψβ, σ ζλεηνί ηνχ Εζξαήι εγψ ζα ζε βνεζάσ, ιέεη
ν Κχξηνο θαη ιπηξσηήο ζνπ είλαη ν Άγηνο ηνπ Εζξαήι. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδαακήλ.

Ησήι 3:9-21
Κεξχμηε απηφ ζηα έζλε, αγηάζηε πφιεκν, μεζεθψζηε ηνπο καρεηέο, αο πιεζηάζνπλ,
αο αλεβαίλνπλ φινη νη άλδξεο ηνχ πνιέκνπ ζθπξειαηήζηε ηα πλία ζαο ζε ξνκθαίεο θαη ηα
δξεπάληα ζαο ζε ιφγρεο ν αδχλαηνο αο ιέεη: Βγψ είκαη δπλαηφο ζπγθεληξσζείηε θη ειάηε απφ
νιφγπξα, φια ηα έζλε θαη καδί ζπγθεληξσζείηε εθεί ν Κχξηνο ζα θαηαζηξέςεη ηνπο ηζρπξνχο
ζνπ. Ώο ζεθσζνχλ θαη αο αλέβνπλ ηα έζλε ζηελ θνηιάδα ηνχ Εσζαθάη επεηδή, εθεί ζα
θαζίζσ γηα λα θξίλσ φια ηα έζλε, πνπ είλαη νιφγπξα. ΐάιηε δξεπάλη, επεηδή ν ζεξηζκφο
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είλαη ψξηκνο ειάηε, θαηεβείηε επεηδή, ν ιελφο είλαη γεκάηνο, ηα ππνιήληα μερεηιίδνπλ
επεηδή, ε θαθία ηνπο είλαη κεγάιε. Πιήζε, πιήζε ζηελ θνηιάδα ηήο δίθεο επεηδή, ε εκέξα
ηνχ Κπξίνπ είλαη θνληά ζηελ θνηιάδα ηήο δίθεο. Ο ήιηνο θαη ην θεγγάξη ζα
θαηαζθνηεηληάζνπλ θαη ηα αζηέξηα ζα απνζχξνπλ ηε ιάκςε ηνπο. Καη ν Κχξηνο ζα βξπρήζεη
απφ ηε ηψλ θαη ζα εθπέκςεη ηε θσλή ηνπ απφ ηελ Εεξνπζαιήκ θαη νη νπξαλνί θαη ε γε ζα
ζεηζηνχλ ν Κχξηνο, φκσο, ζα είλαη ην θαηαθχγην ηνπ ιανχ ηνπ θαη ε δχλακε ησλ γησλ
Εζξαήι. Έηζη ζα γλσξίζεηε φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζαο, ν νπνίνο θαηνηθψ ζηε ηψλ,
ζην βνπλφ κνπ ην άγην ηφηε, ε Εεξνπζαιήκ ζα είλαη αγία θαη αιινγελείο δελ ζα πεξάζνπλ
πιένλ κέζα απ' απηή. Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε, ηα βνπλά ζα ζηαιάμνπλ γιεχθνο θαη νη
ιφθνη ζα ξένπλ γάια θαη φια ηα ξπάθηα ηνχ Ενχδα ζα ξένπλ λεξά θαη κηα πεγή ζα
αλαβιχζεη πξνο ηα έμσ απφ ηνλ νίθν ηνχ Κπξίνπ θαη ζα πνηίδεη ηε θάξαγγα ηνπ ηηηείκ. Δ
Ώίγππηνο ζα είλαη εξεκσκέλε θαη ν Βδψκ ζα είλαη άβαηε έξεκνο, γηα ηηο αδηθίεο ζηνπο γηνπο
Εζξαήι, επεηδή έρπζαλ αζψν αίκα κέζα ζηε γε ηνπο. Βλψ ε Ενπδαία ζα θαηνηθείηαη ζηνλ
αηψλα θαη ε Εεξνπζαιήκ ζε γελεέο γελεψλ. Καη ζα θαζαξίζσ ην αίκα ηνπο, ην νπνίν δελ
θαζάξηζα επεηδή, ν Κχξηνο θαηνηθεί ζηε ηψλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ 28:12-28
Ώιι' ε ζνθία απφ πνχ ζα βξεζεί; Καη πνχ είλαη ν ηφπνο ηήο ζχλεζεο; Ο άλζξσπνο
δελ γλσξίδεη ηελ ηηκή ηεο θαη δελ βξίζθεηαη ζηε γε ησλ δσληαλψλ αλζξψπσλ. Δ άβπζζνο
ιέεη: Αελ ππάξρεη κέζα κνπ θαη ε ζάιαζζα ιέεη: Αελ είλαη καδί κνπ. Αελ κπνξεί λα δνζεί
ρξπζάθη αληί γη' απηή θαη δελ κπνξεί λα δπγηζηεί αζήκη ζε αληάιιαγκα γη' απηή. Αελ κπνξεί
λα εθηηκεζεί κε ην ρξπζάθη ηνχ Οθείξ, κε ηνλ πνιχηηκν φλπρα, θαη ηνλ ζάπθεηξν. Σν
ρξπζάθη θαη ν θξχζηαιινο δελ κπνξεί λα εμηζσζεί κ' απηή θαη κε ζθεχε απφ θαζαξφηαην
ρξπζάθη λα γίλεη αληάιιαγκα γη' απηή. Αελ ζα γίλεη κλεία γηα θνξάιιη ή καξγαξηηάξηα
επεηδή, ε ηηκή ηήο ζνθίαο είλαη κεγαιχηεξε απφ πνιχηηκεο πέηξεο. Σν ηνπάδη ηήο Ώηζηνπίαο,
δελ ζα εμηζσζεί κ' απηή δελ ζα εθηηκεζεί κε θαζαξφ ρξπζάθη. Ώπφ πνχ, ινηπφλ, έξρεηαη ε
ζνθία; Καη πνχ είλαη ν ηφπνο ηήο ζχλεζεο; Βίλαη, βέβαηα, θξπκκέλε απφ ηα κάηηα φισλ ησλ
δσληαλψλ αλζξψπσλ, θαη ζθεπαζκέλε απφ ηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ. Δ απψιεηα θαη ν
ζάλαηνο ιέλε: Με ηα απηηά καο αθνχζακε ηε θήκε ηεο. Ο Θεφο ελλνεί ηνλ δξφκν ηεο, θη
απηφο γλσξίδεη ηνλ ηφπν ηεο. Βπεηδή, απηφο βιέπεη κέρξη ηα πέξαηα ηεο γεο, βιέπεη θάησ
απφ θάζε νπξαλφ,γηα λα δπγίδεη ην βάξνο ησλ αλέκσλ, θαη λα ζηαζκίδεη ηα λεξά κε κέηξν.
ηαλ έθαλε λφκν γηα ηε βξνρή, θαη δξφκν γηα ηελ αζηξαπή ηήο βξνληήο,ηφηε, είδε, θαη ηε
θαλέξσζε ηελ εηνίκαζε, θαη κάιηζηα ηελ εμηρλίαζε.Καη ζηνλ άλζξσπν είπε: Πξφζεμε, ν
θφβνο ηνχ Κπξίνπ, απηφο είλαη ε ζνθία, θαη ε απνρή απφ ην θαθφ, ζχλεζε. Αφμα ζηελ

αγία Σξηάδα ακήλ.
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Παξνηκίεο 4:10-19
Γηε κνπ, άθνπ θαη δέμνπ ηα ιφγηα κνπ θαη ηα ρξφληα ηήο δσήο ζνπ ζα πιεζχλνπλ. ε
δηδάζθσ ηνλ δξφκν ηήο ζνθίαο ζε βάδσ κέζα ζε ίζηα κνλνπάηηα. ηαλ πεξπαηάο, ηα βήκαηά
ζνπ δελ ζα είλαη ζηελνρσξεκέλα θαη φηαλ ηξέρεηο, δελ ζα πξνζθφςεηο. Πηάζε γεξά ηελ
παηδεία, κε ηελ αθήζεηο θχιαγέ ηελ, επεηδή είλαη ε δσή ζνπ. Με κπεηο κέζα ζην κνλνπάηη
ησλ αζεβψλ θαη κε παο ζηνλ δξφκν ησλ πνλεξψλ. Ώπφθεπγέ ηνλ, κε πεξάζεηο κέζα απ'
απηφλ, μέθιηλε απ' απηφλ θαη πξνρψξα. Βπεηδή, απηνί δελ θνηκνχληαη, αλ δελ θαθνπνηήζνπλ
θαη ν χπλνο ηνπο αθαηξείηαη, αλ δελ ππνζθειίζνπλ γηα ηνλ ιφγν φηη, ηξψλε ςσκί αζέβεηαο
θαη πίλνπλ θξαζί δπλαζηείαο. Ο δξφκνο, φκσο, ησλ δηθαίσλ είλαη ζαλ ην ιακπξφ θσο πνπ
θέγγεη πεξηζζφηεξν θαη πεξηζζφηεξν, κέρξηο φηνπ γίλεη ηέιεηα εκέξα. Ο δξφκνο ησλ αζεβψλ
είλαη ζαλ ην ζθνηάδη δελ μέξνπλ πνχ πξνζθφπηνπλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ακνπήι Α’ 1:1-28 , 2:1-21
Τπήξρε δε θάπνηνο άλζξσπνο απφ ηε Ρακαζάηκ-ζνθίκ, απφ ην βνπλφ Βθξατκ, θαη ην
φλνκά ηνπ ήηαλ Βιθαλά, γηνο ηνχ Εεξνάκ, γηνπ ηνχ Βιηνχ, γηνπ ηνχ Θννχ, γηνπ ηνχ νπθ,
Βθξαζαίνο. Καη είρε δχν γπλαίθεο ην φλνκα ηεο κηαο ήηαλ Άλλα, θαη ην φλνκα ηεο δεχηεξεο,
Φελίλλα ε κελ Φελίλλα είρε παηδηά, ε Άλλα φκσο δελ είρε παηδηά. Καη ν άλζξσπνο απηφο
αλέβαηλε απφ ηελ πφιε ηνπ θάζε ρξφλν, γηα λα πξνζθπλήζεη θαη λα πξνζθέξεη ζπζία ζηνλ
Κχξην ησλ δπλάκεσλ ζηε ειψ. Κη εθεί ήζαλ νη δχν γηνη ηνχ Διεί, ν Οθλεί θαη ν Φηλεέο, σο
ηεξείο ηνχ Κπξίνπ. Καη έθηαζε ε εκέξα, θαηά ηελ νπνία ν Βιθαλά ζπζίαζε, θαη έδσζε
κεξίδεο ζηε Φελίλλα, ηε γπλαίθα ηνπ, θαη ζε φινπο ηνχο γηνπο ηεο θαη ζηηο ζπγαηέξεο ηεο.
ηελ Άλλα, φκσο, έδσζε δηπιάζηα κεξίδα επεηδή, αγαπνχζε ηελ Άλλα αιι' ν Κχξηνο είρε
θιείζεη ηε κήηξα ηεο. Καη ε αληίδειφο ηεο ηελ παξφμπλε ππεξβνιηθά, ψζηε λα ηελ θάλεη λα
αδεκνλεί, πνπ ν Κχξηνο είρε θιείζεη ηε κήηξα ηεο. Καη έθαλε έηζη θάζε ρξφλν φζεο θνξέο
αλέβαηλε ζηνλ νίθν ηνχ Κπξίνπ, έηζη ηελ παξφμπλε· θη εθείλε έθιαηγε, θαη δελ έηξσγε. Καη ν
άλδξαο ηεο, ν Βιθαλά, ηεο είπε: Άλλα, γηαηί θιαηο; Καη γηαηί δελ ηξσο; Καη γηαηί είλαη
ζιηκκέλε ε θαξδηά ζνπ; Αελ είκαη εγψ ζε ζέλα θαιχηεξνο απφ δέθα γηνπο; Καη ε Άλλα
ζεθψζεθε, αθνχ έθαγαλ ζηε ειψ, θαη αθνχ ήπηαλ θαη ν Διεί ν ηεξέαο 7 θαζφηαλ ζε κία
θαζέδξα, θνληά ζηνλ παξαζηάηε ηήο πχιεο ηνχ λανχ ηνχ Κπξίνπ. Κη απηή ήηαλ
θαηαπηθξακέλε ζηελ ςπρή, θαη πξνζεπρφηαλ ζηνλ Κχξην, θιαίγνληαο ππεξβνιηθά. Καη
επρήζεθε κηα επρή, ιέγνληαο: Κχξηε ησλ δπλάκεσλ, αλ πξαγκαηηθά επηβιέςεηο ζηελ
ηαπείλσζε ηεο δνχιεο ζνπ, θαη κε ζπκεζείο, θαη δελ μεράζεηο ηε δνχιε ζνπ, αιιά δψζεηο
ζηε δνχιε ζνπ έλα αξζεληθφ παηδί, ηφηε ζα ην δψζσ ζηνλ Κχξην γηα φιεο ηηο εκέξεο ηήο
δσήο ηνπ, θαη μπξάθη δελ ζα πεξάζεη απφ ην θεθάιη ηνπ. Κη ελψ απηή εμαθνινπζνχζε λα
πξνζεχρεηαη κπξνζηά ζηνλ Κχξην, ν Διεί παξαηεξνχζε ην ζηφκα ηεο. Ώιιά, ε Άλλα, απηή
κηινχζε κέζα ζηελ θαξδηά ηεο κνλάρα ηα ρείιε ηεο θηλνχληαλ, ε θσλή ηεο φκσο δελ
αθνπγφηαλ· γη' απηφ, ν Διεί λφκηζε φηη ήηαλ κεζπζκέλε. Καη ν Διεί ηήο είπε: Μέρξη πφηε ζα
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είζαη κεζπζκέλε; Να απνβάιεηο απφ ζέλα ην θξαζί. Καη ε Άλλα απνθξίζεθε θαη είπε: ρη,
θχξηέ κνπ, εγψ είκαη γπλαίθα θαηαζιηκκέλε ζηελ ςπρή νχηε θξαζί νχηε ζίθεξα δελ ήπηα,
αιιά μέρπζα ηελ ςπρή κνπ κπξνζηά ζηνλ Κχξην κε πάξεηο ηε δνχιε ζνπ γηα αρξεία γπλαίθα
επεηδή, απφ ην πιήζνο ηνχ πφλνπ κνπ θαη ηεο ζιίςεο κνπ κίιεζα κέρξη ηψξα. Σφηε, ν Διεί
απνθξίζεθε θαη είπε: Πήγαηλε ζε εηξήλε θαη ν Θεφο ηνχ Εζξαήι αο ζνπ δψζεη ην αίηεκά
ζνπ, πνπ ηνπ δήηεζεο. Κη εθείλε είπε: Βίζε ε δνχιε ζνπ λα βξεη ράξε ζηα κάηηα ζνπ. Σφηε ε
γπλαίθα έθπγε ζηνλ δξφκν ηεο, θαη έθαγε, θαη ην πξφζσπφ ηεο δελ ήηαλ πιένλ ζθπζξσπφ.
Καη ην πξσί ζεθψζεθαλ ελσξίο, θαη αθνχ πξνζθχλεζαλ κπξνζηά ζηνλ Κχξην, γχξηζαλ, θαη
ήξζαλ ζην ζπίηη ηνπο ζηε Ρακάζ. Καη ν Βιθαλά γλψξηζε ηε γπλαίθα ηνπ ηελ Άλλα· θαη ν
Κχξηνο ηε ζπκήζεθε. Καη φηαλ ζπκπιεξψζεθαλ νη εκέξεο απφ ηφηε πνπ ε Άλλα ζπλέιαβε,
γέλλεζε έλαλ γην, θαη απνθάιεζε ην φλνκά ηνπ ακνπήι, Βπεηδή, είπε, ηνλ δήηεζα απφ ηνλ
Κχξην. Καη αλέβεθε ν άλζξσπνο Βιθαλά, θαη φιε ε νηθνγέλεηά ηνπ, γηα λα πξνζθέξεη ζηνλ
Κχξην ηελ εηήζηα ζπζία, θαη ηελ επρή ηνπ. Δ Άλλα, φκσο, δελ αλέβεθε επεηδή, είπε ζηνλ
άλδξα ηεο: Αελ ζα αλέβσ κέρξη λα απνγαιαθηηζηεί ην παηδί θαη ηφηε ζα ην θέξσ, γηα λα
εκθαληζηεί κπξνζηά ζηνλ Κχξην, θαη λα θαηνηθεί εθεί γηα πάληα. Καη ν άλδξαο ηεο ν Βιθαλά
ηήο είπε: Κάλε φ,ηη ζνπ θαίλεηαη θαιφ· θάζεζε κέρξη λα ην απνγαιαθηίζεηο· κνλάρα ν
Κχξηνο λα εθπιεξψζεη ηνλ ιφγν ηνπ! Καη ε γπλαίθα θάζεζε, θαη ζήιαδε ηνλ γην ηεο, κέρξηο
φηνπ ηνλ απνγαιάθηηζε. Καη αθνχ ηνλ απνγαιάθηηζε, ηνλ αλέβαζε καδί ηεο, καδί κε ηξία
κνζράξηα, θαη έλα εθά αιεχξη, θαη έλαλ αζθφ θξαζί, θαη ηνλ έθεξε ζηνλ νίθν ηνχ Κπξίνπ
ζηε ειψ θαη ην παηδί ήηαλ κηθξφ. Καη έζθαμαλ ην κνζράξη, θαη έθεξαλ ην παηδί ζηνλ Διεί.
Καη ε Άλλα είπε: Χ, θχξηέ κνπ! Γεη ε ςπρή ζνπ, θχξηέ κνπ, εγψ είκαη ε γπλαίθα, πνπ είρε
ζηαζεί εδψ θνληά ζνπ, πνπ δεφηαλ ζηνλ Κχξην γηα ην παηδί απηφ δεφκνπλ θαη ν Κχξηνο κνπ
έδσζε ην αίηεκά κνπ, πνπ είρα δεηήζεη απ' απηφλ γη' απηφ θη εγψ ην δάλεηζα ζηνλ Κχξην·
φιεο ηηο εκέξεο ηεο δσήο ηνπ ζα είλαη δαλεηζκέλν ζηνλ Κχξην. Καη πξνζθχλεζε εθεί ηνλ
Κχξην. Καη ε Άλλα πξνζεπρήζεθε, θαη είπε: Βπθξάλζεθε ε θαξδηά κνπ ζηνλ Κχξην
πςψζεθε ην θέξαο κνπ δηακέζνπ ηνπ Κπξίνπ. Πιαηχλζεθε ην ζηφκα κνπ ελάληηα ζηνπο
ερζξνχο κνπ επεηδή, επθξάλζεθα ζηε ζσηεξία ζνπ. Αελ ππάξρεη άγηνο φπσο ν Κχξηνο
επεηδή, δελ ππάξρεη άιινο εθηφο απφ ζέλα νχηε ππάξρεη βξάρνο φπσο ν Θεφο καο. Με
θαπράζηε, κε κηιάηε ππεξήθαλα αο κε βγεη απφ ην ζηφκα ζαο θνκπαζκφο. Βπεηδή, ν Κχξηνο
είλαη Θεφο γλψζεσλ θαη νη πξάμεηο ζηαζκίδνληαη απ' απηφλ. Σα ηφμα ησλ δπλαηψλ έζπαζαλ,
θαη νη αδχλαηνη πεξηδψζηεθαλ κε δχλακε. Οη ρνξηαζκέλνη κίζζσζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο γηα
ςσκί· θαη φζνη πεηλνχζαλ ζηακάηεζαλ. Μέρξη πνπ θαη ε ζηείξα γέλλεζε επηά, ελψ ε
πνιχηεθλε εμαζζέλεζε. Ο Κχξηνο ζαλαηψλεη θαη δσνπνηεί· θαηεβάδεη ζηνλ άδε θαη αλεβάδεη
απφ ηνλ άδε. Ο Κχξηνο θησρίδεη, θαη πινπηίδεη· ηαπεηλψλεη θαη πςψλεη. Ώλεγείξεη ηνλ
πέλεηα απφ ην ρψκα, θαη αλπςψλεη ηνλ θησρφ απφ ηελ θνπξηά, Γηα λα ηνπο θαζίζεη αλάκεζα
ζε άξρνληεο, θαη λα ηνπο θάλεη λα θιεξνλνκήζνπλ ζξφλν δφμαο Βπεηδή, ηνπ Κπξίνπ είλαη νη
ζηχινη ηήο γεο, θαη επάλσ ζ' απηνχο έζηεζε ηελ νηθνπκέλε. Θα θπιάηηεη ηα πφδηα ησλ
νζίσλ ηνπ· νη αζεβείο, φκσο, ζα απνιεζηνχλ κέζα ζην ζθνηάδη· επεηδή, ν άλζξσπνο δελ ζα
ππεξηζρχζεη κε δχλακε. Ο Κχξηνο ζα ζπληξίςεη ηνπο αληηδίθνπο ηνπ· ζα βξνληήζεη απφ ηνλ
νπξαλφ επάλσ ηνπο· Ο Κχξηνο ζα θξίλεη ηα πέξαηα ηεο γεο θαη ζα δψζεη δχλακε ζηνλ
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βαζηιηά ηνπ, θαη ζα πςψζεη ην θέξαο ηνχ ρξηζκέλνπ ηνπ. Σφηε, ν Βιθαλά αλαρψξεζε πξνο
ην ζπίηη ηνπ ζηε Ρακάζ. Καη ην παηδί ππεξεηνχζε ηνλ Κχξην κπξνζηά ζηνλ ηεξέα Διεί. Οη
γηνη, φκσο, ηνπ Διεί ήζαλ αρξείνη άλζξσπνη δελ γλψξηδαλ ηνλ Κχξην. Καη ε ζπλήζεηα ησλ
ηεξέσλ απέλαληη ζηνλ ιαφ ήηαλ ε εμήο: ηαλ θάπνηνο πξφζθεξε ζπζία, εξρφηαλ ν ππεξέηεο
ηνχ ηεξέα, ελψ ην θξέαο ςελφηαλ, έρνληαο ζην ρέξη ηνπ κηα ηξίδνληε θξεάγξα θαη ηε βχζηδε
ζην θαθθάβη ή ζηνλ ιέβεηα ή ζηε ρχηξα ή ζην ραιθείν θαη φ,ηη αλέβαδε ε θξεάγξα, ην
έπαηξλε ν ηεξέαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Έηζη έθαλαλ ζε φινπο ηνπο Εζξαειίηεο πνπ έξρνληαλ
εθεί ζηε ειψ. Πξηλ αθφκα θάςνπλ ην πάρνο, εξρφηαλ ν ππεξέηεο ηνχ ηεξέα, θαη έιεγε ζηνλ
άλζξσπν πνπ πξφζθεξε ηε ζπζία: Αψζε θξέαο γηα ςεηφ ζηνλ ηεξέα επεηδή, δελ ζέιεη λα
πάξεη απφ ζέλα θξέαο βξαζκέλν, αιιά σκφ. Καη αλ ν άλζξσπνο ηνπ έιεγε: Ώο θάςνπλ
πξψηα ην πάρνο, θαη έπεηηα, πάξε φζν επηζπκεί ε ςπρή ζνπ ηφηε, ηνπ απνθξηλφηαλ: ρη,
αιιά ηψξα ζα δψζεηο αιιηψο, ζα ην πάξσ κε ηε βία. Γη' απηφ, ε ακαξηία ησλ λέσλ ήηαλ
κπξνζηά ζηνλ Κχξην ππεξβνιηθά κεγάιε επεηδή, νη άλζξσπνη απνζηξέθνληαλ ηε ζπζία ηνχ
Κπξίνπ. Καη ν ακνπήι ππεξεηνχζε κπξνζηά ζηνλ Κχξην, σο κηθξφ παηδί, πεξηδσζκέλν κε
ιηλφ εθφδ. Καη ε κεηέξα ηνπ έθαλε ζ' απηφλ έλα κηθξφ επαλσθφξη, θαη ηνπ ην έθεξλε θάζε
ρξφλν, φηαλ αλέβαηλε κε ηνλ άλδξα ηεο γηα λα πξνζθέξεη ηελ εηήζηα ζπζία. Καη ν Διεί
επιφγεζε ηνλ Βιθαλά θαη ηε γπλαίθα ηνπ, ιέγνληαο: Ο Κχξηνο λα απνδψζεη ζε ζέλα ζπέξκα
απ' απηή ηε γπλαίθα, αληί γηα ην δάλεην πνπ δάλεηζε ζηνλ Κχξην! Καη αλαρψξεζαλ ζηνλ
ηφπν ηνπο. Καη ν Κχξηνο επηζθέθζεθε ηελ Άλλα θαη ζπλέιαβε, θαη γέλλεζε ηξεηο γηνπο θαη
δχν ζπγαηέξεο. Καη ην παηδί, ν ακνπήι, κεγάισλε κπξνζηά ζηνλ Κχξην. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 55:1,2
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θεέ, δψζε αθξφαζε ζηελ πξνζεπρή κνπ θαη κε απνζπξζείο απφ ηε δέεζή κνπ.
Πξφζεμε ζε κέλα θαη εηζάθνπζέ κε.
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Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 10:1-12
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη αθνχ ζεθψζεθε απφ εθεί, έξρεηαη ζηα φξηα ηεο Ενπδαίαο, δηακέζνπ ηήο
απέλαληη πιεπξάο ηνχ Ενξδάλε θαη ζπγθεληξψλνληαη πάιη θνληά ηνπ πνιιά πιήζε θαη φπσο
ζπλήζηδε, ηνπο δίδαζθε μαλά. Καη θαζψο ηνλ πιεζίαζαλ νη Φαξηζαίνη, ηνλ ξψηεζαλ αλ
επηηξέπεηαη ζηνλ άλδξα λα ρσξίζεη ηε γπλαίθα ηνπ πεηξάδνληάο ηνλ. Καη εθείλνο,
απαληψληαο ζ' απηνχο, είπε: Ση ζαο πξφζηαμε ν Μσπζήο; Καη εθείλνη είπαλ: Ο Μσπζήο
επέηξεςε λα γξάςεη έγγξαθν δηαδπγίνπ θαη λα ηε ρσξίζεη. Καη απαληψληαο ν Εεζνχο, είπε ζ'
απηνχο: Βμαηηίαο ηήο ζθιεξνθαξδίαο ζαο ν Μσπζήο έγξαςε ζε ζαο απηή ηελ εληνιή φκσο,
εμαξρήο ηήο θηίζεο, ν Θεφο αξζεληθφ θαη ζειπθφ ηνχο δεκηνχξγεζε. Βμαηηίαο απηνχ, ν
άλζξσπνο ζα αθήζεη ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηε κεηέξα ηνπ θαη ζα πξνζθνιιεζεί ζηε γπλαίθα
ηνπ θαη ζα είλαη νη δχν ζε κία ζάξθα ψζηε, δελ είλαη πιένλ δχν, αιιά κία ζάξθα. Βθείλν,
ινηπφλ, πνπ ν Θεφο ζπλέλσζε, άλζξσπνο αο κε ρσξίδεη. Καη πάιη κέζα ζην ζπίηη, νη καζεηέο
ηνπ ηνλ ξψηεζαλ γηα ην ίδην ζέκα. Καη ηνπο ιέεη: πνηνο ρσξίζεη ηε γπλαίθα ηνπ θαη
λπκθεπζεί άιιε, δηαπξάηηεη ελαληίνλ ηεο κνηρεία. Καη αλ κηα γπλαίθα ρσξίζεη ηνλ άλδξα ηεο
θαη ζπλελσζεί κε άιινλ, δηαπξάηηεη κνηρεία.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 4:14-16 , 5:1-5
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο, ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Αεδνκέλνπ φηη, αλ είλαη θιεξνλφκνη εθείλνη απφ ηνλ λφκν, ε πίζηε καηαηψζεθε θαη
ε ππφζρεζε θαηαξγήζεθε. Βπεηδή, ν λφκνο επηθέξεη νξγή γηα ηνλ ιφγν φηη, φπνπ δελ
ππάξρεη λφκνο νχηε παξάβαζε ππάξρεη γη' απηφ, ε θιεξνλνκία είλαη δηακέζνπ ηήο πίζηεο,
γηα λα είλαη θαηά ράξε, ψζηε ε ππφζρεζε λα είλαη βέβαηε ζε νιφθιεξν ην ζπέξκα, φρη
κνλάρα ζ' εθείλν απφ ηνλ λφκν, αιιά θαη ζ' εθείλν απφ ηελ πίζηε ηνχ Ώβξαάκ, πνπ είλαη
παηέξαο φισλ καο, (φπσο είλαη γξακκέλν, φηη: «ε έθαλα παηέξα πνιιψλ εζλψλ»), κπξνζηά
ζηνλ Θεφ πνπ πίζηεςε, ν νπνίνο δσνπνηεί ηνπο λεθξνχο θαη θαιεί ηα κε ππάξρνληα σζάλ λα
ππάξρνπλ. Ο νπνίνο, θαίηνη κε έρνληαο ειπίδα, πίζηεςε κε ηελ ειπίδα, φηη επξφθεηην λα
γίλεη παηέξαο πνιιψλ εζλψλ, ζχκθσλα κε εθείλν πνπ είρε εηπσζεί: «Έηζη ζα είλαη ην
ζπέξκα ζνπ». Καη ρσξίο λα εμαζζελήζεη ζηελ πίζηε, δελ ζπιινγίζηεθε ην ζψκα ηνπ φηη
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ήηαλ ήδε λεθξσκέλν, παξφιν πνπ ήηαλ πεξίπνπ 100 ρξφλσλ θαη ηε λέθξσζε ηεο κήηξαο ηήο
άξξαο νχηε δίζηαζε ζηελ ππφζρεζε ηνπ Θενχ κε ηελ απηζηία, αιιά ελδπλακψζεθε ζηελ
πίζηε, δνμάδνληαο ηνλ Θεφ θαη έρνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη εθείλν πνπ ππνζρέζεθε, είλαη
δπλαηφο θαη λα ην εθηειέζεη. Γη' απηφ θαη ινγαξηάζηεθε ζ' απηφλ γηα δηθαηνζχλε. Καη δελ
γξάθηεθε κνλάρα γη' απηφλ, φηη ινγαξηάζηεθε ζ' απηφλ, αιιά θαη γηα καο, ζηνπο νπνίνπο
πξφθεηηαη λα ινγαξηαζηεί, απηνχο πνπ πηζηεχνπλ ζ' απηφλ πνπ αλέζηεζε απφ ηνπο λεθξνχο
ηνλ Εεζνχ ηνλ Κχξηφ καο ν νπνίνο παξαδφζεθε εμαηηίαο ησλ παξαπησκάησλ καο θαη
αλαζηήζεθε εμαηηίαο ηήο δηθαίσζήο καο. Ώθνχ, ινηπφλ, αλαθεξπρζήθακε δίθαηνη κε ηελ
πίζηε, έρνπκε εηξήλε κε ηνλ Θεφ δηακέζνπ ηνχ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ, δηακέζνπ ηνχ
νπνίνπ ιάβακε θαη ηελ είζνδν κε ηελ πίζηε ζε ηνχηε ηε ράξε, ζηελ νπνία ζηεθφκαζηε θαη
θαπρψκαζηε ζηελ ειπίδα ηήο δφμαο ηνχ Θενχ. Καη φρη κνλάρα ηνχην, αιιά θαη θαπρψκαζηε
ζηηο ζιίςεηο γλσξίδνληαο φηη ε ζιίςε εξγάδεηαη ππνκνλή ε δε ππνκνλή δνθηκή, ε δε δνθηκή
ειπίδα, ε δε ειπίδα δελ ληξνπηάδεη, δεδνκέλνπ φηη ε αγάπε ηνχ Θενχ είλαη μερπκέλε κέζα
ζηηο θαξδηέο καο δηακέζνπ ηνχ Ώγίνπ Πλεχκαηνο, πνπ δφζεθε ζε καο. Δ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξν Α’ 4:12-19
Δ πξψηε επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώγαπεηνί, κε παξαμελεχεζηε εμαηηίαο ηνχ βαζαληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε ζαο γηα
δνθηκαζία, ζαλ λα ζαο ζπλέβαηλε θάηη παξάδνμν αιιά, δεδνκέλνπ φηη είζηε θνηλσλνί ησλ
παζεκάησλ ηνχ Υξηζηνχ, λα ραίξεζηε, ψζηε θαη φηαλ ε δφμα ηνπ θαλεξσζεί, λα ραξείηε
ληψζνληαο αγαιιίαζε. Ώλ νλεηδίδεζηε εμαηηίαο ηνχ νλφκαηνο ηνπ Υξηζηνχ, είζηε καθάξηνη
επεηδή, ην Πλεχκα ηήο δφμαο θαη ην Πλεχκα ηνχ Θενχ αλαπαχεηαη επάλσ ζαο απφ κελ ην
δηθφ ηνπο κέξνο βιαζθεκείηαη, απφ δε ην δηθφ ζαο δνμάδεηαη. Βπεηδή, θαλέλαο απφ ζαο αο
κε πάζρεη σο θνληάο ή θιέθηεο ή θαθνπνηφο ή σο θάπνηνο πνπ πεξηεξγάδεηαη ηα μέλα
πξάγκαηα αιιά, αλ θάπνηνο πάζρεη σο Υξηζηηαλφο, αο κε ληξέπεηαη, αιιά αο δνμάδεη ηνλ
Θεφ σο πξνο απηφ επεηδή, έθηαζε ν θαηξφο ην λα αξρίζεη ε θξίζε απφ ηνλ νίθν ηνχ Θενχ θαη
αλ αξρίδεη πξψηα απφ καο, ηη ζα είλαη ην ηέινο εθείλσλ πνπ απεηζνχλ ζην επαγγέιην ηνπ
Θενχ; Καη «αλ ν δίθαηνο κφιηο ζψδεηαη, ν αζεβήο θαη ν ακαξησιφο πνχ ζα θαλεί;». ζηε, θη
απηνί πνπ πάζρνπλ ζχκθσλα κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, αο εκπηζηεχνληαη ηηο δηθέο ηνπο ςπρέο
ζ' απηφλ, σο ζε πηζηφλ δεκηνπξγφ, κε αγαζνπνηία. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα

είλαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο
εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
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Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 11:12-18
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Καη ην Πλεχκα είπε ζε κέλα λα πάσ καδί ηνπο, ρσξίο λα δηζηάδσ θαζφινπ ήξζαλ,
κάιηζηα, καδί κνπ θη απηνί νη έμη αδειθνί θαη κπήθακε κέζα ζην ζπίηη ηνχ αλζξψπνπ. Καη
καο αλήγγεηιε, πψο είδε ηνλ άγγειν ζην ζπίηη ηνπ, φηη ζηάζεθε θαη ηνπ είπε: ηείιε
αλζξψπνπο ζηελ Εφππε θαη πξνζθάιεζε ηνλ ίκσλα, πνπ επνλνκάδεηαη Πέηξνο, ν νπνίνο ζα
κηιήζεη ζε ζέλα ιφγηα, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ζα ζσζείο εζχ θαη νιφθιεξε ε νηθνγέλεηά ζνπ.
Καη ελψ άξρηζα λα κηιάσ, ην Πλεχκα ην Άγην ήξζε επάλσ ηνπο, φπσο θαη επάλσ ζε καο
αξρηθά. Σφηε, ζπκήζεθα ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ φηη, έιεγε: Ο κελ Εσάλλεο βάπηηζε κε λεξφ,
εζείο φκσο ζα βαπηηζηείηε κε Πλεχκα Άγην. Ώλ, ινηπφλ, ν Θεφο έδσζε ζ' απηνχο ηελ ίζε
δσξεά, φπσο θαη ζ' εκάο, επεηδή πίζηεςαλ ζηνλ Κχξην Εεζνχ Υξηζηφ, εγψ πνηνο ήκνπλ ψζηε
λα κπνξέζσ λα εκπνδίζσ ηνλ Θεφ; ηαλ δε ηα άθνπζαλ απηά, εζχραζαλ θαη δφμαδαλ ηνλ
Θεφ, ιέγνληαο: Καη ζηα έζλε, ινηπφλ, ν Θεφο έδσζε ηε κεηάλνηα γηα δσή. Ο ιφγνο ηνπ

Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ
Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 86:13,14
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή, ην έιεφο ζνπ επάλσ κνπ είλαη κεγάιν θαη ειεπζέξσζεο ηελ ςπρή κνπ απφ
θαηψηαηνλ άδε. Θεέ, νη ππεξήθαλνη ζεθψζεθαλ ελαληίνλ κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 13:6-9
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
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Έιεγε δε ηνχηε ηελ παξαβνιή: Κάπνηνο είρε κηα ζπθηά θπηεκέλε κέζα ζηνλ
ακπειψλα ηνπ θαη ήξζε δεηψληαο ζ' απηήλ θαξπφ θαη δελ βξήθε. Καη είπε ζηνλ ακπεινπξγφ:
Αεο, ηξία ρξφληα έξρνκαη δεηψληαο θαξπφ ζ' απηή ηε ζπθηά θαη δελ βξίζθσ θφς' ηελ γηαηί λα
θαηαξγεί θαη ηε γε; Καη εθείλνο, απνθξηλφκελνο, ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, άθεζέ ηελ θαη ηνχην
ηνλ ρξφλν, κέρξηο φηνπ ζθάςσ νιφγπξά ηεο θαη βάισ θνπξηά θαη αλ κελ θάλεη θαξπφ,
θαιψο εηδεκή, ζα ηελ θφςεηο χζηεξα απ' απηά.

ΖΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΖ ΑΠΟ ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Ζζαΐαο 42:5-16
Έηζη ιέεη ν Θεφο ν Κχξηνο, απηφο πνπ δεκηνχξγεζε ηνπο νπξαλνχο θαη ηνπο άπισζε
απηφο πνπ ζηεξέσζε ηε γε θαη φζα γελληνχληαη απ' απηή, απηφο πνπ έδσζε πλνή ζηνλ ιαφ,
πνπ είλαη επάλσ ζ' απηή θαη πλεχκα ζ' απηνχο πνπ πεξπαηνχλ επάλσ ζ' απηή. Βγψ ν Κχξηνο
ζε θάιεζα κε δηθαηνζχλε θαη ζα θξαηάσ ην ρέξη ζνπ θαη ζα ζε δηαθπιάηησ θαη ζα ζε θάλσ
δηαζήθε ηνχ ιανχ, θσο ησλ εζλψλ γηα λα αλνίμεηο ηα κάηηα ησλ ηπθιψλ θαη λα βγάιεηο ηνχο
δεζκίνπο απφ ηα δεζκά, απηνχο πνπ θάζνληαη κέζα ζε ζθνηάδη απφ ην ζπίηη ηήο θπιαθήο.
Βγψ είκαη ν Κχξηνο απηφ είλαη ην φλνκά κνπ θαη δελ ζα δψζσ ηε δφμα κνπ ζε άιινλ νχηε
ηελ αίλεζή κνπ ζηα γιππηά. Αέζηε, ήξζαλ ηα εμαξρήο θαη εγψ αλαγγέιισ λέα πξάγκαηα
πξηλ αλαθπηξψζνπλ, ζαο κηιάσ γη' απηά. Φάιιεηε ζηνλ Κχξην έλα λέν ηξαγνχδη, ηε δφμα
ηνπ απφ ηα άθξα ηήο γεο, εζείο πνπ θαηεβαίλεηε ζηε ζάιαζζα θαη φια φζα ππάξρνπλ κέζα
ζ' απηή ηα λεζηά θαη φζνη θαηνηθνχλ ζ' απηά. Δ έξεκνο θαη νη πφιεηο ηεο, αο πςψζνπλ θσλή,
νη θσκνπφιεηο πνπ ηηο θαηνηθεί ν Κεδάξ αο ςάιινπλ νη θάηνηθνη ηεο ειά, αο αιαιάδνπλ
απφ ηηο θνξπθέο ησλ βνπλψλ. Ώο δψζνπλ δφμα ζηνλ Κχξην θαη αο αλαγγείινπλ ηελ αίλεζή
ηνπ ζηα λεζηά. Ο Κχξηνο ζα βγεη σο ηζρπξφο ζα δηεγείξεη δήιν σο πνιεκηζηήο ζα θσλάμεη,
κάιηζηα ζα βξπρήζεη, ζα ππεξηζρχζεη ελάληηα ζηνπο πνιεκίνπο ηνπ. Ώπφ πνιχ θαηξφ
ζηψπεζα ζα κείλσ ήζπρνο; Θα θξαηήζσ ηνλ εαπηφ κνπ; Σψξα ζα θσλάμσ, ζαλ απηή πνπ
γελλάεη ζα θαηαζηξέςσ θαη ζα θαηαπηψ καδί. Θα εξεκψζσ βνπλά θαη ιφθνπο θαη ζα
θαηαμεξάλσ θάζε ρνξηάξη ηνπο θαη ζα θάλσ ηνπο πνηακνχο λεζηά θαη ζα μεξάλσ ηηο ιίκλεο.
Καη ζα θέξσ ηνχο ηπθινχο απφ δξφκν πνπ δελ ήμεξαλ, ζα ηνπο νδεγήζσ ζε κνλνπάηηα πνπ
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δελ γλψξηδαλ ζα θάλσ κπξνζηά ηνπο ην ζθνηάδη θσο θαη ηα ζηξεβιά ίζηα. Ώπηά ηα
πξάγκαηα ζα ηνπο θάλσ θαη δελ ζα ηνπο εγθαηαιείςσ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Παξνηκίεο 4:20-27
Γηε κνπ, πξφζερε ζηηο ξήζεηο κνπ ζηξέθε ην απηί ζνπ ζηα ιφγηα κνπ. Ώο κε
απνκαθξπλζνχλ απφ ηα κάηηα ζνπ θχιαγέ ηα κέζα ζηελ θαξδηά ζνπ επεηδή, είλαη δσή ζ'
εθείλνπο πνπ ηα βξίζθνπλ απηά θαη γηαηξεηά ζε φιε ηνπο ηε ζάξθα. Με θάζε θχιαμε θχιαγε
ηελ θαξδηά ζνπ επεηδή, απ' απηή πξνέξρνληαη νη εθβάζεηο ηήο δσήο. Ώπφβαιε απφ ζέλα
δηαζηξέβισζε ηνπ ζηφκαηνο θαη απνκάθξπλε απφ ζέλα δηαζηξνθή ησλ ρεηιέσλ. Σα κάηηα
ζνπ αο βιέπνπλ νξζά θαη ηα βιέθαξά ζνπ αο θαηεπζχλνληαη κπξνζηά ζνπ. ηάζκηδε ην
βάδηζκα ησλ πνδηψλ ζνπ θαη φινη νη δξφκνη ζνπ ζα θαηεπζπλζνχλ. Με μεθιίλεηο δεμηά ή
αξηζηεξά απφζηξεςε ην πφδη ζνπ απφ θαθφ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ 29:2-20
Χ, λα ήκνπλ φπσο ηνπο πεξαζκέλνπο κήλεο, φπσο ζηηο εκέξεο πνπ ν Θεφο κε
θχιαγε φηαλ ην ιπρλάξη ηνπ έθεγγε επάλσ ζην θεθάιη κνπ θαη κε ην θσο ηνπ πεξπαηνχζα
κέζα ζην ζθνηάδη φπσο ήκνπλ ζηηο εκέξεο ηεο αθκήο κνπ, φηαλ ε εχλνηα ηνπ Θενχ ήηαλ
επάλσ ζηε ζθελή κνπ φηαλ ν Παληνδχλακνο ήηαλ καδί κνπ θαη ηα παηδηά κνπ νιφγπξά κνπ
φηαλ έπιελα ηα βήκαηά κνπ κε βνχηπξν θαη ν βξάρνο έβγαδε γηα κέλα πνηάκηα ιάδη φηαλ
έβγαηλα δηακέζνπ ηήο πφιεο ζηελ πχιε, εηνίκαδαλ ηελ θαζέδξα κνπ ζηελ πιαηεία! Οη λένη
κε έβιεπαλ θαη θξχβνληαλ θαη νη γέξνληεο, αθνχ εγείξνληαλ, ζηέθνληαλ φξζηνη. Οη άξρνληεο
ζηακαηνχζαλ λα κηινχλ θαη έβαδαλ ην ρέξη επάλσ ζην ζηφκα ηνπο. Δ θσλή ησλ έγθξηησλ
ηεο πφιεο θξαηηφηαλ θαη ε γιψζζα ηνπο θνιινχζε ζηνλ νπξαλίζθν ηνπο. ηαλ ην απηί
άθνπγε θαη κε καθάξηδε θαη ην κάηη έβιεπε θαη έδηλε καξηπξία γηα κέλα επεηδή, ειεπζέξσλα
ηνλ θησρφ πνπ βννχζε, ηνλ νξθαλφ πνπ δελ είρε βνεζφ. Δ επινγία ηνχ ρακέλνπ εξρφηαλ
επάλσ κνπ θαη εχθξαηλα ηελ θαξδηά ηήο ρήξαο. Φνξνχζα δηθαηνζχλε θαη ληπλφκνπλ ηελ
επζχηεηά κνπ ζαλ επαλσθφξη θαη δηάδεκα. Ήκνπλ κάηη ζηνλ ηπθιφ θαη πφδη ζηνλ ρσιφ,
εγψ. Ήκνπλ παηέξαο ζηνπο θησρνχο θαη ηε δίθε πνπ δελ γλψξηδα ηελ εμηρλίαδα. Καη έζπαδα
ηνπο θπλφδνληεο ηνπ άδηθνπ θαη απνζπνχζα ην ζήξακα απφ ηα δφληηα ηνπ. Σφηε, έιεγα: Θα
πεζάλσ ζηε θσιηά κνπ θαη ζα πνιιαπιαζηάζσ ηηο εκέξεο κνπ ζαλ ηελ άκκν. Δ ξίδα κνπ
ήηαλ αλνηρηή ζηα λεξά θαη ε δξνζηά δηαλπρηέξεπε επάλσ ζηα θιαδηά κνπ. Δ δφμα κνπ
αλαλεσλφηαλ κέζα κνπ θαη ην ηφμν κνπ δπλακσλφηαλ ζην ρέξη κνπ. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
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ακνπήι 3:1-20
Καη ην παηδί, ν ακνπήι, ππεξεηνχζε ηνλ Κχξην κπξνζηά ζηνλ Διεί. Ο ιφγνο,
φκσο, ηνπ Κπξίνπ ήηαλ ζπάληνο θαηά ηηο εκέξεο εθείλεο φξαζε δελ θαηλφηαλ. Καη ζ' εθείλν
ηνλ θαηξφ, φηαλ ν Διεί ήηαλ μαπισκέλνο ζηνλ ηφπν ηνπ θαη ηα κάηηα ήζαλ ακαπξσκέλα,
ψζηε δελ κπνξνχζε λα βιέπεη θαη ν ακνπήι ήηαλ μαπισκέλνο ζηνλ λαφ ηνχ Κπξίνπ, φπνπ
ήηαλ ε θηβσηφο ηνχ Θενχ, πξηλ ζβήζεη ν ιχρλνο ηνχ Θενχ, ν Κχξηνο θάιεζε ηνλ ακνπήι θη
εθείλνο απνθξίζεθε: Να καη, εγψ. Καη έηξεμε ζηνλ Διεί θαη είπε: Να καη, εγψ επεηδή, κε
θάιεζεο. Κη εθείλνο είπε: Αελ ζε θάιεζα γχξηζε λα θνηκεζείο. Καη πήγε λα θνηκεζεί. Καη ν
Κχξηνο θάιεζε ηνλ ακνπήι μαλά, γηα δεχηεξε θνξά θαη πήγε ζηνλ Διεί θαη ηνπ είπε: Να
καη, εγψ επεηδή, κε θάιεζεο. Κη εθείλνο απνθξίζεθε: Αελ ζε θάιεζα, παηδί κνπ γχξηζε λα
θνηκεζείο. Καη ν ακνπήι δελ γλψξηδε αθφκα ηνλ Κχξην θαη ν ιφγνο ηνχ Κπξίνπ δελ ηνπ
είρε αθφκα απνθαιπθζεί. Καη ν Κχξηνο θάιεζε ηνλ ακνπήι μαλά, γηα ηξίηε θνξά. Καη
ζεθψζεθε θαη πήγε ζηνλ Διεί θαη είπε: Να καη, εγψ επεηδή, κε θάιεζεο. Καη ν Διεί
θαηάιαβε φηη ν Κχξηνο θάιεζε ην παηδί. Καη ν Διεί είπε ζηνλ ακνπήι: Πήγαηλε λα
θνηκεζείο θαη αλ ζε θξάμεη, ζα πεηο: Μίιεζε, Κχξηε επεηδή, ν δνχινο ζνπ αθνχεη. Καη ν
ακνπήι πήγε θαη θνηκήζεθε ζηνλ ηφπν ηνπ. Καη ήξζε ν Κχξηνο θαη αθνχ ζηάζεθε, θάιεζε
φπσο ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο: ακνπήι, ακνπήι. Σφηε ν ακνπήι απνθξίζεθε: Μίιεζε,
επεηδή ν δνχινο ζνπ αθνχεη. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ ακνπήι: Αεο, εγψ ζα θάλσ ζηνλ
Εζξαήι έλα πξάγκα, ψζηε θαζέλαο πνπ ζα ην αθνχεη ζα ερήζνπλ θαη ηα δπν ηνπ απηηά θαηά
ηελ εκέξα εθείλε ζα εθηειέζσ ελάληηα ζηνλ Διεί φια φζα κίιεζα γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζα
αξρίζσ θαη ζα ηα πξαγκαηνπνηήζσ. επεηδή, ηνπ αλήγγεηια, φηη εγψ ζα θξίλσ ηελ νηθνγέλεηά
ηνπ κέρξη ηνλ αηψλα, εμαηηίαο ηεο αλνκίαο γηα ηνλ ιφγν φηη, ελψ γλψξηζε φηη νη γηνη ηνπ
έθεξλαλ θαηάξα επάλσ ηνπο, δελ ηνπο ζπκκάδεςε θαη γη' απηφ, νξθίζηεθα ελάληηα ζηελ
νηθνγέλεηα ηνπ Διεί, φηη ε αλνκία ησλ γησλ ηνχ Διεί δελ ζα θαζαξηζηεί ζηνλ αηψλα, νχηε κε
ζπζία νχηε κε πξνζθνξά. Καη ν ακνπήι θνηκήζεθε κέρξη ην πξσί· έπεηηα, άλνημε ηηο
πφξηεο ηνχ νίθνπ ηνχ Κπξίνπ. Καη ν ακνπήι θνβφηαλ λα αλαγγείιεη ζηνλ Διεί ηελ φξαζε.
Καη ν Διεί θάιεζε ηνλ ακνπήι, θαη είπε: ακνπήι, παηδί κνπ. Κη εθείλνο απνθξίζεθε:
Νάκαη, εγψ. Καη είπε: Πνηνο είλαη ν ιφγνο, πνπ κηιήζεθε ζε ζέλα; Με ηνλ θξχςεηο,
παξαθαιψ, απφ κέλα· έηζη λα θάλεη ζε ζέλα ν Θεφο, θαη έηζη λα πξνζζέζεη, αλ θξχςεηο απφ
κέλα θάπνην απφ φια ηα ιφγηα πνπ κηιήζεθαλ ζε ζέλα. Καη ν ακνπήι ηνχ αλήγγεηιε φια
ηα ιφγηα, θαη δελ ηνπ έθξπςε θαλέλα. Καη ν Διεί είπε: Ώπηφο είλαη Κχξηνο· αο θάλεη ην
αξεζηφ ζηα κάηηα ηνπ. Καη ν ακνπήι κεγάισλε θαη ν Κχξηνο ήηαλ καδί ηνπ, θαη δελ άθελε
θαλέλα απφ ηα ιφγηα ηνπ λα πέθηεη ζηε γε. Καη νιφθιεξνο ν Εζξαήι, απφ ηε Ααλ κέρξη ηε
ΐεξ-ζαβεέ, γλψξηζε φηη ν ακνπήι ήηαλ δηνξηζκέλνο ζην λα είλαη πξνθήηεο ηνχ Κπξίνπ.

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 86:14
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θεέ, νη ππεξήθαλνη ζεθψζεθαλ ελαληίνλ κνπ θαη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ βηαζηψλ
δήηεζαλ ηελ ςπρή κνπ θαη δελ ζε έβαιαλ κπξνζηά ηνπο.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 9:37-43
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ηελ επφκελε εκέξα, φηαλ θαηέβεθαλ απφ ην βνπλφ, ηνλ ζπλάληεζε έλα κεγάιν
πιήζνο. Καη μάθλνπ, έλαο άλζξσπνο θψλαμε δπλαηά κέζα απφ ην πιήζνο, ιέγνληαο:
Αάζθαιε, ζε παξαθαιψ, επίβιεςε επάλσ ζηνλ γην κνπ, επεηδή κνχ είλαη κνλνγελήο. Καη δεο,
ηνλ πηάλεη έλα δαηκφλην θαη μαθληθά θσλάδεη δπλαηά θαη ηνλ ζπαξάδεη, καδί κε αθξφ θαη
δχζθνια αλαρσξεί απ' απηφλ, ζπληξίβνληάο ηνλ. Καη παξαθάιεζα ηνπο καζεηέο ζνπ γηα λα
ην βγάινπλ θαη δελ κπφξεζαλ. Καη ν Εεζνχο, απαληψληαο, είπε: Χ, άπηζηε θαη δηεζηξακκέλε
γελεά, κέρξη πφηε ζα είκαη καδί ζαο θαη ζα ζαο ππνκέλσ; Φέξε εδψ ηνλ γην ζνπ. Καη ελψ
απηφο αθφκα πξνζεξρφηαλ, ην δαηκφλην ηνλ έξξημε θάησ θαη ηνλ θαηαζπάξαμε. Καη ν Εεζνχο
επηηίκεζε ην αθάζαξην πλεχκα θαη γηάηξεςε ην παηδί θαη ην απέδσζε ζηνλ παηέξα ηνπ. Καη
εθπιήηηνληαλ φινη γηα ηε κεγαιεηφηεηα ηνπ Θενχ. Καη ελψ φινη ζαχκαδαλ γηα φια φζα
έθαλε ν Εεζνχο, είπε ζηνπο καζεηέο ηνπ.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξηλζίνπο Α’ 10:14-33, 11:1
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Κνξηλζίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
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Γη' απηφ, αγαπεηνί κνπ, θεχγεηε απφ ηελ εηδσινιαηξεία. Μηιάσ ζαλ ζε θξφληκνπο
απηφ πνπ ιέσ θξίλεηέ ην εζείο. Σν πνηήξη ηήο επινγίαο, πνπ επινγνχκε, δελ είλαη θνηλσλία
ηνχ αίκαηνο ηνπ Υξηζηνχ; Ο άξηνο, πνπ θφβνπκε, δελ είλαη θνηλσλία ηνχ ζψκαηνο ηνπ
Υξηζηνχ; Βπεηδή, έλαο άξηνο, έλα ζψκα είκαζηε νη πνιινί δεδνκέλνπ φηη, φινη απφ ηνλ έλαλ
άξην κεηέρνπκε. ΐιέπεηε ηνλ Εζξαήι θαηά ζάξθα απηνί πνπ ηξψλε ηηο ζπζίεο, δελ είλαη
θνηλσλνί ηνχ ζπζηαζηεξίνπ; Ση ιέσ, ινηπφλ; ηη ην είδσιν είλαη θάηη; Ή, φηη ην εηδσιφζπην
είλαη θάηη; ρη αιιά, εθείλα πνπ ζπζηάδνπλ ηα έζλε, ηα ζπζηάδνπλ ζηα δαηκφληα θαη φρη ζηνλ
Θεφ θαη δελ ζέισ, εζείο λα γίλεζηε θνηλσλνί ησλ δαηκνλίσλ. Αελ κπνξείηε λα πίλεηε ην
πνηήξη ηνχ Κπξίνπ θαη ην πνηήξη ησλ δαηκνλίσλ δελ κπνξείηε λα είζηε κέηνρνη ζην ηξαπέδη
ηνχ Κπξίνπ θαη ζην ηξαπέδη ησλ δαηκνλίσλ. Ή ζέινπκε λα δηεγείξνπκε ηνλ Κχξην ζε
δεινηππία; Μήπσο είκαζηε ηζρπξφηεξνη απ' απηφλ; ια είλαη ζηελ εμνπζία κνπ, αιιά φια
δελ ζπκθέξνπλ φια είλαη ζηελ εμνπζία κνπ, αιιά φια δελ νηθνδνκνχλ. Καλέλαο αο κε
δεηάεη ην δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ αιιά θάζε έλαο απηά πνπ ζπκθέξνπλ ηνλ άιινλ. Κάζε ηη πνπ
πνπιηέηαη ζην θξενπσιείν λα ην ηξψηε, ρσξίο λα εμεηάδεηε ηίπνηε γηα ηε ζπλείδεζε επεηδή,
«ηνπ Κπξίνπ είλαη ε γε θαη ην πιήξσκά ηεο». Καη αλ θάπνηνο απφ ηνπο απίζηνπο ζάο
πξνζθαιεί θαη ζέιεηε λα πάηε, λα ηξψηε φ,ηη ζαο βάδνπλ κπξνζηά ζαο, ρσξίο λα εμεηάδεηε
ηίπνηε γηα ηε ζπλείδεζε. Ώλ, φκσο, θάπνηνο ζαο πεη: Ώπηφ είλαη εηδσιφζπην κε ηξψηε, γηα
εθείλνλ πνπ ην θαλέξσζε θαη γηα ηε ζπλείδεζε επεηδή, «ηνπ Κπξίνπ είλαη ε γε θαη ην
πιήξσκά ηεο». Καη ιέσ ζπλείδεζε φρη ηε δηθή ζνπ, αιιά ηε ζπλείδεζε ηνπ άιινπ επεηδή,
γηαηί ε ειεπζεξία κνπ θξίλεηαη απφ άιιε ζπλείδεζε; Καη αλ εγψ κεηέρσ κε επραξηζηία, γηαηί
λα δπζθεκνχκαη γηα εθείλν, γηα ην νπνίν εγψ απνδίδσ επραξηζηία; Βίηε, ινηπφλ, ηξψηε είηε
πίλεηε είηε θάλεηε θάηη, ηα πάληα λα ηα θάλεηε πξνο δφμαλ ηνχ Θενχ. Με γίλεζηε
πξφζθνκκα νχηε ζε Ενπδαίνπο νχηε ζε Έιιελεο νχηε ζηελ εθθιεζία ηνχ Θενχ φπσο θαη
εγψ, ζε φια αξέζσ ζε φινπο, κε δεηψληαο ην δηθφ κνπ ζπκθέξνλ, αιιά εθείλν ησλ πνιιψλ,
γηα λα ζσζνχλ. Μηκεηέο κνπ γίλεζηε, θαζψο θαη εγψ ηνχ Υξηζηνχ. Δ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Α’ 1:2-8
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βθιεθηνχο, ζχκθσλα κε ηελ πξφγλσζε ηνπ Παηέξα Θενχ, κε ηνλ αγηαζκφ ηνχ
Πλεχκαηνο, ζε ππαθνή θαη ξαληηζκφ ηνχ αίκαηνο ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ είζε ράξε θαη εηξήλε
λα πιεζχλεη ζε ζαο. Άμηνο επινγίαο είλαη ν Θεφο θαη Παηέξαο ηνχ Κπξίνπ καο Εεζνχ
Υξηζηνχ, ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ην πνιχ ηνπ έιενο καο αλαγέλλεζε ζε κηα δσληαλή ειπίδα,
δηακέζνπ ηήο αλάζηαζεο ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ απφ ηνπο λεθξνχο, ζε κηα θιεξνλνκία άθζαξηε
θαη ακφιπληε θαη ακάξαληε, πνπ είλαη θπιαγκέλε γηα καο ζηνπο νπξαλνχο νη νπνίνη
θξνπξνχκαζηε κε ηε δχλακε ηνπ Θενχ δηακέζνπ ηήο πίζηεο, ζε ζσηεξία έηνηκε λα
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απνθαιπθζεί θαηά ηνλ έζραην θαηξφ. Γηα ην νπνίν ληψζεηε αγαιιίαζε, αλ θαη ηψξα,
(εθφζνλ ρξεηαζηεί), ιππεζείηε ιίγν κέζα ζε δηάθνξνπο πεηξαζκνχο, ψζηε ε δνθηκή ηήο
πίζηεο ζαο, ε νπνία είλαη πνιπηηκφηεξε απφ ην ρξπζάθη πνπ θζείξεηαη, δνθηκάδεηαη φκσο
δηακέζνπ ηήο θσηηάο, βξεζεί ζε έπαηλν θαη ηηκή θαη δφμα, φηαλ ν Εεζνχο Υξηζηφο θαλεξσζεί
ηνλ νπνίν, αλ θαη δελ είδαηε, αγαπάηε ζηνλ νπνίν, αλ θαη ηψξα δελ ηνλ βιέπεηε, πηζηεχνληαο
φκσο, ληψζεηε αγαιιίαζε κε ραξά αλεθιάιεηε θαη έλδνμε. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,

κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ
φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 21:5-14
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Καη φηαλ ηειεηψζακε εθείλεο ηηο εκέξεο, αθνχ βγήθακε έμσ, πνξεπφκαζηαλ θαη καο
πξνέπεκπαλ φινη καδί κε ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά κέρξη έμσ απφ ηελ πφιε θαη
γνλαηίδνληαο επάλσ ζηνλ γηαιφ πξνζεπρεζήθακε. Καη αθνχ ραηξεηήζακε ν έλαο ηνλ άιινλ,
αλεβήθακε ζην πινίν, ελψ εθείλνη επέζηξεςαλ ζηα ίδηα. Κη εκείο, θαζψο ηειεηψζακε ην
ζαιάζζην ηαμίδη, απφ ηελ Σχξν θηάζακε ζηελ Πηνιεκατδα θαη αθνχ ραηξεηήζακε ηνπο
αδειθνχο, κείλακε θνληά ηνπο κία εκέξα. Καη ηελ επφκελε εκέξα, ν Παχινο θαη εθείλνη πνπ
ήζαλ γχξσ ηνπ, αλαρσξψληαο ήξζακε ζηελ Καηζάξεηα θαη κπαίλνληαο ζην ζπίηη ηνχ
Βπαγγειηζηή Φηιίππνπ, πνπ ήηαλ έλαο απφ ηνπο επηά, κείλακε θνληά ηνπ. Ώπηφο, κάιηζηα,
είρε ηέζζεξηο ζπγαηέξεο παξζέλεο, πνπ πξνθήηεπαλ. Καη ελψ κέλακε εθεί πνιιέο εκέξεο,
θαηέβεθε απφ ηελ Ενπδαία θάπνηνο πξνθήηεο κε ην φλνκα Άγαβνο θαη φηαλ ήξζε ζε καο,
πήξε ηε δψλε ηνχ Παχινπ θαη αθνχ έδεζε ηα δηθά ηνπ ρέξηα θαη ηα πφδηα, είπε: Ώπηά ιέεη ην
Πλεχκα ην Άγην: Σνλ άλδξα, ηνπ νπνίνπ είλαη απηή ε δψλε, έηζη ζα ηνλ δέζνπλ νη Ενπδαίνη
ζηελ Εεξνπζαιήκ θαη ζα ηνλ παξαδψζνπλ ζηα ρέξηα ηψλ εζλψλ. Καη θαζψο ηα αθνχζακε
απηά, ηνλ παξαθαινχζακε θη εκείο θαη νη ληφπηνη λα κε αλέβεη ζηελ Εεξνπζαιήκ. Ο Παχινο,
φκσο, απνθξίζεθε: Ση θάλεηε θιαίνληαο θαη θαηαζιίβνληαο ηελ θαξδηά κνπ; Βπεηδή, εγψ φρη
κνλάρα λα δεζψ, αιιά θαη λα πεζάλσ ζηελ Εεξνπζαιήκ είκαη έηνηκνο γηα ράξε ηνχ
νλφκαηνο ηνπ Κπξίνπ Εεζνχ. Καη επεηδή δελ πεηζφηαλ, εζπράζακε, ιέγνληαο: Ώο γίλεη ην
ζέιεκα ηνπ Κπξίνπ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
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Φαικόο 86:17
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κάλε ζε κέλα θάπνην ζεκείν πξνο αγαζφ, γηα λα δνπλ απηνί πνπ κε κηζνχλ θαη λα
ληξνπηαζηνχλ επεηδή εζχ, Κχξηε, κε βνήζεζεο θαη κε παξεγφξεζεο.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 13:10-17
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ην άββαην δίδαζθε ζε κηα απφ ηηο ζπλαγσγέο θαη λάζνπ, κηα γπλαίθα πνπ είρε
πλεχκα αζζέλεηαο δέθα νθηψ ρξφληα θαη ήηαλ θπξησκέλε θαη δελ κπνξνχζε λα ζεθσζεί
εληειψο φξζηα. Ο Εεζνχο, βιέπνληάο ηελ, θψλαμε θαη ηεο είπε: Γπλαίθα, είζαη
ειεπζεξσκέλε απφ ηελ αζζέλεηά ζνπ. Καη έβαιε επάλσ ηεο ηα ρέξηα θη ακέζσο αλνξζψζεθε
θαη δφμαδε ηνλ Θεφ. Καη απαληψληαο ν αξρηζπλάγσγνο, επεηδή αγαλαθηνχζε φηη ν Εεζνχο
ζεξάπεπζε θαηά ην ζάββαην, έιεγε ζην πιήζνο: Τπάξρνπλ έμη εκέξεο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα
εξγάδεζηε κέζα ζ' απηέο, ινηπφλ, λα έξρεζηε λα ζεξαπεχεζηε θαη φρη θαηά ηελ εκέξα ηνχ
ζαββάηνπ. Ο Κχξηνο, ινηπφλ, απάληεζε ζ' απηφλ, θαη είπε: Τπνθξηηή, θάζε έλαο απφ ζαο δελ
ιχλεη ην βφδη ηνπ θαηά ην ζάββαην ή ην γατδνχξη ηνπ απφ ηε θάηλε θαη θέξλνληάο ην ην
πνηίδεη; Κη απηή, πνπ είλαη ζπγαηέξα ηνχ Ώβξαάκ, ηελ νπνία, δέζηε, ν ζαηαλάο ηελ έδεζε
δέθα νθηψ ρξφληα, δελ έπξεπε λα ιπζεί απ' απηφ ην δέζηκν θαηά ηελ εκέξα ηνχ ζαββάηνπ;
Καη ελψ απηφο έιεγε απηά, ληξνπηάδνληαλ φινη νη ελαληίνη ηνπ θαη νιφθιεξν ην πιήζνο
ραηξφηαλ γηα φια ηα έλδνμα έξγα, πνπ γίλνληαλ απ' απηφλ.
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ΖΜΔΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΠΟ ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Γεπηεξνλόκηνλ 11:29-32 , 12:1-27
Καη φηαλ ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ζε βάιεη ζηε γε, ζηελ νπνία πεγαίλεηο γηα λα ηελ
θιεξνλνκήζεηο, ζα βάιεηο ηελ επινγία επάλσ ζην βνπλφ Γαξηδίλ θαη ηελ θαηάξα επάλσ ζην
βνπλφ Ββάι. Αελ είλαη απηά πέξα απφ ηνλ Ενξδάλε, πξνο ηνλ δξφκν πνπ είλαη πξνο δπζκάο
ηνπ ήιηνπ, ζηε γε ησλ Υαλαλαίσλ, πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πεδηάδα, απέλαληη ζηα Γάιγαια,
θνληά ζηε βειαληδηά Μνξέρ; Βπεηδή, εζείο δηαβαίλεηε ηνλ Ενξδάλε, γηα λα κπείηε κέζα λα
θιεξνλνκήζεηε ηε γε, πνπ ν Κχξηνο ν Θεφο ζαο δίλεη ζε ζαο θαη ζα ηελ θιεξνλνκήζεηε θαη
ζ' απηή ζα θαηνηθήζεηε. Καη ζα πξνζέρεηε λα εθηειείηε φια ηα δηαηάγκαηα θαη ηηο θξίζεηο,
πνπ εγψ βάδσ ζήκεξα κπξνζηά ζαο. Ώπηά είλαη ηα δηαηάγκαηα θαη νη θξίζεηο, πνπ ζα
πξνζέρεηε λα εθηειείηε, ζηε γε πνπ ν Κχξηνο ν Θεφο ησλ παηέξσλ ζνπ δίλεη ζε ζέλα γηα λα
ηελ θιεξνλνκήζεηο, φιεο ηηο εκέξεο πνπ δείηε επάλσ ζηε γε. Θα θαηαζηξέςεηε φινπο ηνπο
ηφπνπο, φπνπ ηα έζλε, πνπ ζα θπξηεχζεηε, ιάηξεπαλ ηνπο ζενχο ηνπο, επάλσ ζηα ςειά
βνπλά θη επάλσ ζηνπο ιφθνπο θαη θάησ απφ θάζε ππθλφ δέληξν. Καη ζα θαηεδαθίζεηε ηνπο
βσκνχο ηνπο θαη ζα ζπληξίςεηε ηηο ζηήιεο ηνπο θαη ζα θαηαθάςεηε κε θσηηά ηα άιζε ηνπο
θαη ζα θαηαθφςεηε ηα είδσια ησλ ζεψλ ηνπο θαη ζα εμαιείςεηε ηα νλφκαηά ηνπο απφ εθείλν
ηνλ ηφπν. Αελ ζα θάλεηε έηζη ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζαο αιιά, ζηνλ ηφπν πνπ ν Κχξηνο ν Θεφο
ζαο εθιέμεη απφ φιεο ηηο θπιέο ζαο, γηα λα βάιεη εθεί ην φλνκά ηνπ, ζηελ θαηνηθία ηνπ ζα
ηνλ δεηήζεηε θη εθεί ζα έξζεηε θαη εθεί ζα θέξεηε ηα νινθαπηψκαηά ζαο θαη ηηο ζπζίεο ζαο
θαη ηα δέθαηά ζαο θαη ηηο πξνζθνξέο ησλ ρεξηψλ ζαο, πνπ πςψλνληαη θαη ηηο επρέο ζαο θαη
ηηο απηνπξναίξεηεο πξνζθνξέο ζαο θαη ηα πξσηφηνθα ησλ βνδηψλ ζαο θαη ησλ πξνβάησλ
ζαο θαη εθεί ζα ηξψηε κπξνζηά ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζαο θαη ζα επθξαίλεζηε, εζείο θαη νη
νηθνγέλεηέο ζαο, ζε φζα επηβάιεηε ηα ρέξηα ζαο, ζε φ,ηη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ζε επιφγεζε.
Αελ ζα θάλεηε ζχκθσλα κε φια φζα εκείο θάλνπκε ζήκεξα εδψ, θάζε έλαο φ,ηη θαλεί
αξεζηφ ζηα κάηηα ηνπ. Βπεηδή, δελ ήξζαηε αθφκα ζηελ αλάπαπζε θαη ζηελ θιεξνλνκηά, πνπ
ν Κχξηνο ν Θεφο ζαο δίλεη ζε ζαο. Ώιιά, φηαλ δηαβείηε ηνλ Ενξδάλε θαη θαηνηθήζεηε επάλσ
ζηε γε, πνπ ν Κχξηνο ν Θεφο ζαο δίλεη ζε ζαο γηα λα θιεξνλνκήζεηε θαη ζαο δψζεη
αλάπαπζε απφ φινπο ηνχο ερζξνχο ζαο νιφγπξα, ψζηε θαη λα θαηνηθήζεηε κε αζθάιεηα,
ηφηε ζηνλ ηφπν, πνπ ν Κχξηνο ν Θεφο ζαο εθιέμεη γηα λα θαηνηθήζεη εθεί ην φλνκά ηνπ, εθεί
ζα θέξεηε φια φζα εγψ ζαο πξνζηάδσ ηα νινθαπηψκαηά ζαο θαη ηηο ζπζίεο ζαο, ηα δέθαηά
248

ζαο θαη ηηο πξνζθνξέο ησλ ρεξηψλ ζαο, πνπ πςψλνληαη θαη φιεο ηηο εθιεθηέο επρέο ζαο,
φζεο επρεζείηε ζηνλ Κχξην θαη ζα επθξαίλεζηε κπξνζηά ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζαο, εζείο θαη
νη γηνη ζαο θαη νη ζπγαηέξεο ζαο θαη νη δνχινη ζαο θαη νη δνχιεο ζαο θαη ν Λεπίηεο, πνπ
είλαη κέζα ζηηο πχιεο ζαο επεηδή, απηφο δελ έρεη κεξίδα νχηε θιεξνλνκηά κε ζαο. Πξφζερε
ηνλ εαπηφ ζνπ, κήπσο πξνζθέξεηο ην νινθαχησκά ζνπ ζε θάζε ηφπν πνπ ζα δεηο αιιά, ζηνλ
ηφπν, πνπ ν Κχξηνο ζα εθιέμεη ζε κηα απφ ηηο θπιέο ζνπ, εθεί ζα πξνζθέξεηο ηα
νινθαπηψκαηά ζνπ θη εθεί ζα θάλεηο φια φζα εγψ ζε πξνζηάδσ. Μπνξείο, φκσο, λα ζθάδεηο
θαη λα ηξσο θξέαο κέζα ζε φιεο ηηο πχιεο ζνπ, ζχκθσλα κε θάζε επηζπκία ηεο ςπρήο ζνπ,
ζχκθσλα κε ηελ επινγία ηνχ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ, πνπ ζνπ έδσζε ν αθάζαξηνο θαη ν
θαζαξφο κπνξεί λα ηξψεη απ' απηφ, φπσο ηε δνξθάδα θαη φπσο ην ειάθη. κσο, ην αίκα δελ
ζα ην ηξψηε ζα ην ρχλεηε ζαλ λεξφ επάλσ ζηε γε. Αελ κπνξείο λα ηξσο κέζα ζηηο πχιεο ζνπ
ην δέθαην ηνπ ζηηαξηνχ ζνπ ή ηνπ θξαζηνχ ζνπ ή ηνπ ιαδηνχ ζνπ ή ηα πξσηφηνθα ησλ
βνδηψλ ζνπ ή ησλ πξνβάησλ ζνπ νχηε θάπνηα απφ ηηο επρέο ζνπ, φζεο επρεζείο, νχηε ηηο
απηνπξναίξεηεο πξνζθνξέο ζνπ ή ηηο πξνζθνξέο ησλ ρεξηψλ ζνπ, πνπ πςψλνληαη. Ώιιά,
πξέπεη λα ηα ηξσο απηά κπξνζηά ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ, ζηνλ ηφπν πνπ ν Κχξηνο ν Θεφο
ζνπ ζα εθιέμεη, εζχ θαη ν γηνο ζνπ θαη ε ζπγαηέξα ζνπ θαη ν δνχινο ζνπ θαη ε δνχιε ζνπ
θαη ν Λεπίηεο, πνπ είλαη κέζα ζηηο πχιεο ζνπ θαη ζα επθξαίλεζαη κπξνζηά ζηνλ Κχξην ηνλ
Θεφ ζνπ, ζε φζα βάιεηο επάλσ ηνπο ην ρέξη ζνπ. Πξφζερε ηνλ εαπηφ ζνπ, κήπσο
εγθαηαιείςεηο ηνλ Λεπίηε, φζνλ ρξφλν δεηο επάλσ ζηε γε ζνπ. ηαλ ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ
πιαηχλεη ηα φξηά ζνπ, φπσο ππνζρέζεθε ζε ζέλα θαη πεηο, ζα θάσ θξέαο, (επεηδή, ε ςπρή
ζνπ επηζπκεί λα θάεη θξέαο), κπνξείο λα ηξσο θξέαο, ζχκθσλα κε θάζε επηζπκία ηήο ςπρήο
ζνπ. Ώλ ν ηφπνο, πνπ ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ έθιεμε γηα λα βάιεη εθεί ην φλνκά ηνπ, απέρεη
πνιχ απφ ζέλα, ηφηε ζα ζθάδεηο απφ ηα βφδηα ζνπ θαη απφ ηα πξφβαηά ζνπ, πνπ ζνπ έδσζε
ν Κχξηνο, φπσο εγψ ζαο πξφζηαμα θαη ζα ηξσο, κέζα ζηηο πχιεο ζνπ, ζχκθσλα κε θάζε
επηζπκία ηήο ςπρήο ζνπ. πσο ηξψγεηαη ε δνξθάδα θαη ην ειάθη, έηζη ζα ηα ηξσο ν
αθάζαξηνο θαη ν θαζαξφο ζα ηξψλε απ' απηά, εμίζνπ. Μφλνλ λα απέρεηο πάξα πνιχ απφ ην
λα θαο ην αίκα επεηδή, ην αίκα είλαη ε δσή θαη δελ κπνξείο λα θαο ηε δσή καδί κε ην θξέαο.
Αελ ζα ην ηξσο επάλσ ζηε γε ζα ην ρχλεηο ζαλ λεξφ. Αελ ζα ην ηξσο γηα λα επεκεξείο, εζχ
θαη ηα παηδηά ζνπ κεηά απφ ζέλα, φηαλ εθηειείο ην αξεζηφ κπξνζηά ζηνλ Θεφ. κσο, ηα
αθηεξψκαηά ζνπ, φζα θη αλ έρεηο θαη ηηο επρέο ζνπ, ζα ηα πάξεηο θαη ζα παο ζηνλ ηφπν πνπ ν
Κχξηνο ζα εθιέμεη. Καη ζα πξνζθέξεηο ηα νινθαπηψκαηά ζνπ, ην θξέαο θαη ην αίκα, επάλσ
ζην ζπζηαζηήξην ηνπ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ θαη ην αίκα ησλ ζπζηψλ ζνπ ζα ρπζεί ζην
ζπζηαζηήξην ηνπ Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ, ην θξέαο φκσο ζα ην θαο. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
Βαζηιέσλ Α’ 17:2-24
Καη ν ιφγνο ηνχ Κπξίνπ ήξζε ζ' απηφλ, ιέγνληαο: Ώλαρψξεζε απφ εδψ θαη ζηξέςε
αλαηνιηθά θαη θξχςνπ θνληά ζηνλ ρείκαξξν Υεξίζ, πνπ είλαη απέλαληη απφ ηνλ Ενξδάλε θαη
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ζα πίλεηο απφ ηνλ ρείκαξξν πξφζηαμα δε ηνπο θφξαθεο, λα ζε ηξέθνπλ εθεί. Καη πήγε θαη
έθαλε ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ επεηδή, πήγε θαη θάζηζε θνληά ζηνλ ρείκαξξν
Υεξίζ, πνπ είλαη απέλαληη απφ ηνλ Ενξδάλε. Καη νη θφξαθεο ηνπ έθεξλαλ ςσκί θαη θξέαο ην
πξσί θαη ςσκί θαη θξέαο ηελ εζπέξα θαη έπηλε λεξφ απφ ηνλ ρείκαξξν. Καη κεηά απφ
κεξηθέο εκέξεο ν ρείκαξξνο Υεξίζ μεξάζεθε, επεηδή δελ έγηλε βξνρή επάλσ ζηε γε. Καη
ήξζε ζ' απηφλ ν ιφγνο ηνχ Κπξίνπ, ιέγνληαο: Ώθνχ ζεθσζείο, πήγαηλε ζηα αξεπηά ηήο
ηδψλαο θαη θάζηζε εθεί δεο, έρσ πξνζηάμεη εθεί κηα ρήξα γπλαίθα λα ζε ηξέθεη. Καη αθνχ
ζεθψζεθε, πήγε ζηα αξεπηά. Καη θαζψο ήξζε ζηελ πχιε ηήο πφιεο, λα, ήηαλ εθεί κηα ρήξα
πνπ κάδεπε μπιαξάθηα θαη ηεο θψλαμε θαη είπε: Φέξε κνπ, παξαθαιψ, ζε δνρείν ιίγν λεξφ
λα πησ. Κη ελψ πήγε γηα λα θέξεη, ηεο θψλαμε θαη είπε: Φέξε κνπ, παξαθαιψ θαη έλα
θνκκάηη ςσκί ζην ρέξη ζνπ. Κη εθείλε είπε: Γεη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ, δελ έρσ ςσκί, αιιά
κφλνλ κηα ρεξηά αιεχξη ζην πηζάξη θαη ιίγν ιάδη ζην ξσγί θαη δεο , καδεχσ δχν μπιαξάθηα,
γηα λα πάσ θαη λα ην θηηάμσ γηα ηνλ εαπηφ κνπ θαη γηα ηνλ γην κνπ θαη λα ην θάκε θαη λα
πεζάλνπκε. Καη ν Διίαο ηήο είπε: Με θνβάζαη πήγαηλε, θάλε φπσο είπεο αιιά, απ' απηφ
θάλε πξψηα ζε κέλα κηα κηθξή πίηα θαη θέξ' ηελ ζε κέλα θαη έπεηηα θάλε γηα ηνλ εαπηφ ζνπ
θαη γηα ηνλ γην ζνπ επεηδή, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο ηνχ Εζξαήι: Σν πηζάξη κε ην αιεχξη
δελ ζα αδεηάζεη νχηε ην ξσγί κε ην ιάδη ζα ειαηησζεί, κέρξη ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν
Κχξηνο ζα δψζεη βξνρή επάλσ ζην πξφζσπν ηεο γεο. Κη εθείλε πήγε θαη έθαλε ζχκθσλα κε
ηνλ ιφγν ηνπ Διία θαη έηξσγε, απηή θη απηφο θαη ε νηθνγέλεηά ηεο, πνιιέο εκέξεο ην πηζάξη
κε ην αιεχξη δελ άδεηαζε νχηε ην ξσγί κε ην ιάδη ειαηηψζεθε, ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν ηνχ
Κπξίνπ, πνπ κίιεζε δηακέζνπ ηνχ Διία. Καη κεηά απφ ηα πξάγκαηα απηά, αξξψζηεζε ν
γηνο ηήο γπλαίθαο, ηεο θπξίαο ηνχ ζπηηηνχ θαη ε αξξψζηηα ηνπ ήηαλ ππεξβνιηθά δπλαηή,
κέρξηο φηνπ δελ έκεηλε κέζα ηνπ πλνή. Καη είπε ζηνλ Διία: Ση έρεηο καδί κνπ, άλζξσπε ηνπ
Θενχ; Ήξζεο ζε κέλα γηα λα θέξεηο ζε ελζχκεζε ηηο αλνκίεο κνπ θαη λα ζαλαηψζεηο ηνλ γην
κνπ; Κη εθείλνο ηήο είπε: Αψζε κνπ ηνλ γην ζνπ. Καη ηνλ πήξε απφ ηνλ θφξθν ηεο θαη ηνλ
αλέβαζε ζην ππεξψν, φπνπ απηφο θαζφηαλ θαη ηνλ πιάγηαζε επάλσ ζην θξεβάηη ηνπ. Καη
αλαβφεζε ζηνλ Κχξην θαη είπε: Κχξηε, Θεέ κνπ! Έθεξεο θαθφ θη επάλσ ζηε ρήξα, θνληά
ζηελ νπνία παξνηθψ, ψζηε λα ζαλαηψζεηο ηνλ γην ηεο; Καη μάπισζε ηξεηο θνξέο επάλσ ζην
παηδάθη θαη αλαβφεζε ζηνλ Κχξην θαη είπε: Κχξηε, Θεέ κνπ, αο επαλέιζεη, παξαθαιψ, ζην
παηδάθη απηφ, ε ςπρή κέζα ηνπ. Καη ν Κχξηνο εηζάθνπζε ηε θσλή ηνχ Διία θαη ζην παηδάθη
επαλήιζε κέζα ηνπ ε ςπρή θαη αλέδεζε. Καη ν Διίαο πήξε ην παηδάθη θαη ην θαηέβαζε απφ
ην ππεξψν ζην ζπίηη θαη ην έδσζε ζηε κεηέξα ηνπ. Καη ν Διίαο είπε: Αεο, ν γηνο ζνπ δεη.
Καη ε γπλαίθα είπε ζηνλ Διία: Σψξα γλσξίδσ απ' απηφ φηη είζαη άλζξσπνο ηνπ Θενχ θαη ν
ιφγνο ηνχ Κπξίνπ ζην ζηφκα ζνπ είλαη αιήζεηα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Παξνηκίεο 5:1-12
Γηε κνπ, πξφζερε ζηε ζνθία κνπ, ζηξέθε ην απηί ζνπ ζηε ζχλεζή κνπ γηα λα ηεξείο
θξφλεζε θαη ηα ρείιε ζνπ λα θπιάηηνπλ γλψζε. Βπεηδή, ηα ρείιε ηήο μέλεο γπλαίθαο
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ζηάδνπλ ζαλ θεξήζξα απφ κέιη θαη ν νπξαλίζθνο ηεο είλαη καιαθφηεξνο απφ ιάδη ην ηέινο
ηεο, φκσο, είλαη πηθξφ ζαλ αςίλζη, νμχ ζαλ δίθνπν καραίξη. Σα πφδηα ηεο θαηεβαίλνπλ ζε
ζάλαην ηα βήκαηά ηεο θαηαληνχλ ζηνλ άδε. Γηα λα κε γλσξίζεηο ηνλ δξφκν ηήο δσήο, νη
πνξείεο ηεο είλαη άζηαηεο θαη φρη επδηάγλσζηεο. Ώθνχζηε κε, ινηπφλ, ηψξα, παηδηά θαη κε
απνζηξαθείηε ηα ιφγηα ηνχ ζηφκαηφο κνπ. Ώπνκάθξπλε ηνλ δξφκν ζνπ απ' απηή θαη κε
πιεζηάζεηο ζηελ πφξηα ηνχ ζπηηηνχ ηεο, γηα λα κε δψζεηο ηελ ηηκή ζνπ ζε άιινπο θαη ηα
ρξφληα ζνπ ζηνπο αλειεήκνλεο γηα λα κε ρνξηάζνπλ μέλνη απφ ηελ πεξηνπζία ζνπ θαη νη
θφπνη ζνπ έξζνπλ ζε ζπίηη μέλνπ θη εζχ ζηελάδεηο ζηα ηειεπηαία ζνπ, φηαλ ε ζάξθα ζνπ θαη
ην ζψκα ζνπ θαηαλαισζνχλ θαη ζα ιεο: «Πψο κίζεζα ηελ παηδεία θαη ε θαξδηά κνπ
θαηαθξφλεζε ηνπο ειέγρνπο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 43:1-9
Καη ηψξα, έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν δεκηνπξγφο ζνπ, Εαθψβ θαη ν πιάζηεο ζνπ, Εζξαήι.
Με θνβάζαη επεηδή, εγψ ζε ιχηξσζα, ζε θάιεζα κε ην φλνκά ζνπ δηθφο κνπ είζαη. ηαλ
δηαβαίλεηο κέζα απφ ηα λεξά, ζα είκαη καδί ζνπ θαη φηαλ πεξλάο κέζα απφ ηα πνηάκηα, δελ
ζα πιεκκπξίδνπλ επάλσ ζνπ φηαλ πεξπαηάο κέζα απφ ηε θσηηά, δελ ζα θαείο νχηε ζα
εμαθζεί θιφγα επάλσ ζνπ. Βπεηδή, εγψ είκαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ, ν Άγηνο ηνπ Εζξαήι, ν
σηήξαο ζνπ γηα αληίιπηξφ ζνπ έδσζα ηελ Ώίγππην, ηελ Ώηζηνπία θαη ηε εβά, αληί γηα
ζέλα. Ώθφηνπ ζηάζεθεο πνιχηηκνο ζηα κάηηα κνπ, δνμάζηεθεο θαη εγψ ζε αγάπεζα θαη ζα
δψζσ πνιινχο αλζξψπνπο αληί γηα ζέλα θαη ιανχο αληί γηα ην θεθάιη ζνπ. Με θνβάζαη
επεηδή, εγψ είκαη καδί ζνπ απφ ηελ αλαηνιή ζα θέξσ ην ζπέξκα ζνπ θαη απφ ηε δχζε ζα ζε
ζπλάμσ ζα πσ ζηνλ βνξξά: Αψζε θαη πξνο ηνλ λφην: Με εκπνδίζεηο θέξε ηνπο γηνπο κνπ
απφ καθξηά θαη ηηο ζπγαηέξεο κνπ απφ ηα άθξα ηήο γεο, φινπο φζνπο νλνκάδνληαη κε ην
φλνκά κνπ επεηδή, ηνπο δεκηνχξγεζα γηα ηε δφμα κνπ ηνπο έπιαζα θαη ηνπο έθαλα. ΐγάιε
ηνλ ηπθιφ ιαφ, παξφιν πνπ έρεη κάηηα θαη ηνλ θνπθφ, παξφιν πνπ έρεη απηηά. Ώο
ζπγθεληξσζνχλ φια ηα έζλε θαη αο ζπγθεληξσζνχλ φινη νη ιανί πνηνο αλάκεζά ηνπο ην
αλήγγεηιε θαη καο έδεημε ηα πξνγελέζηεξα; Ώο θέξνπλ ηνπο κάξηπξέο ηνπο, θαη αο
δηθαησζνχλ ή, αο αθνχζνπλ θαη αο πνπλ: Ώπηφ είλαη αιεζηλφ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
Ηώβ 30:9-31, 31 νιόθιεξν, 32:1-5
Καη, ηψξα, εγψ είκαη ην δηαζθεδαζηηθφ ηνπο ηξαγνχδη, είκαη θαη ε παξνηκία ηνπο.
Με ζηραίλνληαη, απνκαθξχλνληαη απφ κέλα, θαη δελ ζπζηέιινληαη λα θηχλνπλ ζην πξφζσπφ
κνπ. Βπεηδή, ν Θεφο δηέιπζε ηελ ππεξνρή κνπ, θαη κε έζιηςε, απέξξηςαλ θη απηνί απφ
κπξνζηά κνπ ην ραιηλάξη. Ώπφ ηα δεμηά ζεθψλνληαη νη λένη απσζνχλ ηα πφδηα κνπ, θαη
εηνηκάδνπλ ελαληίνλ κνπ ηνπο νιέζξηνπο δξφκνπο ηνπο. Ώλαηξέπνπλ ηνλ δξφκν κνπ, θαη
απμάλνπλ ηε ζπκθνξά κνπ, ρσξίο λα έρνπλ βνεζφ. Βθνξκνχλ ζαλ δπλαηή πιεκκχξα, επάλσ
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ζηελ εξήκσζή κνπ θπιίνληαη νιφγπξα. Σξφκνη ζηξάθεθαλ επάλσ κνπ ζαλ άλεκνο
θαηαδηψθνπλ ηελ ςπρή κνπ· θαη ε ζσηεξία κνπ παξέξρεηαη ζαλ ζχλλεθν. Καη, ηψξα, ε ςπρή
κνπ μερχζεθε κέζα κνπ· κε θαηέιαβαλ εκέξεο ζιίςεο. Σε λχρηα ηα θφθαιά κνπ
δηαπεξληνχληαη κέζα κνπ, θαη ηα λεχξα κνπ δελ αλαπαχνληαη. Ώπφ ηελ ππεξβνιηθή δχλακε
αιινηψζεθε ην έλδπκά κνπ κε πεξηζθίγγεη ζαλ ην πεξηιαίκην ηνπ ρηηψλα κνπ. Με έξξημε ζηε
ιάζπε, θαη νκνηψζεθα κε ρψκα θαη ζθφλε. Κξάδσ ζε ζέλα, θαη δελ κνπ απαληάο ζηέθνκαη
φξζηνο, θαη παξαβιέπεηο. Έγηλεο ζε κέλα αλειεήκνλαο· κε καζηηγψλεηο κε ην θξαηαηφ ζνπ
ρέξη. Με ζήθσζεο επάλσ ζηνλ άλεκν κε αλέβαζεο επάλσ, θαη δηέιπζεο ηελ νπζία κνπ. Ξέξσ
κελ φηη ζα κε θέξεηο ζε ζάλαην, θαη ζηνλ νίθν, πνπ είλαη πξνζδηνξηζκέλνο γηα θάζε
δσληαλφλ άλζξσπν. Ώιιά, δελ ζα απιψζεη ρέξη ζηνλ ηάθν, αλ θξάδνπλ ζ' απηφλ φηαλ
αθαλίδεη. Αελ έθιαςα εγψ γη' απηφλ πνπ ήηαλ κέζα ζε ζθιεξέο εκέξεο, θαη δελ ιππήζεθε ε
ςπρή κνπ γηα ηνλ θησρφ; Βλψ πεξίκελα θαιφ, ηφηε ήξζε ην θαθφ θη ελψ αλέκελα ην θσο,
ηφηε ήξζε ην ζθνηάδη. Σα εληφζζηά κνπ έβξαζαλ, θαη δελ αλαπαχζεθαλ εκέξεο ζιίςεο κε
πξφθηαζαλ. Πεξπάηεζα κειαςφο, φρη απφ ήιην ζεθψζεθα, βφεζα κέζα ζε ζχλαμε. Έγηλα
αδειθφο ησλ δξαθφλησλ θαη ζχληξνθνο ησλ ζηξνπζνθάκεισλ. Σν δέξκα κνπ καχξηζε
επάλσ κνπ, θαη ηα θφθαιά κνπ θαηαθάεθαλ απφ ηε θιφγσζε. Καη ε θηζάξα κνπ
κεηαβιήζεθε ζε πέλζνο, θαη ην φξγαλφ κνπ ζε θσλή αλζξψπσλ πνπ θιαίλε. Έθαλα ζπλζήθε
κε ηα κάηηα κνπ· θαη πψο λα έρσ ηνλ ζηνραζκφ κνπ επάλσ ζε παξζέλα; Καη πνην είλαη ην
κεξίδην απφ πάλσ, απφ ηνλ Θεφ; Καη ε θιεξνλνκηά ηνπ Παληνδχλακνπ απφ ηνπο ςεινχο
ηφπνπο; ρη αθαληζκφο γηα ηνλ αζεβή; Καη ηαιαηπσξία γηα ηνπο εξγάηεο ηήο αλνκίαο; Ώπηφο
δελ βιέπεη ηνπο δξφκνπο κνπ, θαη δελ κεηξάεη φια ηα βήκαηά κνπ; Ώλ πεξπάηεζα κε ςέκα ή
ην πφδη κνπ έζπεπζε ζε δφιν,αο κε δπγίζεη κε ηε ζηάζκε ηήο δηθαηνζχλεο, θαη ν Θεφο αο
γλσξίζεη ηελ αθεξαηφηεηά κνπ αλ ην βήκα κνπ εθηξάπεθε απφ ηνλ δξφκν, θαη ε θαξδηά κνπ
επαθνινχζεζε ηα κάηηα κνπ, θαη αλ θάπνηα θειίδα θφιιεζε ζηα ρέξηα κνπ λα ζπείξσ, θαη
άιινο λα θάεη· θαη ηα εγγφληα κνπ λα μεξηδσζνχλ. Ώλ ε θαξδηά κνπ απαηήζεθε απφ γπλαίθα
ή παξακφλεςα ζηελ πφξηα ηνχ πιεζίνλ κνπ, ε γπλαίθα κνπ λα αιέζεη γηα άιινλ, θαη άιινη
λα πέζνπλ επάλσ ηεο. Βπεηδή, απηφ είλαη κηαξφ αλφκεκα, θαη θαηαδηθάζηκν ακάξηεκα
επεηδή, είλαη θσηηά πνπ θαηαηξψεη κέρξη αθαληζκνχ, θαη ζα μεξίδσλε φια ηα γελλήκαηά
κνπ. Ώλ θαηαθξφλεζα ηελ θξίζε ηνχ δνχινπ κνπ ή ηεο δνχιεο κνπ, φηαλ είραλ δηαθνξά
καδί κνπ,ηη ζα θάλσ ηφηε, φηαλ εγεξζεί ν Θεφο; Καη φηαλ θάλεη επίζθεςε, ηη ζα ηνπ
απαληήζσ; Ώπηφο πνπ κε δεκηνχξγεζε ζηελ θνηιηά, δελ δεκηνχξγεζε θη εθείλνλ; Καη ν ίδηνο
δελ καο έδσζε κνξθή κέζα ζηε κήηξα; Ώλ αξλήζεθα ηελ επηζπκία ησλ θησρψλ ή κάξαλα
ηα κάηηα ηήο ρήξαο, ή έθαγα ην ςσκί κνπ κφλνο, θαη ν νξθαλφο δελ έθαγε απ' απηφ (επεηδή,
ν κελ, ηξεθφηαλ καδί κνπ απφ ηε ληφηε κνπ, ζαλ καδί κε παηέξα, ηελ δε, νδήγεζα απφ ηελ
θνηιηά ηήο κεηέξαο κνπ) αλ είδα θάπνηνλ λα ράλεηαη γηα έιιεηςε ελδχκαηνο ή θησρφ ρσξίο
ζθέπαζκα,αλ ηα λεθξά ηνπ δελ κε επιφγεζαλ, θαη δελ ζεξκάλζεθε κε ην καιιί ησλ
πξνβάησλ κνπ,αλ ζήθσζα ην ρέξη κνπ ελάληηα ζηνλ νξθαλφ, βιέπνληαο φηη ππεξίζρπα ζηελ
πχιε,λα πέζεη ν βξαρίνλάο κνπ απφ ηνλ ψκν, θαη ην ρέξη κνπ λα ζπάζεη απφ ηνλ αγθψλα!
Βπεηδή, ν φιεζξνο απφ ηνλ Θεφ ήηαλ ζε κέλα θξίθε, θαη γηα ηε κεγαιεηφηεηά ηνπ δελ ζα
κπνξνχζα λα αληέμσ. Ώλ έβαια ηελ ειπίδα κνπ ζην ρξπζάθη ή είπα ζην θαζαξφ ρξπζάθη:
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Βζχ είζαη ην ζάξξνο κνπ,αλ επθξάλζεθα, επεηδή ήηαλ κεγάινο ν πινχηνο κνπ, θαη επεηδή ην
ρέξη κνπ βξήθε αθζνλία,αλ ζσξνχζα ηνλ ήιην λα ιάκπεη ή ην θεγγάξη λα πεξπαηάεη ζηε
ιακπξφηεηά ηνπ,θαη ε θαξδηά κνπ ζαγελεχηεθε θξπθά ή κε ην ζηφκα κνπ θίιεζα ην ρέξη
κνπ,θη απηφ ζα ήηαλ θαηαδηθάζηκν αλφκεκα· επεηδή, ζα αξληφκνπλ ηνλ Θεφ, ηνλ Όςηζην.
Ώλ ράξεθα ζηνλ αθαληζκφ εθείλνπ πνπ κε κηζνχζε ή επηράξεθα φηαλ ηνλ βξήθε θαθφ
(επεηδή, νχηε ην ζηφκα κνπ άθεζα λα ακαξηήζεη, κε ην λα επρεζψ θαηάξα ζηελ ςπρή
ηνπ)αλ νη άλζξσπνη ηεο ζθελήο κνπ δελ είπαλ: Πνηνο ζα δείμεη έλαλ άλζξσπν πνπ δελ
ρφξηαζε απφ ηα θξέαηά ηνπ; (Ο μέλνο δελ δηαλπρηέξεπε έμσ· άλνηγα ηελ πφξηα κνπ ζηνλ
νδνηπφξν)αλ ζθέπαζα ηελ παξάβαζή κνπ φπσο ν Ώδάκ, θξχβνληαο ηελ αλνκία κνπ ζηνλ
θφξθν κνπ (επεηδή, κήπσο θνβφκνπλ έλα κεγάιν πιήζνο ή κε ηξφκαδε ε θαηαθξφλεζε ησλ
νηθνγελεηψλ, ψζηε λα ζησπήζσ, θαη λα κε βγσ έμσ απφ ηελ πφξηα; Χ, λα ππήξρε θάπνηνο λα
κε άθνπγε! Αέζηε, ε επηζπκία κνπ είλαη λα κνπ απαληνχζε ν Παληνδχλακνο, θαη ν αληίδηθφο
κνπ λα έγξαθε βηβιίν βέβαηα, ζα ην θξαηνχζα επάλσ ζηνλ ψκν κνπ, ζα ην έδελα ζαλ
ζηεθάλη επάλσ κνπ ζα ηνπ θαλέξσλα ηνλ αξηζκφ ησλ βεκάησλ κνπ ζαλ άξρνληαο ζα ηνλ
πιεζίαδα). Ώλ ην ρσξάθη κνπ βνά ελαληίνλ κνπ, θαη καδί ηνπ θιαίλε ηα απιάθηα ηνπ,αλ
έθαγα ηνλ θαξπφ ηνπ ρσξίο κηζζφ ή έθαλα λα βγεη ε ςπρή ησλ γεσξγψλ ηνπ,αο θπηξψζνπλ
ηξηβφιηα αληί ζηηάξη, θαη δηδάληα αληί θξηζάξη. Σειείσζαλ ηα ιφγηα ηνχ Εψβ. Καη έπαπζαλ νη
ηξεηο απηνί άλζξσπνη λα απαληνχλ ζηνλ Εψβ, επεηδή ήηαλ δίθαηνο ζηα κάηηα ηνπ. Σφηε,
άλαςε ν ζπκφο ηνχ Βιηνχ, γηνπ ηνχ ΐαξαρηήι, ηνπ ΐνπδίηε, απφ ηε ζπγγέλεηα ηνπ Ώξάκ ν
ζπκφο ηνπ άλαςε ελάληηα ζηνλ Εψβ, επεηδή δηθαίσλε ηνλ εαπηφ ηνπ κάιινλ, παξά ηνλ Θεφ.
Ο ζπκφο ηνπ άλαςε θαη ελάληηα ζηνπο ηξεηο θίινπο ηνπ, επεηδή δελ βξήθαλ απάληεζε, θαη
θαηαδίθαζαλ ηνλ Εψβ. Καη ν Βιηνχ πεξίκελε γηα λα κηιήζεη ζηνλ Εψβ, επεηδή εθείλνη ήζαλ
γεξνληφηεξνη απ' απηφλ. Καη φηαλ ν Βιηνχ είδε, φηη δελ ππήξρε απάληεζε ζην ζηφκα ησλ
ηξηψλ αλδξψλ, άλαςε ν ζπκφο ηνπ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 86:9,10
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
ια ηα έζλε, πνπ έθαλεο, ζα „ξζνπλ θαη ζα πξνζθπλήζνπλ κπξνζηά ζνπ, Κχξηε θαη
ζα δνμάζνπλ ην φλνκά ζνπ επεηδή, είζαη ν κφλνο κεγάινο Θεφο.
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Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 12:28-34
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη πιεζηάδνληαο έλαο απφ ηνπο γξακκαηείο, πνπ ηνπο είρε αθνχζεη λα ζπδεηνχλ,
γλσξίδνληαο φηη ζσζηά απνθξίζεθε ζ' απηνχο, ηνλ ξψηεζε: Πνηα εληνιή είλαη πξψηε απ'
φιεο; Καη ν Εεζνχο απάληεζε ζ' απηφλ φηη: Πξψηε απ' φιεο ηηο εληνιέο είλαη: «Άθνπ Εζξαήι
ν Κχξηνο ν Θεφο καο είλαη έλαο Κχξηνο. Καη ζα αγαπάο ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ κε φιε ηελ
θαξδηά ζνπ θαη κε φιε ηελ ςπρή ζνπ θαη κε φιε ηε δηάλνηά ζνπ θαη κε φιε ηε δχλακή ζνπ»,
απηή είλαη ε πξψηε εληνιή. Καη δεχηεξε φκνηα κ' απηή είλαη: «Θα αγαπάο ηνλ πιεζίνλ ζνπ
ζαλ ηνλ εαπηφ ζνπ». Άιιε εληνιή, κεγαιχηεξε απ' απηέο, δελ ππάξρεη. Καη ν γξακκαηέαο
είπε ζ' απηφλ: σζηά, Αάζθαιε, αιεζηλά είπεο, φηη ππάξρεη έλαο Θεφο θαη δελ ππάξρεη άιινο
εθηφο απ' απηφλ θαη ην λα ηνλ αγαπάεη θάπνηνο κε φιε ηνπ ηελ θαξδηά θαη κε φιε ηνπ ηε
ζχλεζε θαη κε φιε ηνπ ηελ ςπρή θαη κε φιε ηνπ ηε δχλακε θαη ην λα αγαπάεη ηνλ πιεζίνλ
ηνπ ζαλ ηνλ εαπηφ ηνπ, είλαη πεξηζζφηεξν απφ φια ηα νινθαπηψκαηα θαη ηηο ζπζίεο. Καη ν
Εεζνχο βιέπνληάο ηνλ φηη απάληεζε κε θξφλεζε, ηνπ είπε: Αελ είζαη καθξηά απφ ηε
βαζηιεία ηνχ Θενχ. Καη θαλέλαο δελ ηνικνχζε πιένλ λα ηνλ ξσηήζεη.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Δβξαίνπο 12:5-16
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ββξαίνπο,ε επινγία ηνπ αο είλαη
καδί καο ακήλ.
Καη ιεζκνλήζαηε ηε λνπζεζία, πνπ κηιάεη ζε ζαο σο πξνο γηνπο, ιέγνληαο: «Γηε
κνπ, κε θαηαθξνλείο ηελ παηδεία ηνχ Κπξίνπ νχηε λα απνζαξξχλεζαη, φηαλ ειέγρεζαη απ'
απηφλ. Βπεηδή, φπνηνλ ν Κχξηνο αγαπάεη, ηνλ πεξλάεη απφ παηδεία θαη καζηηγψλεη θάζε γην
ηνλ νπνίν παξαδέρεηαη». Ώλ ππνκέλεηε ηελ παηδεία, ν Θεφο ζπκπεξηθέξεηαη απέλαληί ζαο σο
πξνο γηνπο επεηδή, πνηνο γηνο ππάξρεη, ηνλ νπνίν ν παηέξαο ηνπ δελ ηνλ παηδαγσγεί; Ώλ,
φκσο, είζηε ρσξίο παηδεία, ηεο νπνίαο φινη έγηλαλ κέηνρνη, άξα είζηε λφζνη θαη φρη γηνη.
Έπεηηα, ηνπο κελ παηέξεο καο θαηά ζάξθα ηνχο είρακε παηδαγσγνχο θαη ηνπο ζεβφκαζηαλ
δελ ζα ππνηαρζνχκε πνιχ πεξηζζφηεξν ζηνλ Παηέξα ησλ πλεπκάησλ θαη ζα δήζνπκε;
Βπεηδή, εθείλνη κελ γηα ιίγν θαηξφ κάο παηδαγσγνχζαλ, ζχκθσλα κε ηελ αξέζθεηά ηνπο ν
Θεφο, φκσο, γηα ην ζπκθέξνλ καο, γηα λα γίλνπκε κέηνρνη ηεο αγηφηεηάο ηνπ. Κάζε παηδεία,
βέβαηα, γηα κελ ην παξφλ δελ θαίλεηαη φηη είλαη πξφμελνο ραξάο, αιιά ιχπεο έπεηηα, φκσο,
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ζ' απηνχο, πνπ δηακέζνπ απηήο γπκλάζηεθαλ, απνδίδεη εηξεληθφ θαξπφ δηθαηνζχλεο. Γη'
απηφ, αλνξζψζηε ηα εμαζζελεκέλα ρέξηα θαη ηα παξαιπκέλα γφλαηα. Καη θάληε ζηα πφδηα
ζαο ίζηνπο δξφκνπο ψζηε, ην ρσιφ λα κε εθηξαπεί, αιιά κάιινλ λα ζεξαπεπζεί. Βπηδηψθεηε
εηξήλε κε φινπο θαη ηνλ αγηαζκφ, ρσξίο ηνλ νπνίν θαλέλαο δελ ζα δεη ηνλ Κχξην
παξαηεξψληαο κήπσο θάπνηνο ζηεξείηαη ηε ράξε ηνχ Θενχ «κήπσο θάπνηα ξίδα πηθξίαο, πνπ
αλαθχεηαη, θέξλεη ελφριεζε» θαη δηακέζνπ απηήο κνιπλζνχλ πνιινί κήπσο ππάξρεη
θάπνηνο πφξλνο ή βέβεινο, φπσο ν Δζαχ, ν νπνίνο γηα έλα πηάην θαγεηφ πνχιεζε ηα
πξσηνηφθηά ηνπ. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα

κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Α’ 4:15-19 , 5:1-5
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή, θαλέλαο απφ ζαο αο κε πάζρεη σο θνληάο ή θιέθηεο ή θαθνπνηφο ή σο
θάπνηνο πνπ πεξηεξγάδεηαη ηα μέλα πξάγκαηα αιιά, αλ θάπνηνο πάζρεη σο Υξηζηηαλφο, αο κε
ληξέπεηαη, αιιά αο δνμάδεη ηνλ Θεφ σο πξνο απηφ επεηδή, έθηαζε ν θαηξφο ην λα αξρίζεη ε
θξίζε απφ ηνλ νίθν ηνχ Θενχ θαη αλ αξρίδεη πξψηα απφ καο, ηη ζα είλαη ην ηέινο εθείλσλ
πνπ απεηζνχλ ζην επαγγέιην ηνπ Θενχ; Καη «αλ ν δίθαηνο κφιηο ζψδεηαη, ν αζεβήο θαη ν
ακαξησιφο πνχ ζα θαλεί;». ζηε θη απηνί πνπ πάζρνπλ ζχκθσλα κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ,
αο εκπηζηεχνληαη ηηο δηθέο ηνπο ςπρέο ζ' απηφλ, σο ζε πηζηφλ δεκηνπξγφ, κε αγαζνπνηία.
Σνπο αλακεηαμχ ζαο πξεζβχηεξνπο παξαθαιψ εγψ ν ζπκπξεζβχηεξνο θαη κάξηπξαο ησλ
παζεκάησλ ηνχ Υξηζηνχ θαη ηαπηφρξνλα θνηλσλφο ηήο δφμαο πνπ πξφθεηηαη λα απνθαιπθζεί
λα πνηκάλεηε ην αλακεηαμχ ζαο πνίκλην ηνπ Θενχ, επηβιέπνληαο φρη αλαγθαζηηθά, αιιά
εθνχζηα, νχηε κε αηζρξνθέξδεηα, αιιά πξφζπκα, νχηε σο θαηεμνπζηάδνληαο ηελ θιεξνλνκία
ηνχ Θενχ, αιιά γίλεζηε ηχπνη ηνχ πνηκλίνπ θαη φηαλ ν αξρηπνηκέλαο θαλεξσζεί, ζα πάξεηε
ην ακαξάληηλν ζηεθάλη ηήο δφμαο. Παξφκνηα, νη λεφηεξνη, ππνηαρζείηε ζηνπο πξεζβχηεξνπο
φινη, κάιηζηα, θαζψο ζα ππνηάζζεζηε ν έλαο ζηνλ άιινλ, ληπζείηε ηελ ηαπεηλνθξνζχλε
επεηδή, «ν Θεφο αληηηάζζεηαη ζηνπο ππεξήθαλνπο, ζηνπο ηαπεηλνχο, φκσο, δίλεη ράξε».

Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη
επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη
αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 15:36-41 , 16:1-3
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
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Καη κεηά απφ κεξηθέο εκέξεο, ν Παχινο είπε ζηνλ ΐαξλάβα: Ώο επηζηξέςνπκε ηψξα
θαη αο επηζθεθζνχκε ηνχο αδειθνχο καο ζε θάζε πφιε, ζηηο νπνίεο θεξχμακε ηνλ ιφγν ηνχ
Κπξίνπ, πψο έρνπλ. Καη ν κελ ΐαξλάβαο ζηνράζηεθε λα πάξεη καδί ηνλ Εσάλλε, πνπ
ιεγφηαλ Μάξθνο ν Παχινο, φκσο, αμίσλε, απηφλ πνπ απνρσξίζηεθε απ' απηνχο απφ ηελ
Πακθπιία θαη δελ ηνπο αθνινχζεζε καδί ζην έξγν ηνχηνλ λα κε ηνλ πάξνπλ καδί.
πλέβεθε, ινηπφλ, εξεζηζκφο, ψζηε ρψξηζαλ ν έλαο απφ ηνλ άιινλ θαη ν κελ ΐαξλάβαο,
παίξλνληαο ηνλ Μάξθν, εμέπιεπζε γηα ηελ Κχπξν. Ο δε Παχινο, δηαιέγνληαο ηνλ ίια,
αλαρψξεζε, αθνχ παξαδφζεθε απφ ηνπο αδειθνχο ζηε ράξε ηνχ Θενχ. Καη πεξλνχζε κέζα
απφ ηε πξία θαη ηελ Κηιηθία, επηζηεξίδνληαο ηηο εθθιεζίεο. Καη έθηαζε ζηε Αέξβε θαη ηε
Λχζηξα θαη λα! εθεί ήηαλ θάπνηνο καζεηήο, κε ην φλνκα Σηκφζενο, γηνο θάπνηαο γπλαίθαο
Ενπδαίαο πηζηήο, απφ παηέξα δε Έιιελα ν νπνίνο είρε θαιή καξηπξία απφ ηνπο αδειθνχο
ησλ Λχζηξσλ θαη ηνπ Εθνλίνπ. Ώπηφλ ν Παχινο ζέιεζε λα βγεη καδί ηνπ θαη αθνχ ηνλ πήξε,
έθαλε ζ' απηφλ ηελ πεξηηνκή, εμαηηίαο ησλ Ενπδαίσλ, πνπ ήζαλ ζ' εθείλνπο ηνχο ηφπνπο
επεηδή, φινη γλψξηδαλ ηνλ παηέξα ηνπ φηη ήηαλ Έιιελαο. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 138:1,2
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα ζε δνμνινγήζσ κε φιε κνπ ηελ θαξδηά ζα ςαικσδήζσ ζε ζέλα κπξνζηά ζηνπο
ζενχο. Θα πξνζθπλήζσ πξνο ηνλ λαφ ζνπ ηνλ άγην

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 8:21-27
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ο Εεζνχο, ινηπφλ, είπε πάιη πξνο απηνχο: Βγψ πεγαίλσ θαη ζα κε δεηήζεηε θαη ζα
πεζάλεηε κέζα ζηελ ακαξηία ζαο. πνπ εγψ πεγαίλσ, εζείο δελ κπνξείηε λα „ξζεηε. Έιεγαλ,
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ινηπφλ, νη Ενπδαίνη: Μήπσο ζέιεη λα ζαλαηψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γη' απηφ ιέεη: πνπ εγψ
πεγαίλσ, εζείο δελ κπνξείηε λα „ξζεηε; Καη ηνπο είπε: Βζείο είζηε εθ ησλ θάησ, εγψ είκαη εθ
ησλ άλσ. Βζείο είζηε απφ ηνχην ηνλ θφζκν, εγψ δελ είκαη απφ ηνχην ηνλ θφζκν. αο είπα,
ινηπφλ, φηη ζα πεζάλεηε κέζα ζηηο ακαξηίεο ζαο επεηδή, αλ δελ πηζηέςεηε φηη εγψ είκαη, ζα
πεζάλεηε κέζα ζηηο ακαξηίεο ζαο. Σνπ έιεγαλ, ινηπφλ: Βζχ πνηνο είζαη; Καη ν Εεζνχο είπε ζ'
απηνχο: ,ηη ζαο ιέσ εμαξρήο. Πνιιά έρσ λα ιέσ θαη λα θξίλσ γηα ζαο αιιά, απηφο πνπ κε
απέζηεηιε είλαη αιεζήο θαη εγψ, φζα άθνπζα απ' απηφλ, απηά ιέσ ζηνλ θφζκν. Αελ
θαηάιαβαλ φηη ηνπο έιεγε γηα ηνλ Παηέξα.

ΖΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟ ΑΠΟ ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΔΒΓΟΜΑ

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 65:2,3
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Χ, εζχ πνπ αθνχο πξνζεπρή, ζε ζέλα ζα έξρεηαη θάζε ζάξθα. Λφγηα αλνκίαο
ππεξίζρπζαλ ελαληίνλ κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 15:3-10
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη είπε ζ' απηνχο ηνχηε ηελ παξαβνιή, ιέγνληαο: Πνηνο άλζξσπνο απφ ζαο, αλ έρεη
100 πξφβαηα θαη ράζεη ην έλα απ' απηά, δελ αθήλεη ηα 99 ζηελ έξεκν θαη πεγαίλεη
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αλαδεηψληαο ην ρακέλν, κέρξηο φηνπ ην βξεη; Καη βξίζθνληάο ην, ην βάδεη επάλσ ζηνπο
ψκνπο ηνπ, ραίξνληαο θαη εξρφκελνο ζην ζπίηη, ζπγθαιεί ηνπο θίινπο θαη ηνπο γείηνλεο,
ιέγνληάο ηνπο: Υαξείηε καδί κνπ, επεηδή βξήθα ην πξφβαηφ κνπ πνπ είρε ραζεί. αο ιέσ φηη
έηζη ζα είλαη ραξά ζηνλ νπξαλφ γηα έλαλ ακαξησιφ πνπ κεηαλνεί, πεξηζζφηεξν παξά γηα 99
δίθαηνπο, πνπ δελ έρνπλ αλάγθε κεηάλνηαο. Ή, πνηα γπλαίθα, έρνληαο δέθα δξαρκέο, αλ
ράζεη κία δξαρκή, δελ αλάβεη έλα ιπρλάξη θαη ζθνππίδεη ην ζπίηη θαη ηελ αλαδεηάεη κε
επηκέιεηα, κέρξηο φηνπ ηε βξεη; Καη αθνχ ηε βξεη, ζπγθαιεί ηηο θίιεο θαη ηηο γεηηφληζζεο,
ιέγνληαο: Υαξείηε καδί κνπ, επεηδή βξήθα ηε δξαρκή πνπ έραζα. αο ιέσ, θαηά ηνλ ίδην
ηξφπν γίλεηαη ραξά κπξνζηά ζηνπο αγγέινπο ηνχ Θενχ γηα έλαλ ακαξησιφ πνπ κεηαλνεί.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Γαιάηεο 5:16-26 , 6:1-2
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Γαιάηεο,ε επινγία ηνπ αο είλαη
καδί καο ακήλ.
Λέσ, ινηπφλ: Πεξπαηάηε ζχκθσλα κε ην Πλεχκα θαη δελ ζα εθπιεξψλεηε ηελ
επηζπκία ηήο ζάξθαο. Βπεηδή, ε ζάξθα επηζπκεί ελάληηα ζην Πλεχκα θαη ην Πλεχκα ελάληηα
ζηε ζάξθα απηά, κάιηζηα, αληηκάρνληαη ην έλα πξνο ην άιιν, ψζηε εθείλα πνπ ζέιεηε, λα κε
ηα πξάηηεηε. Ώιιά, αλ νδεγείζηε απφ ην Πλεχκα, δελ είζηε θάησ απφ ηνλ λφκν. Βίλαη δε
θαλεξά ηα έξγα ηήο ζάξθαο ηα νπνία είλαη: Μνηρεία, πνξλεία, αθαζαξζία, αζέιγεηα,
εηδσινιαηξεία, θαξκαθεία, έρζξεο, θηινληθίεο, δεινηππίεο, ζπκνί, δηαπιεθηηζκνί,
δηρνζηαζίεο, αηξέζεηο, θζφλνη, θφλνη, κέζεο, γιεληνθφπηα θαη ηα παξφκνηα κ' απηά γηα ηα
νπνία ζαο ιέσ απφ πξηλ, φπσο θαη ζαο είρα πξνείπεη, φηη απηνί πνπ ηα πξάηηνπλ απηά
βαζηιεία Θενχ δελ ζα θιεξνλνκήζνπλ. Ο θαξπφο, φκσο, ηνπ Πλεχκαηνο είλαη: Ώγάπε, ραξά,
εηξήλε, καθξνζπκία, θαινζχλε, αγαζνζχλε, πίζηε, πξαφηεηα, εγθξάηεηα, ελάληηα ζηνπο
αλζξψπνπο απηνχ ηνπ είδνπο δελ ππάξρεη λφκνο. Καη φζνη είλαη ηνχ Υξηζηνχ, ζηαχξσζαλ ηε
ζάξθα καδί κε ηα πάζε θαη ηηο επηζπκίεο. Ώλ δνχκε ζχκθσλα κε ην Πλεχκα, αο πεξπαηάκε
θαη ζχκθσλα κε ην Πλεχκα. Με γηλφκαζηε θελφδνμνη, εξεζίδνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ,
θζνλψληαο ν έλαο ηνλ άιινλ. Ώδειθνί θαη αλ έλαο άλζξσπνο, απεξίζθεπηα, πέζεη ζε
θάπνην παξάπησκα, εζείο νη πλεπκαηηθνί δηνξζψλεηε απηνχ ηνχ είδνπο ηνλ άλζξσπν, κε
πλεχκα πξαφηεηαο πξνζέρνληαο ζηνλ εαπηφ ζνπ, κήπσο θη εζχ πεηξαζηείο. ΐαζηάδεηε ν
έλαο ηα βάξε ηνχ άιινπ θαη εθπιεξψζηε έηζη ηνλ λφκν ηνχ Υξηζηνχ. Δ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
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Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηάθσβνπ 5:7-11
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Μαθξνζπκήζηε, ινηπφλ, αδειθνί, κέρξη ηελ παξνπζία ηνχ Κπξίνπ. Αέζηε, ν
γεσξγφο πεξηκέλεη ηνλ πνιχηηκν θαξπφ ηήο γεο θαη καθξνζπκεί γη' απηφλ, κέρξηο φηνπ ιάβεη
βξνρή πξψηκε θαη φςηκε. Μαθξνζπκήζηε θη εζείο, ζηεξίμηε ηηο θαξδηέο ζαο επεηδή, ε
παξνπζία ηνχ Κπξίνπ πιεζίαζε. Ώδειθνί, κε ζηελάδεηε ν έλαο ελάληηα ζηνλ άιινλ, γηα λα
κε θαηαθξηζείηε δέζηε, ν θξηηήο ζηέθεηαη κπξνζηά ζηηο ζχξεο. Πάξηε, αδειθνί κνπ,
παξάδεηγκα ηεο θαθνπάζεηαο θαη ηεο καθξνζπκίαο ηνχο πξνθήηεο, νη νπνίνη κίιεζαλ ζην
φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Αέζηε, καθαξίδνπκε απηνχο πνπ ππνκέλνπλ αθνχζαηε ηελ ππνκνλή ηνχ
Εψβ θαη είδαηε ην ηέινο ηνχ Κπξίνπ, φηη ν Κχξηνο είλαη πνιπεχζπιαρλνο θαη νηθηίξκνλαο.

Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη
επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη
αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 26:1-18
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Καη ν Ώγξίππαο είπε ζηνλ Παχιν: Έρεηο ηελ άδεηα λα κηιήζεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ.
Σφηε, ν Παχινο, αθνχ άπισζε ην ρέξη, άξρηζε λα απνινγείηαη: Θεσξψ καθάξην ηνλ εαπηφ
κνπ, βαζηιηά Ώγξίππα, επεηδή πξφθεηηαη λα απνινγεζψ κπξνζηά ζνπ ζήκεξα γηα φια φζα
θαηεγνξνχκαη απφ ηνπο Ενπδαίνπο, κάιηζηα, επεηδή γλσξίδεηο φια ηα έζηκα θαη ηα δεηήκαηα
αλάκεζα ζηνπο Ενπδαίνπο γη' απηφ, ζε παξαθαιψ, λα κε αθνχζεηο κε καθξνζπκία. Σε δσή
κνπ, ινηπφλ, απφ ηα λεαληθά ρξφληα, πνπ εμαξρήο έδεζα αλάκεζα ζην έζλνο κνπ ζηα
Εεξνζφιπκα, ηελ μέξνπλ φινη νη Ενπδαίνη, επεηδή, κε γλσξίδνπλ απαξρήο, (αλ ζέινπλ λα
δψζνπλ καξηπξία) φηη, ζχκθσλα κε ηελ αθξηβέζηαηε αίξεζε ηεο ζξεζθείαο καο, έδεζα σο
Φαξηζαίνο. Καη ηψξα, παξαζηέθνκαη λα θξηζψ γηα ηελ ειπίδα ηήο ππφζρεζεο, πνπ έγηλε απφ
ηνλ Θεφ πξνο ηνπο παηέξεο καο ζηελ νπνία ειπίδεη λα θηάζεη ην δσδεθάθπιν γέλνο καο, ην
νπνίν αθαηάπαπζηα ιαηξεχεη ηνλ Θεφ λχρηα θαη εκέξα γη' απηή ηελ ειπίδα θαηεγνξνχκαη
απφ ηνπο Ενπδαίνπο, βαζηιηά Ώγξίππα. Ση; Κξίλεηαη απφ ζαο απίζηεπην, φηη ν Θεφο
αλαζηαίλεη λεθξνχο; Βγψ κελ ζηνράζηεθα κέζα κνπ φηη, έπξεπε λα πξάμσ πνιιά ελάληηα
ζην φλνκα ηνπ Εεζνχ ηνχ Ναδσξαίνπ. Σν νπνίν θαη έπξαμα ζηα Εεξνζφιπκα θαη πνιινχο
απφ ηνπο αγίνπο εγψ έθιεηζα κέζα ζε θπιαθέο, παίξλνληαο εμνπζία απφ ηνπο αξρηεξείο θαη
φηαλ θνλεχνληαλ έδσζα ςήθν ελαληίνλ ηνπο. Καη ζε φιεο ηηο ζπλαγσγέο, πνιιέο θνξέο,
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θαζψο ηνπο ηηκσξνχζα, ηνπο αλάγθαδα λα βιαζθεκνχλ θαη κε ππεξβνιηθή καλία
παξαθεξφκνπλ ελαληίνλ ηνπο θαη ηνπο θαηαδίσθα κέρξη θαη ζηηο έμσ πφιεηο. Καη κέζα ζ'
απηά, θαζψο εξρφκνπλ ζηε Αακαζθφ κε εμνπζία θαη άδεηα, πνπ είρα απφ ηνπο αξρηεξείο,
είδα, ζην κέζνλ ηεο εκέξαο, θαζ' νδφλ, βαζηιηά, έλα θσο απφ ηνλ νπξαλφ, πνπ ππεξέβαηλε
ηε ιακπξφηεηα ηνπ ήιηνπ, ην νπνίν έιακςε γχξσ κνπ θαη γχξσ ζ' εθείλνπο πνπ
νδνηπνξνχζαλ καδί κνπ. Καη ελψ φινη πέζακε ζηε γε, άθνπζα κηα θσλή λα κνπ κηιάεη θαη
λα ιέεη ζηελ Ββξατθή δηάιεθην: ανχι, ανχι, γηαηί κε θαηαδηψθεηο; Βίλαη ζθιεξφ ζε ζέλα
λα θινηζάο ζε θαξθηά. Καη εγψ είπα: Πνηνο είζαη, Κχξηε; Καη εθείλνο είπε: Βγψ είκαη ν
Εεζνχο, ηνλ νπνίν εζχ θαηαδηψθεηο. Ώιιά, ζήθσ επάλσ θαη ζηάζνπ ζηα πφδηα ζνπ επεηδή,
γη' απηφ θάλεθα ζε ζέλα, γηα λα ζε θάλσ ππεξέηε θαη κάξηπξα θαη γηα φζα είδεο θαη γηα φζα
ζα θαλεξσζψ ζε ζέλα, θαζψο ζε δηάιεμα απφ ηνλ ιαφ θαη ηα έζλε, ζηα νπνία ηψξα ζε
ζηέιλσ, γηα λα αλνίμεηο ηα κάηηα ηνπο, ψζηε λα επηζηξέςνπλ απφ ην ζθνηάδη ζην θσο θαη
απφ ηελ εμνπζία ηνχ ζαηαλά ζηνλ Θεφ, γηα λα πάξνπλ άθεζε ακαξηηψλ θαη θιεξνλνκηά
αλάκεζα ζηνπο αγηαζκέλνπο, δηακέζνπ ηήο πίζηεο ζε κέλα. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 143:1,2
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κχξηε, εηζάθνπζε ηελ πξνζεπρή κνπ δψζε αθξφαζε ζηηο δεήζεηο κνπ απάληεζέ κνπ,
ζχκθσλα κε ηελ αιήζεηα ζνπ, ζχκθσλα κε ηε δηθαηνζχλε ζνπ. Καη κε κπεηο κέζα ζε θξίζε
κε ηνλ δνχιν ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 23:14-39
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ώιινίκνλν ζε ζαο, γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, ππνθξηηέο επεηδή, θαηαηξψηε ηα
ζπίηηα ησλ ρεξψλ θη απηφ κε ηελ πξφθαζε φηη θάλεηε κεγάιεο πξνζεπρέο γη' απηφ ζα ιάβεηε
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κεγαιχηεξε θαηαδίθε. Ώιινίκνλν ζε ζαο, γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, ππνθξηηέο επεηδή,
πεξηηξηγπξλάηε ηε ζάιαζζα θαη ηελ μεξά, γηα λα θάλεηε έλαλ πξνζήιπην θαη φηαλ γίλεη, ηνλ
θάλεηε γην ηήο γέελλαο δπν θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ζαο. Ώιινίκνλν ζε ζαο, ηπθινί νδεγνί,
πνπ ιέηε: πνηνο νξθηζηεί ζηνλ λαφ, δελ είλαη ηίπνηε φπνηνο, φκσο, νξθηζηεί ζην ρξπζάθη
ηνχ λανχ, έρεη ππνρξέσζε. Μσξνί θαη ηπθινί, επεηδή, πνηνο είλαη κεγαιχηεξνο, ην ρξπζάθη
ή ν λαφο, πνπ αγηάδεη ην ρξπζάθη; Καη: πνηνο νξθηζηεί ζην ζπζηαζηήξην, δελ είλαη ηίπνηε
φπνηνο, φκσο, νξθηζηεί ζην δψξν, πνπ είλαη επάλσ ζ' απηφ, έρεη ππνρξέσζε. Μσξνί θαη
ηπθινί, επεηδή, ηη είλαη κεγαιχηεξν, ην δψξν ή ην ζπζηαζηήξην, πνπ αγηάδεη ην δψξν;
Βθείλνο, ινηπφλ, πνπ νξθίζηεθε ζην ζπζηαζηήξην νξθίδεηαη θαη ζ' απηφ θαη ζε φια πνπ είλαη
επάλσ ζ' απηφ. Καη εθείλνο πνπ νξθίζηεθε ζηνλ λαφ νξθίδεηαη ζ' απηφλ θαη ζ' εθείλνλ πνπ
θαηνηθεί κέζα ζ' απηφλ θαη εθείλνο πνπ νξθίζηεθε ζηνλ νπξαλφ, νξθίδεηαη ζηνλ ζξφλν ηνχ
Θενχ θαη ζ' εθείλνλ πνπ θάζεηαη επάλσ ζ' απηφλ. Ώιινίκνλν ζε ζαο, γξακκαηείο θαη
Φαξηζαίνη, ππνθξηηέο επεηδή, απνδεθαηίδεηε ηνλ δπφζκν θαη ηνλ άλεζν θαη ην θχκηλν
αθήζαηε, φκσο, ηα βαξχηεξα ηνπ λφκνπ: Σελ θξίζε θαη ην έιενο θαη ηελ πίζηε απηά έπξεπε
λα θάλεηε θαη εθείλα λα κε ηα αθήλεηε. Σπθινί νδεγνί, πνπ ζηξαγγίδεηε ην θνπλνχπη,
θαηαπίλεηε φκσο ηελ θακήια. Ώιινίκνλν ζε ζαο, γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, ππνθξηηέο
επεηδή, θαζαξίδεηε ην απέμσ κέξνο ηνχ πνηεξηνχ θαη ηνπ πηάηνπ, απφ κέζα φκσο είλαη
γεκάηα απφ αξπαγή θαη αθξάηεηα. Φαξηζαίε ηπθιέ, θαζάξηζε πξψηα ην εζσηεξηθφ ηνχ
πνηεξηνχ θαη ηνπ πηάηνπ, γηα λα γίλεη θαη ην εμσηεξηθφ ηνπο θαζαξφ. Ώιινίκνλν ζε ζαο,
γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, ππνθξηηέο επεηδή, κνηάδεηε κε αζβεζησκέλνπο ηάθνπο, πνπ
απέμσ κελ θαίλνληαη σξαίνη, απφ κέζα φκσο είλαη γεκάηνη απφ λεθξά θφθαια θαη απφ θάζε
αθαζαξζία. Έηζη θη εζείο: Ώπέμσ κελ θαίλεζηε ζηνπο αλζξψπνπο δίθαηνη, απφ κέζα φκσο
είζηε γεκάηνη απφ ππνθξηζία θαη αλνκία. Ώιινίκνλν ζε ζαο, γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη,
ππνθξηηέο επεηδή, θηίδεηε ηνπο ηάθνπο ησλ πξνθεηψλ θαη ζηνιίδεηε ηα κλεκεία ησλ δηθαίσλ
θαη ιέηε: Ώλ ήκαζηαλ ζηηο εκέξεο ησλ παηέξσλ καο, δελ ζα είρακε ζπκκεηνρή καδί ηνπο ζην
αίκα ησλ πξνθεηψλ. ζηε, καξηπξείηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο φηη είζηε γηνη εθείλσλ πνπ
θφλεπζαλ ηνπο πξνθήηεο. πκπιεξψζαηε θη εζείο ην κέηξν ησλ παηέξσλ ζαο. Φίδηα,
γελλήκαηα απφ νρηέο, πψο ζα μεθχγεηε απφ ηελ θαηαδίθε ηήο γέελλαο; Γη' απηφ, δέζηε, εγψ
ζηέιλσ ζε ζαο πξνθήηεο θαη ζνθνχο θαη γξακκαηείο θαη απ' απηνχο ζα ζαλαηψζεηε θαη ζα
ζηαπξψζεηε θαη απ' απηνχο ζα καζηηγψζεηε ζηηο ζπλαγσγέο ζαο θαη ζα θαηαδηψμεηε απφ
πφιε ζε πφιε γηα λα „ξζεη επάλσ ζαο θάζε δίθαην αίκα, πνπ ρχλεηαη επάλσ ζηε γε, απφ ην
αίκα ηνχ δηθαίνπ Άβει, κέρξη ην αίκα ηνχ Γαραξία, ηνπ γηνπ ηνχ ΐαξαρία, πνπ ηνλ
θνλεχζαηε αλάκεζα ζηνλ λαφ θαη ζην ζπζηαζηήξην. αο δηαβεβαηψλσ: ια απηά ζα „ξζνπλ
επάλσ ζ' απηή ηε γελεά. Εεξνπζαιήκ, Εεξνπζαιήκ, εζχ πνπ θνλεχεηο ηνχο πξνθήηεο θη εζχ
πνπ ιηζνβνιείο ηνχο απεζηαικέλνπο ζε ζέλα, πφζεο θνξέο ζέιεζα λα ζπγθεληξψζσ ηα
παηδηά ζνπ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε θφηα ζπγθεληξψλεη ηα κηθξά ηεο θάησ απφ ηηο
θηεξνχγεο ηεο, αιιά δελ ζειήζαηε; Αέζηε, ν νίθνο ζαο αθήλεηαη ζε ζαο έξεκνο. Βπεηδή, ζαο
ιέσ: ην εμήο, δελ ζα κε δείηε, κέρξηο φηνπ πείηε: Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ
Κπξίνπ.
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ΠΔΜΠΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΔΜΠΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΗΝΟ
Φαικόο 39:12
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βηζάθνπζε, Κχξηε, ηελ πξνζεπρή κνπ θαη δψζε αθξφαζε ζηελ θξαπγή κνπ ζηα
δάθξπά κνπ κε ζησπήζεηο επεηδή, είκαη πάξνηθνο θνληά ζνπ θαη παξεπίδεκνο, φπσο θαη φινη
νη παηέξεο κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 18:1-18
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Σνπο έιεγε κάιηζηα θαη κηα παξαβνιή γηα ην φηη πξέπεη πάληνηε λα πξνζεχρνληαη,
θαη λα κε απνθάκλνπλ,ιέγνληαο: ε θάπνηα πφιε ππήξρε έλαο θξηηήο, ν νπνίνο ηνλ Θεφ δελ
θνβφηαλ, θαη άλζξσπν δελ ληξεπφηαλ. Ήηαλ θαη κηα ρήξα ζ' εθείλε ηελ πφιε θη εξρφηαλ ζ'
απηφλ, ιέγνληαο: Ώπφδσζε ην δίθην κνπ απφ ηνλ αληίδηθφ κνπ. Καη κέρξη θάπνην ζεκείν δελ
ζέιεζε χζηεξα απ' απηά, φκσο, είπε κέζα ηνπ: Ώλ θαη ηνλ Θεφ δελ ηνλ θνβάκαη, θαη
άλζξσπν δελ ληξέπνκαη,ηνπιάρηζηνλ, επεηδή κε ελνριεί απηή ε ρήξα, αο ηεο απνδψζσ ην
δίθην ηεο, γηα λα κε έξρεηαη πάληνηε θαη κε βαζαλίδεη. Καη ν Κχξηνο είπε: Ώθνχζαηε ηη ιέεη
ν άδηθνο θξηηήο ν Θεφο, κάιηζηα, δελ ζα απνδψζεη ην δίθην ησλ εθιεθηψλ ηνπ, απηψλ πνπ
βννχλ ζ' απηφλ εκέξα θαη λχρηα, αλ θαη καθξνζπκεί γη' απηνχο; αο ιέσ, φηη ζα απνδψζεη ην
δίθην ηνπο γξήγνξα. Πιελ, φηαλ έξζεη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ, άξαγε ζα βξεη ηελ πίζηε επάλσ
ζηε γε;
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ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 102:1,2,12
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κχξηε, εηζάθνπζε ηελ πξνζεπρή κνπ θαη ε θξαπγή κνπ αο έξζεη ζε ζέλα. Με
θξχςεηο απφ κέλα ην πξφζσπφ ζνπ. Βζχ, φκσο, Κχξηε, παξακέλεηο αηψληα θαη ε ελζχκεζή
ζνπ απφ γελεά ζε γελεά.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 21:33-46
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ώθνχζηε κηα άιιε παξαβνιή: Τπήξρε θάπνηνο άλζξσπνο νηθνδεζπφηεο, ν νπνίνο
θχηεςε έλαλ ακπειψλα, θαη έβαιε νιφγπξά ηνπ θξάρηε, θαη έζθαςε κέζα ζ' απηφλ έλα
παηεηήξη, θαη νηθνδφκεζε έλαλ πχξγν θαη ηνλ κίζζσζε ζε γεσξγνχο, θαη απνδήκεζε. ηαλ
δε πιεζίαζε ν θαηξφο ησλ θαξπψλ, έζηεηιε ηνπο δνχινπο ηνπ πξνο ηνπο γεσξγνχο, γηα λα
πάξνπλ ηνχο θαξπνχο ηνπ. Καη νη γεσξγνί, αθνχ έπηαζαλ ηνπο δνχινπο ηνπ, άιινλ κελ
έδεηξαλ, θαη άιινλ θφλεπζαλ, θαη άιινλ ιηζνβφιεζαλ. Έζηεηιε μαλά άιινπο δνχινπο
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο πξψηνπο θαη ζ' απηνχο έθαλαλ θαηά παξφκνην ηξφπν. Έπεηηα,
φκσο, έζηεηιε ζ' απηνχο ηνλ γην ηνπ, ιέγνληαο: Θα ληξαπνχλ ηνλ γην κνπ. Οη γεσξγνί, φκσο,
βιέπνληαο ηνλ γην, είπαλ αλακεηαμχ ηνπο: Ώπηφο είλαη ν θιεξνλφκνο ειάηε, αο ηνλ
θνλεχζνπκε, θαη αο θαηαθξαηήζνπκε ηελ θιεξνλνκηά ηνπ. Καη αθνχ ηνλ έπηαζαλ, ηνλ
έβγαιαλ έμσ απφ ηνλ ακπειψλα, θαη ηνλ θφλεπζαλ. ηαλ, ινηπφλ, έξζεη ν ηδηνθηήηεο ηνχ
ακπειψλα, ηη ζα θάλεη ζ' εθείλνπο ηνπο γεσξγνχο; Σνπ ιέλε: Σνπο θαθνχο ζα ηνπο απνιέζεη
κε θαθφ ηξφπν θαη ηνλ ακπειψλα ζα ηνλ κηζζψζεη ζε άιινπο γεσξγνχο, πνπ ζα ηνπ
απνδψζνπλ ηνπο θαξπνχο ζηηο επνρέο ηνπο. Σνπο ιέεη ν Εεζνχο: Πνηέ δελ δηαβάζαηε ζηηο
γξαθέο: «Δ πέηξα πνπ απνδνθίκαζαλ νη νηθνδνκνχληεο, απηή έγηλε αθξνγσληαία πέηξα· απφ
ηνλ Κχξην έγηλε απηή, θαη είλαη ζαπκαζηή ζηα κάηηα καο»; Γη' απηφ, ζαο ιέσ φηη, ε βαζηιεία
ηνχ Θενχ ζα αθαηξεζεί απφ ζαο, θαη ζα δνζεί ζε έζλνο πνπ θάλεη ηνχο θαξπνχο ηεο. Καη
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φπνηνο πέζεη επάλσ ζ' απηή ηελ πέηξα, ζα ζπληξηθηεί επάλσ ζε φπνηνλ, φκσο, πέζεη, ζα ηνλ
θαηαζπληξίςεη. Καη φηαλ νη αξρηεξείο θαη νη Φαξηζαίνη άθνπζαλ ηηο παξαβνιέο ηνπ,
θαηάιαβαλ φηη κηιάεη γη' απηνχο θαη δεηψληαο λα ηνλ πηάζνπλ, θνβήζεθαλ ηα πιήζε, επεηδή
ηνλ είραλ σο πξνθήηε.

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Θεζζαινληθείο Β’ 2:1-17
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Θεζζαινληθείο,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
αο παξαθαινχκε, κάιηζηα, αδειθνί, γηα ηελ παξνπζία ηνχ Κπξίνπ καο Εεζνχ
Υξηζηνχ θαη ηελ επηζχλαμή καο ζ' απηφλ, κε ζαιεπηείηε γξήγνξα απφ ην θξφλεκά ζαο νχηε
λα αλαζηαηψλεζηε, νχηε κε πλεχκα νχηε κε ιφγν νχηε κε επηζηνιή, ζαλ δήζελ λα γξάθεηαη
απφ καο, φηη ηάρα πιεζίαζε ε εκέξα ηνχ Υξηζηνχ. Ώο κε ζαο εμαπαηήζεη θάπνηνο κε
θαλέλαλ ηξφπν επεηδή, δελ ζάξζεη εθείλε ε εκέξα, αλ πξψηα δελ έξζεη ε απνζηαζία θαη
απνθαιπθζεί ν άλζξσπνο ηεο ακαξηίαο, ν γηνο ηήο απψιεηαο, απηφο πνπ ζα αληηηάζζεηαη θαη
ζα ππεξπςψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ ελάληηα ζε θάζε έλαλ πνπ ιέγεηαη ζεφο ή ζέβαζκα, ψζηε λα
θαζίζεη ζηνλ λαφ ηνχ Θενχ σο Θεφο, απνδεηθλχνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ φηη είλαη Θεφο. Αελ
ζπκάζηε φηη, ελψ ήκνπλ αθφκα καδί ζαο, ζαο ηα έιεγα απηά; Καη ηψξα γλσξίδεηε εθείλν πνπ
ηνλ εκπνδίδεη, ψζηε λα απνθαιπθζεί ζηνλ δηθφ ηνπ θαηξφ. Βπεηδή, ην κπζηήξην ηεο αλνκίαο
ήδε ελεξγείηαη κνλάρα κέρξηο φηνπ βγεη απφ ηε κέζε απηφο πνπ ηψξα εκπνδίδεη θαη, ηφηε, ν
άλνκνο ζα απνθαιπθζεί, ηνλ νπνίν ν Κχξηνο ζα ηνλ απνιέζεη κε ην πλεχκα ηνχ ζηφκαηφο
ηνπ θαη ζα ηνλ θαηαξγήζεη κε ηελ επηθάλεηα ηεο παξνπζίαο ηνπ ν νπνίνο ζάξζεη κε ελέξγεηα
ηνπ ζαηαλά κε θάζε δχλακε θαη ζεκεία θαη ηέξαηα ςεχδνπο θαη κε θάζε απάηε ηήο αδηθίαο,
αλάκεζα ζ' απηνχο πνπ ράλνληαη επεηδή, δελ δέρζεθαλ ηελ αγάπε ηήο αιήζεηαο γηα λα
ζσζνχλ. Καη γη' απηφ, ν Θεφο ζα ζηείιεη επάλσ ηνπο ελέξγεηα πιάλεο, ψζηε λα πηζηέςνπλ
ζην ςέκα γηα λα θαηαθξηζνχλ φινη απηνί πνπ δελ πίζηεςαλ ζηελ αιήζεηα, αιιά νη νπνίνη
βξήθαλ επραξίζηεζε ζηελ αδηθία. Βκείο, φκσο, νθείινπκε πάληνηε λα επραξηζηνχκε ηνλ
Θεφ γηα ζαο, αδειθνί αγαπεκέλνη απφ ηνλ Κχξην, φηη ν Θεφο ζάο έθιεμε εμαξρήο πξνο
ζσηεξίαλ δηακέζνπ ηνχ αγηαζκνχ ηνχ Πλεχκαηνο θαη ηεο πίζηεο ηήο αιήζεηαο ζηνλ νπνίν
ζαο θάιεζε δηακέζνπ ηνχ επαγγειίνπ καο, πξνο απφιαπζε ηεο δφμαο ηνχ Κπξίνπ καο Εεζνχ
Υξηζηνχ. Λνηπφλ, αδειθνί, κέλεηε ζηαζεξνί θαη θξαηάηε ηηο παξαδφζεηο, πνπ δηδαρζήθαηε,
είηε κε ιφγν είηε κε επηζηνιή καο. Καη ν ίδηνο ν Κχξηφο καο Εεζνχο Υξηζηφο θαη ν Θεφο θαη
Παηέξαο καο, πνπ καο αγάπεζε θαη έδσζε αηψληα παξεγνξία θαη ειπίδα αγαζή δηακέζνπ ηήο
ράξεο ηνπ, είζε λα παξεγνξήζεη ηηο θαξδηέο ζαο θαη λα ζαο ζηεξίμεη ζε θάζε ιφγν θαη έξγν
αγαζφ. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
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Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξν Β’ 3:1-18
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπηή είλαη ήδε ε δεχηεξε επηζηνιή πνπ ζαο γξάθσ, αγαπεηνί, κε ηηο νπνίεο
δηεγείξσ κε ππφκλεζε ηελ εηιηθξηλή ζαο δηάλνηα γηα λα ζπκεζείηε ηα ιφγηα, πνπ
πξνεγνχκελα κηιήζεθαλ απφ ηνπο άγηνπο πξνθήηεο θαη ηελ παξαγγειία ηε δηθή καο, ησλ
απνζηφισλ ηνχ Κπξίνπ θαη σηήξα γλσξίδνληαο πξψηα ηνχην, φηη ζηηο έζραηεο εκέξεο
ζάξζνπλ εκπαίθηεο, πνπ ζα πεξπαηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο θαη ιέγνληαο:
Πνχ είλαη ε ππφζρεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ; Αεδνκέλνπ φηη, απφ ηελ εκέξα πνπ νη παηέξεο
θνηκήζεθαλ, φια παξακέλνπλ έηζη απφ ηελ αξρή ηήο θηίζεο. Βπεηδή, ζειεκαηηθά ην αγλννχλ
απηφ φηη, απφ παιηά, κε ηνλ ιφγν ηνχ Θενχ έγηλαλ νη νπξαλνί θαη ε γε ζπγθξνηήζεθε απφ
λεξφ θαη δηακέζνπ λεξνχ δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ν ηφηε θφζκνο απνιέζηεθε, θαζψο
θααθιχζηεθε απφ ην λεξφ νη δε ζεκεξηλνί νπξαλνί θαη ε γε, είλαη απνηακηεπκέλνη δηακέζνπ
ηνχ ίδηνπ ιφγνπ, θαζψο θπιάγνληαη γηα ηε θσηηά θαηά ηελ εκέξα ηήο θξίζεο θαη ηεο
απψιεηαο ησλ αζεβψλ αλζξψπσλ. κσο, απηφ ην έλα αο κε ζαο δηαθεχγεη, αγαπεηνί, φηη
ζηνλ Κχξην κία εκέξα είλαη ζαλ 1.000 ρξφληα θαη 1.000 ρξφληα ζαλ κία εκέξα. Αελ
βξαδχλεη ν Κχξηνο ηελ ππφζρεζή ηνπ, φπσο κεξηθνί ην ζεσξνχλ απηφ βξαδχηεηα αιιά
καθξνζπκεί ζε καο, κε ζέινληαο κεξηθνί λα απνιεζηνχλ, αιιά φινη λάξζνπλ ζε κεηάλνηα.
Θάξζεη, φκσο, ε εκέξα ηνχ Κπξίνπ, ζαλ θιέθηεο κέζα ζηε λχρηα θαηά ηελ νπνία νη νπξαλνί
ζα παξέιζνπλ κε νξκεηηθφλ ζπξηζηφ ήρν θαη ηα ζηνηρεία, θαζψο ζα θαίγνληαη, ζα δηαιπζνχλ
θαη ε γε θαη ηα έξγα πνπ βξίζθνληαη ζ' απηή, ζα θαηαθανχλ. Βπεηδή, ινηπφλ, φια απηά
δηαιχνληαη, πνηνη πξέπεη λα είζηε εζείο ζε άγηα δηαγσγή θαη επζέβεηα, πξνζκέλνληαο θαη
ζπεχδνληαο ζηελ παξνπζία ηήο εκέξαο ηνχ Θενχ, θαηά ηελ νπνία νη νπξαλνί, θαζψο ζα
θιέγνληαη, ζα δηαιπζνχλ, θαη ηα ζηνηρεία, ελψ ζα θαίγνληαη, ζα ρσλεπηνχλ; κσο, ζχκθσλα
κε ηελ ππφζρεζή ηνπ, θαηλνχξγηνπο νπξαλνχο θαη θαηλνχξγηα γε πξνζκέλνπκε, ζηνπο
νπνίνπο δηθαηνζχλε θαηνηθεί. Γη' απηφ, αγαπεηνί, ελψ ηα πξνζκέλνπκε απηά, επηκειεζείηε
λα βξεζείηε κπξνζηά ηνπ κε εηξήλε, ρσξίο θειίδα θαη ρσξίο ςεγάδη. Καη ζεσξείηε ζσηεξία
ηε καθξνζπκία ηνχ Κπξίνπ καο φπσο ζαο έγξαςε θαη ν αγαπεηφο καο αδειθφο Παχινο,
ζχκθσλα κε ηε ζνθία πνπ ηνπ δφζεθε, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο επηζηνιέο ηνπ, κηιψληαο γη'
απηά κέζα ζ' απηέο αλάκεζα ζηα νπνία είλαη θαη κεξηθά δπζλφεηα, ηα νπνία νη ακαζείο θαη
αζηήξηθηνη ζηξεβιψλνπλ, φπσο θαη ηηο ππφινηπεο γξαθέο, γηα ηε δηθή ηνπο απψιεηα. Βζείο,
ινηπφλ, αγαπεηνί, θαζψο ηα γλσξίδεηε απηά απφ πξηλ, θπιάγεζηε, γηα λα κε παξαζπξζείηε
κε ηελ πιάλε ησλ αλφκσλ θαη εθπέζεηε απφ ηνλ ζηεξηγκφ ζαο. Ώπμάλεζηε δε ζηε ράξε θαη
ζηε γλψζε ηνχ Κπξίνπ καο θαη σηήξα, ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ. ' απηφλ αο είλαη ε δφμα θαη
ηψξα θαη ζηελ εκέξα ηνχ αηψλα. Ώκήλ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ

θφζκνπ, γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην
ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
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Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 26:19-27:8
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Γη' απηφ, βαζηιηά Ώγξίππα, δελ έγηλα απεηζήο ζηελ νπξάληα νπηαζία, αιιά, πξψηα ζ'
απηνχο πνπ ήζαλ ζηε Αακαζθφ θαη ζηα Εεξνζφιπκα θαη ζε νιφθιεξε ηε γε ηήο Ενπδαίαο θαη
έπεηηα ζηα έζλε, θήξπηηα λα κεηαλννχλ θαη λα επηζηξέθνπλ ζηνλ Θεφ, θάλνληαο έξγα άμηα
ηεο κεηάλνηαο. Γη' απηά, νη Ενπδαίνη, αθνχ κε ζπλέιαβαλ ζην ηεξφ, επηρεηξνχζαλ λα κε
θνλεχζνπλ. Έρνληαο, φκσο, αμησζεί ηήο βνήζεηαο απφ ηνλ Θεφ, ζηέθνκαη κέρξη ηνχηε ηελ
εκέξα, δίλνληαο καξηπξία θαη πξνο κηθξφλ θαη πξνο κεγάινλ, κε ιέγνληαο ηίπνηε εθηφο ησλ
φζσλ κίιεζαλ νη πξνθήηεο θαη ν Μσπζήο φηη επξφθεηην λα γίλνπλ φηη ν Υξηζηφο επξφθεηην
λα πάζεη, φηη, αθνχ αλαζηήζεθε πξψηνο απφ ηνπο λεθξνχο, πξφθεηηαη λα θεξχμεη θσο ζηνλ
ιαφ θαη ζηα έζλε. Καη ελψ απηφο απνινγείην απηά, ν Φήζηνο κε κεγάιε θσλή είπε:
Παξαθξνλείο, Παχιν ηα πνιιά γξάκκαηα ζε παξαζχξνπλ ζε παξαθξνζχλε. Καη εθείλνο
είπε: Αελ παξαθξνλψ, εμνρφηαηε Φήζην, αιιά πξνθέξσ ιφγηα αιήζεηαο θαη λνπ πγηαίλνληα.
Ο βαζηιηάο, βέβαηα, ζηνλ νπνίν θαη κηιάσ κε παξξεζία, γλσξίδεη θαιά γη' απηά επεηδή, είκαη
πεπεηζκέλνο φηη ηίπνηε απ' απηά δελ ηνπ δηαθεχγεη γηα ηνλ ιφγν φηη, απηφ δελ έρεη γίλεη ζε
κηα γσληά. ΐαζηιηά Ώγξίππα, πηζηεχεηο ζηνπο Πξνθήηεο; Ξέξσ φηη πηζηεχεηο. Καη ν
Ώγξίππαο είπε ζηνλ Παχιν: Παξά ιίγν κε πείζεηο λα γίλσ Υξηζηηαλφο. Καη ν Παχινο είπε:
Θα ην επρφκνπλ ζηνλ Θεφ, φρη κνλάρα εζχ, αιιά θαη φινη απηνί πνπ κε αθνχλ ζήκεξα λα
γίλνπλ θαη παξά ιίγν θαη παξά πνιχ, ηέηνηνη, φπσο είκαη θαη εγψ, εθηφο βέβαηα απφ ηνχηα ηα
δεζκά. Καη φηαλ απηφο ηα είπε απηά, ζεθψζεθε ν βαζηιηάο θαη ν εγεκφλαο θαη ε ΐεξλίθε
θαη εθείλνη πνπ ζπγθάζνληαλ καδί ηνπο. Καη θαζψο αλαρσξνχζαλ κηινχζαλ αλακεηαμχ
ηνπο, ιέγνληαο φηη: Σίπνηε άμην δεζκψλ ή ζαλάηνπ δελ θάλεη απηφο ν άλζξσπνο. Καη ν
Ώγξίππαο είπε ζηνλ Φήζην: Ο άλζξσπνο απηφο κπνξνχζε λα έρεη απνιπζεί, αλ δελ είρε
επηθαιεζηεί ηνλ Καίζαξα.. Καη φηαλ απνθαζίζηεθε λα απνπιεχζνπκε γηα ηελ Εηαιία,
παξέδσζαλ ηνλ Παχιν θαη κεξηθνχο άιινπο θπιαθηζκέλνπο ζε έλαλ εθαηφληαξρν, κε ην
φλνκα Ενχιηνο, απφ ην ηάγκα ηνχ ιεγφκελνπ εβαζηνχ. Καη αθνχ αλεβήθακε ζε έλα
Ώδξακπηηελφ πινίν, ζεθσζήθακε κέιινληαο λα παξαπιεχζνπκε ηνπο ηφπνπο πξνο ηελ
Ώζία, έρνληαο καδί καο ηνλ Μαθεδφλα Ώξίζηαξρν, απηφλ απφ ηε Θεζζαινλίθε. Καη ηελ
άιιε εκέξα θηάζακε ζηε ηδψλα θαη ν Ενχιηνο, θεξφκελνο θηιάλζξσπα πξνο ηνλ Παχιν,
ηνπ επέηξεςε λα πάεη ζηνπο θίινπο ηνπ θαη λα ηχρεη πεξίζαιςεο. Καη απφ εθεί, αθνχ
ζεθσζήθακε, πιεχζακε απφ ην θάησ κέξνο ηήο Κχπξνπ, επεηδή νη άλεκνη ήζαλ ελάληηνη.
Καη θαζψο δηαπιεχζακε ην πέιαγνο ηεο Κηιηθίαο θαη ηεο Πακθπιίαο, ήξζακε ζηα Μχξα ηήο
Λπθίαο. Καη εθεί, ν εθαηφληαξρνο, βξίζθνληαο έλα Ώιεμαλδξηλφ πινίν, πνπ έπιεε πξνο ηελ
Εηαιία, καο έβαιε επάλσ ζ' απηφ. Πιένληαο, φκσο, κε βξαδχ ξπζκφ αξθεηέο εκέξεο θαη
θηάλνληαο κφιηο ζηελ Κλίδν, επεηδή δελ καο άθελε ν άλεκνο, πιεχζακε απφ ην θάησ κέξνο
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ηήο Κξήηεο πξνο ηε αικψλε θαη κφιηο ηελ παξαπιεχζακε, ήξζακε ζε θάπνηνλ ηφπν, πνπ
νλνκάδεηαη Καινί Ληκέλεο, θνληά ζηνλ νπνίν ήηαλ ε πφιε Λαζαία. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 33:5,6
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώγαπάεη δηθαηνζχλε θαη θξίζε απφ ην έιενο ηνπ Κπξίνπ είλαη γεκάηε ε γε. Με ηνλ
ιφγν ηνχ Κπξίνπ έγηλαλ νη νπξαλνί θαη κε ηελ πλνή ηνχ ζηφκαηφο ηνπ νιφθιεξε ε ζηξαηηά
ηνπο.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 5:1-18
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Όζηεξα απ' απηά, ήηαλ γηνξηή ησλ Ενπδαίσλ θαη ν Εεζνχο αλέβεθε ζηα Εεξνζφιπκα.
Τπάξρεη, κάιηζηα, ζηα Εεξνζφιπκα, θνληά ζηελ πξνβαηηθή πχιε, κηα κηθξή ιίκλε, πνπ ζηα
Ββξατθά επνλνκάδεηαη ΐεζεζδά, ε νπνία έρεη πέληε ζηνέο. ' απηέο ήηαλ θαηάθνηην έλα
κεγάιν πιήζνο απφ αλζξψπνπο πνπ αζζελνχζαλ: Ώπφ ηπθινχο, ρσινχο, παξάιπηνπο, πνπ
πεξίκελαλ ηελ θίλεζε ηνπ λεξνχ. Βπεηδή, έλαο άγγεινο θαηέβαηλε θαηά θαηξνχο ζηε κηθξή
ιίκλε θαη ηάξαδε ην λεξφ φπνηνο, ινηπφλ, έκπαηλε πξψηνο, χζηεξα απφ ηελ ηαξαρή ηνχ
λεξνχ, γηλφηαλ πγηήο απφ νπνηαδήπνηε αξξψζηηα θαη αλ έπαζρε. Τπήξρε εθεί θαη θάπνηνο
άλζξσπνο, πνπ γηα 38 ρξφληα έπαζρε απφ αζζέλεηα. Ώπηφλ, κφιηο ηνλ είδε ν Εεζνχο φηη ήηαλ
θαηάθνηηνο θαη μέξνληαο φηη πάζρεη ήδε πνιχ θαηξφ, ηνπ ιέεη: Θέιεηο λα γίλεηο πγηήο; Ώπηφο
πνπ αζζελνχζε απνθξίζεθε ζ' απηφλ: Κχξηε, δελ έρσ άλζξσπν, γηα λα κε βάιεη κέζα ζηε
κηθξή ιίκλε, φηαλ ην λεξφ ηαξαρζεί θαη ελψ έξρνκαη εγψ, άιινο πξηλ απφ κέλα θαηεβαίλεη.
Ο Εεζνχο ιέεη ζ' απηφλ: ήθσ επάλσ, πάξε ην θξεβάηη ζνπ θαη πεξπάηα. Καη ν άλζξσπνο
έγηλε ακέζσο πγηήο θαη ζήθσζε ην θξεβάηη ηνπ θαη πεξπαηνχζε. Καη ήηαλ ζάββαην εθείλε
ηελ εκέξα. Έιεγαλ, ινηπφλ, νη Ενπδαίνη ζηνλ ζεξαπεπκέλν: Βίλαη ζάββαην δελ ζνπ
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επηηξέπεηαη λα ζεθψζεηο ην θξεβάηη. Ώπνθξίζεθε ζ' απηνχο: Ώπηφο πνπ κε γηάηξεςε, εθείλνο
κνπ είπε: Πάξε ην θξεβάηη ζνπ θαη πεξπάηα. Σνλ ξψηεζαλ, ινηπφλ: Πνηνο είλαη ν άλζξσπνο,
πνπ ζνπ είπε: Πάξε ην θξεβάηη ζνπ θαη πεξπάηα; Κη απηφο πνπ γηαηξεχηεθε δελ ήμεξε πνηνο
είλαη επεηδή, ν Εεζνχο έθπγε απαξαηήξεηνο, γηα ηνλ ιφγν φηη ππήξρε έλα κεγάιν πιήζνο ζ'
απηφ ηνλ ηφπν. Όζηεξα απ' απηά, ν Εεζνχο ηνλ βξίζθεη ζην ηεξφ θαη ηνπ είπε: Αεο, έγηλεο
πγηήο, ζην εμήο κε ακάξηαλε γηα λα κε ζνπ γίλεη θάηη ρεηξφηεξν. Πήγε, ινηπφλ, ν άλζξσπνο
θαη αλήγγεηιε ζηνπο Ενπδαίνπο φηη ν Εεζνχο είλαη απηφο πνπ ηνλ γηάηξεςε. Καη γη' απηφ νη
Ενπδαίνη θαηέηξεραλ ηνλ Εεζνχ θαη δεηνχζαλ λα ηνλ ζαλαηψζνπλ, επεηδή έθαλε απηά θαηά
ην ζάββαην. Καη ν Εεζνχο απάληεζε ζ' απηνχο: Ο Παηέξαο κνπ κέρξη ηψξα εξγάδεηαη θαη
εγψ εξγάδνκαη. Γη' απηφ, ινηπφλ, νη Ενπδαίνη δεηνχζαλ πεξηζζφηεξν λα ηνλ ζαλαηψζνπλ,
επεηδή, φρη κφλνλ παξέβαηλε ην ζάββαην, αιιά θαη δηθφ ηνπ παηέξα έιεγε ηνλ Θεφ,
θάλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ίζνλ κε ηνλ Θεφ.

ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΠΔΜΠΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΑΠΟ ΣΖ
ΠΔΜΠΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΗΝΟ
Φαικόο 142:1,2
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Με ηε θσλή κνπ έθξαμα ζηνλ Κχξην κε ηε θσλή κνπ δεήζεθα ζηνλ Κχξην. Σε
δέεζή κνπ ζα μερχζσ κπξνζηά ηνπ ηε ζιίςε κνπ ζα αλαγγείισ κπξνζηά ηνπ.
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Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 9:1-8
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη κπαίλνληαο κέζα ζην πινίν δηαπέξαζε ηε ιίκλε θαη ήξζε ζηε δηθή ηνπ πφιε.
Καη μάθλνπ, έθεξαλ ζ' απηφλ έλαλ παξάιπην μαπισκέλνλ επάλσ ζε έλα θξεβάηη θαη ν
Εεζνχο βιέπνληαο ηελ πίζηε ηνπο, είπε ζηνλ παξάιπην: Έρε ζάξξνο, παηδί κνπ
ζπγρσξεκέλεο είλαη ζε ζέλα νη ακαξηίεο ζνπ. Καη ηφηε, κεξηθνί απφ ηνπο γξακκαηείο είπαλ
κέζα ηνπο: Ώπηφο βιαζθεκεί. Καη ν Εεζνχο, βιέπνληαο ηηο ζθέςεηο ηνπο, είπε: Γηαηί εζείο
ζθέθηεζηε πνλεξά κέζα ζηηο θαξδηέο ζαο; Βπεηδή, ηη είλαη επθνιφηεξν λα πσ: Βίλαη
ζπγρσξεκέλεο νη ακαξηίεο ζνπ ή λα πσ: ήθσ επάλσ θαη πεξπάηα; Ώιιά, γηα λα γλσξίζεηε
φηη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ έρεη εμνπζία επάλσ ζηε γε λα ζπγρσξεί ακαξηίεο, (ιέεη ηφηε ζηνλ
παξάιπην): Μφιηο εγεξζείο, ζήθσζε ην θξεβάηη ζνπ θαη πήγαηλε ζην ζπίηη ζνπ. Καη αθνχ
ζεθψζεθε, αλαρψξεζε γηα ην ζπίηη ηνπ. Καη ηα πιήζε βιέπνληαο, ζαχκαζαλ θαη δφμαζαλ
ηνλ Θεφ, πνπ έδσζε ηέηνηα εμνπζία ζηνπο αλζξψπνπο.

ΔΚΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΖΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Παξνηκίεο 8:1-11
Αελ θξάδεη ε ζνθία; Καη δελ εθπέκπεη ηε θσλή ηεο ε ζχλεζε; ηέθεηαη επάλσ ζηελ
θνξπθή ησλ ςειψλ ηφπσλ, ςειφηεξα απφ ηνλ δξφκν, ζην κέζνλ ησλ ηξίζηξαησλ. Κξάδεη
θνληά ζηηο πχιεο, ζηελ είζνδν ηεο πφιεο, ζηελ είζνδν ησλ ζπξψλ: Άλζξσπνη, ζε ζαο θξάδσ·
θαη ε θσλή κνπ απεπζχλεηαη ζηνπο γηνπο ησλ αλζξψπσλ. Ώπινί, θαηαιάβεηε θξφλεζε θη
εζείο, άθξνλεο, απνθηήζηε θαξδηά πνπ λα θαηαιαβαίλεη. Ώθνχζηε επεηδή, ζα κηιήζσ έμνρα
πξάγκαηα, θαη ηα ρείιε κνπ ζα πξνθέξνπλ νξζά. Βπεηδή, αιήζεηα ζα κηιήζεη ην ιαξχγγη κνπ
θαη ηα ρείιε κνπ βδειχζζνληαη ηελ αζέβεηα. ια ηα ιφγηα ηνχ ζηφκαηφο κνπ είλαη κε
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δηθαηνζχλε κέζα ζ' απηά δελ ππάξρεη θάηη δφιην ή δηεζηξακκέλν. ια είλαη ζαθή ζ' εθείλνλ
πνπ θαηαιαβαίλεη, θαη νξζά ζ' εθείλνπο πνπ βξίζθνπλ γλψζε. Πάξηε ηελ παηδεία κνπ, θαη
φρη αζήκη θαη γλψζε, κάιινλ, παξά εθιεθηφ ρξπζάθη. Βπεηδή, ε ζνθία είλαη θαιχηεξε απφ
πνιχηηκεο πέηξεο θαη φια ηα επηζπκεηά πξάγκαηα δελ είλαη αληάμηα γη' απηή. Αφμα ζηελ

αγία Σξηάδα ακήλ.
Ζζαΐαο 43:10-28
Βζείο είζηε κάξηπξέο κνπ, ιέεη ν Κχξηνο, θαη ν δνχινο κνπ, πνπ έθιεμα, γηα λα
κάζεηε θαη λα πηζηέςεηε ζε κέλα, θαη λα ελλνήζεηε φηη εγψ ν ίδηνο είκαη πξηλ απφ κέλα
άιινο Θεφο δελ ππήξμε νχηε χζηεξα απφ κέλα ζα ππάξρεη. Βγψ, εγψ είκαη ν Κχξηνο θαη
εθηφο απφ κέλα άιινο ζσηήξαο δελ ππάξρεη. Βγψ αλήγγεηια, θαη έζσζα, θαη έδεημα· θαη δελ
ζηάζεθε ζε ζαο μέλνο ζεφο θη εζείο είζηε κάξηπξέο κνπ, ιέεη ν Κχξηνο, θαη εγψ ν Θεφο. Καη
πξηλ γίλεη ε εκέξα, εγψ ήκνπλ ν ίδηνο θαη δελ ππάξρεη απηφο πνπ ιπηξψλεη απφ ην ρέξη κνπ·
ζα θάλσ, θαη πνηνο κπνξεί λα ην εκπνδίζεη; Έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν Λπηξσηήο ζαο, ν Άγηνο
ηνπ Εζξαήι: Γηα ζαο έζηεηια ζηε ΐαβπιψλα, θαη θαηέβαια φινπο ηνχο θπγάδεο ηεο, θαη
ηνπο Υαιδαίνπο, απηνχο πνπ θαπρψληαλ ζηα πινία. Βγψ είκαη ν Κχξηνο, ν Άγηφο ζαο, ν
Πνηεηήο ηνχ Εζξαήι, ν ΐαζηιηάο ζαο. Έηζη ιέεη ν Κχξηνο, πνπ έθαλε δξφκν ζηε ζάιαζζα,
θαη κνλνπάηηα ζηα δπλαηά λεξά πνπ έβγαιε άκαμεο, θαη άινγα, ζηξαηφ, θαη ξσκαιένπο φια
μαπιψζεθαλ θάησ καδί, δελ ζεθψζεθαλ αθαλίζηεθαλ, έζβεζαλ ζαλ ζηνππί. Με ζπκάζηε ηα
πξνγελέζηεξα, θαη κε ζπιινγίδεζηε ηα παιηά. Αέζηε, εγψ ζα θάλσ έλα λέν πξάγκα· ηψξα ζα
αλαηείιεη δελ ζα ην γλσξίζεηε; Θα θάλσ, ζίγνπξα, έλαλ δξφκν κέζα ζηελ έξεκν, πνηακνχο
κέζα ζηελ άλπδξε γε. Σα ζεξία ηνχ ρσξαθηνχ ζα κε δνμάζνπλ, ηα ηζαθάιηα, θαη νη
ζηξνπζνθάκεινη επεηδή, δίλσ λεξά ζηελ έξεκν, πνηακνχο ζηελ άλπδξε γε, γηα λα πνηίζσ
ηνλ ιαφ κνπ, ηνλ εθιεθηφ κνπ. Ο ιαφο, πνπ έπιαζα γηα ηνλ εαπηφ κνπ, ζα δηεγείηαη ηελ
αίλεζή κνπ. Ώιι' εζχ, Εαθψβ, δελ κε επηθαιέζηεθεο αιι' εζχ, Εζξαήι, βαξέζεθεο καδί κνπ.
Αελ κνπ πξφζθεξεο ηα αξληά ησλ νινθαπησκάησλ ζνπ νχηε κε ηίκεζεο κε ηηο ζπζίεο ζνπ.
Βγψ δελ ζε δνχισζα κε πξνζθνξέο νχηε ζε βάξπλα κε ζπκίακα δελ αγφξαζεο κε αζήκη
αξσκαηηθφ θαιάκη γηα κέλα, νχηε κε γέκηζεο απφ ην πάρνο ησλ ζπζηψλ ζνπ αιιά, κε
δνχισζεο κε ηηο ακαξηίεο ζνπ, κε επηβάξπλεο κε ηηο αλνκίεο ζνπ. Βγψ, εγψ είκαη, ν νπνίνο
εμαιείθσ ηηο παξαβάζεηο ζνπ γηα ράξε κνπ, θαη δελ ζα ζπκεζψ ηηο ακαξηίεο ζνπ. Θχκεζέ
κνπ· αο θξηζνχκε καδί ιέγε εζχ γηα λα δηθαησζείο. Ο πξνπάηνξάο ζνπ ακάξηεζε, θαη νη
δάζθαινί ζνπ αλφκεζαλ ζε κέλα. Γη' απηφ, ζα θάλσ ηνχο άξρνληεο ηνπ αγηαζηεξίνπ
βέβεινπο, θαη ζα παξαδψζσ ηνλ Εαθψβ ζε θαηάξα, θαη ηνλ Εζξαήι ζε νλεηδηζκνχο.
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Ηώβ 32:6-16
Καη ν Βιηνχ, ν γηνο ηνχ ΐαξαρηήι, ηνπ ΐνπδίηε, απάληεζε, θαη είπε: Βγψ είκαη λένο
ζηελ ειηθία, θη εζείο είζηε γέξνληεο γη' απηφ, θνβήζεθα, θαη ζπζηάιζεθα λα ζαο θαλεξψζσ
ηε γλψκε κνπ. Βγψ είπα: Ώο κηιήζνπλ νη εκέξεο, θαη ην πιήζνο ησλ ρξφλσλ αο δηδάμεη
ζνθία. ΐέβαηα, ππάξρεη πλεχκα κέζα ζηνλ άλζξσπν ε έκπλεπζε, φκσο, ηνπ Παληνδχλακνπ
ηνλ ζπλεηίδεη. Οη κεγαιχηεξνη δελ είλαη πάληνηε ζνθνί νχηε νη γέξνληεο θαηαιαβαίλνπλ
θξίζε. Γη' απηφ, είπα: Ώθνχζηε κε ζα θαλεξψζσ θη εγψ ηε γλψκε κνπ. Αέζηε, πεξίκελα ηα
ιφγηα ζαο άθνπζα ηα επηρεηξήκαηά ζαο, κέρξηο φηνπ εμεηάζεηε ηα ιφγηα. Καη ζαο
παξαηεξνχζα, θαη δέζηε, θαλέλαο απφ ζαο δελ κπφξεζε λα θαηαπείζεη ηνλ Εψβ, απαληψληαο
ζηα ιφγηα ηνπ γηα λα κε πείηε: Βκείο βξήθακε ζνθία. Ο Θεφο ζα ηνλ θαηαβάιεη, φρη
άλζξσπνο. Κη εθείλνο δελ δηεχζπλε ιφγηα ζε κέλα θαη δελ ζα ηνπ απαληήζσ ζχκθσλα κε ηηο
νκηιίεο ζαο. Βθείλνη ηξφκαμαλ, δελ απάληεζαλ πιένλ έραζαλ ηα ιφγηα ηνπο. Καη πεξίκελα,
επεηδή δελ κηινχζαλ αιιά, ζηέθνληαλ φξζηνη δελ απαληνχζαλ πιένλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 38:9
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κχξηε, κπξνζηά ζνπ είλαη νιφθιεξε ε επηζπκία κνπ, θαη ν ζηελαγκφο κνπ δελ
θξχβεηαη απφ ζέλα.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 12:1-12
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη άξρηζε λα ιέεη ζ' απηνχο κε παξαβνιέο: Κάπνηνο άλζξσπνο θχηεςε έλαλ
ακπειψλα, θαη έβαιε νιφγπξά ηνπ θξάρηε, θαη έζθαςε ζηέξλα γηα ην παηεηήξη, θαη έθηηζε
έλαλ πχξγν, θαη ηνλ κίζζσζε ζε γεσξγνχο, θαη πήγε ζε άιιε ρψξα. Καη θαηά ηνλ θαηξφ ησλ
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θαξπψλ έζηεηιε έλαλ δνχιν ζηνπο γεσξγνχο, γηα λα πάξεη εθ κέξνπο ησλ γεσξγψλ απφ ηνλ
θαξπφ ηνχ ακπειψλα εθείλνη, φκσο, αθνχ ηνλ έπηαζαλ, ηνλ έδεηξαλ θαη ηνλ εμαπέζηεηιαλ
αδεηαλφλ. Καη ηνπο έζηεηιε μαλά έλαλ άιινλ δνχιν θαη εθείλνλ, αθνχ ηνλ ιηζνβφιεζαλ, θαη
ηνπ πιήγσζαλ ην θεθάιη, ηνλ εμαπέζηεηιαλ αηηκαζκέλνλ. Καη έζηεηιε μαλά έλαλ άιινλ θαη
εθείλνλ ηνλ θφλεπζαλ θαη πνιινχο άιινπο, ηνπο κελ έδεηξαλ, ηνπο δε θφλεπζαλ. Ώθφκα,
ινηπφλ, έρνληαο έλαλ αγαπεηφ γην, ηνπο απέζηεηιε θη απηφλ, ηειεπηαίνλ, ιέγνληαο: Θα
ληξαπνχλ ηνλ γην κνπ. Βθείλνη, φκσο, νη γεσξγνί είπαλ αλακεηαμχ ηνπο φηη: Ώπηφο είλαη ν
θιεξνλφκνο ειάηε, αο ηνλ θνλεχζνπκε, θαη ε θιεξνλνκηά ζα είλαη δηθή καο. Καη αθνχ ηνλ
έπηαζαλ, ηνλ θφλεπζαλ, θαη ηνλ έξξημαλ έμσ απφ ηνλ ακπειψλα. Ση ζα θάλεη, ινηπφλ, ν
θχξηνο ηνπ ακπειψλα; Θάξζεη θαη ζα εμνινζξεχζεη ηνχο γεσξγνχο, θαη ζα δψζεη ηνλ
ακπειψλα ζε άιινπο. Οχηε απηή ηε γξαθή δελ δηαβάζαηε: «Δ πέηξα πνπ απνδνθίκαζαλ
εθείλνη πνπ νηθνδνκνχλ, απηή έγηλε αθξνγσληαία πέηξα απφ ηνλ Κχξην έγηλε απηή, θαη είλαη
ζαπκαζηή ζηα κάηηα καο»; Καη δεηνχζαλ λα ηνλ πηάζνπλ θαη θνβήζεθαλ ην πιήζνο επεηδή,
θαηάιαβαλ φηη ζ' απηνχο είπε ηελ παξαβνιή θαη αθήλνληάο ηνλ, αλαρψξεζαλ.

Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Θεζζαινληθείο Α’ 4:1-18
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ Θεζζαινληθείο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Γη‟απηφ, ζην εμήο, αδειθνί, ζαο παξαθαινχκε θαη ζαο πξνηξέπνπκε δηακέζνπ ηνχ
Κπξίνπ Εεζνχ, φπσο παξαιάβαηε απφ καο ην πψο πξέπεη λα πεξπαηάηε θαη λα αξέζεηε ζηνλ
Θεφ, έηζη λα πεξηζζεχεηε φιν θαη πεξηζζφηεξν. Αεδνκέλνπ φηη, μέξεηε πνηεο παξαγγειίεο
ζάο δψζακε δηακέζνπ ηνχ Κπξίνπ Εεζνχ. Βπεηδή, ηνχην είλαη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, ν
αγηαζκφο ζαο, λα απέρεηε απφ ηελ πνξλεία λα μέξεη θάζε έλαο απφ ζαο λα θξαηάεη ην δηθφ
ηνπ ζθεχνο ζε αγηαζκφ θαη ηηκή φρη ζε πάζνο επηζπκίαο, φπσο θαη ηα έζλε, απηά πνπ δελ
γλσξίδνπλ ηνλ Θεφ. Να κε ππεξβαίλεη θάπνηνο θαη αδηθεί ηνλ αδειθφ ηνπ ζ' απηφ ην πξάγκα
επεηδή, ν Θεφο είλαη εθδηθεηήο γηα φια απηά, φπσο θαη ζαο πξνείπακε, θαη βεβαηψζακε κε
καξηπξίεο. Αεδνκέλνπ φηη, ν Θεφο δελ καο θάιεζε ζε αθαζαξζία, αιιά ζε αγηαζκφ. Γη' απηφ,
εθείλνο πνπ ηα αζεηεί απηά, δελ αζεηεί άλζξσπν, αιιά ηνλ Θεφ, ν νπνίνο θαη καο έδσζε ην
Πλεχκα ηνπ ην Άγην. Μάιηζηα, γηα ηε θηιαδειθία, δελ έρεηε αλάγθε λα ζαο γξάθσ επεηδή,
εζείο νη ίδηνη είζηε ζενδίδαθηνη ζην λα αγαπάηε ν έλαο ηνλ άιιν. γηα ηνλ ιφγν φηη, απηφ θαη
θάλεηε πξνο φινπο ηνχο αδειθνχο, πνπ είλαη ζε νιφθιεξε ηε Μαθεδνλία. αο
παξαθαινχκε, κάιηζηα, αδειθνί, λα πεξηζζεχεηε ζ' απηφ αθφκα πεξηζζφηεξν θαη λα
δείρλεηε θηινηηκία ζην λα εζπράδεηε, θαη λα θαηαγίλεζηε κε ηα δηθά ζαο, θαη λα εξγάδεζηε
κε ηα ίδηα ζαο ηα ρέξηα, θαζψο ζαο παξαγγείιακε γηα λα πεξπαηάηε κε εππξέπεηα πξνο ηνπο
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έμσ, θαη λα κε έρεηε αλάγθε απφ ηίπνηε. Αελ ζέισ, κάιηζηα, λα αγλνείηε, αδειθνί, γηα
φζνπο έρνπλ θνηκεζεί, γηα λα κε ιππάζηε, φπσο θαη νη ππφινηπνη, πνπ δελ έρνπλ ειπίδα.
Βπεηδή, αλ πηζηεχνπκε φηη ν Εεζνχο πέζαλε θαη αλαζηήζεθε, έηζη θαη ν Θεφο, απηνχο πνπ
θνηκήζεθαλ κε πίζηε ζηνλ Εεζνχ, ζα ηνπο θέξεη καδί ηνπ. Βπεηδή, ζαο ιέκε ηνχην δηακέζνπ
ηνπ ιφγνπ ηνχ Κπξίνπ, φηη εκείο πνπ δνχκε, φζνη απνκέλνπκε ζηελ παξνπζία ηνχ Κπξίνπ,
δελ ζα πξνιάβνπκε απηνχο πνπ θνηκήζεθαλ δεδνκέλνπ φηη, ν ίδηνο ν Κχξηνο ζα θαηέβεη απφ
ηνλ νπξαλφ κε πξφζηαγκα, κε θσλή αξραγγέινπ, θαη κε ζάιπηγγα Θενχ, θη απηνί πνπ
πέζαλαλ ελ Υξηζηψ ζα αλαζηεζνχλ πξψηα έπεηηα, εκείο πνπ δνχκε, φζνη απνκέλνπκε, ζα
αξπαρηνχκε καδί ηνπο, ηαπηφρξνλα, κε ζχλλεθα ζε ζπλάληεζε ηνπ Κπξίνπ ζηνλ αέξα· θαη
έηζη, ζα είκαζηε πάληνηε καδί κε ηνλ Κχξην. Λνηπφλ, παξεγνξείηε ν έλαο ηνλ άιινλ κ' απηά
ηα ιφγηα. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ

ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 4:7-12
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Τπνηαρζείηε, ινηπφλ, ζηνλ Θεφ αληηζηαζείηε ζηνλ δηάβνιν, θαη ζα θχγεη απφ ζαο.
Πιεζηάζεηε ζηνλ Θεφ, θαη ζα πιεζηάζεη ζε ζαο. Καζαξίζηε ηα ρέξηα ζαο, ακαξησινί, θαη
αγλίζηε ηηο θαξδηέο, δίγλσκνη. Καθνπαζήζηε θαη πελζήζηε θαη θιάςηε ην γέιην ζαο αο
κεηαζηξαθεί ζε πέλζνο, θαη ε ραξά ζε θαηήθεηα. Σαπεηλσζείηε κπξνζηά ζηνλ Κχξην θαη ζα
ζαο πςψζεη. Ώδειθνί, κε θαηαιαιείηε ν έλαο ηνλ άιινλ φπνηνο θαηαιαιεί αδειθφ, θαη
θξίλεη ηνλ αδειθφ ηνπ, θαηαιαιεί ηνλ λφκν, θαη θξίλεη ηνλ λφκν θαη αλ θξίλεηο ηνλ λφκν, δελ
είζαη εθηειεζηήο ηνχ λφκνπ, αιιά θξηηήο. Έλαο είλαη ν λνκνζέηεο, πνπ κπνξεί λα ζψζεη θαη
λα απνιέζεη εζχ πνηνο είζαη πνπ θξίλεηο ηνλ άιινλ; Μελ αγαπάηε ηνπ θφζκνπ,κήηε

φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ
φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 18:9-18
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη ν Κχξηνο, δηακέζνπ νξάκαηνο, ηε λχρηα, είπε ζηνλ Παχιν: Με θνβάζαη, αιιά
κίια θαη κε ζησπήζεηο επεηδή, εγψ είκαη καδί ζνπ, θαη θαλέλαο δελ ζα βάιεη ρέξη επάλσ ζνπ
γηα λα ζε θαθνπνηήζεη δεδνκέλνπ φηη, έρσ πνιχ ιαφ κέζα ζ' απηή ηελ πφιε. Καη εθεί
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θάζεζε έλαλ ρξφλν θαη έμη κήλεο, δηδάζθνληαο αλάκεζα ζ' απηνχο ηνλ ιφγν ηνχ Θενχ. Καη
φηαλ αλζχπαηνο ηεο Ώραταο ήηαλ ν Γαιιίσλαο, νη Ενπδαίνη μεζεθψζεθαλ κε κία γλψκε
ελάληηα ζηνλ Παχιν, θαη ηνλ έθεξαλ ζην δηθαζηήξην,ιέγνληαο, φηη: Ώπηφο πείζεη ηνχο
αλζξψπνπο λα ιαηξεχνπλ ηνλ Θεφ αληίζεηα πξνο ηνλ λφκν. Καη φηαλ ν Παχινο επξφθεηην λα
αλνίμεη ην ζηφκα, ν Γαιιίσλαο είπε ζηνπο Ενπδαίνπο: Ώλ κελ ήηαλ θάπνην αδίθεκα ή πνλεξφ
ξαδηνχξγεκα, σ Ενπδαίνη, εχινγα ζα ζαο αλερφκνπλ αλ, φκσο, είλαη δήηεκα γηα ιέμεηο θαη
νλφκαηα θαη ηνλ λφκν ζαο, δείηε ηα εζείο νη ίδηνη επεηδή, θξηηήο γη' απηά εγψ δελ ζέισ λα
γίλσ. Καη ηνπο έδησμε απφ ην δηθαζηήξην. Καη φινη νη Έιιελεο, αθνχ έπηαζαλ ηνλ
αξρηζπλάγσγν σζζέλε, ηνλ ρηππνχζαλ κπξνζηά ζην δηθαζηήξην θαη ηνλ Γαιιίσλα δελ ηνλ
έλνηαδε θαζφινπ γη' απηά. Καη ν Παχινο, αθνχ έκεηλε αθφκα αξθεηέο εκέξεο εθεί, έπεηηα
απνραηξεηψληαο ηνχο αδειθνχο, εμέπιεπζε ζηε πξία θαη καδί ηνπ ε Πξίζθηιια θαη ν
Ώθχιαο, αθνχ μχξηζε ην θεθάιη ζηηο Κερξεέο επεηδή, είρε επρή. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ
Φαικόο 35:1-2
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Αίθαζε, Κχξηε, απηνχο πνπ δηθάδνληαη καδί κνπ πνιέκεζε απηνχο πνπ κε πνιεκνχλ.
Ώλάιαβε φπιν θαη αζπίδα, θαη ζήθσ επάλσ ζε βνήζεηά κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 13:1-5
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καηά ηνλ θαηξφ εθείλν ήξζαλ κεξηθνί αλαγγέιινληαο ζ' απηφλ γηα ηνπο Γαιηιαίνπο, ην
αίκα ησλ νπνίσλ ν Πηιάηνο αλέκημε κε ηηο ζπζίεο ηνπο. Καη ν Εεζνχο, απαληψληαο, είπε ζ'
απηνχο: Ννκίδεηε φηη απηνί νη Γαιηιαίνη ήζαλ ακαξησινί πεξηζζφηεξν απφ φινπο ηνχο
Γαιηιαίνπο, επεηδή έπαζαλ ηέηνηα πξάγκαηα; ρη, ζαο ιέσ αιιά, αλ δελ κεηαλνείηε, φινη
παξφκνηα ζα απνιεζηείηε. Ή, εθείλνη νη 18, επάλσ ζηνπο νπνίνπο έπεζε ν πχξγνο ζηνλ
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ηισάκ, θαη ηνπο ζαλάησζε, λνκίδεηε φηη απηνί ήζαλ πεξηζζφηεξν ακαξησινί απφ φινπο
ηνχο αλζξψπνπο, πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Εεξνπζαιήκ; ρη, ζαο ιέσ αιιά, αλ δελ κεηαλνείηε,
φινη παξφκνηα ζα απνιεζηείηε.

ΖΜΔΡΑ ΣΡΗΣΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Παξνηκίεο 8:12-21
Βγψ, ε ζνθία, θαηνηθψ καδί κε ηε θξφλεζε, θαη εθεπξίζθσ γλψζε ζπλεηψλ
απνθάζεσλ. Ο θφβνο ηνχ Κπξίνπ είλαη λα κηζεί θαλείο ην θαθφ αιαδνλεία, θαη απζάδεηα,
θαη πνλεξφ δξφκν, θαη δηεζηξακκέλν ζηφκα, εγψ κηζψ. Αηθή κνπ είλαη ε βνπιή, θαη ε
αζθάιεηα εγψ είκαη ε ζχλεζε δηθή κνπ είλαη ε δχλακε. Μέζσ εκνχ νη βαζηιηάδεο
βαζηιεχνπλ, θαη νη άξρνληεο ζεζπίδνπλ δηθαηνζχλε. Μέζσ εκνχ νη εγεκφλεο εγεκνλεχνπλ,
θαη νη κεγηζηάλεο, φινη νη θξηηέο ηήο γεο. Βγψ, εθείλνπο πνπ κε αγαπνχλ, ηνπο αγαπψ θη
εθείλνη πνπ κε δεηνχλ, ζα κε βξνπλ. Πινχηνο θαη δφμα βξίζθνληαη καδί κνπ, αγαζά πνπ
παξακέλνπλ, θαη δηθαηνζχλε. Οη θαξπνί κνπ είλαη θαιχηεξνη απφ ρξπζάθη, θαη απφ θαζαξφ
ρξπζάθη θαη ηα γελλήκαηά κνπ, απφ εθιεθηφ αζήκη. Πεξπαηψ ζε δξφκν δηθαηνζχλεο,
αλάκεζα ζηα κνλνπάηηα ηεο θξίζεο, γηα λα θάλσ απηνχο πνπ κε αγαπνχλ λα
θιεξνλνκήζνπλ αγαζά, θαη λα γεκίζσ ηνπο ζεζαπξνχο ηνπο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
Ζζαΐαο 44:1-8
Ώιιά, ηψξα, άθνπ, δνχιε κνπ Εαθψβ, θαη Εζξαήι, ηνλ νπνίν έθιεμα έηζη ιέεη ν
Κχξηνο, πνπ ζε έθαλε, θαη ζε έπιαζε απφ ηελ θνηιηά, θαη ζα ζε βνεζήζεη. Με θνβάζαη,
δνχιε κνπ Εαθψβ, θη εζχ Εεζνπξνχλ, ηνλ νπνίν έθιεμα. Βπεηδή, ζα μερχλσ λεξφ επάλσ ζ'
απηφλ πνπ δηςάεη, θαη πνηακνχο επάλσ ζηελ μεξά ζα μερχλσ ην πλεχκα κνπ επάλσ ζην
ζπέξκα ζνπ, θαη ηελ επινγία κνπ επάλσ ζηνπο εγγνλνχο ζνπ θαη ζα βιαζηήζνπλ ζαλ
αλάκεζα ζε ρνξηάξη, ζαλ ηηηέο θνληά ζηα ξπάθηα ησλ λεξψλ. Ο κελ έλαο ζα ιέεη: Βγψ είκαη
ηνπ Κπξίνπ ελψ ν άιινο ζα νλνκάδεηαη κε ην φλνκα ηνπ Εαθψβ θαη άιινο ζα ππνγξάθεηαη
κε ην ρέξη ηνπ ζηνλ Κχξην, θαη ζα επνλνκάδεηαη κε ην φλνκα ηνπ Εζξαήι. Έηζη ιέεη ν
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Κχξηνο, ν ΐαζηιηάο ηνχ Εζξαήι, θαη ν Λπηξσηήο ηνπ, ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ: Βγψ είκαη ν
πξψηνο, θαη εγψ ν έζραηνο θαη εθηφο απφ κέλα Θεφο δελ ππάξρεη. Καη πνηνο είλαη, φπσο εγψ,
ζα θξάμεη θαη ζα αλαγγείιεη, θαη ζα δηαηάμεη ζε κέλα, αθνχ ζχζηεζα ηνλ παιηφ ιαφ; Καη ηα
επεξρφκελα θαη ηα κέιινληα, αο ηνπο ηα αλαγγείινπλ. Με θνβάζηε νχηε λα ηξνκάδεηε
έθηνηε δελ ζε έθαλα λα αθνχζεηο, θαη ην αλήγγεηια; Βζείο, κάιηζηα, είζηε κάξηπξέο κνπ
ππάξρεη εθηφο απφ κέλα Θεφο; ΐέβαηα, δελ ππάξρεη βξάρνο δελ γλσξίδσ θαλέλαλ. Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Ηώβ 32:17-23, 33 νιόθιεξν.
Ώο απαληήζσ θη εγψ ην κέξνο κνπ αο θαλεξψζσ θη εγψ ηε γλψκε κνπ. Βπεηδή, είκαη
γεκάηνο απφ ιφγηα ην πλεχκα κέζα κνπ κε αλαγθάδεη. Αέζηε, ε θνηιηά κνπ είλαη ζαλ θξαζί,
πνπ δελ αλνίρηεθε είλαη έηνηκε λα ζπάζεη, ζαλ αζθηά κε κνχζην. Θα κηιήζσ γηα λα
αλαπλεχζσ ζα αλνίμσ ηα ρείιε κνπ, θαη ζα απαληήζσ. Με γέλνηην λα γίλσ πξνζσπνιήπηεο,
νχηε λα θνιαθεχζσ άλζξσπν. Βπεηδή, δελ μέξσ λα θνιαθεχσ ν Αεκηνπξγφο κνπ ζα κε
άξπαδε ακέζσο. Γη' απηφ, Εψβ, άθνπ ηψξα ηηο νκηιίεο κνπ, θαη δψζε αθξφαζε ζε φια ηα
ιφγηα κνπ. Αεο, ηψξα άλνημα ην ζηφκα κνπ ε γιψζζα κνπ κηιάεη κέζα ζην ζηφκα κνπ.Σα
ιφγηα κνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ επζχηεηα ηεο θαξδηάο κνπ θαη ηα ρείιε κνπ ζα
πξνθέξνπλ θαζαξή γλψζε. Με έθαλε ην Πλεχκα ηνχ Θενχ, θαη κε δσνπνίεζε ε πλνή ηνχ
Παληνδχλακνπ. Ώλ κπνξείο απάληεζέ κνπ παξαηάμνπ κπξνζηά κνπ ζηάζνπ φξζηνο. Αέζηε,
εγψ, ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν ζνπ, είκαη απφ κέξνπο ηνπ Θενχ απφ πειφ έρσ δηακνξθσζεί θη
εγψ. Αέζηε, ν ηξφκνο κνπ δελ ζα ζε ηαξάμεη νχηε ην ρέξη κνπ ζα είλαη βαξχ επάλσ ζνπ. Βζχ,
πξαγκαηηθά, είπεο ζηα απηηά κνπ, θαη άθνπζα ηε θσλή ησλ ιφγσλ ζνπ: «Βίκαη θαζαξφο,
ρσξίο ακαξηία είκαη αζψνο θαη αλνκία δελ ππάξρεη κέζα κνπ. δέζηε, βξίζθεη αθνξκέο
ελαληίνλ κνπ κε λνκίδεη γηα ερζξφ ηνπβάδεη ηα πφδηα κνπ ζην μχιν παξαθπιάηηεη φινπο
ηνπο δξφκνπο κνπ». Αέζηε, θαηά ηνχην δελ είζαη δίθαηνο ζα απαληήζσ ζε ζέλα, επεηδή ν
Θεφο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ άλζξσπν. Γηαηί αληηκάρεζαη ζ' απηφλ; Βπεηδή, δελ δίλεη
ιφγν γηα θακηά πξάμε ηνπ. Βπεηδή, ν Θεφο κηιάεη κία θαη δχν θνξέο, αιι' ν άλζξσπνο δελ
πξνζέρεη. ε φλεηξν, ζε λπρηεξηλή φξαζε, φηαλ βαζχο χπλνο πέθηεη επάλσ ζηνπο
αλζξψπνπο, φηαλ ηνπο παίξλεη ν χπλνο επάλσ ζην θξεβάηηηφηε, αλνίγεη ηα απηηά ησλ
αλζξψπσλ, θαη επηζθξαγίδεη ηε λνπζεζία ζ' απηνχο γηα λα απνζηξέςεη ηνλ άλζξσπν απφ ηηο
πξάμεηο ηνπ, θαη λα βγάιεη απφ ηνλ άλζξσπν ηελ ππεξεθάλεηα. Πξνιαβαίλεη ηελ ςπρή ηνπ
απφ ηνλ ιάθθν, θαη ηε δσή ηνπ απφ ην λα δηαπεξαζηεί απφ ξνκθαία. Πάιη, ηηκσξείηαη κε
πφλνπο επάλσ ζην θξεβάηη ηνπ, θαη ην πιήζνο ησλ θνθάισλ ηνπ, κε πφλνπο δπλαηνχο ψζηε,
ε δσή ηνπ απνζηξέθεηαη ην ςσκί, θαη ε ςπρή ηνπ ην επηζπκεηφ θαγεηφ ε ζάξθα ηνπ
θαηαλαιψλεηαη, ψζηε δελ θαίλεηαη, θαη ηα θφθαιά ηνπ, ηα αθαλή, εμέρνπλ θαη ε ςπρή ηνπ
πιεζηάδεη ζηνλ ιάθθν, θαη ε δσή ηνπ ζ' εθείλνπο πνπ πξνμελνχλ ζάλαην. Ώλ είλαη καδί ηνπ
κελπηήο ή δηεξκελεπηήο, έλαο αλάκεζα ζε ρίιηνπο, γηα λα αλαγγείιεη ζηνλ άλζξσπν ηελ
επζχηεηά ηνπ ηφηε, ζα είλαη ζ' απηφλ ειεήκνλαο, θαη ζα πεη: Λχηξσζέ ηνλ απφ ην λα θαηέβεη
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ζηνλ ιάθθν εγψ βξήθα εμηιαζκφ. Δ ζάξθα ηνπ ζα είλαη αλζεξφηεξε απφ έλα λήπην ζα
γπξίζεη ζηηο εκέξεο ηήο ληφηεο ηνπ. ζα δεεζεί ζηνλ Θεφ, θαη ζα ηνλ επλνήζεη θαη ζα βιέπεη
ην πξφζσπφ ηνπ κε ραξά θαη ζα απνδψζεη ζηνλ άλζξσπν ηε δηθαηνζχλε ηνπ. Θα βιέπεη πξνο
ηνπο αλζξψπνπο, θαη ζα ιέεη: Ώκάξηεζα, θαη δηέζηξεςα ην ζσζηφ, θαη δελ κε σθέιεζε
απηφο, φκσο, ιχηξσζε ηελ ςπρή κνπ απφ ην λα πάεη ζηνλ ιάθθν θαη ε δσή κνπ ζα δεη θσο.
Πξφζεμε, φια απηά ηα εξγάδεηαη ν Θεφο, δχν θαη ηξεηο θνξέο, καδί κε ηνλ άλζξσπν,γηα λα
απνηξέςεη ηελ ςπρή ηνπ απφ ηνλ ιάθθν, ψζηε λα θσηηζηεί κέζα ζην θσο ησλ δσληαλψλ
αλζξψπσλ. Πξφζερε, Εψβ, άθνπζέ κε ζψπα, θαη ζα κηιήζσ εγψ. Ώλ έρεηο θάηη λα πεηο,
απάληεζέ κνπ κίιεζε, επεηδή επηζπκψ λα δηθαησζείο. Βηδεκή, άθνπζέ κε εζχ ζψπα, θαη ζα
ζε δηδάμσ ζνθία. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Βαζηιέσλ Β’,5
Καη ν Νεεκάλ, ν ζηξαηεγφο ηνχ βαζηιηά ηήο πξίαο, ήηαλ κεγάινο κπξνζηά ζηνλ
θχξηφ ηνπ, θαη ηνλ ηηκνχζαλ, επεηδή ν Κχξηνο έδσζε δηακέζνπ απηνχ ζσηεξία ζηε πξία θαη
ν άλζξσπνο ήηαλ δπλαηφο ζε ηζρχ φκσο, ήηαλ ιεπξφο. Καη νη χξηνη βγήθαλ θαηά ηάγκαηα,
θαη έθεξαλ κηα αηρκάισηε απφ ηε γε ηνχ Εζξαήι, θάπνηα κηθξή θφξε θαη ππεξεηνχζε ηε
γπλαίθα ηνχ Νεεκάλ. Καη είπε ζηελ θπξία ηεο: Βίζε ν θχξηφο κνπ λα ήηαλ κπξνζηά ζηνλ
πξνθήηε, πνπ είλαη ζηε ακάξεηα! Βπεηδή, ζα ηνλ γηάηξεπε απφ ηε ιέπξα ηνπ.Καη
κπαίλνληαο κέζα ν Νεεκάλ αλήγγεηιε ζηνλ θχξηφ ηνπ, ιέγνληαο: Έηζη θη έηζη κίιεζε ε θφξε
απφ ηε γε ηνχ Εζξαήι. Καη ν βαζηιηάο ηήο πξίαο είπε: Έια, πήγαηλε, θαη ζα ζηείισ
επηζηνιή ζηνλ βαζηιηά ηνχ Εζξαήι. Καη αλαρψξεζε, θαη πήξε ζην ρέξη ηνπ δέθα ηάιαληα
αζήκη, θαη 6.000 ρξπζά λνκίζκαηα, θαη δέθα αιιαμηέο ελδπκάησλ.Καη έθεξε ηελ ε Βπηζηνιή
ηνπ απνζηφινπ ηνλ βαζηιηά ηνχ Εζξαήι, πνπ έιεγε: Καη, ηψξα, θαζψο ζάξζεη απηή ε
επηζηνιή ζε ζέλα, δεο, έζηεηια ζε ζέλα ηνλ Νεεκάλ ηνλ δνχιν κνπ, γηα λα ηνλ γηαηξέςεηο
απφ ηε ιέπξα ηνπ. Καη φηαλ ν βαζηιηάο ηνχ Εζξαήι δηάβαζε ηελ επηζηνιή, μέζρηζε ηα ηκάηηά
ηνπ, θαη είπε: Θεφο είκαη εγψ, γηα λα ζαλαηψλσ θαη λα δσνπνηψ, ψζηε απηφο κνπ ζηέιλεη λα
γηαηξέςσ έλαλ άλζξσπν απφ ηε ιέπξα ηνπ; Γλσξίζηε, ινηπφλ, παξαθαιψ, θαη δείηε φηη
απηφο δεηάεη πξφθαζε ελαληίνλ κνπ. Καη θαζψο ν Βιηζζαηέ, ν άλζξσπνο ηνπ Θενχ, άθνπζε
φηη ν βαζηιηάο ηνχ Εζξαήι μέζρηζε ηα ηκάηηά ηνπ, έζηεηιε ζηνλ βαζηιηά, ιέγνληαο: Γηαηί
μέζρηζεο ηα ηκάηηά ζνπ; Ώο έξζεη ηψξα ζε κέλα, θαη ζα γλσξίζεη φηη ππάξρεη πξνθήηεο κέζα
ζηνλ Εζξαήι.Σφηε, ήξζε ν Νεεκάλ καδί κε ηα άινγά ηνπ θαη κε ηελ άκαμά ηνπ, θαη ζηάζεθε
ζηε ζχξα ηνχ ζπηηηνχ ηνχ Βιηζζαηέ.Καη έζηεηιε ζ' απηφλ ν Βιηζζαηέ έλαλ κελπηή, ιέγνληαο:
Πήγαηλε, βνπηήμνπ κέζα ζηνλ Ενξδάλε επηά θνξέο, θαη ζα επαλέιζεη ε ζάξθα ζνπ ζε ζέλα,
θαη ζα θαζαξηζηείο. Ο Νεεκάλ φκσο ζχκσζε, θαη αλαρψξεζε, θαη είπε: Αέζηε, εγψ έιεγα:
ίγνπξα ζα βγεη έμσ ζε κέλα, θαη ζα ζηαζεί, θαη ζα επηθαιεζηεί ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ ηνχ
Θενχ ηνπ, θαη ζα θηλήζεη ην ρέξη ηνπ επάλσ ζηνλ ηφπν, θαη ζα γηαηξέςεη ηνλ ιεπξφ·ν Ώβαλά
θαη ν Φαξθάξ, ηα πνηάκηα ηήο Αακαζθνχ, δελ είλαη θαιχηεξα, πεξηζζφηεξν απφ φια ηα λεξά
ηνχ Εζξαήι; Αελ κπνξνχζα λα βνπηερηψ κέζα ζ' απηά, θαη λα θαζαξηζηψ; Καη αθνχ
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ζηξάθεθε, αλαρψξεζε κε ζπκφ.Πιεζίαζαλ, φκσο, νη δνχινη ηνπ, θαη ηνπ κίιεζαλ, θαη
είπαλ: Παηέξα κνπ, αλ ν πξνθήηεο ζνχ έιεγε έλα κεγάιν πξάγκα, δελ ζα ην έθαλεο; Πφζν
κάιινλ ηψξα, φηαλ ζνπ ιέεη: ΐνπηήμνπ κέζα, θαη θαζαξίζνπ; Σφηε, θαηέβεθε, θαη
βπζίζηεθε επηά θνξέο ζηνλ Ενξδάλε, ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν ηνχ αλζξψπνπ ηνχ Θενχ θαη ε
ζάξθα ηνπ απνθαηαζηάζεθε ζαλ ηε ζάξθα κηθξνχ παηδηνχ, θαη θαζαξίζηεθε.Καη γχξηζε
ζηνλ άλζξσπν ηνπ Θενχ, απηφο, θαη νιφθιεξε ε ζπλνδεία ηνπ, θαη ήξζε θαη ζηάζεθε
κπξνζηά ηνπ θαη είπε: Αεο, ηψξα γλψξηζα φηη δελ ππάξρεη Θεφο ζε νιφθιεξε ηε γε, παξά
κνλάρα κέζα ζηνλ Εζξαήι γη' απηφ, ηψξα, δέμνπ, παξαθαιψ, έλα δψξν απφ ηνλ δνχιν ζνπ.
Κη εθείλνο είπε: Γεη ν Κχξηνο, κπξνζηά ζηνλ νπνίνλ παξαζηέθνκαη, δελ ζα δερζψ. Κη
εθείλνο ηνλ βίαδε λα δερζεί, αιιά δελ έζηεξμε. Καη ν Νεεκάλ είπε: Καη αλ φρη, αο δνζεί,
παξαθαιψ, ζηνλ δνχιν ζνπ έλα θνξηίν δχν κνπιαξηψλ απφ ηνχην ην ρψκα, επεηδή ν δνχινο
ζνπ δελ ζα πξνζθέξεη ζην εμήο νινθαχησκα νχηε ζπζία ζε άιινπο ζενχο, παξά κνλάρα
ζηνλ Κχξην γηα ηνχην ην πξάγκα αο ζπγρσξήζεη ν Κχξηνο ηνλ δνχιν ζνπ, φηη, φηαλ ν θχξηφο
κνπ κπαίλεη ζηνλ νίθν ηνχ Ρηκκψλ γηα λα πξνζθπλήζεη εθεί, θαη ζηεξίδεηαη επάλσ ζην ρέξη
κνπ, θη εγψ θιίλσ ηνλ εαπηφ κνπ ζηνλ νίθν ηνχ Ρηκκψλ, ν Κχξηνο αο ζπγρσξήζεη ηνλ δνχιν
ζνπ γηα ην πξάγκα απηφ!Καη ηνπ είπε: Πήγαηλε κε εηξήλε. Καη αλαρψξεζε απ' απηφλ έλα
κηθξφ δηάζηεκα. Καη ν Γηεδεί, ν ππεξέηεο ηνχ Βιηζζαηέ, ηνπ αλζξψπνπ ηνχ Θενχ, είπε: Αεο,
ν θχξηφο κνπ ιππήζεθε ηνλ Νεεκάλ, απηφλ ηνλ χξην, ψζηε λα κε πάξεη απφ ην ρέξη ηνπ
εθείλν πνπ έθεξε εληνχηνηο, δεη ν Κχξηνο, εγψ ζα ηξέμσ πίζσ ηνπ, θαη ζα πάξσ απ' απηφλ
θάηη. Καη ν Γηεδεί έηξεμε πίζσ απφ ηνλ Νεεκάλ. Καη φηαλ ηνλ είδε ν Νεεκάλ λα ηξέρεη πίζσ
ηνπ, πήδεμε απφ ηελ άκαμα ζε ζπλάληεζή ηνπ, θαη είπε: Βίζηε θαιά; Κη εθείλνο είπε: Καιά·
ν θχξηφο κνπ κε έζηεηιε, ιέγνληαο: Αεο, απηή ηελ ψξα ήξζαλ ζε κέλα, απφ ην βνπλφ Βθξατκ,
δχν λένη απφ ηνπο γηνπο ησλ πξνθεηψλ δψζ' ηνπο, παξαθαιψ, έλα ηάιαλην αζήκη, θαη δχν
αιιαμηέο ελδπκάησλ. Καη ν Νεεκάλ είπε: Πάξε επραξίζησο δχν ηάιαληα. Καη ηνλ βίαζε, θαη
έδεζε ηα δχν ηάιαληα αζήκη ζε δχν ζπιάθηα, καδί κε δχν αιιαμηέο ελδπκάησλ θαη ηα έβαιε
ζε δχν απφ ηνπο δνχινπο ηνπ, θαη ηα βάζηαδαλ κπξνζηά ηνπ. Καη φηαλ ήξζε ζηελ Οθήι, ηα
πήξε απφ ηα ρέξηα ηνπο, θαη ηα θχιαμε ζην ζπίηη θαη απέιπζε ηνπο άλδξεο, θαη αλαρψξεζαλ.
Κη απηφο κπήθε κέζα, θαη ζηάζεθε κπξνζηά ζηνλ θχξηφ ηνπ. Καη ν Βιηζζαηέ είπε ζ' απηφλ:
Ώπφ πνχ έξρεζαη, Γηεδεί; Κη εθείλνο είπε: Ο δνχινο ζνπ δελ πήγε πνπζελά. Καη ηνπ είπε:
Αελ πήγε ε θαξδηά κνπ καδί ζνπ, φηαλ γχξηζε ν άλζξσπνο απφ ηελ άκαμά ηνπ ζε ζπλάληεζή
ζνπ; Βίλαη ηψξα θαηξφο λα πάξεηο αζήκη, θαη λα πάξεηο ηκάηηα, θαη ειαηψλεο, θαη ακπειψλεο,
θαη πξφβαηα, θαη βφδηα, θαη δνχινπο, θαη δνχιεο; Γη' απηφ, ε ιέπξα ηνχ Νεεκάλ ζα θνιιεζεί
ζε ζέλα, θαη ζην ζπέξκα ζνπ, ζηνλ αηψλα. Καη βγήθε απφ κπξνζηά ηνπ γεκάηνο ιέπξα ζαλ
ρηφλη. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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ΟΡΘΡΟ
Φαικόο: 35:13
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγέιην απν ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βγψ ληπλφκνπλ ζάθν,ηαπείλσζα ηελ ςπρή κνπ κε λεζηεία θαη ε πξνζεπρή
κνπ γχξηδε ζηνλ θφξθν κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 4:22-30
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη φινη έδηλαλ καξηπξία γη' απηφλ, θαη ζαχκαδαλ γηα ηα ιφγηα ηήο ράξεο, πνπ
έβγαηλαλ απφ ην ζηφκα ηνπ, θαη έιεγαλ: Αελ είλαη απηφο ν γηνο ηνχ Εσζήθ; Καη ηνπο είπε:
Θα κνπ πείηε, βέβαηα, ηελ παξαβνιή ηνχηε: Γηαηξέ, ζεξάπεπζε ηνλ εαπηφ ζνπ φζα
αθνχζακε φηη έγηλαλ ζηελ Καπεξλανχκ, θάλε θη εδψ ζηελ παηξίδα ζνπ. Καη είπε: αο
δηαβεβαηψλσ φηη, θαλέλαο πξνθήηεο δελ είλαη δεθηφο ζηελ παηξίδα ηνπ. Καη κε βάζε ηελ
αιήζεηα ζάο ιέσ: Πνιιέο ρήξεο ππήξραλ ζηνλ Εζξαήι θαηά ηηο εκέξεο ηνχ Διία, φηαλ ν
νπξαλφο θιείζηεθε γηα ηξία ρξφληα θαη έμη κήλεο, θαηά ηελ επνρή πνπ έγηλε κεγάιε πείλα ζε
νιφθιεξε ηε γε θαη ν Διίαο δελ ζηάιζεθε ζε θακηά απ' απηέο, παξά κνλάρα ζηα αξεπηά
ηήο ηδψλαο πξνο κηα ρήξα γπλαίθα. Καη πνιινί ιεπξνί ππήξραλ θαηά ηελ επνρή ηνχ
πξνθήηε Βιηζζαηέ ζηνλ Εζξαήι θαη θαλέλαο απ' απηνχο δελ θαζαξίζηεθε, παξά κνλάρα ν
Νεεκάλ ν χξηνο. Καη φινη κέζα ζηε ζπλαγσγή γέκηζαλ κε ζπκφ αθνχγνληαο απηά. Καη
αθνχ ζεθψζεθαλ, ηνλ έβγαιαλ έμσ απφ ηελ πφιε θαη ηνλ έθεξαλ κέρξη ηελ άθξε ηνχ
βνπλνχ, επάλσ ζην νπνίν ήηαλ θηηζκέλε ε πφιε, γηα λα ηνλ ξίμνπλ ζηνλ γθξεκφ. Ώπηφο,
φκσο, αθνχ πέξαζε απφ αλάκεζά ηνπο, πνξεπφηαλ.
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Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξηλζίνπο Α’ 14:18-28
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Κνξηλζίνπο ,ε επινγία ηνπο αο είλαη
καδί καο ακήλ.
Βπραξηζηψ ηνλ Θεφ κνπ φηη, κηιάσ πεξηζζφηεξεο γιψζζεο απφ φινπο εζάο φκσο,
κέζα ζηελ εθθιεζία πξνηηκψ λα κηιήζσ πέληε ιφγηα κε ηνλ λνπ κνπ, γηα λα θαηερήζσ θαη
άιινπο, παξά κχξηα ιφγηα κε γιψζζα. Ώδειθνί, κε γίλεζηε παηδηά ζην κπαιφ αιιά, γίλεζηε
λήπηα κελ ζηελ θαθία, ηέιεηνη φκσο ζην κπαιφ. Μέζα ζηνλ λφκν είλαη γξακκέλν: «ηη κε
εηεξφγισζζνπο, θαη κε μέλα ρείιε ζα κηιήζσ ζε ηνχην ηνλ ιαφ αιιά, νχηε έηζη ζα κε
εηζαθνχζνπλ», ιέεη ν Κχξηνο. ζηε, νη γιψζζεο είλαη γηα ζεκείν, φρη πξνο απηνχο πνπ
πηζηεχνπλ, αιιά πξνο ηνπο απίζηνπο ελψ ε πξνθεηεία είλαη φρη πξνο ηνπο απίζηνπο, αιιά
πξνο απηνχο πνπ πηζηεχνπλ. Ώλ, ινηπφλ, νιφθιεξε ε εθθιεζία ζπλαζξνηζηεί ζηνλ ίδην ηφπν,
θαη φινη κηιάλε κε γιψζζεο, θαη κπνπλ κέζα ηδηψηεο ή άπηζηνη, δελ ζα πνπλ φηη είζηε
παξάθξνλεο; Ώιιά, αλ φινη πξνθεηεχνπλ, θαη κπεη κέζα θάπνηνο άπηζηνο ή ηδηψηεο,
ειέγρεηαη απφ φινπο, αλαθξίλεηαη απφ φινπο θαη έηζη, ηα θξπθά ηήο θαξδηάο ηνπ γίλνληαη
θαλεξά θαη έηζη, αθνχ πέζεη κε ην πξφζσπφ ηνπ πξνο ηα θάησ, ζα πξνζθπλήζεη ηνλ Θεφ,
δηαθεξχηηνληαο φηη ν Θεφο είλαη πξαγκαηηθά αλάκεζά ζαο. Ση πξέπεη, ινηπφλ, αδειθνί;
ηαλ ζπλέξρεζηε, θάζε έλαο απφ ζαο έρεη ςαικφ, έρεη δηδαζθαιία, έρεη γιψζζα, έρεη
απνθάιπςε, έρεη εξκελεία φια αο γίλνληαη γηα νηθνδνκή αλ θάπνηνο κηιάεη κε γιψζζα, αο
θάλνπλ ηνχην αλά δχν ή ην πεξηζζφηεξν αλά ηξεηο, θαη δηαδνρηθά θαη έλαο αο δηεξκελεχεη
αιιά, αλ δελ ππάξρεη δηεξκελεπηήο, αο ζησπά κέζα ζηελ εθθιεζία θαη αο κηιάεη ζηνλ εαπηφ
ηνπ θαη ζηνλ Θεφ. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη

αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 1:22-27 , 2:1
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γίλεζηε δε εθηειεζηέο ηνχ ιφγνπ, θαη φρη κνλάρα αθξναηέο, εμαπαηψληαο ηνλ εαπηφ
ζαο. Βπεηδή, αλ θάπνηνο είλαη αθξναηήο ηνχ ιφγνπ, θαη φρη εθηειεζηήο, απηφο κνηάδεη κε
έλαλ άλζξσπν, πνπ θνηηάδεη ην θπζηθφ ηνπ πξφζσπν κέζα ζε θαζξέθηε επεηδή, θνίηαμε ηνλ
εαπηφ ηνπ, θαη αλαρψξεζε, θη ακέζσο ιεζκφλεζε πνηνο ήηαλ. πνηνο, φκσο, εγθχςεη ζηνλ
ηέιεην λφκν ηήο ειεπζεξίαο, θαη επηκείλεη ζ' απηφλ, απηφο πνπ έγηλε φρη αθξναηήο, πνπ
ιεζκνλεί, αιιά εθηειεζηήο έξγνπ, απηφο ζα είλαη καθάξηνο θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ. Ώλ
θάπνηνο αλάκεζά ζαο λνκίδεη φηη είλαη ζξήζθνο, θαη δελ ραιηλψλεη ηε γιψζζα ηνπ, αιιά
280

εμαπαηάεη ηελ θαξδηά ηνπ, ε ζξεζθεία ηνπ είλαη κάηαηε. Θξεζθεία θαζαξή θαη ρσξίο ςεγάδη
κπξνζηά ζηνλ Θεφ θαη Παηέξα είλαη ηνχηε: Να επηζθέπηεηαη ηνπο νξθαλνχο θαη ηηο ρήξεο
ζηε ζιίςε ηνπο, θαη λα ηεξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ακφιπλην απφ ηνλ θφζκν. Ώδειθνί κνπ, κε
έρεηε κε πξνζσπνιεςία ηελ πίζηε ηνχ δνμαζκέλνπ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ. Μελ

αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 19:11-20
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απν ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη ν Θεφο, δηακέζνπ ηνχ Παχινπ, έθαλε κεγάια ζαχκαηα ψζηε θαη επάλσ ζηνπο
αζζελείο θέξλνληαλ απφ ην ζψκα ηνπ καληήιηα ή πεξηδψκαηα, θαη έθεπγαλ απ' απηνχο νη
αζζέλεηεο, θαη ηα πνλεξά πλεχκαηα έβγαηλαλ απ' απηνχο. Καη κεξηθνί απφ ηνπο
πεξηεξρφκελνπο εμνξθηζηέο ησλ Ενπδαίσλ επηρείξεζαλ λα πξνθέξνπλ ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ
Εεζνχ επάλσ ζ' απηνχο πνπ είραλ ηα πνλεξά πλεχκαηα, ιέγνληαο: αο νξθίδνπκε ζηνλ
Εεζνχ, πνπ ν Παχινο θεξχηηεη. Καη εθείλνη πνπ ην έθαλαλ απηφ ήζαλ επηά γηνη θάπνηνπ
Ενπδαίνπ αξρηεξέα, πνπ νλνκαδφηαλ θεπάο. Καη ην πνλεξφ πλεχκα, απαληψληαο είπε: Σνλ
Εεζνχ ηνλ γλσξίδσ, θαη ηνλ Παχιν ηνλ μέξσ εζείο, φκσο, πνηνη είζηε; Καη πεδψληαο επάλσ
ηνπο ν άλζξσπνο, ζηνλ νπνίν ήηαλ ην πνλεξφ πλεχκα, θαη αθνχ ηνπο θαηαλίθεζε,
ππεξίζρπζε ελαληίνλ ηνπο, ψζηε γπκλνί θαη ηξαπκαηηζκέλνη έθπγαλ απφ ην ζπίηη εθείλν. Κη
απηφ έγηλε γλσζηφ ζε φινπο, θαη ζηνπο Ενπδαίνπο θαη ζηνπο Έιιελεο, απηνχο πνπ
θαηνηθνχζαλ ζηελ Έθεζν θαη έπεζε θφβνο επάλσ ζε φινπο, θαη ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ Εεζνχ
Υξηζηνχ κεγαιπλφηαλ. Καη έξρνληαλ πνιινί απ' απηνχο πνπ πίζηεςαλ νκνινγψληαο
δεκφζηα θαη θαλεξψλνληαο ηηο πξάμεηο ηνπο. Πνιινί, κάιηζηα, θαη απφ εθείλνπο πνπ έθαλαλ
καγείεο, θέξλνληαο ηα βηβιία ηνπο, ηα θαηέθαηγαλ κπξνζηά ζε φινπο θαη απαξηζκψληαο ηελ
αμία ηνπο, βξήθαλ φηη ήηαλ ίζε κε 50.000 αζεκέληα λνκίζκαηα. Έηζη ηζρπξά αχμαλε θαη
δπλάκσλε ν ιφγνο ηνχ Κπξίνπ. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη,

δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 42:1
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγέιην απν ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
πσο ην ειάθη επηπνζεί ηα ξπάθηα ησλ λεξψλ, έηζη ε ςπρή κνπ ζε επηπνζεί, Θεέ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 9:18-22
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ελψ απηφο πξνζεπρφηαλ θαη' ηδίαλ, ήζαλ καδί ηνπ θαη νη καζεηέο θαη ηνπο
ξψηεζε, ιέγνληαο: Γηα πνηνλ κε ιέλε ηα πιήζε φηη είκαη; Καη εθείλνη, απαληψληαο, είπαλ:
Γηα ηνλ ΐαπηηζηή Εσάλλε άιινη γηα ηνλ Διία· θαη άιινη, φηη αλαζηήζεθε θάπνηνο απφ ηνπο
αξραίνπο πξνθήηεο. Καη ηνπο είπε: Βζείο, φκσο, γηα πνηνλ κε ιέηε φηη είκαη; Καη απαληψληαο
ν Πέηξνο είπε: Γηα ηνλ Υξηζηφ ηνχ Θενχ. Καη ηνπο πξφζηαμε κε απζηεξφηεηα, θαη
παξήγγεηιε λα κε ην πνπλ ζε θαλέλαλ, ιέγνληαο φηη: Ο Τηφο ηνχ αλζξψπνπ πξέπεη πνιιά λα
πάζεη, θαη λα θαηαθξνλεζεί απφ ηνπο πξεζβχηεξνπο θαη αξρηεξείο θαη γξακκαηείο, θαη λα
ζαλαησζεί, θαη θαηά ηελ ηξίηε εκέξα λα αλαζηεζεί.

ΖΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Έμνδνο 10:1-29, 11:1-10
Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Μπεο κέζα ζηνλ Φαξαψ επεηδή, εγψ ζθιήξπλα
ηελ θαξδηά ηνπ, θαη ηελ θαξδηά ησλ ππεξεηψλ ηνπ, γηα λα δείμσ απηά ηα ζεκεία κνπ
αλάκεζά ηνπο θαη γηα λα ηα δηεγείζαη ζη' απηηά ηνχ γηνπ ζνπ, θαη ζηνλ γην ηνχ γηνπ ζνπ, ηα
φζα έθαλα ζηνπο Ώηγππηίνπο, θαη ηα ζεκεία κνπ, φζα έθαλα αλάκεζά ηνπο, θαη λα
γλσξίζεηε φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο. Καη ν Μσπζήο θαη ν Ώαξψλ κπήθαλ κέζα ζηνλ Φαξαψ,
θαη ηνπ είπαλ: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν Θεφο ησλ Ββξαίσλ κέρξη πφηε ζα αξλείζαη λα
ηαπεηλσζείο κπξνζηά κνπ; Βμαπφζηεηιε ηνλ ιαφ κνπ γηα λα κε ιαηξεχζεη επεηδή, αλ δελ
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ζέιεηο λα εμαπνζηείιεηο ηνλ ιαφ κνπ, πξφζεμε, αχξην ζα θέξσ αθξίδα επάλσ ζηα φξηά ζνπ
θαη ζα ζθεπάζεη ην πξφζσπν ηεο γεο, ψζηε λα κε κπνξεί θάπνηνο λα δεη ηε γε θαη ζα
θαηαθάεη ην ππφινηπν, εθείλν πνπ δηαζψζεθε, φζν ζαο άθεζε ην ραιάδη, θαη ζα θαηαθάεη
φια ηα δέληξα, εθείλα πνπ θχνληαη ζε ζαο απφ ηα ρσξάθηα θαη ζα γεκίζνπλ απ' απηή ηα
ζπίηηα ζνπ, θαη ηα ζπίηηα φισλ ησλ ππεξεηψλ ζνπ, θαη ηα ζπίηηα φισλ ησλ Ώηγππηίσλ θάηη
πνπ δελ είδαλ νη παηέξεο ζνπ νχηε νη παηέξεο ησλ παηέξσλ ζνπ, απφ ηελ εκέξα πνπ
ππήξμαλ επάλσ ζηε γε κέρξη ζήκεξα. Έπεηηα, αθνχ ζηξάθεθε, βγήθε απφ ηνλ Φαξαψ. Καη
νη ππεξέηεο ηνχ Φαξαψ ηνχ είπαλ: Μέρξη πφηε απηφο ζα είλαη πξφζθνκκα ζε καο;
Βμαπφζηεηιε ηνπο αλζξψπνπο, γηα λα ιαηξεχζνπλ ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ηνπο αθφκα, δελ
μέξεηο, φηη αθαλίζηεθε ε Ώίγππηνο; Σφηε, μαλάθεξαλ ηνλ Μσπζή θαη ηνλ Ώαξψλ ζηνλ
Φαξαψ θαη ηνπο είπε: Πεγαίλεηε, ιαηξεχζηε ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζαο αιιά, πνηνη θαη πνηνη ζα
πάηε; Καη ν Μσπζήο είπε: Μαδί κε ηνπο λένπο καο θαη καδί κε ηνπο γέξνληέο καο ζα πάκε,
καδί κε ηνπο γηνπο καο θαη καδί κε ηηο ζπγαηέξεο καο, καδί κε ηα πξφβαηά καο θαη καδί κε ηα
βφδηα καο ζα πάκε επεηδή, έρνπκε γηνξηή ζηνλ Κχξην. Κη εθείλνο ηνχο είπε: Έηζη αο είλαη ν
Κχξηνο καδί ζαο, θαζψο εγψ ζα ζαο εμαπνζηείισ καδί κε ηα παηδηά ζαο θνηηάμηε επεηδή,
κπξνζηά ζαο βξίζθεηαη θαθφ φρη έηζη, πεγαίλεηε ηψξα νη άλδξεο, θαη ιαηξεχζηε ηνλ Κχξην,
επεηδή, απηφ δεηάηε. Καη ν Φαξαψ ηνχο έβγαιε απφ κπξνζηά ηνπ. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ
Μσπζή: Έθηεηλε ην ρέξη ζνπ επάλσ ζηε γε ηήο Ώηγχπηνπ γηα ηελ αθξίδα, γηα λα αλέβεη
επάλσ ζηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, θαη λα θαηαθάεη φιν ην ρνξηάξη ηήο γεο, θάζε ηη πνπ άθεζε ην
ραιάδη. Καη ν Μσπζήο εμέηεηλε ηε ξάβδν ηνπ επάλσ ζηε γε ηεο Ώηγχπηνπ, θαη ν Κχξηνο
έθεξε επάλσ ζηε γε φιε εθείλε ηελ εκέξα θαη φιε ηε λχρηα, αλαηνιηθφλάλεκν θαη ην πξσί ν
αλαηνιηθφο άλεκνο έθεξε ηελ αθξίδα. Καη ε αθξίδα αλέβεθε επάλσ ζε νιφθιεξε ηε γε
ηεο Ώηγχπηνπ, θαη θάζεζε επάλσ ζε φια ηα φξηα ηεο Ώηγχπηνπ, πνιιή, ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ
ηέηνηα αθξίδα, πξηλ απ' απηή, δελ ππήξμε νχηε ζα ππάξμεη ηέηνηα χζηεξα απ' απηή θαη
ζθέπαζε ην πξφζσπν νιφθιεξεο ηεο γεο, θαη ζθνηείληαζε ε γε θαη θαηέθαγε φιν ην ρνξηάξη
ηήο γεο, θαη φινπο ηνπο θαξπνχο ησλ δέληξσλ, φζνπο άθεζε ην ραιάδη, θαη δελ έκεηλε ηίπνηε
ρισξφ νχηε ζηα δέληξα νχηε ζηα ρφξηα ηνχ ρσξαθηνχ, ζε νιφθιεξε ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ.
Σφηε, ν Φαξαψ έζπεπζε λα θαιέζεη ηνλ Μσπζή θαη ηνλ Ώαξψλ, θαη είπε: Ώκάξηεζα ζηνλ
Κχξην ηνλ Θεφ ζαο, θαη ζε ζαο αιιά, ηψξα, ζπγρψξεζέ κνπ, παξαθαιψ, ην ακάξηεκά κνπ,
κφλνλ απηή ηε θνξά, θαη παξαθαιέζηε ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζαο γηα λα ζεθψζεη απφ κέλα
απηφλ ηνλ ζάλαην κφλνλ. Καη ν Μσπζήο βγήθε απφ ηνλ Φαξαψ, θαη παξαθάιεζε ηνλ Κχξην.
Καη ν Κχξηνο κεηέθεξε ηζρπξφηαηνλ δπηηθφ άλεκν, πνπ ζήθσζε ηελ αθξίδα, θαη ηελ έξξημε
ζηελ Βξπζξά Θάιαζζα δελ έκεηλε νχηε κία αθξίδα επάλσ ζε φια ηα φξηα ηεο Ώηγχπηνπ.
Βληνχηνηο, ν Κχξηνο ζθιήξπλε ηελ θαξδηά ηνχ Φαξαψ, θαη δελ εμαπέζηεηιε ηνπο γηνπο
Εζξαήι. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Έθηεηλε ην ρέξη ζνπ πξνο ηνλ νπξαλφ, θαη ζα γίλεη
ζθνηάδη επάλσ ζηε γε ηήο Ώηγχπηνπ, κάιηζηα ζθνηάδη ςειαθεηφ. Καη ν Μσπζήο εμέηεηλε
ην ρέξη ηνπ πξνο ηνλ νπξαλφ, θαη έγηλε ππθλφ ζθνηάδη επάλσ ζε νιφθιεξε ηε γε ηήο
Ώηγχπηνπ, γηα ηξεηο εκέξεο. Αελ έβιεπε ν έλαο ηνλ άιινλ νχηε ζεθψζεθε θαλείο απφ ηνλ
ηφπν ηνπ γηα ηξεηο εκέξεο φκσο,ζε φινπο ηνπο γηνπο Εζξαήι ήηαλ θσο ζηηο θαηνηθίεο ηνπο.
Σφηε, ν Φαξαψ θάιεζε ηνλ Μσπζή, θαη είπε: Πεγαίλεηε, ιαηξεχζηε ηνλ Κχξην κφλνλ ηα
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πξφβαηά ζαο θαη ηα βφδηα ζαο αο κείλνπλ θαη ηα παηδηά ζαο αο έξζνπλ καδί ζαο. Καη ν
Μσπζήο είπε: Μα, πξέπεη εζχ λα καο δψζεηο θαη ζπζίεο θαη νινθαπηψκαηα, γηα λα
ζπζηάζνπκε ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ καο θαη ηα θηήλε καο ζάξζνπλ καδί καο δελ ζα κείλεη πίζσ
καο νχηε λχρη επεηδή, απ' απηά πξέπεη λα πάξνπκε, γηα λα ιαηξεχζνπκε ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ
καο θη εκείο δελ μέξνπκε κε ηη έρνπκε λα ιαηξεχζνπκε ηνλ Κχξην, κέρξηο φηνπ λα θηάζνπκε
εθεί. Ώιιά, ν Κχξηνο ζθιήξπλε ηελ θαξδηά ηνχ Φαξαψ, θαη δελ ζέιεζε λα ηνπο
εμαπνζηείιεη. Καη ν Φαξαψ ηνχ είπε: Φχγε απφ κέλα πξφζερε ζηνλ εαπηφ ζνπ, κε δεηο
πιένλ ην πξφζσπφ κνπ επεηδή, ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ζα δεηο ην πξφζσπφ κνπ, ζα
πεζάλεηο. Καη ν Μσπζήο είπε: πσο είπεο, δελ ζα δσ πιένλ ην πξφζσπφ ζνπ. Καη ν Κχξηνο
είπε ζηνλ Μσπζή: Ώθφκα κία πιεγή ζα θέξσ επάλσ ζηνλ Φαξαψ, θη επάλσ ζηε γε ηήο
Ώηγχπηνπ χζηεξα απ' απηά ζα ζαο εμαπνζηείιεη απφ εδψ εμαπνζηέιινληάο ζαο, βέβαηα θαη
ζα ζαο δηψμεη απφ εδψ νινθιεξσηηθά κίιεζε ηψξα ζη' απηηά ηνχ ιανχ, θαη αο δεηήζεη θάζε
άλδξαο απφ ηνλ γείηνλά ηνπ, θαη θάζε γπλαίθα απφ ηε γεηηφληζζά ηεο, ζθεχε αζεκέληα, θαη
ζθεχε ρξπζά. Καη ν Κχξηνο έδσζε ράξε ζηνλ ιαφ κπξνζηά ζηνπο Ώηγππηίνπο αθφκα θαη ν
άλζξσπνο, ν Μσπζήο, ήηαλ κέγαο ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ζηε γε ηεο Ώηγχπηνπ, κπξνζηά
ζηνπο ππεξέηεο ηνπ Φαξαψ, θαη κπξνζηά ζηνλ ιαφ. Καη ν Μσπζήο είπε: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο
γχξσ ζηα κεζάλπρηα, εγψ ζα βγσ ζην κέζνλ ηεο Ώηγχπηνπ. Καη θάζε πξσηφηνθν ζηε γε ηήο
Ώηγχπηνπ ζα πεζάλεη, απφ ην πξσηφηνθν ηνπ Φαξαψ, πνπ θάζεηαη επάλσ ζηνλ ζξφλν ηνπ,
κέρξη ην πξσηφηνθν ηεο δνχιεο, πνπ δνπιεχεη ζηνλ κχιν, θαη θάζε πξσηφηνθν ησλ θηελψλ.
Καη ζε νιφθιεξε ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ ζα ππάξμεη κεγάιε θξαπγή, ηέηνηα πνπ δελ έγηλε πνηέ
νχηε ζα γίλεη ηέηνηα χζηεξα απ' απηά ζε φινπο, φκσο, ηνπο γηνπο Εζξαήι ζθχινο δελ ζα
θνπλήζεη ηε γιψζζα ηνπ, απφ άλζξσπν κέρξη θηήλνο γηα λα γλσξίζεηε φηη, ν Κχξηνο έθαλε
δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο Ώηγππηίνπο θαη ηνλ Εζξαήι θαη φινη απηνί νη δνχινη ζνπ ζα
θαηέβνπλ ζε κέλα, θαη ζα πξνζπέζνπλ κπξνζηά κνπ, ιέγνληαο: ΐγεο έμσ, εζχ θαη
νιφθιεξνο ν ιαφο πνπ ζε αθνινπζεί θαη χζηεξα απ' απηά ζα βγσ έμσ. Καη βγήθε ν Μσπζήο
απφ ηνλ Φαξαψ κε κεγάινλ ζπκφ. Καη ν Κχξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Αελ ζα ζαο εηζαθνχζεη ν
Φαξαψ, γηα λα πιεζχλνπλ ηα ζαπκάζηά κνπ ζηε γε ηήο Ώηγχπηνπ. Καη ν Μσπζήο θαη ν
Ώαξψλ έθαλαλ φια ηα ζαπκάζηα απηά κπξνζηά ζηνλ Φαξαψ θαη ν Κχξηνο ζθιήξπλε ηελ
θαξδηά ηνχ Φαξαψ, θαη δελ εμαπέζηεηιε ηνπο γηνπο Εζξαήι απφ ηε γε ηνπ. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
Ζζαΐαο 44:21-28
Θπκήζνπ απηά, Εαθψβ θαη Εζξαήι επεηδή, είζαη δνχινο κνπ εγψ ζε έπιαζα δνχινο
κνπ είζαη Εζξαήι, δελ ζα ιεζκνλεζείο απφ κέλα. Βμάιεηςα ηηο παξαβάζεηο ζνπ, ζαλ ππθλή
νκίριε, θαη ηηο ακαξηίεο ζνπ, ζαλ ζχλλεθν γχξλα ζε κέλα επεηδή, εγψ ζε ιχηξσζα.
Φάιιεηε, νπξαλνί επεηδή, απηφ ην έθαλε ν Κχξηνο αιαιάμηε, φζα είζηε θάησ απφ ηε γε
βγάιηε θσλή αγαιιίαζεο, βνπλά, δάζε, θαη φια ηα δέληξα πνπ είλαη ζ' απηά επεηδή, ν
Κχξηνο ιχηξσζε ηνλ Εαθψβ, θαη δνμάζηεθε ζηνλ Εζξαήι. Έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν νπνίνο ζε
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ιχηξσζε, θαη ζε έπιαζε απφ ηελ θνηιηά: Βγψ είκαη ν Κχξηνο, πνπ δεκηνχξγεζα ηα πάληα ν
κφλνο πνπ άπισζα ηνπο νπξαλνχο, πνπ ζηεξέσζα ηε γε απφ κφλνο κνπ πνπ καηαηψλσ ηα
ζεκάδηα ησλ ςεπδνιφγσλ, θαη θάλσ ηνχο κάληεηο παξάθξνλεο πνπ αλαηξέπσ ηνχο ζνθνχο,
θαη κσξαίλσ ηελ επηζηήκε ηνπο πνπ ζηεξεψλσ ηνλ ιφγν ηνχ δνχινπ κνπ θαη εθπιεξψλσ ηε
βνπιή ησλ κελπηψλ κνπ πνπ ιέσ ζηελ Εεξνπζαιήκ: Θα θαηνηθεζείο θαη ζηηο πφιεηο ηνχ
Ενχδα: Θα μαλαρηηζηείηε, θαη ζα αλνξζψζσ ηα εξείπηά ηνπ πνπ ιέσ ζηελ άβπζζν: Γίλε μεξά,
θαη ζα μεξάλσ ηνχο πνηακνχο ζνπ πνπ ιέσ ζηνλ Κχξν: Ώπηφο είλαη ν πνηκέλαο κνπ, θαη ζα
εθπιεξψζεη φια ηα ζειήκαηά κνπ· θαη ιέσ ζηελ Εεξνπζαιήκ: Θα μαλαθηηζηείο θαη ζηνλ
λαφ: Θα κπνπλ ηα ζεκέιηά ζνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Παξνηκίεο 8:22-36
Ο Κχξηνο κε είρε ζηελ αξρή ησλ δξφκσλ ηνπ, πξηλ απφ ηα έξγα ηνπ, απφ ηνλ αηψλα.
Πξηλ απφ ηνλ αηψλα κε έρξηζε, απαξρήο, πξηλ ππάξμεη ε γε. Γελλήζεθα φηαλ δελ ππήξραλ νη
άβπζζνη, φηαλ δελ ήζαλ νη πεγέο πνπ αλαβιχδνπλ λεξά πξηλ ζεκειησζνχλ ηα βνπλά, πξηλ
απφ ηνπο ιφθνπο, γελλήζεθα εγψ ελψ δελ είρε θάλεη αθφκα ηε γε, νχηε πεδηάδεο νχηε
θνξπθέο ρσκάησλ ηήο νηθνπκέλεο. ηαλ εηνίκαδε ηνπο νπξαλνχο ήκνπλ εθεί φηαλ
πεξηέγξαθε θακάξα απφ πάλσ απφ ην πξφζσπν ηεο αβχζζνπ φηαλ ζηεξέσλε ηνλ αηζέξα
επάλσ φηαλ νρχξσλε ηηο πεγέο ηήο αβχζζνπ φηαλ επέβαιιε ηνλ λφκν ηνπ ζηε ζάιαζζα, λα
κε παξαβνχλ ηα λεξά ην πξφζηαγκά ηνπ φηαλ δηέηαζζε ηα ζεκέιηα ηεο γεο ηφηε, ήκνπλ
θνληά ηνπ, δεκηνπξγνχζα θαη εγψ ήκνπλ ε επραξίζηεζή ηνπ, θαζεκεξηλά, επθξαηλφκελε
πάληνηε κπξνζηά ηνπ, επθξαηλφκελε κέζα ζηελ νηθνπκέλε ηήο γεο ηνπ θαη ε επραξίζηεζή
κνπ ήηαλ καδί κε ηνπο γηνπο ησλ αλζξψπσλ. Σψξα, ινηπφλ, αθνχζηε κε, σ παηδηά επεηδή,
καθάξηνη εθείλνη πνπ θπιάηηνπλ ηνπο δξφκνπο κνπ. Ώθνχζηε παηδεία, θαη γίλεζηε ζνθνί, θαη
κε ηελ απνδνθηκάδεηε. Μαθάξηνο ν άλζξσπνο, πνπ ζα κε αθνχζεη, αγξππλψληαο
θαζεκεξηλά ζηηο πχιεο κνπ, πεξηκέλνληαο ζηνπο παξαζηάηεο ησλ ζπξψλ κνπ επεηδή, φπνηνο
βξεη εκέλα, ζα βξεη δσή θαη ζα ιάβεη ράξε απφ ηνλ Κχξην. πνηνο, φκσο, ακαξηήζεη ζε
κέλα, ηε δηθή ηνπ ςπρή αδηθεί φινη εθείλνη πνπ κε κηζνχλ, αγαπνχλ ηνλ ζάλαην. Αφμα ζηελ

αγία Σξηάδα ακήλ.
Ηώβ 34:1-37
Καη ν Βιηνχ επαλέιαβε, θαη είπε: Ώθνχζηε ηα ιφγηα κνπ, σ, ζνθνί θαη δψζηε
αθξφαζε ζε κέλα, εζείο πνπ θαηαιαβαίλεηε επεηδή, ην απηί δνθηκάδεη ηα ιφγηα, ν δε
νπξαλίζθνο γεχεηαη ην θαγεηφ. Ώο δηαιέμνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο θξίζε αο γλσξίζνπκε
αλάκεζά καο ηη είλαη ην θαιφ. Βπεηδή, ν Εψβ είπε: «Βίκαη δίθαηνο θαη ν Θεφο αθαίξεζε ηελ
θξίζε κνπ δηαςεχζηεθα ζηελ θξίζε κνπ ε πιεγή κνπ είλαη αλίαηε, ρσξίο παξάβαζε». Πνηνο
άλζξσπνο είλαη ζαλ ηνλ Εψβ, πνπ θαηαπίλεη ηνλ ριεπαζκφ ζαλ λεξφ, θαη πεγαίλεη ζε
ζπλνδεία καδί κε ηνπο εξγάηεο ηήο αλνκίαο, θαη πεξπαηάεη κε αλζξψπνπο αζεβείο; Βπεηδή,
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είπε: Σίπνηε δελ σθειεί ηνλ άλζξσπν ζην λα επαξεζηεί ηνλ Θεφ. Γη' απηφ, αθνχζηε κε,
άλδξεο ζπλεηνί: Με γέλνηην λα ππάξρεη αδηθία ζηνλ Θεφ, θαη αλνκία ζηνλ Παληνδχλακν.
Βπεηδή, ζχκθσλα κε ην έξγν ηνχ αλζξψπνπ, ζα ηνπ αληαπνδψζεη, θαη ζηνλ θαζέλαλ ζα
θάλεη λα βξεη ζχκθσλα κε ηνλ δξφκν ηνπ. Ναη, ν Θεφο, ζίγνπξα, δελ ζα πξάμεη κε αζεβή
ηξφπν, νχηε ζα δηαζηξέςεη ηελ θξίζε ν Παληνδχλακνο. Πνηνο εγθαηέζηεζε καδί ηνπ ηε γε;
Ή, πνηνο έβαιε ζε ηάμε νιφθιεξε ηελ νηθνπκέλε; Ώλ βάιεη ηελ θαξδηά ηνπ επάλσ ζηνλ
άλζξσπν, ζα ζχξεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ην πλεχκα ηνπ θαη ηελ πλνή ηνπ θάζε ζάξθα ζα
εθπλεχζεη καδί, θαη ν άλζξσπνο ζα επηζηξέςεη ζην ρψκα. Ώλ, ηψξα, έρεηο ζχλεζε, άθνπζε
ηνχην δψζε αθξφαζε ζηε θσλή ησλ ιφγσλ κνπ. Μήπσο θπβεξλάεη εθείλνο πνπ κηζεί ηελ
επζχηεηα; Καη ζα θαηαδηθάζεηο ηνλ θαη' εμνρήλ δίθαην; Ο νπνίνο ιέεη ζηνλ βαζηιηά: Βίζαη
αζεβήο; ε άξρνληεο: Βίζηε θαθνί; Ο νπνίνο δελ πξνζσπνιεπηεί ζε άξρνληεο νχηε
απνβιέπεη ζηνλ πινχζην πεξηζζφηεξν, απφ φ,ηη ζηνλ θησρφ; Βπεηδή, φινη απηνί είλαη έξγν
ησλ ρεξηψλ ηνπ. Θα πεζάλνπλ κέζα ζε κηα ζηηγκή, θαη ην κεζνλχρηην ν ιαφο ζα ηαξαρηεί,
θαη ζα παξέιζεη θαη ν ηζρπξφο ζα αξπαρηεί, φρη απφ ρέξη. Βπεηδή, ηα κάηηα ηνπ είλαη επάλσ
ζηνπο δξφκνπο ηνχ αλζξψπνπ, θαη βιέπεη φια ηα βήκαηά ηνπ. Αελ είλαη ζθνηάδη νχηε ζθηά
ζαλάηνπ, φπνπ λα θξπθηνχλ νη εξγάηεο ηήο αλνκίαο. Βπεηδή, δελ ζα αθήζεη πιένλ ηνλ
άλζξσπν, λάξζεη ζε θξίζε καδί κε ηνλ Θεφ. Θα ζπληξίςεη αλαξίζκεηνπο ηζρπξνχο, θη αληί γη'
απηνχο ζα βάιεη άιινπο. Βπεηδή, γλσξίδεη ηα έξγα ηνπο, θαη ηνπο αλαηξέπεη ηε λχρηα, θαη
ζπληξίβνληαη. Σνπο ρηππάεη ζαλ αζεβείο κέζα ζηνλ ηφπν ησλ ζεαηψλ επεηδή, μέθιηλαλ απ'
απηφλ δελ πξφζεμαλ θαλέλαλ απφ ηνπο δξφκνπο ηνπ, θαη έθαλαλ λάξζεη ζ' απηφλ ε θξαπγή
ησλ θησρψλ, θαη άθνπζε ηε θσλή ησλ ζιηκκέλσλ. Καη φηαλ απηφο δίλεη εζπρία, πνηνο ζα ηε
δηαηαξάμεη; Καη φηαλ θξχβεη ην πξφζσπφ ηνπ, πνηνο κπνξεί λα ηνλ δεη; Βίηε επάλσ ζε έζλνο
είηε επάλσ ζε άλζξσπν, εμίζνπ ψζηε λα κε βαζηιεχεη ππνθξηηήο, γηα λα κε παγηδεχεηαη ν
ιαφο. ΐέβαηα, πξέπεη λα ιέεη θαλείο ζηνλ Θεφ: «Έπαζα, δελ ζα πξάμσ μαλά κε θαθφ ηξφπν
φ,ηη δελ βιέπσ, δίδαμέ κε εζχ αλ έπξαμα αλνκία, δελ ζα πξάμσ μαλά». Ώιιά, κήπσο ζα γίλεη
ζχκθσλα κε ηνλ ζηνραζκφ ζνπ; Βίηε εζχ απνβάιεηο είηε εθιέμεηο, απηφο ζα αληαπνδψζεη,
θαη φρη εγψ ιέγε, ινηπφλ, φ,ηη μέξεηο. Άλδξεο ζπλεηνί ζα κνπ πνπλ, θαη ν ζνθφο πνπ κε
αθνχεη: Ο Εψβ δελ κίιεζε κε γλψζε, θαη ηα ιφγηα ηνπ δελ ήζαλ κε ζχλεζε. Δ επηζπκία κνπ
είλαη, ν Εψβ λα εμεηαζηεί κέρξη ηέινπο επεηδή, απάληεζε φπσο νη αζεβείο άλζξσπνη. Βπεηδή,
ζηελ ακαξηία ηνπ πξνζζέηεη αζέβεηα θαπράηαη αλάκεζά καο, θαη πνιιαπιαζηάδεη ηα ιφγηα
ηνπ ελαληίνλ ηνχ Θενχ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

νθία εηξάρ 10:1-31
Ο νθφο άξρσλ παηδαγσγεί θαη κνξθψλεη ηνλ ιαφ ηνπ ε εμνπζία δε θαη ε
θπβέξλεζε ηνπ ζπλεηνχ άξρνληνο είλαη νξζψο ηαθηνπνηεκέλε. πσο ν άξρσλ ελφο ιανχ,
ηέηνηνη ζα είλαη θαη νη ππ' απηφλ αμησκαηνχρνη. Καη φπσο είλαη ν άξρσλ κηαο πφιεσο, ηέηνηνη
ζα είλαη θαη νη θάηνηθνη απηήο. Ώκφξθσηνο θαη αζχλεηνο βαζηιηάο νδεγεί ηνλ ιαφ ηνπ ζηελ
θαηαζηξνθή εμ αληηζέηνπ απνθηά πνιινχο θαηνίθνπο κία πφιε θαη επεκεξεί ράξε ζηελ
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ζχλεζε ησλ θαιψλ αξρφλησλ. Ώπφ ην ρέξη ηνπ Κπξίνπ ρνξεγείηαη θάζε εμνπζία επάλσ ζηελ
γε,ηνλ δε ρξήζηκνλ θαη θαιφλ άξρνληα επ' απηήο ζα αλαδείμεη ν Κχξηνο ζηνλ θαηάιιειν
θαηξφ. ην ρέξη ηνπ παληνδπλάκνπ Κπξίνπ είλαη ε θαηεπφδσζε παληφο αλζξψπνπ ζηα έξγα
ηνπ. Καη ζην πξφζσπν ηνπ δηθαίνπ λνκνζέηνπ ζα απνζέζεη ν Θεφο ηελ δφμα ηνπ.
Οηαλδήπνηε αδηθία θαη αλ ζνπ θάλεη ν πιεζίνλ,κε κλεζηθαθήζεηο ελαληίνλ ηνπ θαη κε
θάλεηο ηίπνηε επάλσ ζηελ νξκήλ ηνπ πάζνπο. Δ ππεξεθάλεηα είλαη κηζεηή ελψπηνλ Θενχ
θαη αλζξψπσλ θαη ελψπηνλ ακθνηέξσλ ν ππεξήθαλνο ζα δηαπξάμεη πνιιέο αδηθίεο. Δ
βαζηιεία πεξηέξρεηαη απφ ην έλα έζλνο ζην άιιν εμ αηηίαο ησλ αδηθηψλ,ηεο ππεξεθαλείαο
θαη ηνπ αδίθνπ πινπηηζκνχ. Γηαηί ππεξεθαλεχεηαη ν άλζξσπνο, πνπ είλαη ρψκα θαη ζηάθηε;
Αηφηη ηνπ ππεξεθάλνπ αλζξψπνπ, θαζ' νλ ρξφλνλ αθφκε δνχζε, εγψ έξξηςα ηα εληφζζηά ηνπ
θάησ. Μαθξάλ αζζέλεηαλ, ε νπνία δελ θέξεη ηνλ ζάλαην αιιά νχηε θαη ζεξαπεχεηαη, ηελ
εκπαίδεη θαη ν ηαηξφο. Καη ν ζεκεξηλφο βαζηιηάο αχξην ζα πεζάλεη. ηαλ πεζάλεη ν
άλζξσπνο, ζα ηνλ θιεξνλνκήζνπλ θαη ζα ηνλ παξαιάβνπλ ηα εξπεηά θαη ηα ζεξία θαη ηα
ζθνπιήθηα. Δ αξρή θαη πξψηε αηηία ηεο απνκαθξχλζεσο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ Κχξηνλ
είλαη ε ππεξεθάλεηα. Δ θαξδηά ηνπ ππεξεθάλνπ έρεη απνκαθξπλζεί απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ.
Βπεηδή ε πεγή θάζε ακαξηίαο είλαη ν εγστζκφο, εθείλνο ν νπνίνο θξαηεί ηνλ εγστζκφ ηνπ θαη
θπξηαξρείηαη απφ απηφ, ζα μερχζεη ζαλ βξνρή απφ κέζα ηνπ βδειπξφηεηαο. Αηα ηνχην ν
Κχξηνο ζα ηνπ απνζηείιεη ηξνκεξή ηηκσξία θαη ζα ηνλ θαηαζηξέςεη εμ νινθιήξνπ. Ο
Κχξηνο αλαηξέπεη ηνπο ηζρπξνχο άξρνληεο θαη αληί εθείλσλ εγθαηέζηεζε πξάνπο αλζξψπνπο
σο άξρνληαο. Ρίδεο αιαδνληθψλ εζλψλ μεξξίδσζε ν Κχξηνο θαη θχηεπζε αληί εθείλσλ
ηαπεηλνχο αλζξψπνπο. Υψξεο ππεξεθάλσλ εζλψλ ηηο θαηαζηξέθεη ν Κχξηνο. Σηο
εμσινζξεχεη έσο ηα ζεκέιηά. Βμήξαλε ηελ δσή ηνπο,εμσιφζξεπζε ηνπο θαηνίθνπο ηνπο θαη
έζβεζε ηελ αλάκλεζία ηνπο απφ ηελ γε. Ο εγστζκφο δελ είλαη πξνσξηζκέλνο θαη ηαηξηαζηφο
γηα ηνλ άλζξσπν,νχηε ν ζπκφο θαη ε νξγή γηα ηα ηέθλα ησλ γπλαηθψλ. Πνην γέλνο είλαη
έληηκν θαη έλδνμν ελψπηνλ ηνπ Θενχ; Σν γέλνο ησλ αλζξψπσλ. Πνην γέλνο αλζξψπσλ θαη
πνηνη άλζξσπνη είλαη έληηκνη θαη δνμαζκέλνη πιεζίνλ ηνπ Θενχ; Βθείλνη κφλν,πνπ
θνβνχληαη ηνλ Κχξην. Πνην γέλνο κεηαμχ ησλ δψλησλ δεκηνπξγεκάησλ είλαη δπλαηφ λα
θαηαληήζεη θαηαθξνλεκέλν θαη άδνμν; Σν γέλνο ησλ αλζξψπσλ. Πνηνη απφ ην γέλνο απηφ
πεξηπίπηνπλ ζε αδνμία θαη θαηαθξφλεζε; Βθείλνη πνπ παξαβαίλνπλ ηηο εληνιέο ηνπ Θενχ.
Άξρσλ απνιακβάλεη δηθαία ηηκή θαη δφμα ελ κέζσ κφλν αλζξψπσλ,πνπ ζεσξνχλ ν έλαο ηνλ
άιιν αδειθφλ ηνπο. Ώπηφο δε αο έρεη πάληνηε πξν νθζαικψλ θαη αο ηηκά εθείλνπο, πνπ
επιαβνχληαη ηνλ Κχξηνλ. Καη γηα ηνλ πινχζην θαη γηα ηνλ έλδνμν θαη γηα ηνλ πησρφ ην
θαχρεκα πξέπεη λα είλαη ν ζεβαζκφο πξνο ηνλ Θεφ. Αελ είλαη δίθαην λα ζεσξείηαη αλάμηνο
ηηκήο ν ζπλεηφο, δηφηη είλαη πησρφο. Οχηε δε λα ηηκάηαη θαη λα δνμάδεηαη ν ακαξησιφο
άλζξσπνο επεηδή είλαη πινχζηνο. Οη κεγηζηάλεο νη θξηηέο θαη νη άξρνληεο δνμάδνληαη, αιιά
θαλείο απφ απηνχο δελ είλαη αλψηεξνο απφ εθείλνλ, πνπ θνβάηαη ηνλ Κχξην. Άλζξσπνη
ειεχζεξνη ζα γίλνπλ ππεξέηαη ζην ζνθφ ππεξέηε. Ο ζπλεηφο θαη κνξθσκέλνο άλζξσπνο δελ
ζα γνγγχζε δη' απηφ.Με αιαδνλεχεζαη, φηη ζα θάλεηο έξγα κεγάια αλψηεξα απφ ηηο δπλάκεηο
ζνπ. Καη ζε θαηξφ δπζθνιηψλ θαη ζηελνρσξηψλ κε επηδεηθλχεζαη απνθξχπησλ ηελ
πξαγκαηηθή ζνπ θαηάζηαζε. Καιχηεξνο είλαη εθείλνο, πνπ εξγάδεηαη θαη έηζη
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αληαπνθξίλεηαη ζε φιεο ηηο βηνηηθέο αλάγθεο, παξά εθείλνο πνπ πεξηπαηεί θαπρεζηνινγψλ
θαζ' νλ ρξφλν ζηεξείηαη θαη απφ απηφ ην ςσκί ηνπ. Παηδί κνπ, λα ηηκάο ηνλ εαπηφλ ζνπ κε
ηελ πξαφηεηά ζνπ θαη λα απνδίδεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ ηελ ηηκή θαη ηελ ζέζε, πνπ ζνπ αμίδεη.
Βθείλνλ πνπ δηαπξάηηεη ακαξηήκαηα ελαληίνλ ηεο ςπρήο ηνπ, πνηφο ζα επξεζή λα ηνλ
δηθαηψζε; Καη πνηνο ζα δνμάζεη εθείλν, ν νπνίνο θαηεμεπηειίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηελ
απξεπή δηαγσγή ηνπ; Ο πησρφο απνθηά δφμα κε ηελ γλψζε θαη κέ ηελ ζνθία ηνπ. Ο
πινχζηνο απνθηά δφμα κε ηνλ πινχηνλ ηνπ. Πξνηηκφηεξνο φκσο είλαη ν πξψηνο. Βάλ ν
πησρφο είλαη ζνθφο θαη δνμάδεηαη, πφζν πεξηζζφηεξν ζα δνμαζζεί φηαλ απνθηήζεη θαη
πινχην; Βάλ ν πινχζηνο δελ έρεη ηελ δφμα ηεο ζνθίαο, πφζν άδνμνο ζα είλαη, φηαλ
θαηαληήζεη πησρφο; Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 102:17,21
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θα επηβιέςεη ζηελ πξνζεπρή ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ, θαη δελ ζα θαηαθξνλήζεη ηε
δέεζή ηνπο. Γηα λα θεξχηηνπλ ζηε ηψλ ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ, θαη ηελ αίλεζή ηνπ ζηελ
Εεξνπζαιήκ.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 7:1 -20
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ζπγθεληξψλνληαη θνληά ηνπ νη Φαξηζαίνη, θαη κεξηθνί απφ ηνπο γξακκαηείο,
πνπ είραλ έξζεη απφ ηα Εεξνζφιπκα. Καη βιέπνληαο κεξηθνχο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ λα
ηξψλε ςσκηά κε κνιπζκέλα ηα ρέξηα, δειαδή άπιπηα, ηνπο θαηεγφξεζαλ (επεηδή, νη
Φαξηζαίνη, θαη φινη νη Ενπδαίνη, αλ δελ πιχλνπλ ηα ρέξηα κέρξη ηνλ αγθψλα, δελ ηξψλε,
θξαηψληαο ηελ παξάδνζε ησλ πξεζβπηέξσλ θαη επηζηξέθνληαο απφ ηελ αγνξά, αλ δελ
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πιπζνχλ, δελ ηξψλε είλαη θαη πνιιά άιια πνπ παξέιαβαλ λα ηεξνχλ, πιχζεηο πνηεξηψλ, θαη
μχιηλσλ δνρείσλ, θαη ράιθηλσλ ζθεπψλ, θαη θξεβαηηψλ) έπεηηα, νη Φαξηζαίνη θαη νη
γξακκαηείο ηνλ ξσηνχλ: Γηαηί νη καζεηέο ζνπ δελ πεξπαηνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε
ησλ πξεζβπηέξσλ, αιιά ηξψλε ςσκί κε άπιπηα ρέξηα; Καη εθείλνο, απαληψληαο, είπε ζ'
απηνχο, φηη: Καιά πξνθήηεπζε ν ΔζαΎαο γηα ζαο ηνπο ππνθξηηέο, φπσο είλαη γξακκέλν: «Ο
ιαφο απηφο κε ηηκάεη κε ηα ρείιε, ε θαξδηά ηνπο φκσο απέρεη καθξηά απφ κέλα θαη κάηαηα κε
ζέβνληαη, δηδάζθνληαο δηδαζθαιίεο, εληνιέο αλζξψπσλ». Βπεηδή, ελψ αθήζαηε ηελ εληνιή
ηνχ Θενχ, θξαηάηε ηελ παξάδνζε ησλ αλζξψπσλ, πιχζεηο μχιηλσλ δνρείσλ θαη πνηεξηψλ,
θαη άιια πνιιά ηέηνηα παξφκνηα θάλεηε. Καη ηνπο έιεγε: Χξαία αζεηείηε ηελ εληνιή ηνπ
Θενχ, γηα λα ηεξείηε ηελ παξάδνζή ζαο. Βπεηδή, ν Μσπζήο είπε: «Σίκα ηνλ παηέξα ζνπ θαη
ηε κεηέξα ζνπ». Καη: «πνηνο θαθνινγεί ηνλ παηέξα ή ηε κεηέξα, λα ζαλαηψλεηαη
νπσζδήπνηε». Βζείο, φκσο, ιέηε: Ώλ θάπνηνο άλζξσπνο πεη ζηνλ παηέξα ή ζηε κεηέξα:
Κνξβάλ, δειαδή, δψξν είλαη, φ,ηη αλ επξφθεηην λα σθειεζείο απφ κέλα, απηφ αξθεί θαη δελ
ηνλ αθήλεηε ηίπνηε λα θάλεη ζηνλ παηέξα ηνπ ή ζηε κεηέξα ηνπ, αθπξψλνληαο ηνλ ιφγν ηνχ
Θενχ εμαηηίαο ηήο παξάδνζήο ζαο, πνπ παξαδψζαηε θαη θάλεηε πνιιά ηέηνηα παξφκνηα. Καη
πξνζθαιψληαο νιφθιεξν ην πιήζνο, ηνπο έιεγε: Ώθνχηε κε φινη, θαη θαηαιαβαίλεηε δελ
ππάξρεη ηίπνηε πνπ, απέμσ απφ ηνλ άλζξσπν, κπαίλεη κέζα ηνπ, ην νπνίν κπνξεί λα ηνλ
κνιχλεη, αιιά απηά πνπ βγαίλνπλ απ' απηφλ, εθείλα είλαη πνπ κνιχλνπλ ηνλ άλζξσπν. Ώπηφο
πνπ έρεη απηηά γηα λα αθνχεη, αο αθνχεη. Καη φηαλ απφ ην πιήζνο κπήθε κέζα ζε έλα ζπίηη,
νη καζεηέο ηνπ ηνλ ξσηνχζαλ γηα ηελ παξαβνιή. Καη ηνπο ιέεη: Έηζη αζχλεηνη είζηε θη
εζείο; Αελ θαηαιαβαίλεηε φηη θάζε ηη απέμσ, πνπ κπαίλεη κέζα ζηνλ άλζξσπν, δελ κπνξεί λα
ηνλ κνιχλεη; Βπεηδή, δελ κπαίλεη κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ, αιιά ζηελ θνηιηά θαη απνβάιιεηαη
ζην απνρσξεηήξην, θαζαξίδνληαο φια ηα θαγεηά. Έιεγε, κάιηζηα, φηη: Ώπηφ πνπ βγαίλεη
απφ κέζα απφ ηνλ άλζξσπν, εθείλν κνιχλεη ηνλ άλζξσπν.

Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 2:12-24
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπο αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή, φζνη ακάξηεζαλ ρσξίο ηνλ λφκν, ζα απνιεζζνχλ θαη ρσξίο ηνλ λφκν θαη
φζνη ακάξηεζαλ θάησ απφ ηνλ λφκν, ζα θξηζνχλ κε ηνλ λφκν, (επεηδή, δελ είλαη δίθαηνη
κπξνζηά ζηνλ Θεφ νη αθξναηέο ηνχ λφκνπ, αιιά νη εθηειεζηέο ηνχ λφκνπ ζα δηθαησζνχλ.
Βπεηδή, φηαλ νη εζληθνί, πνπ δελ έρνπλ λφκν, θάλνπλ απφ ηε θχζε ηνπο εθείλα πνπ αλήθνπλ
ζηνλ λφκν, απηνί, ελψ δελ έρνπλ λφκν, νη ίδηνη είλαη λφκνο ζηνλ εαπηφ ηνπο νη νπνίνη
δείρλνπλ ην έξγν ηνχ λφκνπ λα είλαη γξακκέλν κέζα ζηηο θαξδηέο ηνπο, έρνληαο ηε
ζπλείδεζή ηνπο λα ζπκκαξηπξεί, θαη ηνπο ινγηζκνχο λα θαηεγνξνχλ ή θαη λα απνινγνχληαη
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αλακεηαμχ ηνπο) θαηά ηελ εκέξα, φηαλ ν Θεφο ζα θξίλεη ηα θξπθά ησλ αλζξψπσλ δηακέζνπ
ηνχ Εεζνχ Υξηζηνχ, ζχκθσλα κε ην επαγγέιηφ κνπ. Αεο, εζχ νλνκάδεζαη Ενπδαίνο, θαη
επαλαπαχεζαη ζηνλ λφκν, θαη θαπράζαη ζηνλ Θεφ, θαη γλσξίδεηο ην ζέιεκά ηνπ, θαη
δηαθξίλεηο ηα φζα δηαθέξνπλ, θαζψο δηδάζθεζαη απφ ηνλ λφκν θαη έρεηο πεπνίζεζε ζηνλ
εαπηφ ζνπ, φηη είζαη νδεγφο ηπθιψλ, θσο εθείλσλ πνπ είλαη κέζα ζην ζθνηάδη, παηδαγσγφο
ησλ αθξφλσλ, δάζθαινο ησλ λεπίσλ, έρνληαο ηνλ ηχπν ηήο γλψζεο θαη ηεο αιήζεηαο, πνπ
είλαη κέζα ζηνλ λφκν. Βζχ, ινηπφλ, πνπ δηδάζθεηο ηνλ άιινλ, δελ δηδάζθεηο ηνλ εαπηφ ζνπ;
Βζχ πνπ θεξχηηεηο λα κε θιέβνπλ, θιέβεηο; Βζχ πνπ ιεο λα κε κνηρεχνπλ, κνηρεχεηο; Βζχ
πνπ αεδηάδεηο γηα ηα είδσια, δηαπξάηηεηο ηεξνζπιία; Βζχ πνπ θαπράζαη ζηνλ λφκν,
αηηκάδεηο ηνλ Θεφ κε ηελ παξάβαζε ηνπ λφκνπ; Βπεηδή, φπσο είλαη γξακκέλν, ην φλνκα ηνπ
Θενχ εμαηηίαο ζαο δπζθεκείηαη αλάκεζα ζηα έζλε. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη

ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Β’1:20-21 , 2:1-6
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ξέξνληαο πξψηα ηνχην, φηη θακηά πξνθεηεία ηήο γξαθήο δελ γίλεηαη απφ ηελ
πξνζσπηθή εμήγεζε εθείλνπ πνπ πξνθεηεχεη. Βπεηδή, δελ ήξζε πνηέ πξνθεηεία απφ ζέιεκα
αλζξψπνπ, αιιά, νδεγνχκελνη απφ ην Άγην Πλεχκα, κίιεζαλ νη άγηνη άλζξσπνη ηνπ Θενχ.
Τπήξμαλ, φκσο, θαη ςεπδνπξνθήηεο αλάκεζα ζηνλ ιαφ, φπσο θαη κεηαμχ ζαο ζα ππάξμνπλ
ςεπδνδάζθαινη, νη νπνίνη ζα εηζαγάγνπλ κε πιάγην ηξφπν αηξέζεηο απψιεηαο, θαζψο ζα
αξλνχληαη θαη ηνλ Αεζπφηε πνπ ηνπο αγφξαζε, θέξλνληαο επάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπο γξήγνξε
απψιεηα. Καη πνιινί ζα αθνινπζήζνπλ ζηηο απψιεηέο ηνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ν δξφκνο ηήο
αιήζεηαο ζα δπζθεκεζεί. Καη ζα ζαο εκπνξεπζνχλ κε πιαζηά ιφγηα, ράξε πιενλεμίαο ησλ
νπνίσλ ε θαηαδίθε, απφ ηνλ παιηφ θαηξφ, δελ κέλεη αξγή, θαη ε απψιεηά ηνπο δελ λπζηάδεη.
Βπεηδή, αλ ν Θεφο δελ ιππήζεθε αγγέινπο πνπ ακάξηεζαλ, αιιά αθνχ ηνπο έξξημε ζηνλ
ηάξηαξν δεκέλνπο κε αιπζίδεο ζθφηνπο, ηνπο παξέδσζε γηα λα θπιάγνληαη πξνο θξίζε θαη
αλ δελ ιππήζεθε ηνλ αξραίν θφζκν, αιιά, θέξλνληαο θαηαθιπζκφ επάλσ ζηνλ θφζκν ησλ
αζεβψλ, θχιαμε φγδννλ ηνλ Νψε, σο θήξπθα δηθαηνζχλεο θαη θαηέθξηλε ζε θαηαζηξνθή ηηο
πφιεηο ησλ νδφκσλ θαη ηεο Γνκφξξαο, θαη ηηο απνηέθξσζε, θάλνληάο ηεο παξάδεηγκα
εθείλσλ πνπ πξφθεηηαη λα αζεβνχλ. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζα είλαη ηνπ

θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην
ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 26:1-8
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
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γεκάηνη απν ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη ν Ώγξίππαο είπε ζηνλ Παχιν: Έρεηο ηελ άδεηα λα κηιήζεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ.
Σφηε, ν Παχινο, αθνχ άπισζε ην ρέξη, άξρηζε λα απνινγείηαη: Θεσξψ καθάξην ηνλ εαπηφ
κνπ, βαζηιηά Ώγξίππα, επεηδή πξφθεηηαη λα απνινγεζψ κπξνζηά ζνπ ζήκεξα γηα φια φζα
θαηεγνξνχκαη απφ ηνπο Ενπδαίνπο, κάιηζηα, επεηδή γλσξίδεηο φια ηα έζηκα θαη ηα δεηήκαηα
αλάκεζα ζηνπο Ενπδαίνπο γη' απηφ, ζε παξαθαιψ, λα κε αθνχζεηο κε καθξνζπκία. Σε δσή
κνπ, ινηπφλ, απφ ηα λεαληθά ρξφληα, πνπ εμαξρήο έδεζα αλάκεζα ζην έζλνο κνπ ζηα
Εεξνζφιπκα, ηελ μέξνπλ φινη νη Ενπδαίνη,επεηδή, κε γλσξίδνπλ απαξρήο, (αλ ζέινπλ λα
δψζνπλ καξηπξία) φηη, ζχκθσλα κε ηελ αθξηβέζηαηε αίξεζε ηεο ζξεζθείαο καο, έδεζα σο
Φαξηζαίνο. Καη, ηψξα, παξαζηέθνκαη λα θξηζψ γηα ηελ ειπίδα ηήο ππφζρεζεο, πνπ έγηλε απφ
ηνλ Θεφ πξνο ηνπο παηέξεο καο ζηελ νπνία ειπίδεη λα θηάζεη ην δσδεθάθπιν γέλνο καο, ην
νπνίν αθαηάπαπζηα ιαηξεχεη ηνλ Θεφ λχρηα θαη εκέξα γη' απηή ηελ ειπίδα θαηεγνξνχκαη
απφ ηνπο Ενπδαίνπο, βαζηιηά Ώγξίππα. Ση; Κξίλεηαη απφ ζαο απίζηεπην, φηη ν Θεφο
αλαζηαίλεη λεθξνχο; Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη, απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 9:11,12
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγέιην απν ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Φαικσδείηε ζηνλ Κχξην, πνπ θαηνηθεί ζηε ηψλ αλαγγείιαηε αλάκεζα ζηα έζλε ηα
θαηνξζψκαηά ηνπ. Βπεηδή, φηαλ θάλεη εθδήηεζε αηκάησλ, ηνπο ζπκάηαη.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 11:45-52
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη απαληψληαο έλαο απφ ηνπο λνκηθνχο, ιέεη ζ' απηφλ: Αάζθαιε, ιέγνληαο απηά
πξνζβάιιεηο θη εκάο. Καη εθείλνο είπε: Καη ζε ζαο ηνπο λνκηθνχο αιινίκνλν, επεηδή
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θνξηψλεηε ηνπο αλζξψπνπο κε δπζβάζηαθηα θνξηία, θη εζείο δελ αγγίδεηε ηα θνξηία κε έλα
απφ ηα δάρηπιά ζαο. Ώιινίκνλν ζε ζαο, επεηδή θηίδεηε ηα κλήκαηα ησλ πξνθεηψλ, ελψ νη
παηέξεο ζαο ηνπο θφλεπζαλ. Βπνκέλσο, γίλεζηε κάξηπξεο θαη ζπκθσλείηε ζηα έξγα ησλ
παηέξσλ ζαο δεδνκέλνπ φηη, απηνί κελ ηνπο θφλεπζαλ, εζείο φκσο θηίδεηε ηα κλήκαηά ηνπο.
Γη' απηφ θαη ε ζνθία ηνχ Θενχ είπε: Θα ηνπο ζηείισ πξνθήηεο θαη απνζηφινπο, θαη απ'
απηνχο ζα θνλεχζνπλ θαη ζα θαηαδηψμνπλ. Γηα λα εθδεηεζεί ην αίκα φισλ ησλ πξνθεηψλ,
απηφ πνπ ρχλεηαη απφ ηελ αξρή ηνχ θφζκνπ, απφ ηνχηε ηε γελεά, απφ ην αίκα ηνχ Άβει,
κέρξη ην αίκα ηνχ Γαραξία, εθείλνπ πνπ θνλεχζεθε αλάκεζα ζην ζπζηαζηήξην θαη ζηνλ λαφ
λαη, ζαο ιέσ, ζα εθδεηεζεί απ' απηή ηε γελεά. Ώιινίκνλν ζε ζαο ηνπο λνκηθνχο, επεηδή
αθαηξέζαηε ην θιεηδί ηήο γλψζεο εζείο δελ κπήθαηε κέζα, θαη ηνπο εηζεξρφκελνπο ηνπο
εκπνδίζαηε. Καη ελψ απηφο ηνπο έιεγε απηά, νη γξακκαηείο θαη νη Φαξηζαίνη άξρηζαλ λα ηνλ
δηεγείξνπλ ππεξβνιηθά, θαη λα ηνλ βηάδνπλ λα κηιήζεη, ζέηνληαο εξσηήζεηο γηα πνιιά,
ελεδξεχνληάο ηνλ θαη δεηψληαο λα αξπάμνπλ θάηη απφ ην ζηφκα ηνπ, γηα λα ηνλ
θαηεγνξήζνπλ.

ΖΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Βαζηιέσλ Β’ 4:8-41
Καη θάπνηα εκέξα ν Βιηζζαηέ δηάβαηλε πξνο ηε νπλάκ, φπνπ ήηαλ θάπνηα κεγάιε
γπλαίθα, θαη ηνλ θξάηεζε γηα λα θάεη ςσκί. Καη φζεο θνξέο δηάβαηλε, ζηξεθφηαλ εθεί γηα λα
θάεη ςσκί. Καη ε γπλαίθα είπε ζηνλ άλδξα ηεο: Αεο, ηψξα, γλσξίδσ φηη απηφο ν άλζξσπνο
ηνπ Θενχ είλαη άγηνο, απηφο πνπ πάληνηε δηαβαίλεη πξνο εκάο αο θάλνπκε, παξαθαιψ, έλα
κηθξφ ππεξψν επάλσ ζηνλ ηνίρν θη αο βάινπκε εθεί έλα θξεβάηη, θη έλα ηξαπέδη, θη έλα
θάζηζκα, θη έλα ιπρλάξη, γηα λα ζηξέθεηαη εθεί, φηαλ έξρεηαη ζε καο. Καη θάπνηα εκέξα
ήξζε εθεί, θαη ζηξάθεθε ζην ππεξψν, θαη θνηκήζεθε εθεί. Καη είπε ζηνλ Γηεδεί ηνλ ππεξέηε
ηνπ: Κάιεζε απηή ηε νπλακίηηζζα. Καη φηαλ ηελ θάιεζε, ζηάζεθε κπξνζηά ηνπ. Καη ηνπ
είπε: Πεο ηεο ηψξα: Αεο, εζχ πήξεο επάλσ ζνπ φιεο απηέο ηηο θξνληίδεο γηα καο ηη λα ζνπ
θάλσ; Έρεηο λα πεηο ηίπνηε ζηνλ βαζηιηά ή ζηνλ αξρηζηξάηεγν; Κη εθείλε απνθξίζεθε: Βγψ
θαηνηθψ αλάκεζα ζηνλ ιαφ κνπ. Καη είπε: Ση λα ηεο θάλσ, ινηπφλ; Καη ν Γηεδεί απάληεζε:
Πξαγκαηηθά, απηή δελ έρεη παηδί, θαη ν άλδξαο ηεο είλαη γέξνληαο. Καη είπε: Κάιεζέ ηελ.
Καη φηαλ ηελ θάιεζε, ζηάζεθε ζηελ πφξηα. Καη είπε: Σνλ εξρφκελν ρξφλν, θαηά ηελ επνρή
απηή, ζα έρεηο έλαλ γην ζηελ αγθαιηά ζνπ. Κη εθείλε είπε: Με, θχξηέ κνπ, άλζξσπε ηνπ
Θενχ, κε πεηο ςέκαηα ζηε δνχιε ζνπ. Καη ε γπλαίθα ζπλέιαβε, θαη γέλλεζε γην ηνλ

292

εξρφκελν ρξφλν, θαηά ηελ επνρή πνπ ηεο είρε πεη ν Βιηζζαηέ. Καη φηαλ ην παηδί κεγάισζε,
βγήθε θάπνηα εκέξα ζηνλ παηέξα ηνπ, ζηνπο ζεξηζηέο. Καη είπε ζηνλ παηέξα ηνπ: Σν θεθάιη
κνπ, ην θεθάιη κνπ! Κη εθείλνο είπε ζηνλ δνχιν: Πάξ' ην ζηε κεηέξα ηνπ. Καη θαζψο ην
πήξε, ην έθεξε ζηε κεηέξα ηνπ, θαη ην θάζηζε επάλσ ζηα γφλαηά ηεο κέρξη ην κεζεκέξη, θαη
πέζαλε. Καη αλέβεθε, θαη ην πιάγηαζε επάλσ ζην θξεβάηη ηνχ αλζξψπνπ ηνπ Θενχ, θαη
έθιεηζε απφ πάλσ ηνπ ηελ πφξηα, θαη βγήθε. Καη θάιεζε ηνλ άλδξα ηεο, ιέγνληαο: ηείιε
κνπ, παξαθαιψ, έλαλ απφ ηνπο δνχινπο, θαη έλα γατδνχξη, γηα λα ηξέμσ ζηνλ άλζξσπν ηνπ
Θενχ, θαη λα γπξίζσ. Κη εθείλνο είπε: Γηαηί πεγαίλεηο ζήκεξα ζ' απηφλ; Αελ είλαη λενκελία
νχηε ζάββαην. Κη εθείλε είπε: Βηξήλε. Σφηε έζηξσζε ην γατδνχξη, θαη είπε ζηνλ δνχιν ηεο:
Σξάβα, θαη πξνρψξα κε κνπ ζηακαηήζεηο ηελ πνξεία, εθηφο αλ ζε πξνζηάμσ. Καη πήγε, θαη
ήξζε ζηνλ άλζξσπν ηνπ Θενχ, ζην βνπλφ ηνλ Κάξκειν. Καη θαζψο ν άλζξσπνο ηνπ Θενχ
ηελ είδε απφ καθξηά, είπε ζηνλ Γηεδεί, ηνλ ππεξέηε ηνπ: Αεο, ε νπλακίηηζζα εθείλε! Σψξα,
ινηπφλ, ηξέμε ζε ζπλάληεζή ηεο θαη πεο ηεο: Βίζαη θαιά; Βίλαη θαιά ν άλδξαο ζνπ; Βίλαη
θαιά ην παηδί; Κη εθείλε είπε: Καιά. Καη φηαλ ήξζε ζηνλ άλζξσπν ηνπ Θενχ ζην βνπλφ,
έπηαζε ηα πφδηα ηνπ· θαη ν Γηεδεί πιεζίαζε λα ηελ απνζχξεη. Ο άλζξσπνο ηνπ Θενχ, φκσο,
είπε: Άθεζέ ηελ επεηδή, ε ςπρή ηεο είλαη κέζα ηεο θαηάπηθξε θαη ν Κχξηνο κνπ ην έθξπςε,
θαη δελ κνπ ην θαλέξσζε. Κη εθείλε είπε: Μήπσο δήηεζα γην απφ ηνλ θχξηφ κνπ; Αελ είπα:
Με κε απαηάο; Σφηε, είπε ζηνλ Γηεδεί: Γψζε ηελ νζθχ ζνπ, θαη πάξε ηε βαθηεξία κνπ ζην
ρέξη ζνπ, θαη πήγαηλε αλ ζπλαληήζεηο άλζξσπν, κε ηνλ ραηξεηήζεηο θαη αλ θάπνηνο ζε
ραηξεηήζεη, κε ηνπ απαληήζεηο θαη βάιε ηε βαθηεξία κνπ επάλσ ζην πξφζσπν ηνπ παηδηνχ.
Καη ε κεηέξα ηνπ παηδηνχ είπε: Γεη ν Κχξηνο, θαη δεη ε ςπρή ζνπ, δελ ζα ζε αθήζσ. Καη
ζεθψζεθε, θαη ηελ αθνινχζεζε. Καη ν Γηεδεί πέξαζε κπξνζηά ηνπο, θαη έβαιε ηε βαθηεξία
επάλσ ζην πξφζσπν ηνπ παηδηνχ φκσο, θακηά θσλή, θαη θακηά αθξφαζε. Γη' απηφ,
επέζηξεςε ζε ζπλάληεζή ηνπ, θαη ηνπ αλήγγεηιε, ιέγνληαο: Σν παηδί δελ μχπλεζε. Καη φηαλ
ν Βιηζζαηέ κπήθε κέζα ζην ζπίηη, λα, ην παηδί ήηαλ λεθξφ, πιαγηαζκέλν επάλσ ζην θξεβάηη
ηνπ. Μπήθε, ινηπφλ, κέζα θαη έθιεηζε ηελ πφξηα πίζσ απ' απηνχο ηνπο δχν, θαη
πξνζεπρήζεθε ζηνλ Κχξην. Καη αλέβεθε, θαη πιάγηαζε επάλσ ζην παηδί, θαη έβαιε ην ζηφκα
ηνπ επάλσ ζην ζηφκα εθείλνπ, θαη ηα κάηηα ηνπ επάλσ ζηα κάηηα εθείλνπ, θαη ηα ρέξηα ηνπ
επάλσ ζηα ρέξηα εθείλνπ θαη μάπισζε επάλσ ζ' απηφ θαη ζεξκάλζεθε ε ζάξθα ηνχ παηδηνχ.
Έπεηηα ζχξζεθε, θαη πεξπαηνχζε ζην νίθεκα, πφηε εδψ θαη πφηε εθεί θαη αλέβεθε πάιη, θαη
μάπισζε επάλσ ηνπ θαη ην παηδί θηεξλίζηεθε κέρξη επηά θνξέο, θαη ην παηδί άλνημε ηα κάηηα
ηνπ. Καη θψλαμε ηνλ Γηεδεί, θαη είπε: Κάιεζε απηή ηε νπλακίηηζζα. Καη ηελ θάιεζε θαη
φηαλ κπήθε κέζα ζ' απηφλ, είπε: Πάξε ηνλ γην ζνπ. Καη εθείλε κπήθε κέζα, θαη έπεζε ζηα
πφδηα ηνπ, θαη πξνζθχλεζε κέρξη ην έδαθνο, θαη ζήθσζε ηνλ γην ηεο, θαη βγήθε έμσ. Καη ν
Βιηζζαηέ γχξηζε ζηα Γάιγαια θαη ήηαλ πείλα ζηε γε θαη νη γηνη ησλ πξνθεηψλ θάζνληαλ
κπξνζηά ηνπ θαη είπε ζηνλ ππεξέηε ηνπ: ηήζε ην κεγάιν θαδάλη, θαη ςήζε καγείξεκα γηα
ηνπο γηνπο ησλ πξνθεηψλ. Καη θαζψο θάπνηνο βγήθε ζην ρσξάθη γηα λα καδέςεη ρφξηα,
βξήθε κηα αγξηνθνινθπζηά, θαη κάδεςε απ' απηή άγξηα θνινθχζηα κέρξηο φηνπ γέκηζε ην
ηκάηηφ ηνπ, θαη, γπξίδνληαο, ηα έθνςε ζην θαδάλη ηνχ καγεηξέκαηνο, επεηδή δελ ηα γλψξηδαλ.
Έπεηηα, θέλσζαλ ζηνπο αλζξψπνπο γηα λα θάλε θαη θαζψο έθαγαλ απφ ην καγείξεκα,
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αλαθψλεζαλ, θαη είπαλ: Άλζξσπε ηνπ Θενχ, κέζα ζην θαδάλη είλαη ζάλαηνο. Καη δελ
κπνξνχζαλ λα θάλε. Κη εθείλνο είπε: Φέξηε αιεχξη. Καη ην έξξημε ζην θαδάλη. Έπεηηα, είπε:
Κέλσζε ζηνλ ιαφ, γηα λα θάλε. Καη δελ ππήξρε πιένλ ηίπνηε θαθφ κέζα ζην θαδάλη. Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
Ζζαΐαο 45:1-10
Έηζη ιέεη ν Κχξηνο πξνο ηνλ ρξηζκέλν ηνπ, ηνλ Κχξν, ηνπ νπνίνπ θξάηεζα ην δεμί
ρέξη, γηα λα ππνηάμσ κπξνζηά ηνπ ηα έζλε θαη ζα ιχζσ ηελ νζθχ ησλ βαζηιηάδσλ, γηα λα
αλνίμσ κπξνζηά ηνπ ηα δίζπξα θαη νη πχιεο δελ ζα θιεηζηνχλ. Βγψ ζα πάσ κπξνζηά ζνπ,
θαη ζα εμνκαιχλσ ηνχο ζηξεβινχο δξφκνπο ζα ζπληξίςσ ηηο ράιθηλεο ζχξεο, θαη ζα θφςσ
ηνχο ζηδεξέληνπο κνρινχο. Καη ζα ζνπ δψζσ ζεζαπξνχο πνπ θπιάζζνληαη ζε ζθνηάδη θαη
πινχηε, πνπ είλαη θξπκκέλα ζε απφθξπθα κέξε γηα λα γλσξίζεηο φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο,
πνπ ζε θαιψ θαη' φλνκα, ν Θεφο ηνχ Εζξαήι. Γηα ηνλ Εαθψβ ηνλ δνχιν κνπ θαη ηνλ Εζξαήι
ηνλ εθιεθηφ κνπ, ζε θάιεζα κάιηζηα κε ην φλνκά ζνπ, ζε επνλφκαζα, αλ θαη δελ κε
γλψξηζεο. Βγψ είκαη ν Κχξηνο, θαη δελ ππάξρεη άιινο Θεφο εθηφο απφ κέλα δελ ππάξρεη εγψ
ζε πεξίδσζα, αλ θαη δελ κε γλψξηζεο, γηα λα γλσξίζνπλ απφ αλαηνιψλ ηνχ ήιηνπ κέρξη
δπζκψλ φηη, εθηφο απφ κέλα δελ ππάξρεη θαλέλαο εγψ είκαη ν Κχξηνο, θαη δελ ππάξρεη άιινο
απηφο πνπ θαηαζθεχαζε ην θσο, θαη έθηηαμε ην ζθνηάδη απηφο πνπ θάλεη εηξήλε, θαη θηίδεη
θαθφ εγψ ν Κχξηνο ηα θάλσ φια απηά. Οπξαλνί, ζηαιάμηε δξφζν απφ πάλσ, θαη ηα ζχλλεθα
αο ξάλνπλ δηθαηνζχλε αο αλνίμεη ε γε, θαη αο γελλήζεη ζσηεξία, θαη αο βιαζηήζεη καδί
δηθαηνζχλε εγψ ν Κχξηνο ην έθαλα απηφ. Ώιινίκνλν ζ' απηφλ πνπ αληηκάρεηαη ζηνλ Πνηεηή
ηνπ! Ώο αληηκάρεηαη ην φζηξαθν πξνο ηα φζηξαθα ηεο γεο ν πειφο ζα πεη ζ' απηφλ πνπ ηνλ
πιάζεη: Ση θάλεηο; Ή, ην έξγν ζνπ: Ώπηφο δελ έρεη ρέξηα; Ώιινίκνλν ζ' απηφλ πνπ ιέεη ζηνλ
παηέξα: Ση γελλάο; Ή, ζηε γπλαίθα: Ση θνηινπνλάο; Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

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

ακήλ.
Ηώβ 35:1-16
Καη ν Βιηνχ επαλέιαβε, θαη είπε: ηνράδεζαη φηη είλαη ζσζηφ απηφ, πνπ είπεο: Βίκαη
δηθαηφηεξνο απφ ηνλ Θεφ; Βπεηδή, είπεο: Πνηα σθέιεηα ζα είλαη ζε ζέλα; Πνην θέξδνο ζα
πάξσ απ' απηφ, κάιινλ παξά απφ ηελ ακαξηία κνπ; Βγψ ζα απαληήζσ ζε ζέλα, θαη ζηνπο
θίινπο ζνπ καδί κε ζέλα. Κνίηαμε επάλσ ζηνπο νπξαλνχο, θαη δεο θαη παξαηήξεζε ηα
ζχλλεθα, πφζν ςειφηεξα είλαη απφ ζέλα. Ώλ ακαξηάλεηο, ηη θάλεηο ελαληίνλ ηνπ; Ή, αλ νη
παξαβάζεηο ζνπ πνιιαπιαζηαζηνχλ, ηη θαηνξζψλεηο ελαληίνλ ηνπ; Ώλ είζαη δίθαηνο, ηη ζα
ηνπ δψζεηο; Ή, ηη ζα πάξεη απφ ην ρέξη ζνπ; Δ αζέβεηά ζνπ κπνξεί λα βιάςεη έλαλ άλζξσπν
ζαλ θη εζέλα θαη ε δηθαηνζχλε ζνπ κπνξεί λα σθειήζεη έλαλ γην αλζξψπνπ. Ώπφ ην πιήζνο
απηψλ πνπ θαηαζιίβνπλ, θαηαβννχλ εμαηηίαο ηνχ βξαρίνλα ησλ ηζρπξψλ, θξαπγάδνπλ αιιά,
θαλέλαο δελ ιέεη: Πνχ είλαη ν Θεφο, ν Αεκηνπξγφο κνπ, ν νπνίνο δίλεη ηξαγνχδηα κέζα ζηε
λχρηα,ν νπνίνο καο ζπλεηίδεη πεξηζζφηεξν απφ ηα θηήλε ηήο γεο, θαη καο ζνθίδεη
πεξηζζζφηεξν απφ ηα πνπιηά ηνχ νπξαλνχ; Βθεί βννχλ γηα ηελ ππεξεθάλεηα ησλ πνλεξψλ
φκσο, δελ ζα απαληήζεη. Ο Θεφο, βέβαηα, δελ ζα εηζαθνχζεη ηε καηαηνινγία νχηε ζα
επηβιέςεη ζ' απηή ν Παληνδχλακνο. πφζν ιηγφηεξν, φηαλ εζχ ιεο, φηη δελ ζα ηνλ δεηο ε
θξίζε, φκσο, είλαη κπξνζηά ηνπ· γη' απηφ, έρε ην ζάξξνο ζνπ επάλσ ζ' απηφλ. Ώιιά, ηψξα,
επεηδή δελ έθαλε επίζθεςε ζηνλ ζπκφ ηνπ, θαη δελ παξαηήξεζε κε κεγάιε απζηεξφηεηα, γη'
απηφ, ν Εψβ αλνίγεη κάηαηα ην ζηφκα ηνπ επηζσξεχεη ιφγηα απφ έιιεηςε γλψζεο. Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
νθία εηξάρ 11:1-10
Δ ζνθία ηνπ ηαπεηλφθξνλνο αλζξψπνπ ηνλ δνμάδεη θαη ηνλ ηηκά, ελ κέζσ δε
επηζήκσλ αλζξψπσλ ζα ηνπ δψζεη ζέζε. Με επαηλέζεηο άλζξσπνλ δηα ηελ σξαηφηεηά ηνπ,
νχηε θαη λα απνζηξνθείο άιινλ άλζξσπνλ, δηφηη ην πξφζσπφ ηνπ δελ είλαη σξαίν. Δ
κέιηζζα απφ απφςεσο ζσκαηηθήο εκθαλίζεσο θαη ηζρχνο είλαη κηθξά κεηαμχ ησλ πηεξσηψλ,
αιιά ην πξντφλ ησλ θφπσλ ηεο είλαη εμαηξεηηθήο γιπθχηεηαο. Με θαπράζαη δηα ηα σξαία
ελδχκαηα, πνπ θνξείο,θαη φηαλ ζνπ θάλνπλ κελ ππεξεθαλεχεζαη. Εδνχ, φηη ηα έξγα ηνπ
Κπξίνπ είλαη ζαπκαζηά θαη φκσο ηα πιείζηα απφ ηα έξγα ηνπ κέλνπλ άγλσζηα κεηαμχ ησλ
αλζξψπσλ. Πνιινί άξρνληεο έραζαλ ηνπο ζξφλνπο θαη ηελ εμνπζία ησλ θαη εθάζεζαλ θάησ
ζην ρψκα. Βθείλνο δέ, ηνλ νπνίν γηα ηελ αζεκφηεηά ηνπ θαλείο πνηέ δελ ζθέθηεθε,θφξεζε
βαζηιηθφ ζηέκκα ζηελ θεθαιήλ ηνπ. Πνιινί βαζηιείο θαη άξρνληεο έραζαλ ην ζηέκκα θαη
ηελ εμνπζία ηνπο θαη πεξηέπεζαλ ζε αζεκφηεηα,φπσο επίζεο θαη πνιινί έλδνμνη
παξεδφζεθαλ ζε ρέξηα άιισλ σο δνχινη. Πξηλ αθξηβψο εμεηάζεηο θαη πιεξνθνξεζείο ηελ
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αιήζεηα,κε θαηεγνξήζεηο. Πξψηα λα θαηαλνήζεηο θαιψο θαη θαηφπηλ λα απεπζχλεηο
παξαηεξήζεηο θαη ειέγρνπο. Πξηλ αθνχζεηο θαη ελλνήζεηο,κε δίλεηο απφθξηζε. Καη φηαλ νη
άιινη νκηινχλ, κε παξεκβαίλεηο, γηα λα ηνπο δηαθφςεηο. Αηα δεηήκαηα, ηα νπνία δελ ζε
αθνξνχλ, κε θηινλεηθήο, ζε ακαξησιψλ αληηδηθίεο κε αλαθαηεχεζαη. Παηδί κνπ, κε
εθηείλεζαη ζε πνιιά έξγα θαη κάιηζηα αλψηεξα ησλ δπλάκεψλ ζνπ. Βάλ πιεζχλεηο ηα έξγα
ζνπ θαη ηηο αζρνιίεο ζνπ, ζα πεξηπέζεηο ελδερνκέλσο ζε ζθάικαηα θαη δελ ζα κείλεηο ρσξίο
ελνρή. Καη εάλ επηδηψθεηο λα πηηχρεηο πνιιά,δελ ζα θαηνξζψζεηο λα απνθχγεηο ηηο
απνηπρίεο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 9:13-14
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βιέεζέ κε, Κχξηε δεο ηε ζιίςε κνπ απφ ηνπο ερζξνχο κνπ, εζχ, πνπ κε πςψλεηο απφ
ηηο πχιεο ηνχ ζαλάηνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 20:9-19
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη άξρηζε λα ιέεη ζηνλ ιαφ ηνχηε ηελ παξαβνιή: Κάπνηνο άλζξσπνο θχηεςε έλαλ
ακπειψλα, θαη ηνλ κίζζσζε ζε γεσξγνχο, θαη απνδήκεζε γηα πνιχλ θαηξφ. Καη θαηά ηνλ
θαηξφ ησλ θαξπψλ έζηεηιε ζηνπο γεσξγνχο έλαλ δνχιν, γηα λα ηνπ δψζνπλ απφ ηνλ θαξπφ
ηνχ ακπειψλα νη γεσξγνί, φκσο, αθνχ ηνλ έδεηξαλ ηνλ εμαπέζηεηιαλ αδεηαλφλ. Έζηεηιε θαη
πάιη έλαλ άιινλ δνχιν πιελ, απηνί, αθνχ έδεηξαλ θαη εθείλνλ θαη ηνλ αηίκαζαλ, ηνλ
εμαπέζηεηιαλ αδεηαλφλ. Καη έζηεηιε μαλά έλαλ ηξίηνλ εθείλνη, φκσο, αθνχ πιήγσζαλ θη
απηφλ, ηνλ έδησμαλ. Καη ν θχξηνο ηνπ ακπειψλα είπε: Ση λα θάλσ; Ώο ζηείισ ηνλ αγαπεηφ
κνπ γην ίζσο, αθνχ ηνλ δνπλ νη γεσξγνί, ζα ληξαπνχλ. κσο, φηαλ νη γεσξγνί ηνλ είδαλ,

296

ζπιινγίδνληαλ κέζα ηνπο, ιέγνληαο: Ώπηφο είλαη ν θιεξνλφκνο ειάηε, αο ηνλ θνλεχζνπκε,
γηα λα γίλεη δηθή καο ε θιεξνλνκηά. Καη αθνχ ηνλ έβγαιαλ έμσ απφ ηνλ ακπειψλα, ηνλ
θφλεπζαλ. Ση ζα ηνπο θάλεη, ινηπφλ, ν θχξηνο ηνπ ακπειψλα; Θάξζεη θαη ζα εμνληψζεη
απηνχο ηνχο γεσξγνχο, θαη ζα δψζεη ηνλ ακπειψλα ζε άιινπο. Καη φηαλ ην άθνπζαλ, είπαλ:
Με γέλνηην! Καη εθείλνο, αθνχ ηνπο θνίηαμε θαιά, είπε ζ' απηνχο: Ση, ινηπφλ, είλαη ηνχην ην
γξακκέλν: «Δ πέηξα, πνπ απνδνθίκαζαλ απηνί πνπ νηθνδνκνχλ, απηή έγηλε αθξνγσληαία
πέηξα; Καζέλαο πνπ ζα πέζεη επάλσ ζ' απηή ηελ πέηξα, ζα ζπληξηθηεί επάλσ δε ζε φπνηνλ
πέζεη, ζα ηνλ θαηαζπληξίςεη. Καη νη αξρηεξείο θαη νη γξακκαηείο δήηεζαλ λα βάινπλ ηα
ρέξηα επάλσ ηνπ θαηά ηελ ίδηα εθείλε ψξα φκσο, θνβήζεθαλ ηνλ ιαφ· επεηδή, θαηάιαβαλ φηη
πξνο απηνχο είπε ηνχηε ηελ παξαβνιή.

Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Σηκόζενο Α’ 2:1-15 , 3:1-4
Δ Βπηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ Θεζζαινληθείο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Παξαθαιψ,ινηπφλ, πξψηα απ' φια λα θάλεηε δεήζεηο, πξνζεπρέο, παξαθιήζεηο,
επραξηζηίεο, γηα φινπο ηνχο αλζξψπνπο,γηα βαζηιηάδεο, θαη φινπο εθείλνπο πνπ είλαη ζε
αμηψκαηα, ψζηε λα δνχκε βίν αηάξαρν θαη ήζπρν κε θάζε επζέβεηα θαη ζεκλφηεηα. Βπεηδή,
απηφ είλαη θαιφ θαη εππξφζδεθην κπξνζηά ζηνλ σηήξα καο Θεφ ν νπνίνο ζέιεη λα ζσζνχλ
φινη νη άλζξσπνη, θαη λάξζνπλ ζηελ επίγλσζε ηεο αιήζεηαο. Βπεηδή, έλαο Θεφο ππάξρεη,
έλαο είλαη θαη ν κεζίηεο κεηαμχ Θενχ θαη αλζξψπσλ, ν άλζξσπνο Εεζνχο Υξηζηφο, ν νπνίνο
έδσζε ηνλ εαπηφ ηνπ αληίιπηξν γηα ράξε φισλ, κηα καξηπξία πνπ έγηλε ζε νξηζκέλνπο
θαηξνχο,ζην νπνίν εγψ ηάρζεθα θήξπθαο θαη απφζηνινο, (αιήζεηα ιέσ ελ Υξηζηψ, δελ
ςεχδνκαη), δάζθαινο ησλ εζλψλ ζηελ πίζηε θαη ζηελ αιήζεηα. Θέισ, ινηπφλ, νη άλδξεο λα
πξνζεχρνληαη ζε θάζε ηφπν, πςψλνληαο θαζαξά ρέξηα, ρσξίο νξγή θαη δηζηαγκφ. Σν ίδην θαη
νη γπλαίθεο, κε ελδπκαζία ζεκλή, λα ζηνιίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε ζπζηνιή θαη ζσθξνζχλε,
φρη κε πιέγκαηα ή ρξπζάθη ή καξγαξηηάξηα ή πνιπηειή ελδπκαζία αιιά, κε έξγα αγαζά
(απηφ πνπ ηαηξηάδεη ζε γπλαίθεο, νη νπνίεο δεκφζηα θαλεξψλνπλ ζενζέβεηα). Δ γπλαίθα αο
καζαίλεη κέζα ζε εζπρία κε θάζε ππνηαγή ζε γπλαίθα, φκσο, δελ επηηξέπσ λα δηδάζθεη νχηε
λα απζεληεχεη επάλσ ζηνλ άλδξα, αιιά λα εζπράδεη. Βπεηδή, ν Ώδάκ πιάζηεθε πξψηνο,
έπεηηα ε Βχα. Καη ν Ώδάκ δελ απαηήζεθε αιιά, ε γπλαίθα, αθνχ εμαπαηήζεθε, δηέπξαμε
παξάβαζε φκσο, ζα ζσζεί δηακέζνπ ηήο ηεθλνγνλίαο, αλ κείλνπλ ζηελ πίζηε θαη αγάπε θαη
αγηαζκφ κε ζσθξνζχλε. Γη' απηφ, κε ππνθέξνληαο πιένλ, θξίλακε εχινγν λα απνκείλνπκε
κφλνη ζηελ Ώζήλα,θαη ζηείιακε ηνλ Σηκφζεν, ηνλ αδειθφ καο, θαη δηάθνλν ηνπ Θενχ, θαη
ζπλεξγάηε καο ζην επαγγέιην ηνπ Υξηζηνχ, γηα λα ζαο ζηεξίμεη, θαη λα ζαο παξεγνξήζεη ζε
ζρέζε κε ηελ πίζηε ζαο γηα λα κε θινλίδεηαη θαλείο κέζα ζ' απηέο ηηο ζιίςεηο δεδνκέλνπ φηη,
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εζείο μέξεηε φηη ζ' απηφ είκαζηε ηαγκέλνη. Βπεηδή, φηαλ ήκαζηαλ θνληά ζαο, ζαο ηα
πξνιέγακε, φηη πξφθεηηαη λα ππνθέξνπκε ζιίςεηο, θαζψο θαη έγηλε, θαη μέξεηε. Πηζηφο ν
ιφγνο: Ώλ θάπνηνο νξέγεηαη επηζθνπή, θαιφ έξγν επηζπκεί. Ο επίζθνπνο, ινηπφλ, πξέπεη λα
είλαη άκεκπηνο, άλδξαο κηαο γπλαίθαο, άγξππλνο, ζψθξνλαο, θφζκηνο, θηιφμελνο, δηδαθηηθφο
φρη κέζπζνο, φρη πιήθηεο, φρη αηζρξνθεξδήο αιιά, επηεηθήο, άκαρνο, αθηιάξγπξνο
θπβεξλψληαο θαιά ην δηθφ ηνπ ζπίηη, έρνληαο ηα παηδηά ηνπ ζε ππνηαγή κε θάζε ζεκλφηεηα

Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηνύδα 1:19-25
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Ενχδα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπηνί είλαη εθείλνη πνπ απνρσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, είλαη άλζξσπνη δσψδεηο, νη
νπνίνη Πλεχκα δελ έρνπλ. Βζείο, φκσο, αγαπεηνί, ελψ ζα επνηθνδνκείηε ηνλ εαπηφ ζαο
επάλσ ζηελ αγηφηαηε πίζηε ζαο, πξνζεπρφκελνη ελ Πλεχκαηη Ώγίσ,θπιάμηε ηνλ εαπηφ ζαο
ζηελ αγάπε ηνχ Θενχ, πξνζκέλνληαο ην έιενο ηνπ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ ζε αηψληα
δσή. Καη άιινπο κελ ειεείηε, θάλνληαο δηάθξηζε άιινπο, δε, ζψδεηε κε θφβν, αξπάδνληάο
ηνπο απφ ηε θσηηά, κηζψληαο θαη ηνλ κνιπζκέλν απφ ηε ζάξθα ρηηψλα. ' απηφλ, φκσο, πνπ
κπνξεί λα ζαο θπιάμεη άπηαηζηνπο, θαη λα ζαο ζηήζεη κπξνζηά ζηε δφμα ηνπ, ρσξίο ςεγάδη,
κε αγαιιίαζε,ζηνλ κφλν ζνθφ Θεφ, ηνλ σηήξα καο, αο είλαη δφμα θαη κεγαινζχλε,
θπξηαξρία θαη εμνπζία, θαη ηψξα θαη ζε φινπο ηνχο αηψλεο. Ώκήλ. Μελ αγαπάηε ηνπ

θφζκνπ,κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 27:16-20
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη θαζψο πεξάζακε γξήγνξα απφ έλα κηθξφ λεζί, πνπ νλνκαδφηαλ Κιαχδε, κφιηο
κπνξέζακε λα βάινπκε ζηελ εμνπζία καο ηε βάξθα. Σελ νπνία, αθνχ ηελ αλέβαζαλ,
κεηαρεηξίδνληαλ βνεζήκαηα, δψλνληαο απφ θάησ ην πινίν θαη επεηδή θνβφληαλ κήπσο θαη
εθπέζνπλ ζηε χξηε, θαηέβαζαλ ηα παληά, θαη θέξνληαλ έηζη. Καη επεηδή
ηαιαηπσξνχκαζηαλ ππεξβνιηθά, ηελ αθφινπζε εκέξα έξξηρλαλ ζηε ζάιαζζα απφ ην θνξηίν
θαη ηελ ηξίηε εκέξα κε ηα ίδηα καο ηα ρέξηα ξίμακε ηα ζθεχε ηνχ πινίνπ. Καη επεηδή γηα
πνιιέο εκέξεο δελ θαίλνληαλ νχηε ήιηνο νχηε αζηέξηα, ν δε βαξχο ρεηκψλαο ζπλερηδφηαλ,
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Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ
αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ
αθαηξείην

πιένλ

απφ

καο

θάζε

ειπίδα

ζσηεξίαο.

Φαικόο 9:13-14
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βζχ, πνπ κε πςψλεηο απφ ηηο πχιεο ηνχ ζαλάηνπ,γηα λα δηεγεζψ φινπο ηνχο
επαίλνπο ζνπ, ζηηο πχιεο ηήο ζπγαηέξαο ηψλ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 6:47-71
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα: Βθείλνο πνπ πηζηεχεη ζε κέλα, έρεη αηψληα δσή. Βγψ είκαη
ν άξηνο ηήο δσήο. Οη παηέξεο ζαο έθαγαλ ην κάλλα κέζα ζηελ έξεκν θαη πέζαλαλ. Ώπηφο
είλαη ν άξηνο, πνπ θαηεβαίλεη απφ ηνλ νπξαλφ, γηα λα θάεη θάπνηνο απ' απηφλ θαη λα κε
πεζάλεη. Βγψ είκαη ν άξηνο ν δσληαλφο, πνπ θαηέβεθε απφ ηνλ νπξαλφ. Ώλ θάπνηνο θάεη απ'
απηφλ ηνλ άξην, ζα δήζεη ζηνλ αηψλα. Καη, κάιηζηα, ν άξηνο ηνλ νπνίν εγψ ζα δψζσ, είλαη ε
ζάξθα κνπ, πνπ εγψ ζα δψζσ ράξε ηήο δσήο ηνχ θφζκνπ. Οη Ενπδαίνη κάρνληαλ, ινηπφλ,
αλακεηαμχ ηνπο, ιέγνληαο: Πψο κπνξεί απηφο λα καο δψζεη λα θάκε ηε ζάξθα ηνπ; Ο
Εεζνχο, ινηπφλ, είπε ζ' απηνχο: αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα: Ώλ δελ θάηε ηε ζάξθα ηνχ Τηνχ
ηνχ αλζξψπνπ, θαη δελ πηείηε ην αίκα ηνπ, δελ έρεηε κέζα ζαο δσή. πνηνο ηξψεη ηε ζάξθα
κνπ, θαη πίλεη ην αίκα κνπ, έρεη αηψληα δσή, θαη εγψ ζα ηνλ αλαζηήζσ θαηά ηελ έζραηε
εκέξα. Βπεηδή, ε ζάξθα κνπ, αιεζηλά, είλαη ηξνθή, θαη ην αίκα κνπ, αιεζηλά, είλαη πφζε.
πνηνο ηξψεη ηε ζάξθα κνπ, θαη πίλεη ην αίκα κνπ, κέλεη ζε ελφηεηα κε κέλα θαη εγψ ζε
ελφηεηα κ' απηφλ. πσο κε απέζηεηιε ν Παηέξαο πνπ δεη, θαη εγψ δσ γηα ηνλ Παηέξα, έηζη
θαη φπνηνο κε ηξψεη, ζα δήζεη θαη εθείλνο γηα κέλα. Ώπηφο είλαη ν άξηνο, πνπ θαηέβεθε απφ
ηνλ νπξαλφ· φρη φπσο νη παηέξεο ζαο έθαγαλ ην κάλλα, θαη πέζαλαλ φπνηνο ηξψεη ηνχηνλ ηνλ
άξην, ζα δήζεη ζηνλ αηψλα. Ώπηά είπε κέζα ζηε ζπλαγσγή δηδάζθνληαο ζηελ Καπεξλανχκ.
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Πνιινί, ινηπφλ, απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, φηαλ ηα άθνπζαλ απηά, είπαλ: θιεξφο είλαη απηφο ν
ιφγνο πνηνο κπνξεί λα ηνλ αθνχεη; Καη θαζψο ν Εεζνχο αληηιήθζεθε κέζα ηνπ φηη νη
καζεηέο ηνπ γνγγχδνπλ γη' απηφ, ηνπο είπε: Ώπηφ ζαο ζθαλδαιίδεη; Ώλ, ινηπφλ, ζσξείηε ηνλ
Τηφ ηνχ αλζξψπνπ λα αλεβαίλεη φπνπ ήηαλ πξσηχηεξα; Σν πλεχκα είλαη εθείλν πνπ
δσνπνηεί, ε ζάξθα δελ σθειεί ηίπνηε ηα ιφγηα πνπ εγψ ζαο κηιάσ, είλαη πλεχκα θαη είλαη
δσή φκσο, είλαη κεξηθνί απφ ζαο, πνπ δελ πηζηεχνπλ. Βπεηδή, ν Εεζνχο ήμεξε εμαξρήο, πνηνη
είλαη εθείλνη πνπ δελ πηζηεχνπλ, θαη πνηνο είλαη εθείλνο πνπ πξφθεηηαη λα ηνλ παξαδψζεη.
Καη έιεγε: Γη' απηφ, ζαο είπα φηη: Καλέλαο δελ κπνξεί λάξζεη ζε κέλα, αλ δελ ηνπ είλαη
δνζκέλν απφ ηνλ Παηέξα κνπ. Ώπφ ηφηε, πνιινί απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζηξάθεθαλ πξνο ηα
πίζσ, θαη δελ πεξπαηνχζαλ πιένλ καδί ηνπ. Ο Εεζνχο, ινηπφλ, είπε ζηνπο δψδεθα: Μήπσο θη
εζείο ζέιεηε λα θχγεηε; Σνπ απνθξίζεθε, ινηπφλ, ν ίκσλαο Πέηξνο: Κχξηε, ζε πνηνλ ζα
πάκε; Βζχ έρεηο ιφγηα αηψληαο δσήο θη εκείο πηζηέςακε θαη γλσξίζακε φηη εζχ είζαη ν
Υξηζηφο, ν Τηφο ηνχ δσληαλνχ Θενχ. Ο Εεζνχο απνθξίζεθε ζ' απηνχο: Βγψ δελ δηάιεμα εζάο
ηνπο δψδεθα, θαη έλαο απφ ζαο είλαη δηάβνινο; Καη ελλννχζε ηνλ Ενχδα ηνχ ίκσλα, ηνλ
Εζθαξηψηε επεηδή, απηφο, ελψ ήηαλ έλαο απφ ηνπο δψδεθα, επξφθεηην λα ηνλ παξαδψζεη.

ΖΜΔΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Γέλεζηο 22:1-18
Καη χζηεξα απφ ηα πξάγκαηα απηά, ν Θεφο δνθίκαζε ηνλ Ώβξαάκ, θαη ηνπ είπε:
Ώβξαάκ θη εθείλνο είπε: Βδψ είκαη. Καη είπε: Πάξε ηψξα ηνλ γην ζνπ ηνλ κνλνγελή, πνπ
αγάπεζεο, ηνλ Εζαάθ, θαη πήγαηλε ζηνλ ηφπν Μνξηά, θαη πξφζθεξέ ηνλ εθεί ζε νινθαχησκα
επάλσ ζε έλα απφ ηα βνπλά, πνπ ζα ζνπ πσ. Καη αθνχ ν Ώβξαάκ ζεθψζεθε ελσξίο ην πξσί,
ζακάξσζε ην γατδνχξη ηνπ, θαη πήξε καδί ηνπ δχν απφ ηνπο δνχινπο ηνπ, θαη ηνλ γην ηνπ ηνλ
Εζαάθ θαη αθνχ έζρηζε μχια γηα ηελ νινθαχησζε, ζεθψζεθε, θαη πήγε ζηνλ ηφπν πνπ ηνπ
είπε ν Θεφο. Καη ηελ ηξίηε εκέξα, πςψλνληαο ηα κάηηα ηνπ ν Ώβξαάκ, είδε ηνλ ηφπν απφ
καθξηά. Καη ν Ώβξαάκ είπε ζηνπο δνχινπο ηνπ: Βζείο θαζήζηε απηνχ καδί κε ην γατδνχξη
εγψ δε θαη ην παηδάθη ζα πάκε κέρξηο εθεί θαη φηαλ πξνζθπλήζνπκε, ζα επηζηξέςνπκε ζε
ζαο. Καη αθνχ ν Ώβξαάκ πήξε ηα μχια ηεο νινθαχησζεο, ηα έβαιε επάλσ ζηνλ Εζαάθ ηνλ
γην ηνπ θαη πήξε ζην ρέξη ηνπ θσηηά, θαη ηε κάραηξα, θαη πήγαηλαλ θαη νη δχν καδί. Σφηε, ν
Εζαάθ κίιεζε ζηνλ Ώβξαάκ ηνλ παηέξα ηνπ, θαη είπε: Παηέξα κνπ. Κη εθείλνο είπε: Βδψ
είκαη, παηδί κνπ. Καη ν Εζαάθ είπε: Να ε θσηηά θαη ηα μχια αιιά, πνχ είλαη ην πξφβαην γηα
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ηελ νινθαχησζε; Καη ν Ώβξαάκ είπε: Ο Θεφο, παηδί κνπ, ζα πξνβιέςεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ
ην πξφβαην γηα ηελ νινθαχησζε. Καη πνξεχνληαλ νη δχν καδί. Καη αθνχ έθηαζαλ ζηνλ
ηφπν, πνπ ηνπ είρε πεη ν Θεφο, ν Ώβξαάκ νηθνδφκεζε εθεί ην ζπζηαζηήξην, θαη ηαθηνπνίεζε
ηα μχια, θαη αθνχ έδεζε ηνλ Εζαάθ ηνλ γην ηνπ, ηνλ έβαιε επάλσ ζην ζπζηαζηήξην, επάλσ
ζηα μχια θη απιψλνληαο ν Ώβξαάκ ην ρέξη ηνπ, πήξε ηε κάραηξα γηα λα ζθάμεη ηνλ γην ηνπ.
Καη ν άγγεινο ηνπ Κπξίνπ ηνχ θψλαμε απφ ηνλ νπξαλφ, θαη είπε: Ώβξαάκ, Ώβξαάκ. Κη
εθείλνο είπε: Βδψ είκαη. Καη είπε: Με επηβάιεηο ην ρέξη ζνπ επάλσ ζην παηδάθη, θαη κε ηνπ
θάλεηο ηίπνηε επεηδή, ηψξα γλψξηζα φηη εζχ θνβάζαη ηνλ Θεφ, δεδνκέλνπ φηη δελ ιππήζεθεο
ηνλ γην ζνπ ηνλ κνλνγελή γηα κέλα. Καη πςψλνληαο ν Ώβξαάκ ηα κάηηα ηνπ, είδε θαη λα,
πίζσ ηνπ ήηαλ έλα θξηάξη, πνπ θξαηηφηαλ απφ ηα θέξαηά ηνπ ζε έλα ππθλφθιαδν θπηφ θαη
αθνχ ήξζε ν Ώβξαάκ, πήξε ην θξηάξη, θαη ην πξφζθεξε ζε νινθαχησκα, αληί ηνπ δηθνχ ηνπ
γηνπ. Καη ν Ώβξαάκ απνθάιεζε ην φλνκα εθείλνπ ηνπ ηφπνπ Εενβά-ηξέ φπσο ιέγεηαη θαη
ζήκεξα: ην βνπλφ απηφ ζα εκθαληζηεί ν Κχξηνο. Καη ν άγγεινο ηνπ Κπξίνπ θψλαμε κηα
δεχηεξε θνξά ζηνλ Ώβξαάκ απφ ηνλ νπξαλφ. Καη είπε: Οξθίζηεθα ζηνλ εαπηφ κνπ, ιέεη ν
Κχξηνο, φηη, επεηδή έπξαμεο απηφ ην πξάγκα, θαη δελ ιππήζεθεο ηνλ γην ζνπ, ηνλ κνλνγελή
ζνπ, φηη εμάπαληνο ζα ζε επινγήζσ, θαη εμάπαληνο ζα πιεζχλσ ην ζπέξκα ζνπ ζαλ ηα
αζηέξηα ηνχ νπξαλνχ, θαη ζαλ ηελ άκκν πνπ είλαη θνληά ζην ρείινο ηήο ζάιαζζαο θαη ην
ζπέξκα ζνπ ζα θπξηεχζεη ηηο πχιεο ησλ ερζξψλ ζνπ θαη δηακέζνπ ηνπ ζπέξκαηφο ζνπ ζα
επινγεζνχλ φια ηα έζλε ηήο γεο, επεηδή ππάθνπζεο ζηε θσλή κνπ. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
Ζζαΐαο 45:11-17
Έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν Άγηνο ηνπ Εζξαήι, θαη ν Πιάζηεο ηνπ: Ρσηάηε κε γηα ηα
κέιινληα, γηα ηνπο γηνπο κνπ, θαη πξνζηάμηε κε γηα ην έξγν ησλ ρεξηψλ κνπ. Βγψ έθηηζα ηε
γε, θαη δεκηνχξγεζα ηνλ άλζξσπν επάλσ ζ' απηή εγψ κε ηα ρέξηα κνπ άπισζα ηνπο
νπξαλνχο, θαη έδσζα δηαηαγέο ζε νιφθιεξε ηε ζηξαηηά ηνπο. Βγψ ζήθσζα εθείλνλ ζε
δηθαηνζχλε, θαη ζα δηεπζχλσ φινπο ηνπο δξφκνπο ηνπ απηφο ζα νηθνδνκήζεη ηελ πφιε κνπ,
θαη ζα επηζηξέςεη ηνπο αηρκαιψηνπο κνπ, φρη κε ιχηξν νχηε κε δψξα, ιέεη ν Κχξηνο ησλ
δπλάκεσλ. Έηζη ιέεη ν Κχξηνο: Ο θφπνο ηήο Ώηγχπηνπ, θαη ην εκπφξην ηεο Ώηζηνπίαο, θαη
ησλ αβαίσλ, αλδξψλ κεγαιφζσκσλ, ζα πεξάζνπλ ζε ζέλα, θαη ζα είλαη δηθνί ζνπ ζα
αθνινπζνχλ πίζσ ζνπ ζα πεξάζνπλ κε αιπζίδεο, θαη ζα ζε πξνζθπλήζνπλ, ζα ζε
ηθεηεχζνπλ, ιέγνληαο: ΐέβαηα, ν Θεφο είλαη αλάκεζά ζνπ, θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο
Θεφο. Πξαγκαηηθά, εζχ είζαη Θεφο πνπ θξχβεζαη, Θεέ ηνχ Εζξαήι, ν σηήξαο. ινη απηνί
ζα αηζρπλζνχλ θαη ζα ληξαπνχλ νη εξγάηεο ησλ εηδψισλ ζα θχγνπλ κε ληξνπή, φινη καδί. Ο
Εζξαήι, φκσο, ζα ζσζεί δηακέζνπ ηνχ Κπξίνπ κε αηψληα ζσηεξία δελ ζα αηζρπλζείηε νχηε
ζα ληξαπείηε αηψληα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Παξνηκίεο 9:12-18
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Ώλ γίλεηο ζνθφο, ζα είζαη ζνθφο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ θαη αλ γίλεηο ριεπαζηήο, εζχ
κνλάρα ζα πάζρεηο. Μηα άθξνλε γπλαίθα, ζξαζεία, αλφεηε, θαη πνπ δελ γλσξίδεη ηίπνηε
θάζεηαη ζηελ πφξηα ηνχ ζπηηηνχ ηεο επάλσ ζε ζξφλν, ζηνπο ςεινχο ηφπνπο ηήο πφιεο,
πξνζθαιψληαο ηνπο δηαβάηεο, απηνχο πνπ θαηεπζχλνληαη ζηνλ δξφκν ηνπο: «πνηνο είλαη
άθξνλαο, αο ζηξαθεί εδψ» θαη ζ' απηφλ πνπ είλαη ρσξίο κπαιφ, ηνπ ιέεη: «Σα θιεκκέλα λεξά
είλαη γιπθά, θαη ην θξπθφ ςσκί επράξηζην». Ώπηφο, φκσο, αγλνεί φηη εθεί είλαη νη λεθξνί,
θαη νη θαιεζκέλνη ηεο νδεγνχληαη ζηα βάζε ηνχ άδε. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ 36:1-33
Καη ν Βιηνχ εμαθνινχζεζε, θαη είπε: Να κε ππνκείλεηο ιίγν, θαη ζα ζε δηδάμσ
επεηδή, έρσ αθφκα ιφγηα ππέξ ηνπ Θενχ. Θα πάξσ ηα επηρεηξήκαηά κνπ απφ καθξηά, θαη ζα
απνδψζσ δηθαηνζχλε ζηνλ Αεκηνπξγφ κνπ επεηδή, ηα ιφγηα κνπ, ζη' αιήζεηα δελ ζα είλαη
αλαιεζή θνληά ζνπ είλαη ν ηέιεηνο ζε γλψζε. Αεο, ν Θεφο είλαη ηζρπξφο, φκσο δελ
θαηαθξνλεί θαλέλαλ ηζρπξφο ζε δχλακε ζνθίαο. Αελ ζα δσνπνηήζεη ηνλ αζεβή ζηνπο
θησρνχο, φκσο, δίλεη ην δίθαην. Αελ απνζχξεη ηα κάηηα ηνπ απφ ηνπο δηθαίνπο, αιιά θαη
καδί κε βαζηιηάδεο ηνχο βάδεη επάλσ ζε ζξφλν κάιηζηα, ηνπο θαζίδεη γηα πάληα, θαη είλαη
πςσκέλνη. Καη αλ ζα ήζαλ δεκέλνη κε δεζκά, θαη πηάλνληαλ κε ζρνηληά ζιίςεο, ηφηε, ηνπο
θαλεξψλεη ηα έξγα ηνπο, θαη ηηο παξαβάζεηο ηνπο, φηη ππεξαπμήζεθαλ, θαη αλνίγεη ην απηί
ηνπο ζε δηδαζθαιία, θαη πξνζηάδεη λα επηζηξέςνπλ απφ ηελ αλνκία. Ώλ ππαθνχζνπλ, θαη
δνπιέςνπλ, ζα ηειεηψζνπλ ηηο εκέξεο ηνπο κέζα ζε αγαζά, θαη ηα ρξφληα ηνπο κέζα ζε
επθξνζχλεο. Ώιιά, αλ δελ ππαθνχζνπλ, ζα δηαπεξαζηνχλ απφ ξνκθαία, θαη ζα πεζάλνπλ
κέζα ζε έιιεηςε γλψζεο. Καη νη ππνθξηηέο ζηελ θαξδηά επηζσξεχνπλ νξγή δελ ζα βνήζνπλ
φηαλ ηνπο δέζεη απηνί πεζαίλνπλ κέζα ζηε ληφηε, θαη ε δσή ηνπο ηειεηψλεη αλάκεζα ζηνπο
αζειγείο. Λπηξψλεη ηνλ ζιηκκέλν κέζα ζηε ζιίςε ηνπ, θαη αλνίγεη ηα απηηά ηνπο κέζα ζε
ζπκθνξά. Κη έηζη, ζα ζε έβγαδε απφ ηε ζηελνρψξηα ζε επξπρσξία, φπνπ δελ ππάξρεη
ζηελνρψξηα θη εθείλν πνπ παξαηίζεηαη επάλσ ζην ηξαπέδη, ζα είλαη γεκάην απφ πάρνο. Ώιι'
εζχ εθπιήξσζεο δίθε ηνχ αζεβή δίθε θαη θξίζε ζα ζε θαηαιάβνπλ. Βπεηδή ππάξρεη ζπκφο,
πξφζερε κε ζε εμαθαλίζεη κε ηελ πξνζβνιή ηνπ ηφηε, νχηε κεγάιν ιχηξν δελ ζα ζε
ιχηξσλε. Θα επηβιέςεη ζηα πινχηε ζνπ; Οχηε ζε ρξπζάθη νχηε ζε φιε ηελ ηζρχ ηήο
δχλακεο. Με επηπνζείο ηε λχρηα, θαηά ηελ νπνία νη ιανί απνθφπηνληαη κέζα ζηνλ ηφπν
ηνπο. Πξφζερε, κε ζηξαθείο πξνο ηελ αλνκία επεηδή, εζχ πξφθξηλεο απηφ παξά ηε ζιίςε.
Αεο, ν Θεφο είλαη πςσκέλνο κε ηε δχλακή ηνπ πνηνο δηδάζθεη φπσο απηφο; Πνηνο ηνπ
θαζφξηζε ηνλ δξφκν ηνπ; Ή, πνηνο κπνξεί λα πεη; Έπξαμεο αλνκία; Θπκήζνπ λα κεγαιχλεηο
ην έξγν ηνπ, πνπ νη άλζξσπνη ζσξνχλ. Κάζε άλζξσπνο ην βιέπεη ν άλζξσπνο ην ζσξεί απφ
καθξπά. Αεο, ν Θεφο είλαη κεγάινο, θαη αθαηαλφεηνο ζε καο, θαη ν αξηζκφο ησλ ρξφλσλ ηνπ
αλεμεξεχλεηνο. ηαλ αλαζχξεη ηηο ξαλίδεο ηνχ λεξνχ, απηέο θαηαρένπλ ηε βξνρή απφ ηνπο
αηκνχο ηνπ, ηελ νπνία ξαίλνπλ ηα ζχλλεθα ζηαιάδνπλ άθζνλα επάλσ ζηνλ άλζξσπν.
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Μπνξεί θάπνηνο λα ελλνήζεη αθφκα ηηο εμαπιψζεηο ησλ λεθειψλ, ηνλ θξφην ηήο ζθελήο
ηνπ; Αεο, απιψλεη ην θσο ηνπ επάλσ ηεο, θαη ζθεπάδεη ηνπο ππζκέλεο ηήο ζάιαζζαο επεηδή,
δηακέζνπ απηψλ δηθάδεη ηνπο ιανχο, θαη δίλεη ηξνθή, κε αθζνλία. ηηο παιάκεο ηνπ θξχβεη
ηελ αζηξαπή θαη ηελ πξνζηάδεη ζε φ,ηη έρεη λα απαληήζεη. Παξαγγέιιεη ζ' απηή ππέξ ηνπ
θίινπ ηνπ, ελάληηα φκσο ζηνλ αζεβή εηνηκάδεη νξγή. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ 37:1-24
Καη ν Βιηνχ εμαθνινχζεζε, θαη είπε: Να κε ππνκείλεηο ιίγν, θαη ζα ζε δηδάμσ
επεηδή, έρσ αθφκα ιφγηα ππέξ ηνπ Θενχ. Θα πάξσ ηα επηρεηξήκαηά κνπ απφ καθξηά, θαη ζα
απνδψζσ δηθαηνζχλε ζηνλ Αεκηνπξγφ κνπ επεηδή, ηα ιφγηα κνπ, ζη' αιήζεηα δελ ζα είλαη
αλαιεζή θνληά ζνπ είλαη ν ηέιεηνο ζε γλψζε. Αεο, ν Θεφο είλαη ηζρπξφο, φκσο δελ
θαηαθξνλεί θαλέλαλ ηζρπξφο ζε δχλακε ζνθίαο. Αελ ζα δσνπνηήζεη ηνλ αζεβή ζηνπο
θησρνχο, φκσο, δίλεη ην δίθαην. Αελ απνζχξεη ηα κάηηα ηνπ απφ ηνπο δηθαίνπο, αιιά θαη καδί
κε βαζηιηάδεο ηνχο βάδεη επάλσ ζε ζξφλν· κάιηζηα, ηνπο θαζίδεη γηα πάληα, θαη είλαη
πςσκέλνη. Καη αλ ζα ήζαλ δεκέλνη κε δεζκά, θαη πηάλνληαλ κε ζρνηληά ζιίςεο, ηφηε, ηνπο
θαλεξψλεη ηα έξγα ηνπο, θαη ηηο παξαβάζεηο ηνπο, φηη ππεξαπμήζεθαλ, θαη αλνίγεη ην απηί
ηνπο ζε δηδαζθαιία, θαη πξνζηάδεη λα επηζηξέςνπλ απφ ηελ αλνκία. Ώλ ππαθνχζνπλ, θαη
δνπιέςνπλ, ζα ηειεηψζνπλ ηηο εκέξεο ηνπο κέζα ζε αγαζά, θαη ηα ρξφληα ηνπο κέζα ζε
επθξνζχλεο. Ώιιά, αλ δελ ππαθνχζνπλ, ζα δηαπεξαζηνχλ απφ ξνκθαία, θαη ζα πεζάλνπλ
κέζα ζε έιιεηςε γλψζεο. Καη νη ππνθξηηέο ζηελ θαξδηά επηζσξεχνπλ νξγή δελ ζα βνήζνπλ
φηαλ ηνπο δέζεη απηνί πεζαίλνπλ κέζα ζηε ληφηε, θαη ε δσή ηνπο ηειεηψλεη αλάκεζα ζηνπο
αζειγείο. Λπηξψλεη ηνλ ζιηκκέλν κέζα ζηε ζιίςε ηνπ, θαη αλνίγεη ηα απηηά ηνπο κέζα ζε
ζπκθνξά. Κη έηζη, ζα ζε έβγαδε απφ ηε ζηελνρψξηα ζε επξπρσξία, φπνπ δελ ππάξρεη
ζηελνρψξηα θη εθείλν πνπ παξαηίζεηαη επάλσ ζην ηξαπέδη, ζα είλαη γεκάην απφ πάρνο. Ώιι'
εζχ εθπιήξσζεο δίθε ηνχ αζεβή δίθε θαη θξίζε ζα ζε θαηαιάβνπλ. Βπεηδή ππάξρεη ζπκφο,
πξφζερε κε ζε εμαθαλίζεη κε ηελ πξνζβνιή ηνπ· ηφηε, νχηε κεγάιν ιχηξν δελ ζα ζε
ιχηξσλε. Θα επηβιέςεη ζηα πινχηε ζνπ; Οχηε ζε ρξπζάθη νχηε ζε φιε ηελ ηζρχ ηήο
δχλακεο. Με επηπνζείο ηε λχρηα, θαηά ηελ νπνία νη ιανί απνθφπηνληαη κέζα ζηνλ ηφπν
ηνπο. Πξφζερε, κε ζηξαθείο πξνο ηελ αλνκία επεηδή, εζχ πξφθξηλεο απηφ παξά ηε ζιίςε.
Αεο, ν Θεφο είλαη πςσκέλνο κε ηε δχλακή ηνπ πνηνο δηδάζθεη φπσο απηφο; Πνηνο ηνπ
θαζφξηζε ηνλ δξφκν ηνπ; Ή, πνηνο κπνξεί λα πεη; Έπξαμεο αλνκία; Θπκήζνπ λα κεγαιχλεηο
ην έξγν ηνπ, πνπ νη άλζξσπνη ζσξνχλ. Κάζε άλζξσπνο ην βιέπεη ν άλζξσπνο ην ζσξεί απφ
καθξπά. Αεο, ν Θεφο είλαη κεγάινο, θαη αθαηαλφεηνο ζε καο, θαη ν αξηζκφο ησλ ρξφλσλ ηνπ
αλεμεξεχλεηνο. ηαλ αλαζχξεη ηηο ξαλίδεο ηνχ λεξνχ, απηέο θαηαρένπλ ηε βξνρή απφ ηνπο
αηκνχο ηνπ, ηελ νπνία ξαίλνπλ ηα ζχλλεθα· ζηαιάδνπλ άθζνλα επάλσ ζηνλ άλζξσπν.
Μπνξεί θάπνηνο λα ελλνήζεη αθφκα ηηο εμαπιψζεηο ησλ λεθειψλ, ηνλ θξφην ηήο ζθελήο
ηνπ; Αεο, απιψλεη ην θσο ηνπ επάλσ ηεο, θαη ζθεπάδεη ηνπο ππζκέλεο ηήο ζάιαζζαο επεηδή,
δηακέζνπ απηψλ δηθάδεη ηνπο ιανχο, θαη δίλεη ηξνθή, κε αθζνλία. ηηο παιάκεο ηνπ θξχβεη
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ηελ αζηξαπή θαη ηελ πξνζηάδεη ζε φ,ηη έρεη λα απαληήζεη. Παξαγγέιιεη ζ' απηή ππέξ ηνπ
θίινπ ηνπ, ελάληηα φκσο ζηνλ αζεβή εηνηκάδεη νξγή. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 51:7,8
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ράληηζέ κε κέ χζζσπν, θαη ζα είκαη θαζαξφο πιχλε κε, θαη ζα είκαη ιεπθφηεξνο
απφ ρηφλη. Κάλε κε λα αθνχζσ αγαιιίαζε θαη επθξνζχλε, γηα λα επθξαλζνχλ ηα θφθαια
πνπ έζπαζεο.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 3:14-21
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη φπσο ν Μσπζήο χςσζε ην θίδη κέζα ζηελ έξεκν, έηζη πξέπεη λα πςσζεί ν Τηφο
ηνχ αλζξψπνπ γηα λα κε ραζεί θαζέλαο ν νπνίνο πηζηεχεη ζ' απηφλ, αιιά λα έρεη αηψληα δσή.
Βπεηδή, κε ηέηνηνλ ηξφπν αγάπεζε ν Θεφο ηνλ θφζκν, ψζηε έδσζε ηνλ Τηφ ηνπ ηνλ
κνλνγελή, γηα λα κε ραζεί θαζέλαο ν νπνίνο πηζηεχεη ζ' απηφλ, αιιά λα έρεη αηψληα δσή.
Αεδνκέλνπ φηη, ν Θεφο δελ απέζηεηιε ηνλ Τηφ ηνπ ζηνλ θφζκν, γηα λα θξίλεη ηνλ θφζκν,
αιιά γηα λα ζσζεί ν θφζκνο δηακέζνπ απηνχ. πνηνο πηζηεχεη ζ' απηφλ, δελ θξίλεηαη φπνηνο,
φκσο, δελ πηζηεχεη, έρεη ήδε θξηζεί, επεηδή δελ πίζηεςε ζην φλνκα ηνπ κνλνγελή Τηνχ ηνχ
Θενχ. Κη απηή είλαη ε θξίζε, φηη ην θσο ήξζε ζηνλ θφζκν, θαη νη άλζξσπνη αγάπεζαλ ην
ζθνηάδη πεξηζζφηεξν παξά ην θσο γηα ηνλ ιφγν φηη, ηα έξγα ηνπο ήζαλ πνλεξά. Βπεηδή,
φπνηνο πξάηηεη ηα θαχια, κηζεί ην θσο, θαη δελ έξρεηαη ζην θσο, γηα λα κε έξζνπλ ζε έιεγρν
ηα έξγα ηνπ. πνηνο, φκσο, πξάηηεη ηελ αιήζεηα, έξρεηαη ζην θσο, γηα λα θαλεξσζνχλ ηα
έξγα ηνπ, φηη έγηλαλ ζχκθσλα κε ηνλ Θεφ.
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Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξηλζίνπο Α’10:1-13
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Κνξηλζίνπο ,ε επινγία ηνπο αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Καη δελ ζέισ λα αγλνείηε, αδειθνί, φηη νη παηέξεο καο ήζαλ φινη θάησ απφ ηε
λεθέιε, θαη φινη πέξαζαλ κέζα απφ ηε ζάιαζζα θαη φινη βαπηίζηεθαλ ζηνλ Μσπζή κέζα
ζηε λεθέιε θαη κέζα ζηε ζάιαζζα θαη φινη έθαγαλ ην ίδην πλεπκαηηθφ θαγεηφ θαη φινη
ήπηαλ ην ίδην πλεπκαηηθφ πνηφ επεηδή, έπηλαλ απφ πλεπκαηηθή πέηξα, πνπ αθνινπζνχζε θαη
ε πέηξα ήηαλ ν Υξηζηφο. Ώιιά, ν Θεφο δελ επαξεζηήζεθε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο απ' απηνχο
επεηδή, θαηαζηξψζεθαλ κέζα ζηελ έξεκν. Κη απηά έγηλαλ παξαδείγκαηα γηα καο, γηα λα κε
είκαζηε εκείο επηζπκεηέο θαθψλ, φπσο θαη εθείλνη επηζχκεζαλ. Οχηε λα γίλεζηε
εηδσινιάηξεο, φπσο κεξηθνί απ' απηνχο θαζψο είλαη γξακκέλν: «Ο ιαφο θάζεζε λα θάεη θαη
λα πηεη, θαη ζεθψζεθαλ λα παίδνπλ». Οχηε λα πνξλεχνπκε, φπσο κεξηθνί απ' απηνχο
πφξλεπζαλ, θαη κέζα ζε κηα εκέξα έπεζαλ 23.000. Οχηε λα πεηξάδνπκε ηνλ Υξηζηφ, φπσο
θαη κεξηθνί απ' απηνχο ηνλ πείξαμαλ, θαη απνιέζηεθαλ απφ ηα θίδηα. Οχηε λα γνγγχδεηε,
φπσο θαη κεξηθνί απ' απηνχο γφγγπζαλ, θαη απνιέζηεθαλ απφ ηνλ εμνινζξεπηή άγγειν. ια
απηά έγηλαλ παξαδείγκαηα ζ' εθείλνπο, θαη γξάθηεθαλ γηα ηε λνπζεζία καο, ζηνπο νπνίνπο
έθηαζαλ ηα ηέιε ησλ αηψλσλ. ζηε, εθείλνο πνπ λνκίδεη φηη ζηέθεηαη, αο βιέπεη κε πέζεη.
Πεηξαζκφο δελ ζαο θαηέιαβε, παξά κνλάρα αλζξψπηλνο φκσο, είλαη πηζηφο ν Θεφο, ν νπνίνο
δελ ζα ζαο αθήζεη λα πεηξαζηείηε πεξηζζφηεξν απφ ηε δχλακή ζαο, αιιά καδί κε ηνλ
πεηξαζκφ ζα θάλεη θαη ηελ έθβαζε, ψζηε λα κπνξείηε λα ππνθέξεηε. Δ ράξε ηνπ Θενχ

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

θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ 8:9-17
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
ηελ πφιε πξνυπήξρε θάπνηνο άλζξσπνο, πνπ νλνκαδφηαλ ίκσλαο, θάλνληαο
καγείεο, θαη εθπιήηηνληαο ηνλ ιαφ ηήο ακάξεηαο, ιέγνληαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φηη είλαη
θάπνηνο κεγάινο ζηνλ νπνίν φινη έδηλαλ πξνζνρή, απφ κηθξφλ κέρξη κεγάινλ, ιέγνληαο:
Ώπηφο είλαη ε κεγάιε δχλακε ηνπ Θενχ. Σνπ έδηλαλ, κάιηζηα, πξνζνρή επεηδή, γηα πνιχλ
θαηξφ, ηνπο είρε θαηαπιήμεη κε ηηο καγείεο. ηαλ, φκσο, πίζηεςαλ ζηνλ Φίιηππν, πνπ
επαγγειηδφηαλ ηα αλαθεξφκελα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ, θαη ην φλνκα ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ,
βαπηίδνληαλ θαη άλδξεο θαη γπλαίθεο. Καη ν ίδηνο ν ίκσλαο, κάιηζηα, πίζηεςε, θαη αθνχ
βαπηίζηεθε έκελε πάληνηε καδί κε ηνλ Φίιηππν, θαη ζσξψληαο ζεκεία θαη κεγάια ζαχκαηα
πνπ γίλνληαλ έκελε θαηάπιεθηνο. Καη νη απφζηνινη, πνπ ήζαλ ζηα Εεξνζφιπκα, φηαλ
άθνπζαλ φηη ε ακάξεηα δέρζεθε ηνλ ιφγν ηνχ Θενχ, έζηεηιαλ ζ' απηνχο ηνλ Πέηξν θαη ηνλ
Εσάλλε νη νπνίνη, αθνχ θαηέβεθαλ, πξνζεπρήζεθαλ γη' απηνχο, γηα λα ιάβνπλ Πλεχκα Άγην.
Βπεηδή, δελ είρε αθφκα επηπέζεη ζε θαλέλαλ απ' απηνχο, αιιά ήζαλ κνλάρα βαπηηζκέλνη ζην
φλνκα ηνπ Κπξίνπ Εεζνχ. Σφηε, έβαδαλ επάλσ ηνπο ηα ρέξηα, θαη έπαηξλαλ Πλεχκα Άγην. Ο

ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ
αγία ηνπ Θενχ εθθιήζηα ακήλ.
Φαικόο 34:5-4
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.

306

Ώπέβιεςαλ ζ' απηφλ, θαη θσηίζηεθαλ, θαη ηα πξφζσπά ηνπο δελ ληξνπηάζηεθαλ.
Βθδήηεζα ηνλ Κχξην, θαη κε εηζάθνπζε.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 3:1-13
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Τπήξρε δε έλαο άλζξσπνο απφ ηνπο Φαξηζαίνπο, πνπ νλνκαδφηαλ Νηθφδεκνο,
άξρνληαο ησλ Ενπδαίσλ. Ώπηφο ήξζε ζηνλ Εεζνχ κέζα ζηε λχρηα θαη ηνπ είπε: Ραββί,
μέξνπκε φηη ήξζεο Αάζθαινο απφ ηνλ Θεφ επεηδή, θαλέλαο δελ κπνξεί λα θάλεη απηά ηα
ζεκεία πνπ εζχ θάλεηο, αλ ν Θεφο δελ είλαη καδί ηνπ. Ώπνθξίζεθε ν Εεζνχο θαη ηνπ είπε: ε
δηαβεβαηψλσ απφιπηα, αλ θάπνηνο δελ γελλεζεί απφ επάλσ, δελ κπνξεί λα δεη ηε βαζηιεία
ηνχ Θενχ. Ο Νηθφδεκνο ιέεη ζ' απηφλ: Πψο κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα γελλεζεί ελψ είλαη
γέξνληαο; Μήπσο κπνξεί λα κπεη κηα δεχηεξε θνξά ζηελ θνηιηά ηήο κεηέξαο ηνπ θαη λα
γελλεζεί; Ώπνθξίζεθε ν Εεζνχο: ε δηαβεβαηψλσ απφιπηα, αλ θάπνηνο δελ γελλεζεί απφ
λεξφ θαη Πλεχκα, δελ κπνξεί λα κπεη κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ. Βθείλν πνπ έρεη γελλεζεί
απφ ηε ζάξθα είλαη ζάξθα θαη εθείλν πνπ έρεη γελλεζεί απφ ην Πλεχκα, είλαη πλεχκα. Με
ζαπκάζεηο φηη ζνπ είπα: Πξέπεη λα γελλεζείηε απφ επάλσ. Ο άλεκνο πλέεη φπνπ ζέιεη, θαη
αθνχο ηε θσλή ηνπ, αιιά δελ μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη, θαη πνχ πεγαίλεη· έηζη είλαη θαζέλαο
πνπ γελλήζεθε απφ ην Πλεχκα. Ώπνθξίζεθε ν Νηθφδεκνο θαη ηνπ είπε: Πψο κπνξνχλ λα
γίλνπλ απηά; Ώπνθξίζεθε ν Εεζνχο θαη ηνπ είπε: Βζχ είζαη ν Αάζθαινο ηνπ Εζξαήι, θη απηά
δελ ηα μέξεηο; ε δηαβεβαηψλσ απφιπηα, φηη, κηινχκε εθείλν πνπ μέξνπκε, θαη καξηπξνχκε
εθείλν πνπ είδακε θαη δελ δέρεζηε ηε καξηπξία καο. Ώλ ζαο είπα ηα επίγεηα, θαη δελ
πηζηεχεηε, πψο ζα πηζηέςεηε, αλ ζαο πσ ηα επνπξάληα; Καη θαλέλαο δελ αλέβεθε ζηνλ
νπξαλφ, παξά απηφο πνπ θαηέβεθε απφ ηνλ νπξαλφ, ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ, απηφο πνπ είλαη
ζηνλ νπξαλφ.

ΖΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
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ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 79:8,9
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγέιην απφ ην
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.

θαηά

Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιία,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώο καο πξνθηάζνπλ γξήγνξα νη νηθηηξκνί ζνπ, επεηδή ηαπεηλσζήθακε ππεξβνιηθά.
ΐνήζεζέ καο, Θεέ ηήο ζσηεξίαο καο, έλεθα ηεο δφμαο ηνχ νλφκαηφο ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 9:1-8
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη κπαίλνληαο κέζα ζην πινίν δηαπέξαζε ηε ιίκλε, θαη ήξζε ζηε δηθή ηνπ πφιε. Καη
μάθλνπ, έθεξαλ ζ' απηφλ έλαλ παξάιπην μαπισκέλνλ επάλσ ζε έλα θξεβάηη θαη ν Εεζνχο
βιέπνληαο ηελ πίζηε ηνπο, είπε ζηνλ παξάιπην: Έρε ζάξξνο, παηδί κνπ ζπγρσξεκέλεο είλαη
ζε ζέλα νη ακαξηίεο ζνπ. Καη ηφηε, κεξηθνί απφ ηνπο γξακκαηείο είπαλ κέζα ηνπο: Ώπηφο
βιαζθεκεί. Καη ν Εεζνχο, βιέπνληαο ηηο ζθέςεηο ηνπο, είπε: Γηαηί εζείο ζθέθηεζηε πνλεξά
κέζα ζηηο θαξδηέο ζαο; Βπεηδή, ηη είλαη επθνιφηεξν λα πσ: Βίλαη ζπγρσξεκέλεο νη ακαξηίεο
ζνπ ή λα πσ: ήθσ επάλσ θαη πεξπάηα; Ώιιά, γηα λα γλσξίζεηε φηη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ
έρεη εμνπζία επάλσ ζηε γε λα ζπγρσξεί ακαξηίεο, (ιέεη ηφηε ζηνλ παξάιπην): Μφιηο
εγεξζείο, ζήθσζε ην θξεβάηη ζνπ, θαη πήγαηλε ζην ζπίηη ζνπ. Καη αθνχ ζεθψζεθε,
αλαρψξεζε γηα ην ζπίηη ηνπ. Καη ηα πιήζε βιέπνληαο, ζαχκαζαλ, θαη δφμαζαλ ηνλ Θεφ, πνπ
έδσζε ηέηνηα εμνπζία ζηνπο αλζξψπνπο.

Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Δθεζίνπο 4:1-7
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Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Βθεζίνπο,ε επινγία ηνπ
αο είλαη καδί καο ακήλ.
αο παξαθαιψ, ινηπφλ, εγψ ν θπιαθηζκέλνο, ράξε ηνχ Κπξίνπ, λα πεξπαηήζεηε άμηα
ηεο πξφζθιεζήο ηνπ, κε ηελ νπνία πξνζθιεζήθαηε, κε θάζε ηαπεηλνθξνζχλε θαη πξαφηεηα,
κε καθξνζπκία, ππνθέξνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ κε αγάπε, θξνληίδνληαο κε δήιν λα
δηαηεξείηε ηελ ελφηεηα ηνπ Πλεχκαηνο δηακέζνπ ηνχ ζπλδέζκνπ ηήο εηξήλεο. Έλα ζψκα θαη
έλα Πλεχκα, φπσο θαη πξνζθιεζήθαηε κε κία ειπίδα ηήο πξφζθιεζήο ζαο έλαο Κχξηνο, κία
πίζηε, έλα βάπηηζκα έλαο Θεφο θαη Παηέξαο φισλ, απηφο πνπ είλαη επάλσ απ' φινπο, θαη
δηακέζνπ φισλ, θαη κέζα ζε φινπο εζάο. ε θάζε έλαλ, κάιηζηα, απφ κάο δφζεθε ε ράξε
ζχκθσλα κε ην κέηξν ηήο δσξεάο ηνχ Υξηζηνχ. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη

ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Α’ 1:13-21
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Γη' απηφ, αθνχ αλαζεθψζεηε ηηο νζθχεο ηήο δηάλνηάο ζαο, εγθξαηεχεζηε, θαη έρεηε
ηέιεηα ειπίδα ζηε ράξε πνπ έξρεηαη ζε ζαο, φηαλ απνθαιπθζεί ν Εεζνχο Υξηζηφο σο παηδηά
ππαθνήο, ρσξίο λα ζπκκνξθψλεζηε κε ηηο πξνεγνχκελεο επηζπκίεο, πνπ είραηε ελ αγλνία ζαο
αιιά, θαζψο εθείλνο πνπ ζαο θάιεζε είλαη άγηνο, έηζη θη εζείο λα γίλεηε άγηνη ζε θάζε
δηαγσγή επεηδή, είλαη γξακκέλν: «Άγηνη λα είζηε, επεηδή εγψ είκαη άγηνο». Καη αλ
επηθαιείζηε Παηέξα, απηφλ πνπ θξίλεη ρσξίο πξνζσπνιεςία, ζχκθσλα κε ην έξγν ηνχ
θαζελφο, λα δηάγεηε κε θφβν ηνλ θαηξφ ηήο παξνηθίαο ζαο μέξνληαο φηη δελ ιπηξσζήθαηε
απφ ηε κάηαηε παηξνπαξάδνηε δηαγσγή ζαο κε θζαξηά, αζήκη ή ρξπζάθη, αιιά κε ην
πνιχηηκν αίκα ηνχ Υξηζηνχ, σο ακλνχ ρσξίο ςεγάδη θαη ρσξίο θειίδα, ν νπνίνο ήηαλ κελ
πξννξηζκέλνο πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνχ θφζκνπ, θαλεξψζεθε φκσο ζηνπο έζραηνπο
θαηξνχο γηα ζαο, πνπ πηζηεχεηε δηακέζνπ απηνχ ζηνλ Θεφ, ν νπνίνο ηνλ αλέζηεζε απφ ηνπο
λεθξνχο, θαη ηνπ έδσζε δφμα, ψζηε ε πίζηε ζαο θαη ε ειπίδα λα είλαη ζηνλ Θεφ. Μελ

αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 27:9-26
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απν ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
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Καη επεηδή πέξαζε αξθεηφο θαηξφο, θαη ην ζαιάζζην ηαμίδη ήηαλ ήδε επηθίλδπλν, κηα
θαη είρε πεξάζεη θηφιαο ε λεζηεία, ν Παχινο ηνχο ζπκβνχιεπε,ιέγνληαο: Άλδξεο, βιέπσ φηη
ην ζαιάζζην ηαμίδη πξφθεηηαη λα γίλεη κε θαθνπάζεηα θαη πνιιή δεκία, φρη κνλάρα ηνχ
θνξηίνπ θαη ηνπ πινίνπ, αιιά θαη ησλ ςπρψλ καο. Ο εθαηφληαξρνο, φκσο, πεηζφηαλ
πεξηζζφηεξν ζηνλ θπβεξλήηε θαη ζηνλ λαχθιεξν, παξά ζηα ιεγφκελα απφ ηνλ Παχιν. Καη
επεηδή ην ιηκάλη δελ ήηαλ θαηάιιειν γηα λα παξαρεηκάζεη θαλείο, νη πεξηζζφηεξνη
γλσκνδφηεζαλ λα ζεθσζνχλ θαη απφ εθεί, ψζηε, αθνχ θηάζνπλ, αλ ζα κπνξνχζαλ, ζηνλ
Φνίληθα, έλα ιηκάλη ηήο Κξήηεο, πνπ βιέπεη πξνο ηνλ Λίβα θαη πξνο ηνλ Υψξν, λα
παξαρεηκάζνπλ εθεί. Καη φηαλ έπλεπζε ειαθξά λνηηάο, λνκίδνληαο φηη πέηπραλ ηνλ ζθνπφ,
ζήθσζαλ ηελ άγθπξα, θαη έπιεαλ θαηά κήθνο ηήο Κξήηεο. κσο, χζηεξα απφ ιίγν ρηχπεζε
ελαληίνλ ηεο έλαο Σπθσληθφο άλεκνο, πνπ ιέγεηαη Βπξνθιείδσλαο. Καη επεηδή
ζπλαξπάρζεθε ην πινίν, θαη δελ κπνξνχζε λα αληέρεη απέλαληη ζηνλ άλεκν, αθνχ
αθεζήθακε, θεξφκαζηαλ. Καη θαζψο πεξάζακε γξήγνξα απφ έλα κηθξφ λεζί, πνπ
νλνκαδφηαλ Κιαχδε, κφιηο κπνξέζακε λα βάινπκε ζηελ εμνπζία καο ηε βάξθα. Σελ νπνία,
αθνχ ηελ αλέβαζαλ, κεηαρεηξίδνληαλ βνεζήκαηα, δψλνληαο απφ θάησ ην πινίν θαη επεηδή
θνβφληαλ κήπσο θαη εθπέζνπλ ζηε χξηε, θαηέβαζαλ ηα παληά, θαη θέξνληαλ έηζη. Καη
επεηδή ηαιαηπσξνχκαζηαλ ππεξβνιηθά, ηελ αθφινπζε εκέξα έξξηρλαλ ζηε ζάιαζζα απφ ην
θνξηίν θαη ηελ ηξίηε εκέξα κε ηα ίδηα καο ηα ρέξηα ξίμακε ηα ζθεχε ηνχ πινίνπ. Καη επεηδή
γηα πνιιέο εκέξεο δελ θαίλνληαλ νχηε ήιηνο νχηε αζηέξηα, ν δε βαξχο ρεηκψλαο
ζπλερηδφηαλ, αθαηξείην πιένλ απφ καο θάζε ειπίδα ζσηεξίαο. Όζηεξα δε απφ πνιπήκεξε
αζηηία, ν Παχινο, αθνχ ζηάζεθε αλάκεζά ηνπο, είπε: Έπξεπε, σ άλδξεο, λα κε ππαθνχζεηε,
θαη λα κε ζεθσζείηε απφ ηελ Κξήηε, θαη έηζη ζα απνθεχγακε ηνχηε ηελ θαθνπάζεηα θαη ηε
δεκία. Ώιιά, θαη ηψξα, ζαο πξνηξέπσ λα έρεηε ζάξξνο επεηδή, θακηά ςπρή απφ ζαο δελ ζα
ραζεί, παξά κνλάρα ην πινίν. Βπεηδή, απηή ηε λχρηα θάλεθε ζε κέλα έλαο άγγεινο ηνπ
Θενχ, ηνπ νπνίνπ είκαη, ηνλ νπνίν θαη ιαηξεχσ, ιέγνληαο: Με θνβάζαη, Παχιν πξέπεη λα
παξαζηαζείο κπξνζηά ζηνλ Καίζαξα· θαη δεο, ν Θεφο ράξηζε ζε ζέλα φινπο απηνχο πνπ
πιένπλ καδί ζνπ. Γη' απηφ, έρεηε ζάξξνο, άλδξεο επεηδή, πηζηεχσ ζηνλ Θεφ φηη, έηζη ζα γίλεη,
ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ κηιήζεθε ζε κέλα. Πξέπεη, κάιηζηα, λα πέζνπκε ζε θάπνην λεζί.

Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη
ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 32:1,2
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
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θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Μαθάξηνο εθείλνο ηνπ νπνίνπ ζπγρσξήζεθε ε παξάβαζε, ηνπ νπνίνπ ζθεπάζηεθε ε
ακαξηία. Μαθάξηνο ν άλζξσπνο, ζηνλ νπνίν ν Κχξηνο δελ ινγαξηάδεη αλνκία.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 10:46-52
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ.Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη έξρνληαη ζηελ Εεξηρψ θαη ελψ έβγαηλε έμσ απφ ηελ Εεξηρψ απηφο θαη νη καζεηέο
ηνπ, θαη έλα κεγάιν πιήζνο, ν γηνο ηνχ Σηκαίνπ, ν ηπθιφο ΐαξηίκαηνο, θαζφηαλ θνληά ζηνλ
δξφκν δεηψληαο ειεεκνζχλε θαη αθνχγνληαο φηη είλαη ν Εεζνχο, ν Ναδσξαίνο, άξρηζε λα
θσλάδεη δπλαηά θαη λα ιέεη: Τηέ ηνχ Ααβίδ, Εεζνχ, ειέεζέ κε. Καη πνιινί ηνλ επέπιεηηαλ,
γηα λα ζησπήζεη εθείλνο, φκσο, θψλαδε πνιχ δπλαηφηεξα: Τηέ ηνχ Ααβίδ, ειέεζέ κε. Καη
αθνχ ν Εεζνχο ζηάζεθε, είπε λα ηνλ θσλάμνπλ θαη θσλάδνπλ ηνλ ηπθιφ, ιέγνληάο ηνπ:
Πάξε ζάξξνο, ζήθσ επάλσ ζε θσλάδεη. Καη εθείλνο, πεηψληαο ην ηκάηηφ ηνπ, ζεθψζεθε
επάλσ θαη ήξζε ζηνλ Εεζνχ. Καη ν Εεζνχο, απνθξηλφκελνο, ιέεη ζ' απηφλ: Ση ζέιεηο λα ζνπ
θάλσ; Καη ν ηπθιφο ηνχ είπε: Ραββνπλί, λα αλαθηήζσ ην θσο κνπ. Καη ν Εεζνχο είπε ζ'
απηφλ: Πήγαηλε ε πίζηε ζνπ ζε έζσζε. Κη ακέζσο αλέθηεζε ην θσο ηνπ, θαη αθνινπζνχζε
ζηνλ δξφκν ηνλ Εεζνχ.

ΔΚΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΗΝΟ
Φαικόο 17:3,5
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
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θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βξεχλεζεο ηελ θαξδηά κνπ ηελ επηζθέθζεθεο ζε θαηξφ λχρηαο κε δνθίκαζεο, θαη δελ
βξήθεο κέζα κνπ ηίπνηε. ηήξημε ηα βήκαηά κνπ ζηνπο δξφκνπο ζνπ, γηα λα κε ζαιεπζνχλ
ηα πφδηα κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 13:22-35
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη δηεξρφηαλ ηηο πφιεηο θαη ηηο θσκνπφιεηο δηδάζθνληαο, θαη νδνηπνξψληαο πξνο
ηελ Εεξνπζαιήκ. Καη θάπνηνο είπε ζ' απηφλ: Κχξηε, άξαγε, είλαη ιίγνη απηνί πνπ ζψδνληαη;
Καη εθείλνο ηνχο είπε: Ώγσλίδεζηε λα κπείηε κέζα απφ ηε ζηελή πχιε επεηδή, ζαο ιέσ,
πνιινί ζα δεηήζνπλ λα κπνπλ κέζα θαη δελ ζα κπνξέζνπλ. ηαλ ν νηθνδεζπφηεο ζεθσζεί
θαη θιείζεη ηε ζχξα, θαη αξρίζεηε λα ζηέθεζηε έμσ, θαη λα θξνχεηε ηε ζχξα, ιέγνληαο:
Κχξηε, Κχξηε, άλνημε ζε καο θαη εθείλνο απαληψληαο ζάο πεη: Αελ ζαο μέξσ απφ πνχ είζηε
ηφηε, ζα αξρίζεηε λα ιέηε: Φάγακε κπξνζηά ζνπ θαη ήπηακε, θαη δίδαμεο ζηηο πιαηείεο καο.
Καη ζα πεη: αο ιέσ, δελ ζαο μέξσ απφ πνχ είζηε θχγεηε απφ κέλα, φινη νη εξγάηεο ηήο
αδηθίαο. Βθεί ζα είλαη ην θιάκα θαη ην ηξίμηκν ησλ δνληηψλ, φηαλ δείηε ηνλ Ώβξαάκ, θαη ηνλ
Εζαάθ, θαη ηνλ Εαθψβ, θαη φινπο ηνχο πξνθήηεο, κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ, ηνλ εαπηφ
ζαο, φκσο, λα ζαο βγάδνπλ έμσ. Καη ζάξζνπλ απφ αλαηνιή θαη δχζε, θαη απφ βνξξά θαη
λφην, θαη ζα θαζήζνπλ κέζα ζηε βαζηιεία ηνχ Θενχ. Καη πξνζέμηε, ππάξρνπλ ηειεπηαίνη,
πνπ ζα είλαη πξψηνη, θαη ππάξρνπλ πξψηνη, πνπ ζα είλαη ηειεπηαίνη. Καηά ηελ εκέξα εθείλε
ηνλ πιεζίαζαλ κεξηθνί Φαξηζαίνη, ιέγνληάο ηνπ: ΐγεο έμσ, θαη αλαρψξεζε απφ εδψ, επεηδή
ν Δξψδεο ζέιεη λα ζε ζαλαηψζεη. Καη ηνπο είπε: Πεγαίλεηε θαη πείηε ζ' απηή ηελ αιεπνχ:
Αεο, βγάδσ δαηκφληα, θαη θάλσ ζεξαπείεο ζήκεξα θαη αχξην, θαη ηελ ηξίηε εκέξα θηάλσ ζην
ηέινο κνπ. Πιελ, εγψ πξέπεη ζήκεξα θαη αχξην, θαη ηελ επφκελε εκέξα λα πάσ επεηδή, δελ
είλαη δπλαηφλ πξνθήηεο λα απνιεζηεί έμσ απφ ηελ Εεξνπζαιήκ. Εεξνπζαιήκ, Εεξνπζαιήκ,
απηή πνπ θνλεχεη ηνχο πξνθήηεο, θαη πνπ ιηζνβνιεί εθείλνπο πνπ απνζηέιινληαη ζ' απηή,
πφζεο θνξέο ζέιεζα λα ζπλάμσ ηα παηδηά ζνπ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε θφηα καδεχεη ηα
θισζζφπνπια θάησ απφ ηηο θηεξνχγεο ηεο, θαη δελ ζειήζαηε; Αέζηε, αθήλεηαη ζε ζαο ν
νίθνο ζαο έξεκνο. αο δηαβεβαηψλσ φηη, δελ ζα κε δείηε κέρξηο φηνπ έξζεη ν θαηξφο, φηαλ ζα
πείηε: Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ.
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ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 26:2,3
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βμέηαζέ κε, Κχξηε, θαη δνθίκαζέ κε δνθίκαζε ηα λεθξά κνπ θαη ηελ θαξδηά κνπ.
Βπεηδή, ην έιεφο ζνπ είλαη κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ θαη πεξπάηεζα ζηελ αιήζεηα ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίν 23:1-39
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Σφηε, ν Εεζνχο κίιεζε πξνο ηα πιήζε θαη πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ, ιέγνληαο: Βπάλσ
ζηελ θαζέδξα ηνχ Μσπζή θάζεζαλ νη γξακκαηείο θαη νη Φαξηζαίνη φια, ινηπφλ, φζα αλ ζαο
πνπλ γηα λα ηεξείηε, λα ηα ηεξείηε θαη λα ηα θάλεηε φκσο, ζχκθσλα κε ηα έξγα ηνπο κε
θάλεηε γηα ηνλ ιφγν φηη, ιέλε θαη δελ θάλνπλ. Βπεηδή, δέλνπλ βαξηά θαη δπζβάζηαθηα
θνξηία, θαη ηα βάδνπλ επάλσ ζηνπο ψκνπο ησλ αλζξψπσλ δελ ζέινπλ, φκσο, νχηε κε ην
δάρηπιφ ηνπο λα ηα θνπλήζνπλ θαη φια ηα έξγα ηνπο ηα θάλνπλ, γηα λα βιέπνληαη απφ ηνπο
αλζξψπνπο θαη πιαηαίλνπλ ηα θπιαθηήξηά ηνπο, θαη κεγαιψλνπλ ηα θξάζπεδα απφ ηα
ηκάηηά ηνπο θαη ζηα δείπλα αγαπνχλ ηελ πξψηε ζέζε, θαη ζηηο ζπλαγσγέο ηηο
πξσηνθαζεδξίεο, ζηηο αγνξέο ηνχο ραηξεηηζκνχο, θαη λα απνθαινχληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο:
Ραββί, Ραββί. Βζείο, φκσο, κε απνθιεζείηε: Ραββί επεηδή, έλαο είλαη ν δάζθαιφο ζαο , ν
Υξηζηφο ελψ, φινη εζείο είζηε αδειθνί. Καη παηέξα ζαο κε νλνκάζεηε επάλσ ζηε γε επεηδή,
έλαο είλαη ν Παηέξαο ζαο, απηφο πνπ είλαη ηνπο νπξαλνχο. Οχηε λα απνθιεζείηε θαζεγεηέο·
επεηδή, έλαο είλαη ν θαζεγεηήο ζαο, ν Υξηζηφο. Καη ν κεγαιχηεξνο απφ ζαο, ζα είλαη
ππεξέηεο ζαο. Καη φπνηνο πςψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ζα ηαπεηλσζεί φπνηνο, φκσο, ηαπεηλψζεη
ηνλ εαπηφ ηνπ, ζα πςσζεί. Ώιιά, αιινίκνλν ζε ζαο, γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, ππνθξηηέο
γηα ηνλ ιφγν φηη, θιείλεηε ηε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ κπξνζηά απφ ηνπο αλζξψπνπο επεηδή,
εζείο δελ κπαίλεηε, αιι' νχηε ηνπο εηζεξρφκελνπο αθήλεηε λα κπνπλ. Ώιινίκνλν ζε ζαο,
γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, ππνθξηηέο· επεηδή, θαηαηξψηε ηα ζπίηηα ησλ ρεξψλ, θη απηφ κε
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ηελ πξφθαζε φηη θάλεηε κεγάιεο πξνζεπρέο γη' απηφ ζα ιάβεηε κεγαιχηεξε θαηαδίθε.
Ώιινίκνλν ζε ζαο, γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, ππνθξηηέο επεηδή, πεξηηξηγπξλάηε ηε
ζάιαζζα θαη ηελ μεξά, γηα λα θάλεηε έλαλ πξνζήιπην θαη φηαλ γίλεη, ηνλ θάλεηε γην ηήο
γέελλαο δπν θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ζαο. Ώιινίκνλν ζε ζαο, ηπθινί νδεγνί, πνπ ιέηε:
πνηνο νξθηζηεί ζηνλ λαφ, δελ είλαη ηίπνηε φπνηνο, φκσο, νξθηζηεί ζην ρξπζάθη ηνχ λανχ,
έρεη ππνρξέσζε. Μσξνί θαη ηπθινί, επεηδή, πνηνο είλαη κεγαιχηεξνο, ην ρξπζάθη ή ν λαφο,
πνπ αγηάδεη ην ρξπζάθη; Καη: πνηνο νξθηζηεί ζην ζπζηαζηήξην, δελ είλαη ηίπνηε φπνηνο,
φκσο, νξθηζηεί ζην δψξν, πνπ είλαη επάλσ ζ' απηφ, έρεη ππνρξέσζε. Μσξνί θαη ηπθινί,
επεηδή, ηη είλαη κεγαιχηεξν, ην δψξν ή ην ζπζηαζηήξην, πνπ αγηάδεη ην δψξν; Βθείλνο,
ινηπφλ, πνπ νξθίζηεθε ζην ζπζηαζηήξην νξθίδεηαη θαη ζ' απηφ θαη ζε φια πνπ είλαη επάλσ ζ'
απηφ. Καη εθείλνο πνπ νξθίζηεθε ζηνλ λαφ νξθίδεηαη ζ' απηφλ, θαη ζ' εθείλνλ πνπ θαηνηθεί
κέζα ζ' απηφλ. Καη εθείλνο πνπ νξθίζηεθε ζηνλ νπξαλφ, νξθίδεηαη ζηνλ ζξφλν ηνχ Θενχ,
θαη ζ' εθείλνλ πνπ θάζεηαη επάλσ ζ' απηφλ. Ώιινίκνλν ζε ζαο, γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη,
ππνθξηηέο επεηδή, απνδεθαηίδεηε ηνλ δπφζκν, θαη ηνλ άλεζν θαη ην θχκηλν αθήζαηε, φκσο,
ηα βαξχηεξα ηνπ λφκνπ: Σελ θξίζε θαη ην έιενο θαη ηελ πίζηε απηά έπξεπε λα θάλεηε, θαη
εθείλα λα κε ηα αθήλεηε. Σπθινί νδεγνί, πνπ ζηξαγγίδεηε ην θνπλνχπη, θαηαπίλεηε φκσο
ηελ θακήια. Ώιινίκνλν ζε ζαο, γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, ππνθξηηέο επεηδή, θαζαξίδεηε ην
απέμσ κέξνο ηνχ πνηεξηνχ θαη ηνπ πηάηνπ, απφ κέζα φκσο είλαη γεκάηα απφ αξπαγή θαη
αθξάηεηα. Φαξηζαίε ηπθιέ, θαζάξηζε πξψηα ην εζσηεξηθφ ηνχ πνηεξηνχ θαη ηνπ πηάηνπ, γηα
λα γίλεη θαη ην εμσηεξηθφ ηνπο θαζαξφ. Ώιινίκνλν ζε ζαο, γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη,
ππνθξηηέο επεηδή, κνηάδεηε κε αζβεζησκέλνπο ηάθνπο, πνπ απέμσ κελ θαίλνληαη σξαίνη,
απφ κέζα φκσο είλαη γεκάηνη απφ λεθξά θφθαια, θαη απφ θάζε αθαζαξζία. Έηζη θη εζείο:
Ώπέμσ κελ θαίλεζηε ζηνπο αλζξψπνπο δίθαηνη, απφ κέζα φκσο είζηε γεκάηνη απφ ππνθξηζία
θαη αλνκία. Ώιινίκνλν ζε ζαο, γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, ππνθξηηέο επεηδή, θηίδεηε ηνπο
ηάθνπο ησλ πξνθεηψλ, θαη ζηνιίδεηε ηα κλεκεία ησλ δηθαίσλ θαη ιέηε: Ώλ ήκαζηαλ ζηηο
εκέξεο ησλ παηέξσλ καο, δελ ζα είρακε ζπκκεηνρή καδί ηνπο ζην αίκα ησλ πξνθεηψλ.
ζηε, καξηπξείηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο φηη είζηε γηνη εθείλσλ πνπ θφλεπζαλ ηνπο πξνθήηεο.
πκπιεξψζαηε θη εζείο ην κέηξν ησλ παηέξσλ Φίδηα, γελλήκαηα απφ νρηέο, πψο ζα μεθχγεηε
απφ ηελ θαηαδίθε ηήο γέελλαο; Γη' απηφ, δέζηε, εγψ ζηέιλσ ζε ζαο πξνθήηεο θαη ζνθνχο θαη
γξακκαηείο θαη απ' απηνχο ζα ζαλαηψζεηε θαη ζα ζηαπξψζεηε, θαη απ' απηνχο ζα
καζηηγψζεηε ζηηο ζπλαγσγέο ζαο, θαη ζα θαηαδηψμεηε απφ πφιε ζε πφιε γηα λάξζεη επάλσ
ζαο θάζε δίθαην αίκα, πνπ ρχλεηαη επάλσ ζηε γε, απφ ην αίκα ηνχ δηθαίνπ Άβει, κέρξη ην
αίκα ηνχ Γαραξία, ηνπ γηνπ ηνχ ΐαξαρία, πνπ ηνλ θνλεχζαηε αλάκεζα ζηνλ λαφ θαη ζην
ζπζηαζηήξην. αο δηαβεβαηψλσ: ια απηά ζάξζνπλ επάλσ ζ' απηή ηε γελεά. Εεξνπζαιήκ,
Εεξνπζαιήκ, εζχ πνπ θνλεχεηο ηνχο πξνθήηεο, θη εζχ πνπ ιηζνβνιείο ηνχο απεζηαικέλνπο
ζε ζέλα, πφζεο θνξέο ζέιεζα λα ζπγθεληξψζσ ηα παηδηά ζνπ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε θφηα
ζπγθεληξψλεη ηα κηθξά ηεο θάησ απφ ηηο θηεξνχγεο ηεο, αιιά δελ ζειήζαηε; Αέζηε, ν νίθνο
ζαο αθήλεηαη ζε ζαο έξεκνο. Βπεηδή, ζαο ιέσ: ην εμήο, δελ ζα κε δείηε, κέρξηο φηνπ πείηε:
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ.
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Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνινζζαείο 3:5-17
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Κνινζζαείο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Νεθξψζεηε, ινηπφλ, ηα κέιε ζαο πνπ είλαη επάλσ ζηε γε: Πνξλεία, αθαζαξζία,
πάζνο, θαθή επηζπκία, θαη ηελ πιενλεμία, πνπ είλαη εηδσινιαηξεία γηα ηα νπνία έξρεηαη ε
νξγή ηνχ Θενχ επάλσ ζηνπο γηνπο ηήο απείζεηαο ζηα νπνία θη εζείο πεξπαηήζαηε θάπνηε,
φηαλ δνχζαηε αλάκεζά ηνπο. Σψξα, φκσο, απνξξίςηε θη εζείο απφ ην ζηφκα ζαο φια απηά:
Οξγή, ζπκφ, θαθία, βιαζθεκία, αηζρξνινγία. Με ιέηε ςέκαηα ν έλαο ζηνλ άιινλ, αθνχ
μεληπζήθαηε ηνλ παιηφ άλζξσπν, καδί κε ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ληπζήθαηε ηνλ θαηλνχξγην,
απηφλ πνπ αλαθαηλίδεηαη ζε επίγλσζε, ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα εθείλνπ πνπ ηνλ έθηηζε φπνπ
δελ ππάξρεη Έιιελαο θαη Ενπδαίνο, πεξηηνκή θαη αθξνβπζηία, βάξβαξνο, θχζεο, δνχινο,
ειεχζεξνο, αιιά ηα πάληα θαη κέζα ζε φια είλαη ν Υξηζηφο. Νηπζείηε, ινηπφλ, σο εθιεθηνί
ηνχ Θενχ, άγηνη θαη αγαπεκέλνη, ζπιάρλα νηθηηξκψλ, θαινζχλε, ηαπεηλνθξνζχλε,
πξαφηεηα, καθξνζπκία ππνθέξνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ, θαη ζπγρσξψληαο ν έλαο ηνλ άιινλ,
αλ θάπνηνο έρεη παξάπνλν ελάληηα ζε θάπνηνλ φπσο θαη ν Υξηζηφο ζπγρψξεζε ζε ζαο, έηζη
θη εζείο. Καη ζε φια ηνχηα, ληπζείηε ηελ αγάπε, πνπ είλαη ν ζχλδεζκνο ηεο ηειεηφηεηαο. Καη
ε εηξήλε ηνχ Θενχ αο βαζηιεχεη ζηηο θαξδηέο ζαο, ζηελ νπνία θαη πξνζθιεζήθαηε ζε έλα
ζψκα θαη γίλεζηε επγλψκνλεο. Ο ιφγνο ηνχ Υξηζηνχ αο θαηνηθεί κέζα ζαο πινχζηα, κε θάζε
ζνθία· δηδάζθνληαο θαη λνπζεηψληαο ν έλαο ηνλ άιινλ, κε ςαικνχο θαη χκλνπο θαη
πλεπκαηηθέο σδέο, ςάιινληαο κε ράξε απφ ηελ θαξδηά ζαο ζηνλ Κχξην. Καη θάζε ηη, φ,ηη αλ
θάλεηε, κε ιφγν ή κε έξγν, φια λα ηα θάλεηε ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ Εεζνχ, επραξηζηψληαο
δηακέζνπ απηνχ ηνλ Θεφ θαη Παηέξα. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο

παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ησάλλε Α’ 5:13-21
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εσάλλε ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπηά ηα έγξαςα ζε ζαο πνπ πηζηεχεηε ζην φλνκα ηνπ Τηνχ ηνχ Θενχ, γηα λα
γλσξίδεηε φηη έρεηε αηψληα δσή, θαη γηα λα πηζηεχεηε ζην φλνκα ηνπ Τηνχ ηνχ Θενχ. Κη απηή
είλαη ε παξξεζία πνπ έρνπκε πξνο απηφλ, φηη: Ώλ δεηάκε θάηη ζχκθσλα κε ην ζέιεκά ηνπ,
καο εηζαθνχεη. Καη αλ γλσξίδνπκε φηη καο εηζαθνχεη, φ,ηη αλ δεηήζνπκε, γλσξίδνπκε φηη
παίξλνπκε ηα αηηήκαηα πνπ δεηήζακε απ' απηφλ. Ώλ θάπνηνο δεη ηνλ αδειθφ ηνπ λα
ακαξηάλεη κε ακαξηία φρη ζαλάζηκε, ζα δεηήζεη θαη ν Θεφο ζα ηνπ δψζεη δσή, ζ' εθείλνπο
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πνπ ακαξηάλνπλ φρη ζαλάζηκα. Τπάξρεη κία ζαλάζηκε ακαξηία δελ ιέσ λα παξαθαιέζεη γηα
εθείλε. Κάζε αδηθία είλαη ακαξηία θαη είλαη ακαξηία φρη ζαλάζηκε. Γλσξίδνπκε φηη θαζέλαο
πνπ έρεη γελλεζεί απφ ηνλ Θεφ δελ ακαξηάλεη αιι' απηφο πνπ γελλήζεθε απφ ηνλ Θεφ
δηαθπιάηηεη ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη ν πνλεξφο δελ ηνλ αγγίδεη. Γλσξίδνπκε φηη είκαζηε απφ ηνλ
Θεφ θαη νιφθιεξνο ν θφζκνο είλαη ζηελ θπξηαξρία ηνχ πνλεξνχ. Ξέξνπκε, φκσο, φηη ν Τηφο
ηνχ Θενχ ήξζε, θαη καο έδσζε λφεζε γηα λα γλσξίδνπκε ηνλ αιεζηλφ θαη είκαζηε ζε
ελφηεηα κε ηνλ αιεζηλφ, κε ηνλ Τηφ ηνπ, ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ απηφο είλαη ν αιεζηλφο Θεφο, θαη
ε αηψληα δσή. Παηδάθηα, θπιάμηε ηνλ εαπηφ ζαο απφ ηα είδσια. Ώκήλ. Μελ αγαπάηε ηνπ

θφζκνπ,κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ
παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 27:27-37
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη φηαλ ήξζε ε 14ε λχρηα, ελψ πεξηθεξφκαζηαλ ζηελ Ώδξηαηηθή Θάιαζζα, γχξσ
ζηα κεζάλπρηα νη λαχηεο ζπκπέξαλαλ φηη πιεζηάδνπλ ζε θάπνηνλ ηφπν. Καη ξίρλνληαο ηε
βνιίδα, βξήθαλ 20 νξγηέο θαη θαζψο πξνρψξεζαλ ιίγν δηάζηεκα, ξίρλνληαο θαη πάιη ηε
βνιίδα, βξήθαλ 15 νξγηέο θαη έρνληαο ηνλ θφβν κήπσο θαη πέζνπκε έμσ ζε ηξαρείο ηφπνπο,
αθνχ απφ ηελ πξχκε έξημαλ ηέζζεξηο άγθπξεο, εχρνληαλ λα γίλεη εκέξα. Καη επεηδή νη
λαχηεο επηδεηνχζαλ λα θχγνπλ απφ ην πινίν, θαη θαηέβαζαλ ηε βάξθα ζηε ζάιαζζα, κε ηελ
πξφθαζε φηη επξφθεηην λα απιψζνπλ άγθπξεο απφ ηελ πιψξε, ν Παχινο είπε ζηνλ
εθαηφληαξρν θαη ζηνπο ζηξαηηψηεο: Ώλ απηνί δελ κείλνπλ ζην πινίν, εζείο δελ κπνξείηε λα
ζσζείηε. Σφηε, νη ζηξαηηψηεο απέθνςαλ ηα ζρνηληά ηήο βάξθαο, θαη ηελ άθεζαλ λα πέζεη
έμσ. Καη κέρξη λα μεκεξψζεη, ν Παχινο παξαθαινχζε φινπο λα πάξνπλ θάπνηα ηξνθή,
ιέγνληαο: ήκεξα γηα 14 εκέξεο πξνζδνθψληαο, παξακέλεηε λεζηηθνί, θαη δελ θάγαηε
ηίπνηε. Γη' απηφ, ζαο παξαθαιψ, πάξηε ηξνθή κηα θη απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηε ζσηεξία ζαο
επεηδή, ζε θαλέλαλ απφ ζαο δελ ζα ραζεί νχηε κηα ηξίρα απφ ην θεθάιη ηνπ. Ώθνχ δε είπε
απηά, θαη πήξε ςσκί, επραξίζηεζε ηνλ Θεφ κπξνζηά ζε φινπο, θαη θφβνληαο άξρηζε λα
ηξψεη. Παίξλνληαο δε φινη ζάξξνο, πήξαλ θη απηνί ηξνθή. Ήκαζηαλ, κάιηζηα, φιεο νη ςπρέο
κέζα ζην πινίν, 276. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
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Φαικόο 143:7,1
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κχξηε, γξήγνξα εηζάθνπζέ κε ην πλεχκα κνπ εθιείπεη κε θξχςεηο ην πξφζσπφ ζνπ
απφ κέλα. Κχξηε, εηζάθνπζε ηελ πξνζεπρή κνπ δψζε αθξφαζε ζηηο δεήζεηο κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 9:1-41
Καη ελψ αλαρσξνχζε, είδε έλαλ άλζξσπν ηπθιφλ εθ γελεηήο. Καη νη καζεηέο ηνπ
ηνλ ξψηεζαλ, ιέγνληαο: Ραββί, πνηνο ακάξηεζε, απηφο ή νη γνλείο ηνπ, ψζηε λα γελλεζεί
ηπθιφο; Ο Εεζνχο απνθξίζεθε: Οχηε απηφο ακάξηεζε νχηε νη γνλείο ηνπ αιιά, γηα λα
θαλεξσζνχλ ηα έξγα ηνχ Θενχ ζ' απηφλ. Βγψ πξέπεη λα εξγάδνκαη ηα έξγα εθείλνπ πνπ κε
απέζηεηιε, φζν είλαη εκέξα έξρεηαη λχρηα, νπφηε θαλέλαο δελ κπνξεί λα εξγάδεηαη. Βλφζσ
είκαη κέζα ζηνλ θφζκν, είκαη ην θσο ηνχ θφζκνπ. Ώθνχ είπε απηά, έθηπζε ράκσ, θαη απφ ην
θηχζηκν έθαλε πειφ, θαη άιεηςε ηνλ πειφ επάλσ ζηα κάηηα ηνχ ηπθινχ θαη ηνπ είπε:
Πήγαηλε, λίςνπ ζηε κηθξή ιίκλε ηνχ ηισάκ, (πνπ κεηαθξάδεηαη: Ώπνζηαικέλνο). Πήγε,
ινηπφλ, θαη λίθηεθε, θαη γχξηζε βιέπνληαο. Καη νη γείηνλεο, θαη φζνη ηνλ έβιεπαλ
πξσηχηεξα φηη ήηαλ ηπθιφο, έιεγαλ: Αελ είλαη απηφο πνπ θαζφηαλ θαη δεηηάλεπε; Άιινη
έιεγαλ, φηη: Ώπηφο είλαη θαη άιινη φηη: Βίλαη έλαο πνπ ηνπ κνηάδεη εθείλνο έιεγε, φηη: Βγψ
είκαη. Σνπ έιεγαλ, ινηπφλ: Πψο άλνημαλ ηα κάηηα ζνπ; Βθείλνο απνθξίζεθε θαη είπε: Έλαο
άλζξσπνο, πνπ ιέγεηαη Εεζνχο, έθαλε πειφ, θαη άιεηςε ηα κάηηα κνπ, θαη κνπ είπε: Πήγαηλε
ζηε κηθξή ιίκλε ηνχ ηισάκ, θαη λίςνπ. Καη αθνχ πήγα θαη πιχζεθα, αλέθηεζα ηελ φξαζή
κνπ. Σνπ είπαλ, ινηπφλ: Πνχ είλαη εθείλνο; Λέεη: Αελ μέξσ. Σνλ θέξλνπλ ζηνπο Φαξηζαίνπο,
απηφλ ηνλ άιινηε ηπθιφ. Καη ήηαλ ζάββαην, φηαλ ν Εεζνχο έθαλε ηνλ πειφ, θαη άλνημε ηα
κάηηα ηνπ. Σνλ ξσηνχζαλ, ινηπφλ, μαλά θαη νη Φαξηζαίνη, πψο είδε ην θσο ηνπ. Καη εθείλνο
είπε ζ' απηνχο: Έβαιε πειφ επάλσ ζηα κάηηα κνπ, θαη λίθηεθα θαη βιέπσ. Μεξηθνί απφ ηνπο
Φαξηζαίνπο, ινηπφλ, έιεγαλ: Ώπηφο ν άλζξσπνο δελ είλαη απφ ηνλ Θεφ, επεηδή δελ ηεξεί ην
ζάββαην. Άιινη έιεγαλ: Πψο κπνξεί έλαο ακαξησιφο άλζξσπνο λα θάλεη ηέηνηα ζαχκαηα;
Καη ππήξρε ζρίζκα αλακεηαμχ ηνπο. Λέλε μαλά ζηνλ ηπθιφ: Βζχ ηη ιεο γη' απηφλ, επεηδή
άλνημε ηα κάηηα ζνπ; Κη εθείλνο είπε, φηη: Βίλαη πξνθήηεο. Οη Ενπδαίνη, ινηπφλ, δελ
πίζηεςαλ γη' απηφλ φηη ήηαλ ηπθιφο θαη φηη είδε ην θσο ηνπ, κέρξηο φηνπ θψλαμαλ ηνπο
γνλείο εθείλνπ πνπ είδε ην θσο ηνπ θαη ηνπο ξψηεζαλ, ιέγνληαο: Βίλαη απηφο ν γηνο ζαο, πνπ
ιέηε φηη γελλήζεθε ηπθιφο; Πψο, ινηπφλ, ηψξα βιέπεη; Οη γνλείο ηνπ απνθξίζεθαλ ζ'
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απηνχο, θαη είπαλ: Ξέξνπκε φηη απηφο είλαη ν γηνο καο, θαη φηη γελλήζεθε ηπθιφο πψο, φκσο,
ηψξα βιέπεη δελ μέξνπκε ή, πνηνο άλνημε ηα κάηηα ηνπ, εκείο δελ μέξνπκε απηφο έρεη ειηθία,
ξσηήζηε ηνλ ίδην απηφο ζα κηιήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ώπηά είπαλ νη γνλείο ηνπ, επεηδή
θνβφληαλ ηνχο Ενπδαίνπο γηα ην φηη νη Ενπδαίνη είραλ ήδε ζπκθσλήζεη, αλ θάπνηνο ηνλ
νκνινγήζεη σο Υξηζηφ, λα γίλεη απνζπλάγσγνο. Γη' απηφ, νη γνλείο ηνπ είπαλ, φηη: Έρεη
ειηθία, ξσηήζηε ηνλ ίδην. Φψλαμαλ, ινηπφλ, γηα δεχηεξε θνξά ηνλ άλζξσπν πνπ ήηαλ
ηπθιφο, θαη ηνπ είπαλ: Αφμαζε ηνλ Θεφ εκείο μέξνπκε φηη ν άλζξσπνο απηφο είλαη
ακαξησιφο. Βθείλνο, ινηπφλ, απνθξίζεθε θαη είπε: Ώλ είλαη ακαξησιφο δελ μέξσ· έλα μέξσ,
φηη ήκνπλ ηπθιφο, θαη ηψξα βιέπσ. Σνπ είπαλ δε μαλά: Ση ζνπ έθαλε; Πψο άλνημε ηα κάηηα
ζνπ; Σνπο απνθξίζεθε: αο είπα ήδε, θαη δελ αθνχζαηε γηαηί πάιη ζέιεηε λα ην αθνχηε;
Μήπσο θη εζείο ζέιεηε λα γίλεηε καζεηέο ηνπ; Σνλ ριεχαζαλ, ινηπφλ, θαη είπαλ: Βζχ είζαη
καζεηήο εθείλνπ· εκείο, φκσο, είκαζηε καζεηέο ηνχ Μσπζή εκείο μέξνπκε φηη ν Θεφο
κίιεζε ζηνλ Μσπζή· ηνχηνλ, φκσο, δελ μέξνπκε απφ πνχ είλαη. Ο άλζξσπνο απνθξίζεθε θαη
ηνπο είπε: Καηά ηνχην, κάιηζηα, είλαη ην ζαπκαζηφ, φηη εζείο δελ μέξεηε απφ πνχ είλαη, θαη
κνπ άλνημε ηα κάηηα. Καη μέξνπκε φηη ν Θεφο ακαξησινχο δελ αθνχεη αιιά, αλ θάπνηνο
είλαη ζενζεβήο, θαη θάλεη ην ζέιεκά ηνπ, απηφλ αθνχεη. Ώπφ ηνλ αηψλα δελ έρεη αθνπζηεί,
φηη θάπνηνο έρεη αλνίμεη ηα κάηηα ελφο πνπ γελλήζεθε ηπθιφο. Ώλ απηφο δελ ήηαλ απφ ηνλ
Θεφ, δελ ζα κπνξνχζε λα θάλεη ηίπνηε. Ώπνθξίζεθαλ θαη ηνπ είπαλ: Βζχ γελλήζεθεο
νιφθιεξνο κέζα ζε ακαξηίεο, θαη εζχ δηδάζθεηο εκάο; Καη ηνλ έβγαιαλ έμσ. Ο Εεζνχο
άθνπζε φηη ηνλ έβγαιαλ έμσ, θαη φηαλ ηνλ βξήθε, ηνπ είπε: Βζχ πηζηεχεηο ζηνλ Τηφ ηνχ
Θενχ; Βθείλνο απνθξίζεθε θαη είπε: Πνηνο είλαη, Κχξηε, γηα λα πηζηέςσ ζ' απηφλ; Καη ν
Εεζνχο είπε ζ' απηφλ: Καη ηνλ είδεο, θη απηφο πνπ κηιάεη καδί ζνπ, εθείλνο είλαη. Κη εθείλνο
είπε: Κχξηε, πηζηεχσ. Καη ηνλ πξνζθχλεζε. Καη ν Εεζνχο είπε: Βγψ γηα θξίζε ήξζα ζε ηνχην
ηνλ θφζκν, γηα λα βιέπνπλ απηνί πνπ δελ βιέπνπλ, θαη γηα λα γίλνπλ ηπθινί απηνί πνπ
βιέπνπλ. Καη ηα άθνπζαλ απηά, φζνη απφ ηνπο Φαξηζαίνπο ήζαλ καδί ηνπ, θαη ηνπ είπαλ:
Μήπσο θη εκείο είκαζηε ηπθινί; Ο Εεζνχο είπε ζ' απηνχο: Ώλ ήζαζηαλ ηπθινί, δελ ζα είραηε
ακαξηία ηψξα, φκσο, ιέηε φηη: ΐιέπνπκε ε ακαξηία ζαο, ινηπφλ, κέλεη.

ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΔΚΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ
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Φαικόο 41:1
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μάξθν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Μαθάξηνο εθείλνο πνπ επηβιέπεη ζηνλ θησρφ ζε εκέξα ζιίςεο ζα ηνλ ειεπζεξψζεη ν
Κχξηνο.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 8:22-26
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη έξρεηαη ζηε ΐεζζατδάλ θαη ηνπ θέξλνπλ έλαλ ηπθιφ, θαη ηνλ παξαθαινχλ λα
ηνλ αγγίμεη. Καη πηάλνληαο ην ρέξη ηνχ ηπθινχ, ηνλ έθεξε έμσ απφ ηελ θσκφπνιε θαη αθνχ
έθηπζε ζηα κάηηα ηνπ, έβαιε επάλσ ηνπ ηα ρέξηα, θαη ηνλ ξσηνχζε αλ βιέπεη θάηη. Καη
θνηηάδνληαο πξνο ηα πάλσ, έιεγε: ΐιέπσ ηνχο αλζξψπνπο, φηη ζαλ δέληξα βιέπσ, λα
πεξπαηνχλ. Έπεηηα, έβαιε πάιη ηα ρέξηα επάλσ ζηα κάηηα ηνπ, θαη ηνλ έθαλε λα μαλαδεί θαη
ε φξαζή ηνπ απνθαηαζηάζεθε, θαη είδε θαζαξά φινπο. Καη ηνλ έζηεηιε ζην ζπίηη ηνπ,
ιέγνληαο: Οχηε κέζα ζηελ θσκφπνιε λα κπεηο νχηε λα ην πεηο απηφ ζε θάπνηνλ κέζα ζηελ
θσκφπνιε.

ΔΒΓΟΜΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
ΖΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
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ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Παξνηκίεο 10:1-16
Παξνηκίεο ηνχ νινκψληα: ζνθφο γηνο επθξαίλεη παηέξα αιιά άθξνλαο γηνο είλαη
ιχπε ηήο κεηέξαο ηνπ. Οη ζεζαπξνί ηήο αλνκίαο δελ σθεινχλ ελψ ε δηθαηνζχλε
ειεπζεξψλεη απφ ζάλαην. Ο Κχξηνο δελ ζα αθήζεη λα πεηλάζεη ε ςπρή ηνπ δηθαίνπ ελψ
αλαηξέπεη ηελ πεξηνπζία ησλ αζεβψλ. Σν νθλεξφ ρέξη θέξλεη θηψρεηα πινπηίδεη, φκσο, ην
ρέξη ηνχ επηκειή. πνηνο καδεχεη κέζα ζην θαινθαίξη, είλαη γηνο ζχλεζεο ελψ εθείλνο πνπ
θνηκάηαη ζηνλ ζεξηζκφ, είλαη γηνο ληξνπήο. Βπινγία επάλσ ζην θεθάιη ηνχ δηθαίνπ ην
ζηφκα, φκσο, ησλ αζεβψλ ζθεπάδεη αδηθία. Δ κλήκε ηνχ δηθαίνπ είλαη κε επινγία ελψ ην
φλνκα ησλ αζεβψλ ζαπίδεη. Ο ζνθφο ζηελ θαξδηά ζα δέρεηαη εληνιέο ελψ ν κσξφο ζηα ρείιε
ζα ππνζθειηζηεί. πνηνο πεξπαηάεη κε αθεξαηφηεηα, πεξπαηάεη κε ζηγνπξηά φπνηνο, φκσο,
δηαζηξέθεη ηνπο δξφκνπο ηνπ, ζα γίλεη θαλεξφο. πνηνο λεχεη κε ην κάηη, πξνμελεί νδχλε
ελψ ν κσξφο ζηα ρείιε ζα ππνζθειηζηεί. Σν ζηφκα ηνχ δηθαίνπ είλαη πεγή δσήο ην ζηφκα,
φκσο, ησλ αζεβψλ ζθεπάδεη αδηθία. Σν κίζνο δηεγείξεη έξηδεο ε αγάπε, φκσο, ζθεπάδεη φια
ηζθάικαηα. ηα ρείιε ηνχ ζπλεηνχ βξίζθεηαη ε ζνθία ελψ ε ξάβδνο είλαη γηα ηε ξάρε
εθείλνπ πνπ δελ έρεη κπαιφ. Οη ζνθνί απνηακηεχνπλ γλψζε ελψ ην ζηφκα ηνχ πξνπέηε είλαη
θνληά ζηελ απψιεηα. Σα αγαζά ηνχ πινπζίνπ είλαη ε νρπξή ηνπ πφιε ελψ θαηαζηξνθή ηψλ
πελήησλ είλαη ε θηψρεηα ηνπο. Σα έξγα ηνχ δηθαίνπ είλαη γηα δσή ην πξντφλ ηνχ αζεβή γηα
ακαξηία. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 48:17-22 , 49:1-4
Έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν Λπηξσηήο ζνπ, ν Άγηνο ηνπ Εζξαήι: Βγψ είκαη ν Κχξηνο ν Θεφο
ζνπ, πνπ ζε δηδάζθσ γηα ηελ σθέιεηά ζνπ, ζε νδεγψ δηακέζνπ ηνπ δξφκνπ απφ ηνλ νπνίν
έπξεπε λα παο. Βίζε λα άθνπγεο ηα πξνζηάγκαηά κνπ! Σφηε, ε εηξήλε ζνπ ζα ήηαλ ζαλ
πνηακφο, θαη ε δηθαηνζχλε ζνπ ζαλ θχκαηα ζάιαζζαο θαη ην ζπέξκα ζνπ ζα ήηαλ ζαλ ηελ
άκκν, θαη ηα εγγφληα ηεο θνηιηάο ζνπ ζαλ ηηο πέηξεο ηεο ην φλνκά ηνπ δελ ζα απνθνβφηαλ
νχηε ζα εμαιεηθφηαλ απφ κπξνζηά κνπ. ΐγείηε έμσ απφ ηε ΐαβπιψλα, θεχγεηε απφ ηνπο
Υαιδαίνπο, κε θσλή αιαιαγκνχ αλαγγείιαηε, δηαθεξχμηε ηνχην, θσλάμηε ην κέρξη εζράηνπ
ηεο γεο, λα πείηε: Ο Κχξηνο ιχηξσζε ηνλ δνχιν ηνπ ηνλ Εαθψβ. Καη δελ δίςαζαλ, φηαλ ηνπο
νδεγνχζε δηακέζνπ ηεο εξήκνπ έθαλε γη' απηνχο λα ξεχζνπλ λεξά απφ ηελ πέηξα θαη έζρηζε
ηελ πέηξα, θαη ηα λεξά έξξεπζαλ. Βηξήλε δελ ππάξρεη ζηνπο αζεβείο, ιέεη ν Κχξηνο.
Ώθνχζηε κε, ηα λεζηά θαη πξνζέμηε, νη καθξηλνί ιανί. Ο Κχξηνο κε θάιεζε απφ ηελ θνηιηά
ηήο κεηέξαο κνπ απφ ηα ζπιάρλα ηεο κεηέξαο κνπ αλέθεξε ην φλνκά κνπ. Καη έθαλε ην
ζηφκα κνπ ζαλ νμεία κάραηξα κε έθξπςε θάησ απφ ηε ζθηά ηνχ ρεξηνχ ηνπ, θαη κε έθαλε
ζαλ εθιεθηφ βέινο, θαη κε έθξπςε ζηε θαξέηξα ηνπθαη κνπ είπε: Βζχ είζαη ν δνχινο κνπ,
Εζξαήι, ζηνλ νπνίν ζα δνμαζηψ. Καη εγψ είπα: Κνπίαζα κάηαηα γηα ην ηίπνηε θαη κάηαηα
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αλάισζα ηε δχλακή κνπ ε θξίζε κνπ, φκσο, είλαη καδί κε ηνλ Κχξην, θαη ην έξγν κνπ καδί
κε ηνλ Θεφ κνπ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ: 38:1-36
Σφηε, ν Κχξηνο απάληεζε ζηνλ Εψβ, απφ ηνλ αλεκνζηξφβηιν, θαη είπε: Πνηνο είλαη
απηφο πνπ ζθνηίδεη ηε βνπιή κνπ κε αζχλεηα ιφγηα; Γψζε, ηψξα, ηελ νζθχ ζνπ σο άλδξαο
επεηδή, ζα ζε ξσηήζσ, θαη θαλέξσζέ κνπ: Πνχ ήζνπλ φηαλ ζεκειίσλα ηε γε; Πεο, αλ έρεηο
ζχλεζε. Πνηνο έβαιε ηα κέηξα ηεο, αλ μέξεηο; Ή, πνηνο άπισζε ηε ζηάζκε επάλσ ζ' απηή;
Βπάλσ ζε ηη είλαη ζηεξηγκέλα ηα ζεκέιηά ηεο; Ή, πνηνο έβαιε ηελ αθξνγσληαία πέηξα
ηεο,φηαλ ηα άζηξα ηήο απγήο έςαιιαλ καδί, θαη φινη νη γηνη ηνχ Θενχ αιάιαδαλ; Ή, πνηνο
ζπλέθιεηζε ηε ζάιαζζα κε πφξηεο, φηαλ, θαζψο νξκνχζε πξνο ηα έμσ, βγήθε απφ κήηξα;
ηαλ ηελ πεξηηχιημα κε ζχλλεθν, θαη ηε ζπαξγάλσζα κε νκίριε,θαη ηελ πεξηφξηζα κε έλα
πξφζηαγκά κνπ, θαη έβαια κνρινχο θαη πχιεο,θαη είπα: Μέρξηο εδψ ζα έξρεζαη, θαη δελ ζα
ππεξβείο θη εδψ ζα ζπληξίβεηαη ε ππεξεθάλεηα ησλ θπκάησλ ζνπ; Μήπσο εζχ πξφζηαμεο
θαηά ζηηο εκέξεο ζνπ ην πξσί; Έδεημεο ζηελ απγή ηνλ ηφπν ηεο,γηα λα πηάζεη ηηο εζραηηέο
ηήο γεο, ψζηε νη θαθνχξγνη λα εθηηλαρηνχλ απ' απηή; Ώπηή κεηακνξθψλεηαη ζαλ πειφο πνπ
ζθξαγίδεηαη, θαη ηα πάληα παξνπζηάδνληαη ζαλ ζηνιή. Καη ην θσο ησλ αζεβψλ αθαηξείηαη
απ' απηνχο, θαη ζπληξίβεηαη ν βξαρίνλαο ησλ ππεξήθαλσλ. Μπήθεο κέρξη ηηο πεγέο ηήο
ζάιαζζαο; Ή, πεξπάηεζεο γηα εμηρλίαζε ηεο αβχζζνπ; νπ αλνίρηεθαλ νη πχιεο ηνχ
ζαλάηνπ; Ή, είδεο ηηο πφξηεο ηεο ζθηάο ηνχ ζαλάηνπ; Γλψξηζεο ην πιάηνο ηήο γεο; Ώλάγγεηιέ
ην, αλ φια απηά ηα θαηάιαβεο. Πνχ είλαη ν δξφκνο ηήο θαηνηθίαο ηνχ θσηφο; Καη ηνπ
ζθνηαδηνχ, πνχ είλαη ν ηφπνο ηνπ,γηα λα ην πηάζεηο ζην φξηφ ηνπ, θαη λα γλσξίζεηο ηα
κνλνπάηηα ηνχ ζπηηηνχ ηνπ; Σν γλσξίδεηο, επεηδή ηφηε γελλήζεθεο; Ή, επεηδή είλαη κεγάινο
ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ ζνπ; Μπήθεο ζηνπο ζεζαπξνχο ηνχ ρηνληνχ; Ή, είδεο ηνπο ζεζαπξνχο
απφ ην ραιάδη,ηνπο νπνίνπο θπιάηησ γηα ηνλ θαηξφ ηήο ζιίςεο, γηα ηελ εκέξα ηήο κάρεο θαη
ηνπ πνιέκνπ; Μέζα απφ πνηνλ δξφκν δηαδίδεηαη ην θσο, ή, πψο δηαρέεηαη ν αλαηνιηθφο
άλεκνο επάλσ ζηε γε; Πνηνο άλνημε ξπάθηα γηα ηηο ξαγδαίεο βξνρέο ή δξφκν γηα ηελ
αζηξαπή ηήο βξνληήο,γηα λα θέξεη βξνρή επάλσ ζε αθαηνίθεηε γε, ζε έξεκν, φπνπ δελ
ππάξρεη άλζξσπνο,γηα λα ρνξηάζεη ηελ άβαηε θαη αθαηνίθεηε γε, θαη λα αλαβιαζηήζεη ηνλ
βιαζηφ ηήο ριφεο; Έρεη παηέξα ε βξνρή; Ή, πνηνο γέλλεζε ηηο ζηαγφλεο ηήο δξφζνπ; Ώπφ
πνηα κήηξα βγαίλεη ν πάγνο; Καη πνηνο γέλλεζε ηελ πάρλε ηνχ νπξαλνχ; Σα λεξά
ζθιεξαίλνπλ ζαλ πέηξα, θαη ε επηθάλεηα ηεο αβχζζνπ πήδεη. Μπνξείο λα δεζκεχζεηο ηνχο
δεζκνχο ηεο Πιεηάδαο ή λα ιχζεηο ηα ζρνηληά ηνχ Χξίσλα; Μπνξείο λα βγάιεηο ηνχο
αζηεξηζκνχο ζηνλ θαηξφ ηνπο; Ή, κπνξείο λα νδεγήζεηο ηε Μεγάιε Άξθην καδί κε ηνπο
γηνπο ηεο; Γλσξίδεηο ηνπο λφκνπο ηνχ νπξαλνχ; Μπνξείο λα θαζνξίζεηο ηνλ ξφιν ηνπ επάλσ
ζηε γε; Μπνξείο λα πςψζεηο ηε θσλή ζνπ ζηα ζχλλεθα, γηα λα ζε ζθεπάζεη κε αθζνλία
λεξψλ; Μπνξείο λα ζηείιεηο αζηξαπέο, ψζηε λα βγνπλ, θαη λα ζνπ πνπλ: Νάκαζηε, εκείο;
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Πνηνο έβαιε ζνθία κέζα ζηνλ άλζξσπν; Ή, πνηνο έδσζε ζχλεζε ζηελ θαξδηά ηνπ; Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 32:10,11
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ
πξνθήηε θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Οη κάζηηγεο ηνπ αζεβή είλαη πνιιέο εθείλνλ, φκσο, πνπ ειπίδεη ζηνλ Κχξην,
έιενο ζα ηνλ πεξηθπθιψλεη. Βπθξαίλεζηε ζηνλ Κχξην, δίθαηνη, θαη αγάιιεζηε θαη αιαιάμηε
φινη εζείο νη επζείο ζηελ θαξδηά.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 16:19-31
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηφο, Θεφο θαη
σηήξα καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Τπήξρε δε θάπνηνο άλζξσπνο πινχζηνο, θαη ληπλφηαλ κε πνξθχξα, θαη ζηνιή απφ
βχζζν, επθξαηλφκελνο θαζεκεξηλά κε κεγαινπξέπεηα. Τπήξρε δε θαη έλαο θησρφο, κε ην
φλνκα Λάδαξνο, γεκάηνο πιεγέο, ηνλ έβαδαλ έβαδαλ θνληά ζηελ πχιε ηνπ,θαη επηζπκνχζε
λα ρνξηάζεη απφ ηα ςίρνπια, πνπ έπεθηαλ απφ ην ηξαπέδη ηνχ πινπζίνπ αιιά, θαη ηα
ζθπιηά, θαζψο έξρνληαλ, έγιεηθαλ ηηο πιεγέο ηνπ. Πέζαλε, φκσο, ν θησρφο θαη θέξζεθε απφ
ηνπο αγγέινπο ζηνλ θφιπν ηνχ Ώβξαάκ. Πέζαλε δε θαη ν πινχζηνο θαη ζάθηεθε. Καη κέζα
ζηνλ άδε, θαζψο χςσζε ηα κάηηα ηνπ, ελψ βξηζθφηαλ κέζα ζε βάζαλα, βιέπεη απφ καθξηά
ηνλ Ώβξαάκ, θαη ηνλ Λάδαξν ζηελ αγθαιηά ηνπ θη απηφο, αθνχ θψλαμε, είπε: Παηέξα
Ώβξαάκ, ειέεζέ κε, θαη ζηείιε ηνλ Λάδαξν, γηα λα βνπηήμεη ηελ άθξε ηνχ δαρηχινπ ηνπ ζην
λεξφ, θαη λα δξνζίζεη ηε γιψζζα κνπ επεηδή, βαζαλίδνκαη κέζα ζε ηνχηε ηε θιφγα. Καη ν
Ώβξαάκ είπε: Παηδί κνπ, ζπκήζνπ φηη απφιαπζεο ηα αγαζά ζνπ ζηε δσή ζνπ θαη ν Λάδαξνο
παξφκνηα ηα θαθά ηψξα, απηφο κελ παξεγνξείηαη, εζχ φκσο βαζαλίδεζαη. Καη εθηφο φισλ
ηνχησλ, αλάκεζα ζε καο θαη ζε ζαο είλαη έλα κεγάιν ράζκα ζηεξηγκέλν, ψζηε απηνί πνπ
ζέινπλ λα δηαβνχλ απφ εδψ πξνο εζάο, λα κε κπνξνχλ, νχηε θαη νη απφ εθεί λα δηαπεξάζνπλ
πξνο εκάο. Καη είπε: ε παξαθαιψ, ινηπφλ, παηέξα, ζηείι' ηνλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηέξα
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κνπ επεηδή, έρσ πέληε αδειθνχο γηα λα δψζεη καξηπξία ζ' απηνχο, ψζηε λα κε έξζνπλ θη
απηνί ζε ηνχην ηνλ ηφπν ηνχ βαζαληζκνχ. Λέεη ζ' απηφλ ν Ώβξαάκ: Έρνπλ ηνλ Μσπζή θαη
ηνπο πξνθήηεο αο αθνχζνπλ απηνχο. Καη εθείλνο είπε: ρη, παηέξα Ώβξαάκ αιιά, αλ
θάπνηνο απφ ηνπο λεθξνχο πάεη ζ' απηνχο, ζα κεηαλνήζνπλ. Βίπε δε ζ' απηφλ: Ώλ δελ αθνχλ
ηνλ Μσπζή θαη ηνπο πξνθήηεο, νχηε αλ θάπνηνο αλαζηεζεί απφ ηνπο λεθξνχο ζα πεηζηνχλ.

Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 14:10-23 , 15:1-2
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Βζχ, φκσο, γηαηί θξίλεηο ηνλ αδειθφ ζνπ; Ή, θη εζχ, γηαηί εμνπζελψλεηο ηνλ αδειθφ
ζνπ; Βπεηδή, φινη εκείο ζα παξαζηαζνχκε ζην βήκα ηνχ Υξηζηνχ. Καζφηη, είλαη γξακκέλν:
«Γσ εγψ» ιέεη ν Κχξηνο «φηη ζε κέλα ζα θάκςεη θάζε γφλαην, θαη θάζε γιψζζα ζα
δνμνινγήζεη ηνλ Θεφ». Άξα, ινηπφλ, θάζε έλαο απφ καο ζα δψζεη ιφγν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ
ζηνλ Θεφ. Λνηπφλ, αο κε θξίλνπκε πιένλ ν έλαο ηνλ άιινλ αιιά, θξίλεηε κάιινλ ηνχην, ην
λα κε βάδεηε πξφζθνκκα ζηνλ αδειθφ ή ζθάλδαιν. Ξέξσ θαη είκαη πεπεηζκέλνο ζηνλ Κχξην
Εεζνχ, φηη ηίπνηε δελ ππάξρεη αθάζαξην απφ κφλν ηνπ, παξά ζ' εθείλνλ πνπ ζηνράδεηαη θάηη
φηη είλαη αθάζαξην, ζ' εθείλνλ είλαη αθάζαξην. Ώλ, φκσο, ν αδειθφο ζνπ ιππάηαη εμαηηίαο
θάπνηνπ θαγεηνχ, δελ πεξπαηάο πιένλ κε αγάπε. Με θέξλεηο κε ην θαγεηφ ζνπ ζε απψιεηα
εθείλνλ, ράξε ηνχ νπνίνπ πέζαλε ν Υξηζηφο. Σν αγαζφ ζαο, ινηπφλ, αο κε δπζθεκείηαη.
Αεδνκέλνπ φηη, ε βαζηιεία ηνχ Θενχ δελ είλαη θαγεηφ θαη πηνηφ, αιιά δηθαηνζχλε θαη
εηξήλε θαη ραξά ελ Πλεχκαηη Ώγίσ επεηδή, εθείλνο πνπ, σο δνχινο, ππεξεηεί ζ' απηά ηνλ
Υξηζηφ, επαξεζηεί ηνλ Θεφ, θαη επδνθηκεί αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. Βπνκέλσο, ινηπφλ, αο
δεηάκε εθείλα πνπ είλαη γηα ηελ εηξήλε, θαη εθείλα πνπ είλαη γηα ηελ νηθνδνκή ηνχ ελφο γηα
ηνλ άιινλ. Με θαηαζηξέθεηο ην έξγν ηνχ Θενχ εμαηηίαο θάπνηνπ θαγεηνχ. ια κελ είλαη
θαζαξά φκσο, είλαη θαθφ ζηνλ άλζξσπν πνπ ηξψεη κε ζθάλδαιν. Βίλαη θαιφ ην λα κε θαο
θξέαο νχηε λα πηεηο θξαζί νχηε λα πξάμεηο θάηη ζην νπνίν ζθνληάθηεη ν αδειθφο ζνπ ή
ζθαλδαιίδεηαη ή αζζελεί. Βζχ έρεηο πίζηε έρε ηελ κέζα ζνπ, κπξνζηά ζηνλ Θεφ καθάξηνο
είλαη εθείλνο πνπ δελ θαηαθξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζ' εθείλν πνπ απνδέρεηαη. πνηνο, φκσο,
ακθηβάιιεη, αλ θάεη, θαηαθξίλεηαη επεηδή, δελ ηξψεη απφ πίζηε θαη θάζε ηη πνπ δελ γίλεηαη
απφ πίζηε, είλαη ακαξηία. Οθείινπκε, κάιηζηα, εκείο νη δπλαηνί λα βαζηάδνπκε ηα
αζζελήκαηα ησλ αδπλάησλ, θαη λα κε αξέζνπκε ζηνλ εαπηφ καο αιιά, θάζε έλαο απφ καο αο
αξέζεη ζηνλ πιεζίνλ γηα ην θαιφ πξνο νηθνδνκή. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε

εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
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Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 2:5-13
Δ επηζηνιή ηνπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώθνχζηε, αγαπεηνί κνπ αδειθνί: Ο Θεφο δελ δηάιεμε ηνπο θησρνχο ηνχηνπ ηνχ
θφζκνπ, πινχζηνπο ζε πίζηε, θαη θιεξνλφκνπο ηήο βαζηιείαο, πνπ ηελ ππνζρέζεθε ζ'
εθείλνπο πνπ ηνλ αγαπνχλ; Βζείο, φκσο, αηηκάζαηε ηνλ θησρφ. Αελ ζαο θαηαδπλαζηεχνπλ νη
πινχζηνη, θη απηνί ζάο ζέξλνπλ ζε δηθαζηήξηα; Ώπηνί δελ βιαζθεκνχλ ην θαιφ φλνκα κε ην
νπνίν νλνκάδεζηε; Ώλ κελ εθηειείηε ηνλ βαζηιηθφ λφκν, ζχκθσλα κε ηε γξαθή: «Θα αγαπάο
ηνλ πιεζίνλ ζνπ ζαλ ηνλ εαπηφ ζνπ», θάλεηε θαιά αλ, φκσο, πξνζσπνιεπηείηε, θάλεηε
ακαξηία θαη ειέγρεζηε απφ ηνλ λφκν σο παξαβάηεο. Βπεηδή, φπνηνο θπιάμεη νιφθιεξν ηνλ
λφκν, θηαίμεη φκσο ζε έλα, έγηλε έλνρνο ζε φια. Γηα ηνλ ιφγν φηη, απηφο πνπ είπε: «Με
κνηρεχζεηο», είπε θαη: «Με θνλεχζεηο». Ώιιά, αλ δελ κνηρεχζεηο, φκσο θνλεχζεηο, έγηλεο
παξαβάηεο ηνχ λφκνπ. Έηζη λα κηιάηε, θαη έηζη λα θάλεηε, σο κέιινληεο λα θξηζείηε
δηακέζνπ ηνχ λφκνπ ηήο ειεπζεξίαο επεηδή, ε θξίζε ζα είλαη αλειέεηε ζ' εθείλνλ πνπ δελ
έθαλε έιενο θαη ην έιενο θαπράηαη ελάληηα ζηελ θξίζε. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν , κήηε

φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ
φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 9:22-31
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέιθηα κνπ ακήλ.
Καη ν αχινο ελδπλακσλφηαλ πεξηζζφηεξν, θαη έθεξλε ζε ζχγρπζε ηνπο
Ενπδαίνπο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηε Αακαζθφ, απνδεηθλχνληαο φηη απηφο είλαη ν Υξηζηφο. Καη
αθνχ πέξαζαλ αξθεηέο εκέξεο, νη Ενπδαίνη έθαλαλ ζπκβνχιην γηα λα ηνλ ζαλαηψζνπλ.
Ώιιά, ε επηβνπιή ηνπο γλσζηνπνηήζεθε ζηνλ αχιν θαη παξαθχιαγαλ ηηο πχιεο εκέξα θαη
λχρηα, γηα λα ηνλ ζαλαηψζνπλ. Καη νη καζεηέο, αθνχ ηνλ πήξαλ κέζα ζηε λχρηα, ηνλ
θαηέβαζαλ δηακέζνπ ηνχ ηείρνπο κέζα ζε έλα κεγάιν θνθίλη, πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ. Καη ν
αχινο φηαλ ήξζε ζηελ Εεξνπζαιήκ πξνζπαζνχζε λα πξνζθνιιεζεί ζηνπο καζεηέο φκσο,
φινη ηνλ θνβφληαλ, κε πηζηεχνληαο φηη είλαη καζεηήο. Ο ΐαξλάβαο, φκσο, αθνχ ηνλ πήξε,
ηνλ έθεξε ζηνπο απνζηφινπο, θαη ηνπο δηεγήζεθε πψο είδε ηνλ Κχξην ζηνλ δξφκν, θαη φηη
ηνπ κίιεζε, θαη πψο ζηε Αακαζθφ θήξπμε κε παξξεζία ζην φλνκα ηνπ Εεζνχ. Καη ήηαλ καδί
ηνπο ζηελ Εεξνπζαιήκ, κπαίλνληαο θαη βγαίλνληαο, θεξχηηνληαο δε κε παξξεζία ζην φλνκα
ηνπ Κπξίνπ Εεζνχ. Καη κηινχζε θαη θηινληθνχζε καδί κε ηνπο Βιιεληζηέο θη εθείλνη
θαηαγίλνληαλ ζην πψο λα ηνλ ζαλαηψζνπλ. Καη φηαλ νη αδειθνί ην έκαζαλ, ηνλ θαηέβαζαλ
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ζηελ Καηζάξεηα, θαη ηνλ έζηεηιαλ ζηελ Σαξζφ. Οη κελ εθθιεζίεο, ινηπφλ, ζε νιφθιεξε ηελ
Ενπδαία θαη ηε Γαιηιαία θαη ηε ακάξεηα είραλ εηξήλε, νηθνδνκνχκελεο θαη πεξπαηψληαο
κέζα ζηνλ θφβν ηνχ Κπξίνπ, θαη πιεζχλνληαλ κε ηελ παξεγνξία ηνχ Ώγίνπ Πλεχκαηνο. Ο

ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηε θαη απμάλεηε δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηε
ζηεσ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 86:12,13
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ λα είλαη καδί καο ακήλ.
Θα ζε αηλψ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, κε φιε ηελ θαξδηά κνπ, θαη ζα δνμάδσ ην φλνκά ζνπ
ζηνλ αηψλα επεηδή, ην έιεφο ζνπ επάλσ κνπ είλαη κεγάιν θαη ειεπζέξσζεο ηελ ςπρή κνπ
απφ θαηψηαηνλ άδε.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 5:31-47
Ώλ εγψ δίλσ καξηπξία γηα ηνλ εαπηφ κνπ, ε καξηπξία κνπ δελ είλαη αιεζηλή. Άιινο
είλαη εθείλνο πνπ δίλεη καξηπξία γηα κέλα· θαη μέξσ φηη είλαη αιεζηλή ε καξηπξία πνπ δίλεη
γηα κέλα. Βζείο ζηείιαηε αλζξψπνπο ζηνλ Εσάλλε θαη έδσζε καξηπξία γηα ηελ αιήζεηα.
Βγψ, φκσο, απφ άλζξσπν δελ παίξλσ ηε καξηπξία αιιά, ηα ιέσ απηά, γηα λα ζσζείηε εζείο.
Βθείλνο ήηαλ ην ιπρλάξη, πνπ θαηγφηαλ θαη έθεγγε θη εζείο ζειήζαηε λα αγαιιηαζηείηε
πξνζσξηλά ζην θσο ηνπ. Βγψ, φκσο, έρσ ηε καξηπξία κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηνχ Εσάλλε
επεηδή, ηα έξγα πνπ κνπ έδσζε ν Παηέξαο γηα λα ηα ηειεηψζσ, απηά ηα έξγα πνπ εγψ θάλσ,
δίλνπλ καξηπξία γηα κέλα, φηη ν Παηέξαο κε απέζηεηιε. Καη ν Παηέξαο πνπ κε απέζηεηιε,
απηφο έδσζε καξηπξία γηα κέλα. Οχηε θσλή ηνπ αθνχζαηε πνηέ νχηε φςε ηνπ είδαηε. Καη
δελ έρεηε ηνλ ιφγν ηνπ λα κέλεη κέζα ζαο επεηδή, εζείο δελ πηζηεχεηε ζε ηνχηνλ, πνπ ηνλ
απέζηεηιε εθείλνο. Βξεπλάηε ηηο γξαθέο, επεηδή εζείο λνκίδεηε φηη κέζα ζ' απηέο έρεηε
αηψληα δσή θαη εθείλεο είλαη πνπ δίλνπλ καξηπξία γηα κέλα. κσο, δελ ζέιεηε λα έξζεηε ζε
κέλα, γηα λα έρεηε δσή. Αφμα απφ αλζξψπνπο δελ παίξλσ αιιά, ζαο γλψξηζα, φηη δελ έρεηε
κέζα ζαο ηελ αγάπε ηνχ Θενχ. Βγψ ήξζα ζην φλνκα ηνπ Παηέξα κνπ, θαη δελ κε δέρεζηε αλ
έξζεη άιινο ζην δηθφ ηνπ φλνκα, εθείλνλ ζα ηνλ δερζείηε. Πψο κπνξείηε εζείο λα πηζηέςεηε,
νη νπνίνη παίξλεηε δφμα ν έλαο απφ ηνλ άιινλ, θαη δελ δεηάηε ηε δφμα, εθείλε απφ ηνλ κφλν
Θεφ; Με λνκίδεηε φηη εγψ ζα ζαο θαηεγνξήζσ απέλαληη ζηνλ Παηέξα ππάξρεη ν θαηήγνξφο
ζαο, ν Μσπζήο, ζηνλ νπνίν εζείο ειπίζαηε. Βπεηδή, αλ πηζηεχαηε ζηνλ Μσπζή, ζα
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πηζηεχαηε ζε κέλα δεδνκέλνπ φηη, γηα κέλα εθείλνο έγξαςε. Ώιιά, αλ ζε φζα εθείλνο έγξαςε
δελ πηζηεχεηε, πψο ζα πηζηέςεηε ζηα δηθά κνπ ιφγηα;

ΖΜΔΡΑ ΣΡΗΣΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΖ ΔΒΓΟΜΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Παξνηκίεο 10:17-32
πνηνο θπιάηηεη ηελ παηδεία, βξίζθεηαη ζε δξφκν δσήο ελψ εθείλνο πνπ
εγθαηαιείπεη ηνλ έιεγρν, απνπιαληέηαη. πνηνο ζθεπάδεη κίζνο θάησ απφ ρείιε αλαιεζή,
θαη φπνηνο πξνθέξεη ζπθνθαληία, είλαη άθξνλαο. Μέζα ζηελ πνιπινγία δελ ιείπεη ε
ακαξηία φπνηνο, φκσο, θξαηάεη ηα ρείιε ηνπ, είλαη ζπλεηφο. Δ γιψζζα ηνχ δηθαίνπ, είλαη
εθιεθηφ αζήκη ε θαξδηά ησλ αζεβψλ έλα κεδακηλφ πξάγκα.Σα ρείιε ηνχ δηθαίνπ βφζθνπλ
πνιινχο ελψ νη άθξνλεο πεζαίλνπλ εμαηηίαο έιιεηςεο κπαινχ.Δ επινγία ηνχ Κπξίνπ
πινπηίδεη, θαη ιχπε δελ ζα πξνζηεζεί ζ' απηή. αλ γέιην είλαη ζηνλ άθξνλα λα πξάηηεη θαθφ
ελψ ε ζνθία είλαη άλδξα ζπλεηνχ. Ο θφβνο ηνχ αζεβή ζάξζεη επάλσ ηνπ ελψ ε επηζπκία ησλ
δηθαίσλ ζα εθπιεξσζεί. πσο παξέξρεηαη ν αλεκνζηξφβηινο, έηζη θαη ν αζεβήο δελ ππάξρεη
ελψ ν δίθαηνο ζα είλαη ζεκειησκέλνο ζηνλ αηψλα. πσο ην μίδη ζηα δφληηα, θαη ν θαπλφο ζηα
κάηηα, έηζη είλαη ν νθλεξφο ζ' απηνχο πνπ ηνλ ζηέιλνπλ. Ο θφβνο ηνχ Κπξίνπ πξνζζέηεη
εκέξεο ελψ ηα ρξφληα ησλ αζεβψλ ζα ειαηησζνχλ. Δ πξνζδνθία ησλ δηθαίσλ ζα είλαη
επθξνζχλε ε ειπίδα, φκσο, ησλ αζεβψλ ζα ραζεί. Ο δξφκνο ηνχ Κπξίνπ είλαη νρχξσκα ζηνλ
άκεκπην, αιιά φιεζξνο ζηνπο εξγάηεο ηήο αλνκίαο. Ο δίθαηνο δελ ζα ζαιεπηεί ζηνλ αηψλα
ελψ νη αζεβείο δελ ζα θαηνηθήζνπλ ηε γε. Σν ζηφκα ηνχ δηθαίνπ αλαδίλεη ζνθία ελψ ε
αλαιεζήο γιψζζα ζα εθθνπεί. Σα ρείιε ηνχ δηθαίνπ γλσξίδνπλ ην επράξηζην ελψ ην ζηφκα
ησλ αζεβψλ ηα δηεζηξακκέλα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 49:6-10
Καη είπε: Βίλαη κηθξφ πξάγκα λα είζαη δνχινο κνπ γηα λα αλνξζψζεηο ηηο θπιέο ηνχ
Εαθψβ, θαη λα επαλαθέξεηο ην ππφινηπν ηνπ Εζξαήι επηπιένλ, ζα ζε δψζσ θσο ζηα έζλε,
γηα λα είζαη ε ζσηεξία κνπ κέρξηο εζράηνπ ηήο γεο. Έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν Λπηξσηήο ηνχ
Εζξαήι, ν Άγηφο ηνπ, πξνο εθείλνλ ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο θαηαθξνλεί, πξνο εθείλνλ πνπ ην
έζλνο αεδηάδεη, πξνο ηνλ δνχιν ησλ εμνπζηαζηψλ: ΐαζηιηάδεο ζα ζε δνπλ θαη ζα ζεθσζνχλ,
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εγεκφλεο θαη ζα ζε πξνζθπλήζνπλ, έλεθα ηνπ Κπξίνπ, πνπ είλαη πηζηφο, ηνπ Ώγίνπ ηνχ
Εζξαήι, πνπ ζε έθιεμε. Έηζη ιέεη ν Κχξηνο: ε θαηξφ δεθηφ ζε εηζάθνπζα, θαη ζε εκέξα
ζσηεξίαο ζε βνήζεζα θαη ζα ζε δηαθπιάμσ, θαη ζα ζε δψζσ γηα δηαζήθε ησλ ιαψλ, γηα λα
αλνξζψζεηο ηε γε, λα θιεξνδνηήζεηο εξεκσκέλεο θιεξνλνκηέο ιέγνληαο ζηνπο δεζκίνπο:
ΐγείηε έμσ ζ' απηνχο πνπ είλαη ζην ζθνηάδη: Φαλεξσζείηε. Θα βνζθεζνχλ θνληά ζηνπο
δξφκνπο, θαη νη βνζθέο ηνπο ζα είλαη ζε φινπο ηνχο ςεινχο ηφπνπο. Αελ ζα πεηλάζνπλ νχηε
ζα δηςάζνπλ δελ ζα ηνπο πξνζβάιεη νχηε ν θαχζσλαο νχηε ν ήιηνο επεηδή, απηφο πνπ ηνπο
ειεεί, ζα ηνπο νδεγήζεη, θαη ζα ηνπο θέξεη δηακέζνπ πεγψλ κε λεξά. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
Ηώβ 38:37-41 , 39:1-30
Πνηνο, κε ζνθία, κπνξεί λα απαξηζκήζεη ηα ζχλλεθα; Ή, πνηνο κπνξεί λα αδεηάδεη
ηα δνρεία ηνχ νπξαλνχ,γηα λα ρσλεπηεί ην ρψκα ζε ζχκπεμε, θαη λα ζπγθνιιηνχληαη νη
βψινη ηνπ; Θα θπλεγήζεηο ζήξακα γηα ην ιηνληάξη; Ή, ζα ρνξηάζεηο ηελ φξεμε ησλ κηθξψλ
ιηνληαξηψλ,φηαλ είλαη μαπισκέλα ζηα ζπήιαηα, θαη θάζνληαη ζηνπο θξπςψλεο γηα λα
ελεδξεχνπλ; Πνηνο εηνηκάδεη ζην θνξάθη ηελ ηξνθή ηνπ, φηαλ ηα λενγέλλεηά ηνπ θξάδνπλ
ζηνλ Θεφ, θαζψο πεξηπιαληνχληαη απφ έιιεηςε ηξνθήο; Γλσξίδεηο ηνλ θαηξφ ηνχ ηνθεηνχ
ησλ άγξησλ θαηζηθηψλ ηνχ βξάρνπ; Μπνξείο λα ζεκεηψζεηο πφηε γελλνχλ ηα ειάθηα;
Μπνξείο λα αξηζκήζεηο ηνχο κήλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ; Ή, γλσξίδεηο ηνλ θαηξφ ηνχ ηνθεηνχ
ηνπο; Ώπηέο ζπγθχπηνπλ, γελλνχλ ηα παηδηά ηνπο, ειεπζεξψλνληαη απφ ηηο νδχλεο ηνπο. Σα
παηδηά ηνπο ελδπλακψλνληαη, απμάλνπλ ζηελ πεδηάδα βγαίλνπλ, θαη δελ γπξίδνπλ πιένλ ζ'
απηέο. Πνηνο άθεζε ειεχζεξν ηνλ άγξην γάηδαξν; Ή, πνηνο έιπζε ηα δεζκά ηνπ; Γηα ηνλ
νπνίν ζπίηη ηνπ έθαλα ηελ έξεκν, θαη θαηνίθεζή ηνπ ηελ αικπξή γε;Καηαγειάεη ηνλ ζφξπβν
ηεο πφιεο δελ αθνχεη ηελ θξαπγή ηνχ εξγνδηψθηε δηεξεπλά ηα βνπλά γηα βνζθή ηνπ, θαη
πεγαίλεη πίζσ απφ θάζε είδνο ριφεο.Θα επραξηζηεζεί ην κνλνθέξαην δψν λα ζε δνπιεχεη ή
ζα δηαλπθηεξεχζεη ζηε θάηλε ζνπ;Μπνξείο λα δέζεηο ην κνλνθέξαην δψν κε ην δέζηκφ ηνπ
γηα αξνηξίαζε; Ή, ζα βσινθνπάεη πίζσ ζνπ ηηο πεδηάδεο; Θα βάιεηο ζ' απηφλ ην ζάξξνο
ζνπ, επεηδή ε δχλακή ηνπ είλαη κεγάιε; Ή, ζα αθήζεηο ζ' απηφλ ηελ εξγαζία ζνπ; Θα ηνλ
εκπηζηεπζείο λα ζνπ θέξεη ηνλ ζπφξν ζνπ, θαη λα ηνλ καδέςεη ζην αιψλη ζνπ; Έδσζεο εζχ
ηα σξαία θηεξά ζηα παγψληα; Ή, θηεξνχγεο θαη θηεξά ζηε ζηξνπζνθάκειν; Δ νπνία αθήλεη
ηα απγά ηεο ζηε γε, θαη ηα δεζηαίλεη επάλσ ζην ρψκα,θαη μερλάεη φηη ην πφδη ελδέρεηαη λα
ηα ζπληξίςεη ή ην ζεξίν ηνχ ρσξαθηνχ λα ηα θαηαπαηήζεη ζθιεξχλεηαη ελάληηα ζηα παηδηά
ηεο, ζαλ λα κε ήζαλ δηθά ηεο κάηαηα θνπίαζε, ρσξίο λα θνβάηαη επεηδή, ν Θεφο ηε ζηέξεζε
απφ ζνθία, θαη δελ κνίξαζε ζ' απηή ζχλεζε φζεο θνξέο ζεθψλεηαη φξζηα, θαηαγειάεη ην
άινγν θαη ηνλ θαβαιάξε ηνπ. Έδσζεο εζχ δχλακε ζην άινγν; Έληπζεο ηνλ ηξαρειφ ηνπ κε
βξνληή; Βζχ ην θάλεηο λα πεδάεη ζαλ αθξίδα; Δ αιαδνλεία ησλ ξνπζνπληψλ ηνπ είλαη
ηξνκεξή ζθάβεη κέζα ζηελ θνηιάδα, θαη αγάιιεηαη ζηε δχλακή ηνπ βγαίλεη ζε ζπλάληεζε
ησλ φπισλ θαηαγειάεη ηνλ θφβν, θαη δελ ηξνκάδεη νχηε ζηξέθεη απφ πξφζσπν ξνκθαίαο ε
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θαξέηξα θξνηαιίδεη ελαληίνλ ηνπ, ε αζηξαθηεξή ιφγρε θαη ην δφξπ θαηαπίλεη ηε γε κε
αγξηφηεηα θαη καλία θαη δελ πηζηεχεη φηη ερεί ζάιπηγγα θαη κφιηο αθνχζεη ηε θσλή ηήο
ζάιπηγγαο, ιέεη: Ώ, α! Καη κπξίδεηαη απφ καθξπά ηε κάρε, ηελ θξαπγή ησλ ζηξαηεγψλ, θαη
ηνλ αιαιαγκφ. Πεηάεη ην γεξάθη κε ηε ζνθία ζνπ, θαη απιψλεη ηα θηεξά ηνπ πξνο Νφηνλ;
Ώλπςψλεηαη ν αεηφο ζηελ πξνζηαγή ζνπ, θαη θάλεη ζηα ςειά ηε θσιηά ηνπ; Καηνηθεί επάλσ
ζε βξάρν, θαη δηακέλεη επάλσ ζε απφηνκν βξάρν, θαη επάλσ ζε άβαηνπο ηφπνπο αλαδεηάεη
απφ εθεί ηξνθή ηα κάηηα ηνπ ζθνπεχνπλ απφ καθξπά θαη ηα λενγέλλεηά ηνπ πίλνπλ αίκα θαη
φπνπ πηψκαηα εθεί θη απηφο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

νθία εηξάρ 5:1-15
Με ζηεξίδεζαη ζηα ρξήκαηά ζνπ θαη κε πεηο θαπρψκελνο “έρσ αξθεηά ρξήκαηα”.
Μελ αθνινπζείο ηνπο ακαξησινχο πφζνπο ηεο ςπρήο ζνπ θαη κε ζηεξίδεζαη,ζηελ δχλακή
ζνπ, ψζηε λα πνξεχεζαη ζχκθσλα πξνο ηηο θαθάο επηζπκίεο ηεο θαξδηάο ζνπ. Με πεηο
“πνηφο έρεη εμνπζία θαη θπξηφηεηα επάλσ κνπ;» Αηφηη Ο Κχξηνο απζηεξψο ζα ζε ηηκσξήζεη.
Με πεηο “ακάξηεζα θαη ινηπφλ ηη θαθφλ κνπ ζπλέβε πξνο ηηκσξία κνπ;” Αελ ηηκσξήζεθα
δηφηη ν Κχξηνο είλαη καθξφζπκνο. Με ζηεξίδεζαη δηελ ζπγρψξεζε,πνπ δίδεη ν Θεφο, θαη κε
γίλεζαη άθνβνο απέλαληη ηεο ακαξηίαο θαη έηζη πξνζζέηεο ακαξηίεο επάλσ ζηηο ακαξηίεο.
Με πεηο “κέγα θαη πνιχ είλαη ην έιενο ηνπ Θενχ θαη νζνλδήπνηε πιήζνο ακαξηηψλ θαη αλ
έρσ δηαπξάμεη, ζα κε ζπγρσξήζε ν Κχξηνο”. Με ιεζκνλείο φκσο, φηη παξά ην Θεψ ππάξρεη
βεβαίσο ην έιενο αιιά θαη ε νξγή. Βλαληίνλ δε εθείλσλ, νη νπνίνη αθφβσο ακαξηάλνπλ, ζα
επηπέζεη ε νξγή ηνπ Θενχ. Με βξαδχλεηο αλακέλσλ θαηάιιειν ηάρα θαηξφ,γηα λα
επηζηξέςεηο πξνο ηνλ Κχξην,θαη κε αλαβάιιεηο ηελ κεηάλνηαλ θαη δηφξζσζή ζνπ απφ ηελ
κία εκέξαλ ζηελ άιιε. Αηφηη αηθληδίσο ζα επέιζεη ελαληίνλ ζνπ ε νξγή ηνπ Κπξίνπ θαη
θαηά ηνλ θαηξφ ηεο δηθαίαο παξά ηνπ Θενχ ηηκσξίαο ζα θαηαζηξαθείο. Με ζηεξίδεζαη ζε
ρξήκαηα άδηθα δηφηη απηά ηίπνηε δελ ζα ζε σθειήζνπλ θαηά ηελ εκέξαλ ησλ ζπκθνξψλ θαη
ηεο νξγήο ηνπ Θενχ. Με ιηρλίδεηο ην ζηηάξη ζνπ κε θάζε άλεκν θαη κε βαδίδεηο ζε θάζε
δξφκν,πνπ παξνπζηάδεηαη εκπξφο ζνπ. Έηζη πξάηηεη ν δηπξφζσπνο θαη αλζξσπάξεζθνο
ακαξησιφο. Να είζαη ζηαζεξφο ζπλεηφο θαη φξζφο ζηηο πεπνηζήζεηο θαη απνθάζεηο ζνπ θαη ν
ιφγνο ζνπ λα είλαη έλαο. Να είζαη ηαρχο ζην λα αθνχο,βξαδχο δε ζην λα δίδεηο απαληήζεηο.
Βάλ θάηη ην μέξεηο θαιά,απάληεζε ζηνλ άιιν,αιιηψηηθα θξάηα ην ζηφκα ζνπ θιεηζηά. Αφμα
θαη εμεπηειηζκφο ππάξρνπλ ζηελ νκηιία,αλαιφγσο ησλ φζσλ ιέγεη ν άλζξσπνο. Δ δε
άθξηηνο θαη απξφζεθηνο γιψζζα νδεγεί ηνλ άλζξσπνλ ζε πηψζεηο θαη δπζθνιίεο. Με
θέξεζαη έηζη, ψζηε λα ζε νλνκάζνπλ θνπηζνκπφιε θαη ςηζπξηζηή κε ηελ γιψζζα ζνπ δε κε
ζηήλεηο παγίδαο εηο βάξνο ησλ άιισλ. Ώο κε ζε πνπλ ςηζπξηζηή θαη κε ηε γιψζζα ζνπ κελ
παγηδεχεηο γηαηί αλ ηνπ θιέθηε ηνπ πξέπεη ε ληξνπή,ζηνλ δηπξφζσπνο πην ζθιεξή αξκφδεη
θαηαδίθε. Καη ηα κεγάια θαη ηα κηθξά εμέηαδέ ηα κε πνιιή πξνζνρή, ψζηε λα κε ηα αγλνήο.

Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
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ΟΡΘΡΟ
Φαικόο: 38:18,19
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απν ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπεηδή, εγψ ζα αλαγγέιισ ηελ αλνκία κνπ, θαη ζα ιππάκαη γηα ηελ ακαξηία κνπ.
Ώιιά, νη ερζξνί κνπ δνπλ, ππεξηζρχνπλ θαη πιήζπλαλ εθείλνη πνπ κε κηζνχλ άδηθα.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 17:1-10
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη ζηνπο καζεηέο ηνπ είπε: Βίλαη αδχλαηνλ λα κε έξζνπλ ηα ζθάλδαια φκσο,
αιινίκνλν ζ' εθείλνλ, δηακέζνπ ηνχ νπνίνπ έξρνληαη.Σνλ ζπκθέξεη λα θξεκάζεη κηα
κπιφπεηξα γχξσ απφ ηνλ ηξάρειφ ηνπ, θαη λα ξηρηεί ζηε ζάιαζζα, παξά λα ζθαλδαιίζεη
έλαλ απφ ηνχηνπο ηνχο κηθξνχο. Πξνζέρεηε ζηνλ εαπηφ ζαο. Ώλ ακαξηήζεη δε ζε ζέλα ν
αδειθφο ζνπ, επίπιεμέ ηνλ θαη αλ κεηαλνήζεη, ζπγρψξεζέ ηνλ.Καη αλ επηά θνξέο ηελ εκέξα
ακαξηήζεη ζε ζέλα, θαη επηά θνξέο ηελ εκέξα επηζηξέςεη ζε ζέλα, ιέγνληαο: Μεηαλνψ, ζα
ηνλ ζπγρσξήζεηο. Καη νη απφζηνινη είπαλ ζηνλ Κχξην: Ώχμεζέ καο ηελ πίζηε. Καη ν Κχξηνο
είπε: Βάλ είραηε πίζηε ζαλ έλαλ θφθθν ζηλαπηνχ, ζα ιέγαηε ζε ηνχηε ηε ζπθακηληά:
Ξεξηδψζνπ θαη θπηέςνπ ζηε ζάιαζζα θαη ζα ζαο ππάθνπε. Καη πνηνο απφ ζαο έρνληαο έλαλ
δνχιν πνπ νξγψλεη ή πνηκαίλεη, ακέζσο κφιηο έξζεη απφ ην ρσξάθη, ζα ηνπ πεη: Πήγαηλε,
θάζεζε λα θαο; Καη δελ ζα ηνπ πεη: Βηνίκαζε ηη ζα δεηπλήζσ, θαη αθνχ πεξηδσζηείο, λα κε
ππεξεηείο, κέρξηο φηνπ θάσ θαη πησ, θαη χζηεξα απ' απηά ζα θαο θαη ζα πηεηο θη εζχ; Μήπσο
γλσξίδεη ράξε ζ' εθείλνλ ηνλ δνχιν, επεηδή έθαλε φια φζα δηαηάρζεθαλ ζ' απηφλ; Αελ κνπ
θαίλεηαη. Έηζη θη εζείο, φηαλ θάλεηε φια φζα ζάο έρνπλ δηαηαρζεί, λα ιέηε: Βίκαζηε αρξείνη
δνχινη επεηδή, θάλακε φ,ηη ρξσζηνχζακε λα θάλνπκε.
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Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξηλζίνπο Α’ 14:5-17
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Κνξηλζίνπο ,ε επινγία
ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θέισ, κάιηζηα, φινη λα κηιάηε γιψζζεο, πεξηζζφηεξν φκσο λα πξνθεηεχεηε επεηδή,
απηφο πνπ πξνθεηεχεη είλαη κεγαιχηεξνο παξά απηφο πνπ κηιάεη κε γιψζζεο, εθηφο αλ
δηεξκελεχεη, γηα λα πάξεη νηθνδνκή ε εθθιεζία. Καη ηψξα, αδειθνί, αλ έξζσ ζε ζαο
κηιψληαο κε γιψζζεο, ηη ζα ζαο σθειήζσ, αλ δελ ζαο κηιήζσ ή κε απνθάιπςε ή κε γλψζε
ή κε πξνθεηεία ή κε δηδαζθαιία; Καη ηα άςπρα, φηαλ δίλνπλ θσλή, είηε απιφο είηε θηζάξα,
αλ δελ δψζνπλ μερσξηζκέλνπο ηνχο ήρνπο, πψο ζα γλσξηζηεί απηφ πνπ παίδεηαη κε ηνλ απιφ
ή κε ηελ θηζάξα; Βπεηδή, αλ ε ζάιπηγγα δψζεη αζαθή θσλή, πνηνο ζα εηνηκαζηεί γηα
πφιεκν; Έηζη θη εζείο, αλ δηακέζνπ ηήο γιψζζαο δελ δψζεηε κηα επθαηάιεπηε θσλή, πψο ζα
γλσξηζηεί απηφ πνπ ιέγεηαη; Βπεηδή, ζα κηιάηε ζηνλ αέξα. Τπάξρνπλ, αο πνχκε, ηφζα πνιιά
είδε γισζζψλ κέζα ζηνλ θφζκν, θαη θαλέλα απ' απηά δελ είλαη ρσξίο ζεκαζία. Ώλ, ινηπφλ,
δελ γλσξίζσ ηε ζεκαζία ηήο θσλήο, ζα είκαη βάξβαξνο ζ' απηφλ πνπ κηιάεη, θαη εθείλνο πνπ
κηιάεη, βάξβαξνο ζε κέλα. Έηζη θη εζείο, επεηδή είζηε δεισηέο πλεπκαηηθψλ ραξηζκάησλ,
δεηάηε λα πεξηζζεχεηε ζ' απηά γηα ηελ νηθνδνκή ηήο εθθιεζίαο. Γη' απηφ, απηφο πνπ κηιάεη
κε γιψζζα, αο πξνζεχρεηαη γηα λα γίλεη ηθαλφο λα δηεξκελεχεη. Βπεηδή, αλ πξνζεχρνκαη κε
γιψζζα, ην πλεχκα κνπ πξνζεχρεηαη, αιιά ν λνπο κνπ κέλεη αθαξπνθφξεηνο. Ση πξέπεη,
ινηπφλ; Θα πξνζεπρεζψ κε ην πλεχκα, ζα πξνζεπρεζψ φκσο θαη κε ηνλ λνπ ζα ςάιισ κε ην
πλεχκα, ζα ςάιισ φκσο θαη κε ηνλ λνπ. Βπεηδή, αλ δνμνινγήζεηο κε ην πλεχκα, εθείλνο πνπ
έρεη ηελ ηάμε ηνχ ηδηψηε, πψο ζα πεη ην Ώκήλ ζηελ επραξηζηία ζνπ, κε μέξνληαο ηη ιεο;
Βπεηδή, εζχ κελ θαιψο επραξηζηείο, ν άιινο φκσο δελ νηθνδνκείηαη. Δ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Β’ 3:8-15
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
κσο, απηφ ην έλα αο κε ζαο δηαθεχγεη, αγαπεηνί, φηη ζηνλ Κχξην κία εκέξα είλαη
ζαλ 1.000 ρξφληα, θαη 1.000 ρξφληα ζαλ κία εκέξα. Αελ βξαδχλεη ν Κχξηνο ηελ ππφζρεζή
ηνπ, φπσο κεξηθνί ην ζεσξνχλ απηφ βξαδχηεηα αιιά καθξνζπκεί ζε καο, κε ζέινληαο
κεξηθνί λα απνιεζηνχλ, αιιά φινη λάξζνπλ ζε κεηάλνηα. Θάξζεη, φκσο, ε εκέξα ηνχ
Κπξίνπ, ζαλ θιέθηεο κέζα ζηε λχρηα θαηά ηελ νπνία νη νπξαλνί ζα παξέιζνπλ κε
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νξκεηηθφλ ζπξηζηφ ήρν, θαη ηα ζηνηρεία, θαζψο ζα θαίγνληαη, ζα δηαιπζνχλ, θαη ε γε, θαη ηα
έξγα πνπ βξίζθνληαη ζ' απηή, ζα θαηαθανχλ. Βπεηδή, ινηπφλ, φια απηά δηαιχνληαη, πνηνη
πξέπεη λα είζηε εζείο ζε άγηα δηαγσγή θαη επζέβεηα,πξνζκέλνληαο θαη ζπεχδνληαο ζηελ
παξνπζία ηήο εκέξαο ηνχ Θενχ, θαηά ηελ νπνία νη νπξαλνί, θαζψο ζα θιέγνληαη, ζα
δηαιπζνχλ, θαη ηα ζηνηρεία, ελψ ζα θαίγνληαη, ζα ρσλεπηνχλ; κσο, ζχκθσλα κε ηελ
ππφζρεζή ηνπ, θαηλνχξγηνπο νπξαλνχο θαη θαηλνχξγηα γε πξνζκέλνπκε, ζηνπο νπνίνπο
δηθαηνζχλε θαηνηθεί. Γη' απηφ, αγαπεηνί, ελψ ηα πξνζκέλνπκε απηά, επηκειεζείηε λα
βξεζείηε κπξνζηά ηνπ κε εηξήλε, ρσξίο θειίδα θαη ρσξίο ςεγάδη . Καη ζεσξείηε ζσηεξία ηε
καθξνζπκία ηνχ Κπξίνπ καο φπσο ζαο έγξαςε θαη ν αγαπεηφο καο αδειθφο Παχινο,
ζχκθσλα κε ηε ζνθία πνπ ηνπ δφζεθε. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζα είλαη ηνπ

θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην
ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 22:17-27
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απν ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη φηαλ επέζηξεςα ζηελ Εεξνπζαιήκ, ελψ πξνζεπρφκνπλ κέζα ζην ηεξφ, ήξζα ζε
έθζηαζε,θαη ηνλ είδα λα κνπ ιέεη: ΐηάζνπ θαη βγεο γξήγνξα απφ ηελ Εεξνπζαιήκ επεηδή,
δελ ζα παξαδερζνχλ ηε καξηπξία ζνπ γηα κέλα.Καη εγψ είπα: Κχξηε, απηνί μέξνπλ φηη εγψ
θπιάθηδα θαη έδεξλα κέζα ζηηο ζπλαγσγέο απηνχο πνπ πίζηεπαλ ζε ζέλα θαη φηαλ ρπλφηαλ
ην αίκα ηνχ κάξηπξά ζνπ, ηνπ ηεθάλνπ, ήκνπλ θαη εγψ παξψλ, θαη ζπκθσλνχζα ζηνλ θφλν
ηνπ, θαη θχιαγα ηα ηκάηηα εθείλσλ πνπ ηνλ θφλεπαλ θαη κνπ είπε: Πήγαηλε επεηδή, εγψ ζα
ζε ζηείισ ζε έζλε, καθξηά. Καη κέρξη απηφ ην ζεκείν ηνχ ιφγνπ, ηνλ άθνπγαλ ηφηε, φκσο,
χςσζαλ ηε θσλή ηνπο, ιέγνληαο: ήθσζε απφ ηε γε έλαλ ηέηνηνλ άλζξσπν επεηδή, δελ
πξέπεη λα δεη. Καη επεηδή απηνί θψλαδαλ δπλαηά, θαη ηίλαδαλ ηα ηκάηηα, θαη έξξηρλαλ ζθφλε
ζηνλ αέξα,ν ρηιίαξρνο πξφζηαμε λα θεξζεί ζην θξνχξην, παξαγγέιινληαο λα εμεηαζηεί,
καζηηγψλνληάο ηνλ, ψζηε λα γλσξίζεη γηα πνηα αηηία θψλαδαλ έηζη ελαληίνλ ηνπ. Ο ιφγνο

ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία
ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 51:2,3
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Πιχλε κε πεξηζζφηεξν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλνκία κνπ, θαη απφ ηελ ακαξηία
κνπ θαζάξηζέ κε. Βπεηδή, ηα αλνκήκαηά κνπ εγψ γλσξίδσ, θαη ε ακαξηία κνπ είλαη κπξνζηά
κνπ ζπλερψο.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 12:36-43
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ώπηά κίιεζε ν Εεζνχο, θη φηαλ έθπγε, θξχθηεθε απ' απηνχο. Κη ελψ έθαλε ηφζα
ζαχκαηα κπξνζηά ηνπο, δελ πίζηεπαλ ζ' απηφλ γηα λα εθπιεξσζεί ν ιφγνο ηνχ πξνθήηε
Δζατα, πνπ είπε: «Κχξηε, πνηνο πίζηεςε ζην θήξπγκά καο; Καη ν βξαρίνλαο ηνπ Κπξίνπ ζε
πνηνλ απνθαιχθζεθε;». Γη' απηφ, δελ κπνξνχζαλ λα πηζηεχνπλ, επεηδή νΔζαΎαο είπε πάιη:
«Σχθισζε ηα κάηηα ηνπο, θαη ζθιήξπλε ηελ θαξδηά ηνπο γηα λα κε δνπλ κε ηα κάηηα, θαη
θαηαιάβνπλ κε ηελ θαξδηά, θαη επηζηξέςνπλ, θαη ηνπο γηαηξέςσ». Ώπηά είπε ν Δζαταο, φηαλ
είδε ηε δφμα ηνπ, θαη κίιεζε γη' απηφλ. Ώιι' φκσο, θαη απφ ηνπο άξρνληεο πνιινί πίζηεςαλ
ζ' απηφλ εληνχηνηο, εμαηηίαο ησλ Φαξηζαίσλ δελ νκνινγνχζαλ, γηα λα κε γίλνπλ
απνζπλάγσγνη. Βπεηδή, αγάπεζαλ ηε δφμα ησλ αλζξψπσλ πεξηζζφηεξν, παξά ηε δφμα ηνχ
Θενχ.

ΖΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
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ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Παξνηκίεο 10:32, 11:1-13
Σα ρείιε ηνχ δηθαίνπ γλσξίδνπλ ην επράξηζην ελψ ην ζηφκα ησλ αζεβψλ ηα
δηεζηξακκέλα. Αφιηα πιάζηηγγα είλαη βδέιπγκα ζηνλ Κχξην ελψ δίθαην δχγη είλαη
επαξέζηεζή ηνπ. πνπ κπεη ππεξεθάλεηα, κπαίλεη θαη ληξνπή ε ζνθία, φκσο, είλαη κε ηνπο
ηαπεηλνχο. Δ αθεξαηφηεηα ησλ επζέσλ ζα ηνπο νδεγεί ελψ ε ππνπιφηεηα ησλ ζηξεβιψλ ζα
ηνπθαηαζηξέςεη. Σα πινχηε, ζε εκέξα νξγήο, δελ σθεινχλ ελψ ε δηθαηνζχλε ειεπζεξψλεη
απφ ζάλαην. Δ δηθαηνζχλε ηνχ αθεξαίνπ ζα νξζνηνκήζεη ηνλ δξφκν ηνπ ελψ ν αζεβήο ζα
πέζεη εμαηηίαο ηεο αζέβεηάο ηνπ. Δ δηθαηνζχλε ησλ επζέσλ ζα ηνπο ειεπζεξψζεη ελψ νη
παξαβάηεο ζα ζπιιεθζνχλ ζηελ θαθία ηνπο. ηαλ ν αζεβήο άλζξσπνο πεζαίλεη, ε ειπίδα
ηνπ ράλεηαη ράλεηαη θαη ε πξνζδνθία ησλ αλφκσλ. Ο δίθαηνο ειεπζεξψλεηαη απφ ηε ζιίςε,
αληί γη' απηφλ, φκσο, κπαίλεη κέζα ζ' απηή ν αζεβήο. Ο ππνθξηηήο αθαλίδεη ηνλ πιεζίνλ ηνπ
κε ην ζηφκα νη δίθαηνη, φκσο, ζα ειεπζεξσζνχλ κε ηε γλψζε. ηελ επφδσζε ησλ δηθαίσλ
επθξαίλεηαη ε πφιε θαη ζηνλ φιεζξν ησλ αζεβψλ αγάιιεηαη. Με ηελ επινγία ησλ επζέσλ
πςψλεηαη πφιε κε ην ζηφκα, φκσο, ησλ αζεβψλ θαηαζηξέθεηαη. Βθείλνο πνπ είλαη ρσξίο
κπαιφ, πεξηθξνλεί ηνλ πιεζίνλ ηνπ φκσο, ν θξφληκνο άλζξσπνο ζησπά. Ο ζπεξκνιφγνο
πεξηθέξεηαη απνθαιχπηνληαο κπζηηθά εθείλνο, φκσο, πνπ είλαη πηζηφο ζηελ ςπρή, θξχβεη ην
πξάγκα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 58:1-11
Ώλαβφεζε δπλαηά, κε ιππεζείο χςσζε ηε θσλή ζνπ ζαλ ζάιπηγγα, θαη αλάγγεηιε
ζηνλ ιαφ κνπ ηηο αλνκίεο ηνπο, θαη ζηνλ νίθν Εαθψβ ηηο ακαξηίεο ηνπο. Με δεηνχλ, φκσο,
θαζεκεξηλά, θαη επηζπκνχλ λα καζαίλνπλ ηνπο δξφκνπο κνπ, ζαλ έζλνο πνπ έθαλε
δηθαηνζχλε, θαη δελ εγθαηέιεηςε ηελ θξίζε ηνχ Θενχ ηνπ δεηνχλ απφ κέλα θξίζεηο
δηθαηνζχλεο επηζπκνχλ λα πιεζηάδνπλ ηνλ Θεφ. Γηαηί λεζηέςακε, ιέλε, θαη δελ είδεο;
Σαιαηπσξήζακε ηελ ςπρή καο, θαη δελ γλψξηζεο; Αέζηε, θαηά ηελ εκέξα ηήο λεζηείαο ζαο
βξίζθεηε εδνλή, θαη θαηαζιίβεηε φινπο ηνπο κηζζσηνχο ζαο. Αέζηε, λεζηεχεηε γηα δίθεο θαη
θηινληθίεο, θαη γξνλζνθνπάηε κε αζέβεηα γηα λα αθνπζηεί απφ πάλσ ε θσλή ζαο, κε
λεζηεχεηε φπσο απηή ηελ εκέξα. Σέηνηα είλαη ε λεζηεία πνπ εγψ δηάιεμα; Να ηαιαηπσξεί ν
άλζξσπνο ηελ ςπρή ηνπ κία εκέξα; Να γέξλεη ην θεθάιη ηνπ ζαλ ζπάξην, θαη λα ζηξψλεη
απφ θάησ ζάθν θαη ζηάρηε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ; Νεζηεία ζα ην νλνκάζεηο απηφ θαη εκέξα
δεθηή ζηνλ Κχξην; Δ λεζηεία πνπ εγψ δηάιεμα, δελ είλαη ηνχηε; Σν λα ιχλεηο ηνχο δεζκνχο
ηεο θαθίαο, ην λα δηαιχεηο βαξηά θνξηία, θαη ην λα αθήλεηο ειεχζεξνπο ηνπο
θαηαδπλαζηεπκέλνπο, θαη ην λα ζπληξίβεηο θάζε δπγφ; Αελ είλαη ην λα κνηξάδεηο ην ςσκί
ζνπ ζ' απηφλ πνπ πεηλάεη, θαη λα βάδεηο κέζα ζην ζπίηη ζνπ ηνπο άζηεγνπο θησρνχο; ηαλ
βιέπεηο ηνλ γπκλφ, λα ηνλ ληχλεηο, θαη λα κε θξχβεηο ηνλ εαπηφ ζνπ απφ ηε ζάξθα ζνπ;
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Σφηε, ην θσο ζνπ ζα εθιάκςεη ζαλ ηελ απγή, θαη ε πγεία ζνπ γξήγνξα ζα βιαζηήζεη θαη ε
δηθαηνζχλε ζνπ ζα πξνπνξεχεηαη κπξνζηά ζνπ ε δφμα ηνχ Κπξίνπ ζα είλαη ε νπηζζνθπιαθή
ζνπ. Σφηε, ζα θξάδεηο, θαη ν Κχξηνο ζα απαληάεη ζα θσλάδεηο, θαη εθείλνο ζα ιέεη: Αεο,
λάκαη, εγψ. Ώλ βγάιεηο απφ αλάκεζά ζνπ ηνλ δπγφ, ηελ αλάηαζε ηνπ δαρηχινπ, θαη ηα
κάηαηα ιφγηα θαη αλνίγεηο ηελ ςπρή ζνπ ζ' εθείλνλ πνπ πεηλάεη, θαη επραξηζηείο ηε ζιηκκέλε
ςπρή ηφηε, ην θσο ζνπ ζα αλαηέιιεη κέζα ζην ζθνηάδη, θαη ην ζθνηάδη ζνπ ζα είλαη ζαλ
κεζεκέξη. Καη ν Κχξηνο ζα ζε νδεγεί πάληνηε, θαη ζα ρνξηαίλεη ηελ ςπρή ζνπ κέζα ζε
αλνκβξίεο, θαη ζα παρχλεη ηα θφθαιά ζνπ θαη ζα είζαη ζαλ θήπνο πνπ πνηίδεηαη, θαη ζαλ
πεγή λεξνχ, πνπ ηα λεξά ηεο δελ ζηεξεχνπλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ 40:1-24 , 41:1-34
Ο Κχξηνο απάληεζε αθφκα ζηνλ Εψβ, θαη είπε: Ώπηφο πνπ δηαδηθάδεηαη κε ηνλ
Παληνδχλακν, ζα ηνλ δηδάμεη; Ώπηφο πνπ ειέγρεη ηνλ Θεφ, αο απαληήζεη ζ' απηφ. Σφηε, ν
Εψβ απάληεζε ζηνλ Κχξην, θαη είπε: Αεο, εγψ είκαη ηηπνηέληνο ηη κπνξψ λα απαληήζσ ζε
ζέλα; Θα βάισ ην ρέξη κνπ επάλσ ζην ζηφκα κνπ κίιεζα κηα θνξά, θαη δελ ζα απαληήζσ
πιένλ κάιηζηα, δχν θνξέο αιιά, δελ ζα πξνζζέζσ πεξηζζφηεξα. Σφηε, ν Κχξηνο απάληεζε
ζηνλ Εψβ, απφ ηνλ αλεκνζηξφβηιν, θαη είπε: Γψζε, ηψξα, ηελ νζθχ ζνπ σο άλδξαο εγψ ζα
ζε ξσηήζσ, θαη πεο κνπ: Θα αλαηξέζεηο, άξαγε, ηελ θξίζε κνπ; Θα κε θαηαδηθάζεηο, γηα λα
δηθαησζείο; Έρεηο βξαρίνλα φπσο ν Θεφο; Ή, κπνξείο λα βξνληάο κε θσλή φπσο απηφο;
Σψξα, ζηνιίζνπ κεγαινπξέπεηα θαη ππεξνρή θαη ληχζνπ δφμα θαη σξαηφηεηα. Ξέρπζε ηηο
θιφγεο ηήο νξγήο ζνπ θαη βιέπε θάζε ππεξήθαλνλ, θαη ηαπείλσλέ ηνλ. ΐιέπε θάζε
ππεξήθαλνλ γθξέκηδέ ηνλ θαη θαηαπάηα ηνχο αζεβείο ζηνλ ηφπν ηνπο. Κξχς' ηνπο καδί ζην
ρψκα ζθέπαζε ηα πξφζσπά ηνπο κε αθάλεηα. Σφηε, θη εγψ ζα νκνινγήζσ ζε ζέλα, φηη ην
δεμί ζνπ ρέξη κπνξεί λα ζε ζψζεη. Αεο, ηψξα, ν ΐεεκψζ, πνπ έθαλα καδί κε ζέλα, ηξψεη
ρνξηάξη φπσο ην βφδη. Πξφζεμε, ηψξα, ε δχλακή ηνπ είλαη ζηα λεθξά ηνπ, θαη ε ηζρχο ηνπ
ζηνλ αθαιφ ηήο θνηιηάο ηνπ. εθψλεη ηελ νπξά ηνπ ζαλ θέδξνο ηα λεχξα ησλ κεξψλ ηνπ
είλαη ζπκπιεγκέλα. Σα θφθαιά ηνπ είλαη ράιθηλνη ζσιήλεο, ηα θφθαιά ηνπ ζαλ κνρινί απφ
ζίδεξν. Ώπηφ είλαη ην αξηζηνχξγεκα ηνπ Θενχ απηφο πνπ ηνλ δεκηνχξγεζε κπνξεί λα
πιεζηάζεη ζ' απηφλ ηε ξνκθαία ηνπ. Βπεηδή, ηα βνπλά ηνχ πξνκεζεχνπλ ηελ ηξνθή, φπνπ
παίδνπλ φια ηα ζεξία ηνχ ρσξαθηνχ. Πιαγηάδεη θάησ απφ ηα ζθηεξά δέληξα, θάησ απφ ηε
ζθέπε ησλ θαιακηψλ, θαη κέζα ζηνπο βάιηνπο. Σα ζθηεξά δέληξα ηνλ ζθεπάδνπλ κε ηε ζθηά
ηνπο νη ηηηέο ησλ ξπαθηψλ ηνλ πεξηζθεπάδνπλ. Αεο, αλ έλαο πνηακφο πιεκκπξίζεη, δελ
ζπεχδεη λα θχγεη έρεη ζάξξνο, θαη αλ αθφκα ν Ενξδάλεο μεζπάζεη κπξνο ζην ζηφκα ηνπ.
Μπνξεί θάπνηνο λα ηνλ ζπιιάβεη θαλεξά; Ή, κε παγίδεο λα ηξππήζεη ηε κχηε ηνπ; Μπνξείο
λα ζχξεηο έμσ ηνλ Λεπηάζαλ, κε αγθίζηξη; Ή, λα πεξηδέζεηο ηε γιψζζα ηνπ κε θαπίζηξη;
Μπνξείο λα βάιεηο ζηε κχηε ηνπ ραιηλφ; Ή, λα ηξππήζεηο κε αγθάζη ην ζαγφλη ηνπ; Θα
πιεζχλεη ηηο ηθεζίεο ζε ζέλα; Θα ζνπ κηιήζεη κε γιπθχηεηα; Θα θάλεη καδί ζνπ ζπλζήθε;
Θα ηνλ πάξεηο γηα παληνηηλφ ζνπ δνχιν; Θα παίδεηο καδί ηνπ ζαλ κε έλα πνπιί; Ή, ζα ηνλ
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δέζεηο γηα ηηο ζεξάπαηλέο ζνπ;Θα θάλνπλ απ' απηφλ ζπκπφζην νη θίινη ζνπ; Θα ηνλ
κνηξάζνπλ αλάκεζα ζηνπο εκπφξνπο; Μπνξείο λα γεκίζεηο ην δέξκα ηνπ κε βέιε; Ή, ην
θεθάιη ηνπ κε αιηεπηηθά θακάθηα; ΐάιε επάλσ ηνπ ην ρέξη ζνπ ζπκήζνπ ηνλ πφιεκν κε ην
θάλεηο απηφ ζην εμήο. Αεο, ε ειπίδα λα ηνλ πηάζεη θαλείο είλαη κάηαηε κάιηζηα, δελ ζα έκελε
έθπιεθηνο ζηε ζσξηά ηνπ; Καλέλαο δελ είλαη ηφζν ηνικεξφο, ψζηε λα ηνλ δηεγείξεη θαη
πνηνο κπνξεί λα ζηαζεί κπξνζηά κνπ; Πνηνο κνπ έδσζε πξσηχηεξα, θαη λα ηνπ
αληαπνδψζσ; ζα είλαη απφ θάησ απφ ηνλ νπξαλφ είλαη δηθά κνπ. Αελ ζα ζησπήζσ ζηα
κέιε ηνπ νχηε ζηε δχλακε νχηε ζηελ επάξεζηε ζπκκεηξία ηνπ. Πνηνο λα εμηρληάζεη ηελ
επηθάλεηα ηνπ ελδχκαηφο ηνπ; Πνηνο λα κπεη κέζα ζηα δηπιά ζαγφληα ηνπ; Πνηνο κπνξεί λα
αλνίμεη ηηο πχιεο ηνχ πξνζψπνπ ηνπ; Σα δφληηα ηνπ, νιφγπξα, είλαη ηξνκεξά. Οη ηζρπξέο ηνπ
αζπίδεο είλαη ην θαχρεκά ηνπ, ζπγθιεηζκέλεο καδί κε ζθηρηφ ζθξάγηζκα ε κία ελψλεηαη κε
ηελ άιιε, ζπλδένληαη έηζη, ψζηε νχηε αέξαο δελ κπνξεί λα πεξάζεη κέζα απ' απηέο είλαη
πξνζθνιιεκέλεο ε κία καδί κε ηελ άιιε ζπλδένληαη έηζη, ψζηε δελ κπνξνχλ λα
απνζπαζηνχλ. ηφ θηέξληζκά ηνπ ιάκπεη θσο, θαη ηα κάηηα ηνπ είλαη ζαλ ηα βιέθαξα ηεο
απγήο. Ώπφ ην ζηφκα ηνπ βγαίλνπλ ιακπάδεο πνπ θαίλε, θαη εμαθνληίδνληαη ζπηλζήξεο
θσηηάο. Ώπφ ηνπο κπθηήξεο ηνπ βγαίλεη θαπλφο, ζαλ απφ έλα αγγείν πνπ θνριάδεη ή έλαλ
ιέβεηα. Δ πλνή ηνπ αλάβεη θάξβνπλα, θαη απφ ην ζηφκα ηνπ βγαίλεη θιφγα ζηνλ ηξάρειφ
ηνπ θαηνηθεί δχλακε, θαη ηξφκνο πξνπνξεχεηαη κπξνζηά ηνπ. Σα ζηξψκαηα ηεο ζάξθαο ηνπ
είλαη ζπγθνιιεκέλα είλαη ζηεξεά επάλσ ηνπ δελ κπνξνχλ λα ζαιεπηνχλ. Δ θαξδηά ηνπ είλαη
ζηεξεή ζαλ πέηξα κάιηζηα, ζθιεξή φπσο ε θάησ κπιφπεηξα. ηαλ ζεθψλεηαη, θξίηηνπλ νη
δπλαηνί απφ ηνλ θφβν παξαθξνλνχλ. Δ ξνκθαία εθείλνπ πνπ ηνλ ζπλαληάεη δελ κπνξεί λα
αληέμεη ε ιφγρε, ην δφξπ, νχηε ν ζψξαθαο. Θσξεί ην ζίδεξν ζαλ άρπξν, ηνλ ραιθφ ζαλ μχιν
ζαζξφ. Σα βέιε δελ κπνξνχλ λα ηνλ ηξέςνπλ ζε θπγή νη πέηξεο ηήο ζθελδφλαο είλαη ζ'
απηφλ ζαλ ζηνππί. Σα αθφληηα ζεσξνχληαη ζαλ ζηνππί γειάεη ζην ζάιεκα ηεο ιφγρεο.
Ώηρκεξέο πέηξεο θείηνληαη απφ θάησ ηνπ ππνζηξψλεη ηα αγθπισηά ζψκαηα επάλσ ζε πειφ.
Κάλεη ηελ άβπζζν λα θνριάδεη ζαλ ιέβεηαο θάλεη ηε ζάιαζζα λα γίλεηαη ζαλ ζθεχνο
κπξνπνηνχ. Ώθήλεη πίζσ ηνπ θσηεηλή ηελ πνξεία· ζα ππνιάκβαλε θάπνηνο ηελ άβπζζν ζαλ
πνιηά. Βπάλσ ζηε γε δελ ππάξρεη φκνηφ ηνπ, δεκηνπξγεκέλν έηζη άθνβν. ΐιέπεη νιφγπξα
φια ηα ςειά είλαη βαζηιηάο επάλσ ζε φινπο ηνχο γηνπο ηήο ππεξεθάλεηαο. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 57:1
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βιέεζε κε, σ Θεέ, ειέεζέ κε επεηδή, ζε ζέλα ζηεξίρηεθε ε ςπρή κνπ. θαη ζηε ζθηά
ησλ πηεξχγσλ ζνπ ζα ειπίδσ, κέρξηο φηνπ πεξάζνπλ νη ζπκθνξέο.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 14:28-35
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο,Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Βπεηδή, πνηνο απφ ζαο, ζέινληαο λα θηίζεη έλαλ πχξγν, δελ θάζεηαη πξψηα θαη
ινγαξηάδεη ηε δαπάλε, αλ έρεη ηα αλαγθαία γηα λα ηνλ απνηειεηψζεη; Μήπσο, αθνχ βάιεη
ζεκέιην, θαη δελ κπνξεί λα ηνλ απνηειεηψζεη, αξρίζνπλ φινη απηνί πνπ ηνλ βιέπνπλ λα ηνλ
πεξηπαίδνπλ, ιέγνληαο φηη: Ώπηφο ν άλζξσπνο άξρηζε λα θηίδεη, θαη δελ κπφξεζε λα
απνηειεηψζεη. Ή, πνηνο βαζηιηάο, πεγαίλνληαο λα πνιεκήζεη έλαλ άιινλ βαζηιηά, δελ
θάζεηαη πξψηα θαη ζθέπηεηαη, αλ είλαη δπλαηφο κε 10.000 λα ζπλαληήζεη απηφλ πνπ έξρεηαη
ελαληίνλ ηνπ κε 20.000; Βηδεκή, ελψ απηφο είλαη αθφκα καθξηά, ζηέιλεη πξέζβεηο θαη δεηάεη
εηξήλε. Έηζη, ινηπφλ, θαζέλαο απφ ζαο πνπ δελ απαξληέηαη φια ηα ππάξρνληά ηνπ, δελ
κπνξεί λα είλαη καζεηήο κνπ. Σν αιάηη είλαη θαιφ αιιά, αλ ην αιάηη δηαθζαξεί, κε ηη ζα
αξηπζηεί; Αελ είλαη πιένλ ρξήζηκν νχηε γηα ηε γε νχηε γηα ηελ θνπξηά ην ξίρλνπλ έμσ.
πνηνο έρεη απηηά γηα λα αθνχεη, αο αθνχεη.

Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο 10:4-13
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο,ε επινγία ηνπο αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Ώθνχ, ην ηέινο ηνχ λφκνπ είλαη ν Υξηζηφο πξνο δηθαηνζχλε ζε θάζε έλαλ πνπ
πηζηεχεη. Αεδνκέλνπ φηη, ν Μσπζήο γξάθεη γηα ηε δηθαηνζχλε, απηήλ πνπ πξνέξρεηαη απφ
ηνλ λφκν, ιέγνληαο φηη: «Ο άλζξσπνο πνπ θάλεη απηά, ζα δήζεη δηακέζνπ απηψλ». Δ
δηθαηνζχλε, φκσο, κε βάζε ηελ πίζηε, ιέεη σο εμήο: «Με πεηο ζηελ θαξδηά ζνπ: Πνηνο ζα
αλέβεη ζηνλ νπξαλφ;». Αειαδή, γηα λα θαηεβάζεηο ηνλ Υξηζηφ ή: Πνηνο ζα θαηέβεη ζηελ
άβπζζν; Αειαδή, γηα λα αλεβάζεηο ηνλ Υξηζηφ απφ ηνπο λεθξνχο. Ώιιά, ηη ιέεη; «Κνληά
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ζνπ είλαη ν ιφγνο, ζην ζηφκα ζνπ, θαη ζηελ θαξδηά ζνπ» δειαδή, ν ιφγνο ηήο πίζηεο πνπ
θεξχηηνκε φηη, αλ κε ην ζηφκα ζνπ νκνινγήζεηο Κχξην, ηνλ Εεζνχ, θαη κέζα ζηελ θαξδηά
ζνπ πηζηέςεηο φηη ν Θεφο ηνλ αλέζηεζε απφ ηνπο λεθξνχο, ζα ζσζείο επεηδή, κε ηελ θαξδηά
πηζηεχεη θάπνηνο πξνο δηθαηνζχλε, θαη κε ην ζηφκα γίλεηαη νκνινγία πξνο ζσηεξία
δεδνκέλνπ φηη, ε γξαθή ιέεη: «Καζέλαο πνπ πηζηεχεη ζ' απηφλ, δελ ζα ληξνπηαζηεί».Μηα
πνπ, δελ ππάξρεη δηαθνξά, θαη ηνπ Ενπδαίνπ θαη ηνπ Έιιελα γηα ηνλ ιφγν φηη, ν ίδηνο Κχξηνο
είλαη γηα φινπο, πινχζηνο πξνο φινπο εθείλνπο πνπ ηνλ επηθαινχληαη. Βπεηδή, «θαζέλαο πνπ
ζα επηθαιεζηεί ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ, ζα ζσζεί». Δ ράξε ηνπ Θενχ, παηέξα αο έξζεη ζε

εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 1:13-21
Δ επηζηνιή ηνπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Καλέλαο, φηαλ πεηξάδεηαη, αο κε ιέεη φηη: Ώπφ ηνλ Θεφ πεηξάδνκαη επεηδή, ν Θεφο
είλαη απείξαζηνο θαθψλ, θη απηφο δελ πεηξάδεη θαλέλαλ. Πεηξάδεηαη, φκσο, θάζε έλαο, απφ
ηε δηθή ηνπ επηζπκία, θαζψο παξαζχξεηαη θαη δειεάδεηαη. Έπεηηα, ε επηζπκία, αθνχ
ζπιιάβεη, γελλάεη ηελ ακαξηία θαη ε ακαξηία, κφιηο εθηειεζηεί, γελλάεη ηνλ ζάλαην. Με
πιαληέζηε, αδειθνί κνπ αγαπεηνί θάζε αγαζή δφζε, θαη θάζε ηέιεην δψξεκα, είλαη απφ
πάλσ, ην νπνίν θαηεβαίλεη απφ ηνλ Παηέξα ησλ θψησλ, ζηνλ νπνίν δελ ππάξρεη αιινίσζε ή
ζθηά κεηαβνιήο. Ώπφ ηε δηθή ηνπ ζέιεζε καο γέλλεζε δηακέζνπ ηνχ ιφγνπ ηήο αιήζεηαο,
γηα λα είκαζηε εκείο θάπνηα απαξρή ησλ θηηζκάησλ ηνπ. Λνηπφλ, αδειθνί κνπ αγαπεηνί, αο
είλαη θάζε άλζξσπνο γξήγνξνο ζην λα αθνχεη, αξγφο ζην λα κηιάεη, αξγφο ζε νξγή επεηδή, ε
νξγή ηνχ αλζξψπνπ δελ εξγάδεηαη ηε δηθαηνζχλε ηνχ Θενχ. Γη' απηφ, αθνχ απνξξίςεηε θάζε
ξππαξφηεηα θαη πεξίζζεηα θαθίαο, δερζείηε κε πξαφηεηα ηνλ ιφγν πνπ θπηεχζεθε κέζα ζαο,
απηφλ πνπ κπνξεί λα ζψζεη ηηο ςπρέο ζαο. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζα είλαη

ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί
ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 19:23-26
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη θαηά ηνλ θαηξφ εθείλν έγηλε φρη ιίγε αλαηαξαρή γη' απηφλ ηνλ δξφκν επεηδή,
θάπνηνο αξγπξνπνηφο, κε ην φλνκα Αεκήηξηνο, πνπ θαηαζθεχαδε αζεκέληνπο λανχο ηήο
Άξηεκεο, πξνμελνχζε ζηνπο ηερλίηεο φρη ιίγν θέξδνο ηνπο νπνίνπο, αθνχ ηνπο ζπγθέληξσζε,
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θαη εθείλνπο πνπ εξγάδνληαλ ηα παξφκνηα, είπε: Άλδξεο, μέξεηε φηη απ' απηή ηελ εξγαζία
πξνέξρεηαη ε εππνξία καο θαη βιέπεηε θη αθνχηε, φηη απηφο ν Παχινο έπεηζε θαη κεηέβαιε
πνιχλ ιαφ, φρη κνλάρα ηήο Βθέζνπ, αιιά ζρεδφλ νιφθιεξεο ηεο Ώζίαο, ιέγνληαο φηη δελ
είλαη ζενί απηνί πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ηα ρέξηα. Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ
Φαικόο: 51:2,3
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Πιχλε κε πεξηζζφηεξν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλνκία κνπ, θαη απφ ηελ ακαξηία
κνπ θαζάξηζέ κε. Βπεηδή, ε ακαξηία κνπ είλαη κπξνζηά κνπ ζπλερψο.

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

ΖΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Παξνηκίεο 11:13-26
Ο ζπεξκνιφγνο πεξηθέξεηαη απνθαιχπηνληαο κπζηηθά εθείλνο, φκσο, πνπ είλαη
πηζηφο ζηελ ςπρή, θξχβεη ην πξάγκα. πνπ δελ ππάξρεη θπβέξλεζε, ν ιαφο πέθηεη απφ ην
πιήζνο, φκσο, ησλ ζπκβνχισλ πξνέξρεηαη ζσηεξία. πνηνο εγγπάηαη γηα άιινλ, ζα πάζεη
θαθφ θαη φπνηνο κηζεί ηελ εγγχεζε, είλαη αζθαιήο. Δ ζεκλή γπλαίθα απνιακβάλεη ηηκή θαη
νη θαξηεξηθνί απνιακβάλνπλ πινχηε. Ο ειεήκνλαο άλζξσπνο αγαζνπνηεί ηελ ςπρή ηνπ ελψ
ν αλειεήκνλαο ζιίβεη ηε ζάξθα ηνπ. Ο αζεβήο εξγάδεηαη ςεχηηθν έξγν ζ' εθείλνλ, φκσο, πνπ
ζπέξλεη δηθαηνζχλε, ζα ππάξρεη ζίγνπξνο κηζζφο. πσο ε δηθαηνζχλε ηείλεη πξνο δσή, έηζη
θη εθείλνο πνπ θπλεγάεη ην θαθφ, ηξέρεη ζηνλ ζάλαηφ ηνπ. Οη δηεζηξακκέλνη ζηελ θαξδηά
είλαη βδέιπγκα ζηνλ Κχξην φκσο, νη άκεκπηνη ζηνλ δξφκν είλαη ζ' απηφλ δεθηνί. Καη ρέξη κε
ρέξη αλ ελψλεηαη, ν αζεβήο δελ ζα κέλεη αηηκψξεηνο ελψ ην ζπέξκα ησλ δηθαίσλ ζα
ειεπζεξσζεί. αλ έλαο ρξπζφο θξίθνο ζηε κχηε ελφο γνπξνπληνχ, έηζη είλαη κηα γπλαίθα
ρσξίο θξφλεζε. Δ επηζπκία ησλ δηθαίσλ είλαη κφλνλ ην θαιφ· ε πξνζδνθία, φκσο, ησλ
αζεβψλ ε νξγή. Οη κελ ζθνξπίδνπλ, θαη φκσο έρνπλ πεξίζζεπκα νη δε είλαη θεηδσινί ππέξ
ην δένλ, θαη φκσο έξρνληαη ζε ζηέξεζε. Δ ςπρή πνπ αγαζνπνηεί ζα παρχλεη θαη φπνηνο
πνηίδεη, ζα πνηηζηεί θη απηφο. πνηνο θξαηάεη ζηηάξη, ζα είλαη ιανθαηάξαηνο επινγία, φκσο,
ζα είλαη επάλσ ζην θεθάιη εθείλνπ πνπ πνπιάεη. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ζζαΐαο 65:8-16
Έηζη ιέεη ν Κχξηνο: πσο φηαλ βξίζθεηαη γιεχθνο κέζα ζην ζηαθχιη, ιέλε: Με ην
ραιάζεηο, επεηδή κέζα ηνπ είλαη επινγία έηζη ζα θάλσ, ράξε ησλ δνχισλ κνπ, γηα λα κε
εμνινζξεχζσ φινπο. Καη ζα βγάισ ζπέξκα απφ ηνλ Εαθψβ, θαη θιεξνλφκνλ ησλ βνπλψλ
κνπ απφ ηνλ Ενχδα θαη νη εθιεθηνί κνπ ζα ηα θιεξνλνκήζνπλ, θαη νη δνχινη κνπ ζα
θαηνηθήζνπλ εθεί. Καη ν αξψλ ζα είλαη κάληξα ησλ πνηκλίσλ, θαη ε θνηιάδα ηνχ Ώρψξ
ηφπνο γηα αλάπαπζε ζε αγέιεο βνδηψλ, γηα ηνλ ιαφ κνπ, πνπ κε δεηάεη. Βζάο, φκσο, πνπ
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εγθαηαιείπεηε ηνλ Κχξην, πνπ μερλάηε ην άγην βνπλφ κνπ, πνπ εηνηκάδεηε ηξαπέδη ζηνλ
Γάδε, θαη πνπ θάλεηε ζπνλδή ζηνλ Μέλε,ζα ζαο αξηζκήζσ γηα ηε κάραηξα, θαη φινη ζα
ζθχςεηε ζηε ζθαγή επεηδή, θαινχζα, θαη δελ απαληνχζαηε κηινχζα, θαη δελ αθνχγαηε αιιά
θάλαηε κπξνζηά κνπ ην θαθφ, θαη δηαιέγαηε εθείλν πνπ δελ ήηαλ αξεζηφ ζε κέλα. Γη' απηφ,
έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν Θεφο: Αέζηε, νη δνχινη κνπ ζα θάλε, εζείο φκσο ζα πεηλάζεηε δέζηε, νη
δνχινη κνπ ζα πηνπλ, εζείο φκσο ζα δηςάζεηε δέζηε, νη δνχινη κνπ ζα επθξαλζνχλ, εζείο
φκσο ζα ληξνπηαζηείηε δέζηε, νη δνχινη κνπ ζα αιαιάδνπλ κε επζπκία, εζείο φκσο ζα βνάηε
κε πφλν θαξδηάο, θαη ζα νινιχδεηε απφ θαηάζιηςε πλεχκαηνο. Καη ζα αθήζεηε ην φλνκά
ζαο ζηνπο εθιεθηνχο κνπ γηα θαηάξα επεηδή, ν Κχξηνο ν Θεφο ζα ζε ζαλαηψζεη, θαη κε άιιν
φλνκα ζα νλνκάζεη ηνπο δνχινπο ηνπ,γηα λα καθαξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ Θεφ ηήο
αιήζεηαο, απηφο πνπ καθαξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ επάλσ ζηε γε θαη λα νξθίδεηαη ζηνλ Θεφ ηήο
αιήζεηαο. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ 42:1-6
Σφηε, ν Εψβ απάληεζε ζηνλ Κχξην, θαη είπε: Ξέξσ φηη κπνξείο ηα πάληα, θαη θαλέλαο
ζηνραζκφο ζνπ δελ κπνξεί λα εκπνδηζηεί. Πνηνο είλαη απηφο πνπ αζχλεηα θξχβεη ηε βνπιή;
Βγψ, ινηπφλ, πξφθεξα εθείλν πνπ δελ θαηαιάβαηλα πξάγκαηα ππεξζαχκαζηα γηα κέλα, πνπ
δελ ηα γλψξηδα. Άθνπζε, παξαθαιψ θη εγψ ζα κηιήζσ ζα ξσηήζσ, θη εζχ δίδαμέ κε. Άθνπγα
γηα ζέλα κε ηελ αθνή ηνπ απηηνχ, αιιά ηψξα ζε βιέπεη ην κάηη κνπ γη' απηφ, αεδηάδσ κε
βδειπγκία ηνλ εαπηφ κνπ, θαη κεηαλνψ κε ρψκα θαη ζηάρηε. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
Βαζηιέσλ Β’ 6:8-33 , 7:1-20
Καη ν βαζηιηάο ηήο πξίαο πνιεκνχζε ελάληηα ζηνλ Εζξαήι, θαη έθαλε ζπκβνχιην κε
ηνπο δνχινπο ηνπ, ιέγνληαο: ' εθείλνλ θαη ζ' εθείλνλ ηνλ ηφπν ζα ζηξαηνπεδεχζσ. Καη ν
άλζξσπνο ηνπ Θενχ έζηεηιε ζηνλ βαζηιηά ηνχ Εζξαήι, ιέγνληαο: Φπιάμνπ λα κε πεξάζεηο
απφ εθείλν ηνλ ηφπν, επεηδή εθεί ζηξαηνπεδεχνπλ νη χξηνη. Καη ν βαζηιηάο ηνχ Εζξαήι
έζηεηιε ζηνλ ηφπν, πνπ είρε πεη ν άλζξσπνο ηνπ Θενχ, θαη παξήγγεηιε γη' απηφλ θαη
πξνθπιάρζεθε απφ εθεί φρη κία νχηε δχν θνξέο. Καη ε θαξδηά ηνχ βαζηιηά ηήο πξίαο
ηαξάρηεθε γη' απηφ ην πξάγκα θαη αθνχ ζπγθάιεζε ηνπο δνχινπο ηνπ, ηνπο είπε: Αελ ζα κνπ
αλαγγείιεηε, πνηνο απφ καο είλαη κε ην κέξνο ηνχ βαζηιηά ηνχ Εζξαήι; Καη έλαο απφ ηνπο
δνχινπο ηνπ είπε: Καλέλαο, θχξηέ κνπ βαζηιηά αιιά ν Βιηζζαηέ, ν πξνθήηεο, απηφο πνπ
είλαη ζηνλ Εζξαήι, αλαγγέιιεη ζηνλ βαζηιηά ηνχ Εζξαήι ηα ιφγηα, πνπ κηιάο ζην ηακείν ηνχ
θνηηψλα ζνπ. Καη είπε: Πεγαίλεηε, θαη δείηε πνχ είλαη, γηα λα ζηείισ λα ηνλ ζπιιάβσ. Καη
ηνπ αλήγγεηιαλ ιέγνληαο: Να, είλαη ζηε Ασζάλ. Καη έζηεηιε εθεί άινγα, θαη άκαμεο, θαη
έλαλ κεγάιν ζηξαηφ, πνπ, θαζψο ήξζαλ ηε λχρηα, πεξηθχθισζαλ ηελ πφιε. Καη φηαλ ην
πξσί ν ππεξέηεο ηνχ αλζξψπνπ ηνχ Θενχ ζεθψζεθε, θαη βγήθε έμσ, μάθλνπ, ζηξαηφο είρε
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πεξηθπθιψζεη ηελ πφιε κε άινγα θαη άκαμεο. Καη ν ππεξέηεο ηνπ είπε ζ' απηφλ: Χ, θχξηε!
Ση ζα θάλνπκε;Καη εθείλνο είπε: Με θνβάζαη επεηδή, πεξηζζφηεξνη είλαη απηνί πνπ είλαη
καδί καο, παξά εθείλνη πνπ είλαη καδί ηνπο. Καη ν Βιηζζαηέ πξνζεπρήζεθε, θαη είπε: Κχξηε,
άλνημε, παξαθαιψ, ηα κάηηα ηνπ γηα λα δεη. Καη ν Κχξηνο άλνημε ηα κάηηα ηνχ ππεξέηε, θαη
είδε θαη λα, ην βνπλφ ήηαλ γεκάην απφ άινγα θαη πχξηλεο άκαμεο γχξσ απφ ηνλ Βιηζζαηέ.
Καη φηαλ θαηέβεθαλ ζ' απηφλ νη χξηνη, ν Βιηζζαηέ πξνζεπρήζεθε ζηνλ Κχξην, θαη είπε:
Πάηαμε, παξαθαιψ, απηφλ ηνλ ιαφ κε ανξαζία. Καη ηνπο πάηαμε κε ανξαζία ζχκθσλα κε
ηνλ ιφγν ηνχ Βιηζζαηέ. Καη ν Βιηζζαηέ είπε ζ' απηνχο: Αελ είλαη απηφο ν δξφκνο, νχηε απηή
ε πφιε ειάηε πίζσ κνπ, θαη ζα ζαο θέξσ ζηνλ άλζξσπν πνπ δεηάηε. Καη ηνπο έθεξε ζηε
ακάξεηα. Καη φηαλ ήξζαλ ζηε ακάξεηα, ν Βιηζζαηέ είπε: Κχξηε, άλνημε ηα κάηηα ηνπο, γηα
λα βιέπνπλ. Καη ν Κχξηνο άλνημε ηα κάηηα ηνπο, θαη είδαλ θαη λα, ήζαλ ζην κέζνλ ηήο
ακάξεηαο. Καη θαζψο ν βαζηιηάο ηνχ Εζξαήι ηνχο είδε, είπε ζηνλ Βιηζζαηέ: Να παηάμσ, λα
παηάμσ, παηέξα κνπ; Καη εθείλνο είπε: Με παηάμεηο ζα είρεο παηάμεη εθείλνπο, πνπ είρεο
αηρκαισηίζεη κε ηε ξνκθαία ζνπ θαη κε ην ηφμν ζνπ; ΐάιε κπξνζηά ηνπο ςσκί θαη λεξφ, θη
αο θάλε, θη αο πηνπλ, θη αο θχγνπλ πξνο ηνλ θχξηφ ηνπο. Καη έβαιε κπξνζηά ηνπο άθζνλε
ηξνθή θαη αθνχ έθαγαλ θαη ήπηαλ, ηνπο εμαπέζηεηιε, θαη αλαρψξεζαλ ζηνλ θχξηφ ηνπο. Καη
ζην εμήο δελ ήξζαλ ηα ηάγκαηα ηεο πξίαο ζηε γε ηνχ Εζξαήι. Καη χζηεξα απ' απηά, ν ΐελαδάδ ν βαζηιηάο ηήο πξίαο ζπγθέληξσζε νιφθιεξν ηνλ ζηξαηφ ηνπ, θαη αλέβεθε, θαη
πνιηφξθεζε ηε ακάξεηα.Έγηλε, φκσο, κεγάιε πείλα ζηε ακάξεηα θαη λα, ηελ
πνιηνξθνχζαλ, κέρξηο φηνπ ην θεθάιη ελφο γατδνπξηνχ πνπιήζεθε γηα 80 αζεκέληα
λνκίζκαηα, θαη ην 1/4 ελφο θάβνπ θνπξηάο πεξηζηεξηψλ, γηα πέληε αζεκέληα λνκίζκαηα. Καη
θαζψο ν βαζηιηάο ηνχ Εζξαήι δηάβαηλε επάλσ ζην ηείρνο, κηα γπλαίθα βφεζε πξνο απηφλ,
ιέγνληαο: ψζε, θχξηέ κνπ βαζηιηά. Κη εθείλνο είπε: Ώλ ν Κχξηνο δελ ζψζεη, απφ πνχ ζα
ζψζσ εγψ; Μήπσο απφ ην αιψλη ή απφ ην παηεηήξη; Καη ν βαζηιηάο ηήο είπε: Ση έρεηο; Κη
εθείλε είπε: Ώπηή ε γπλαίθα κνχ είπε: Αψζε ηνλ γην ζνπ, γηα λα ηνλ θάκε ζήκεξα, θαη αχξην
ζα θάκε ηνλ γην κνπ. θαη βξάζακε ηνλ γην κνπ, θαη ηνλ θάγακε θαη ηελ επφκελε εκέξα ηήο
είπα: Αψζε ηνλ γην ζνπ, γηα λα ηνλ θάκε θη εθείλε έθξπςε ηνλ γην ηεο. Καη θαζψο ν βαζηιηάο
άθνπζε ηα ιφγηα ηήο γπλαίθαο, μέζρηζε ηα ηκάηηά ηνπ θη ελψ δηάβαηλε επάλσ ζην ηείρνο, ν
ιαφο είδε, θαη λα, απφ κέζα ππήξρε ζάθνο επάλσ ζηε ζάξθα ηνπ. Καη είπε: Έηζη λα θάλεη ν
Θεφο, θαη έηζη λα πξνζζέζεη, αλ ην θεθάιη ηνχ Βιηζζαηέ, ηνπ γηνπ ηνχ αθάη, ζηαζεί
ζήκεξα επάλσ ηνπ. Καη ν Βιηζζαηέ θαζφηαλ ζην ζπίηη ηνπ, θαη νη πξεζβχηεξνη θάζνληαλ
καδί ηνπ θαη ν βαζηιηάο έζηεηιε απφ κπξνζηά ηνπ έλαλ άλδξα πξηλ, φκσο, έξζεη ζ' απηφλ ν
κελπηήο, εθείλνο είπε ζηνπο πξεζβχηεξνπο: Αελ βιέπεηε φηη ν γηνο ηνχ θνλεπηή έζηεηιε λα
αθαηξέζεη ην θεθάιη κνπ; Πξνζέμηε, θαζψο ζάξζεη ν κελπηήο, θιείζηε ηελ πφξηα, θαη
εκπνδίζηε ηνλ πξνο ηελ πφξηα ε θσλή ησλ πνδηψλ ηνχ θπξίνπ ηνπ δελ είλαη πίζσ απ' απηφλ;
Κη ελψ κηινχζε καδί ηνπο, λα, θαηέβεθε ζ' απηφλ ν κελπηήο θαη είπε: Να, απφ ηνλ Κχξην
είλαη απηφ ην θαθφ γηαηί λα ειπίζσ πιένλ ζηνλ Κχξην; Καη ν Βιηζζαηέ είπε: Ώθνχζηε ηνλ
ιφγν ηνχ Κπξίνπ: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο: Ώχξην, απηή πεξίπνπ ηελ ψξα, ζηελ πχιε ηήο
ακάξεηαο, έλα κέηξν ζηκηγδάιη ζα πνπιεζεί γηα έλαλ ζίθιν, θαη δχν κέηξα θξηζάξη γηα έλαλ
ζίθιν. Καη ν άξρνληαο, ζην ρέξη ηνχ νπνίνπ ζηεξηδφηαλ ν βαζηιηάο, απάληεζε ζηνλ άλζξσπν
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ηνπ Θενχ θαη είπε: Καη αλ αθφκα ν Κχξηνο έθαλε λα αλνίμνπλ παξάζπξα ζηνλ νπξαλφ,
κπνξνχζε λα γίλεη απηφ ην πξάγκα; Καη εθείλνο είπε: Πξφζεμε, ζα δεηο κε ηα κάηηα ζνπ,
φκσο δελ ζα θαο απ' απηφ. Τπήξραλ δε ζηελ είζνδν ηεο πχιεο ηέζζεξηο άλδξεο ιεπξνί. Καη
είπαλ ν έλαο ζηνλ άιινλ: Γηαηί εκείο θαζφκαζηε εδψ κέρξηο φηνπ πεζάλνπκε; Ώλ πνχκε: Να
κπνχκε ζηελ πφιε, ε πείλα ππάξρεη κέζα ζηελ πφιε, θαη ζα πεζάλνπκε εθεί αλ, φκσο,
θαζφκαζηε εδψ, πάιη ζα πεζάλνπκε ηψξα, ινηπφλ, ειάηε, θαη αο πέζνπκε ζην ζηξαηφπεδν
ησλ πξίσλ αλ καο αθήζνπλ δσληαλνχο, ζα δήζνπκε θαη αλ καο ζαλαηψζνπλ, ζα
πεζάλνπκε. Καη ζεθψζεθαλ, φηαλ ζθνηείληαδε, γηα λα κπνπλ ζην ζηξαηφπεδν ησλ πξίσλ
θαη φηαλ ήξζαλ κέρξη ηελ άθξε ηνχ ζηξαηνπέδνπ ηήο πξίαο, λα, δελ ππήξρε εθεί νχηε έλαο
άλζξσπνο. Βπεηδή, ν Κχξηνο είρε θάλεη λα αθνπζηεί θξφηνο ακαμψλ κέζα ζην ζηξαηφπεδν
ησλ πξίσλ, θαη θξφηνο αιφγσλ, θξφηνο απφ κεγάινλ ζηξαηφ θαη είπαλ αλακεηαμχ ηνπο:
Αέζηε, ν βαζηιηάο ηνχ Εζξαήι κίζζσζε ελαληίνλ καο ηνπο βαζηιηάδεο ησλ Υεηηαίσλ, θαη
ηνπο βαζηιηάδεο ησλ Ώηγππηίσλ, γηα λάξζνπλ ελαληίνλ καο. Γη' απηφ, αθνχ ζεθψζεθαλ,
έθπγαλ κέζα ζην ζθνηάδη, θαη εγθαηέιεηςαλ ηηο ζθελέο ηνπο, θαη ηα άινγά ηνπο, θαη ηα
γατδνχξηα ηνπο, θαη ην ζηξαηφπεδν, φπσο ήηαλ, θαη έθπγαλ γηα λα δηαζψζνπλ ηε δσή ηνπο.
Καη φηαλ απηνί νη ιεπξνί είραλ έξζεη κέρξη ηελ άθξε ηνπ ζηξαηνπέδνπ, κπήθαλ κέζα ζε κηα
ζθελή, θαη έθαγαλ θαη ήπηαλ, θαη αθνχ πήξαλ απφ εθεί αζήκη θαη ρξπζάθη θαη ηκάηηα, πήγαλ
θαη ηα έθξπςαλ θαη φηαλ γχξηζαλ πίζσ, κπήθαλ κέζα ζε κηα άιιε ζθελή, θαη πήξαλ απφ
εθεί θαη άιια, θαη πήγαλ θαη έθξπςαλ θη απηά. Σφηε, είπαλ αλακεηαμχ ηνπο: Βκείο δελ
θάλνπκε θαιά απηή ε εκέξα είλαη εκέξα θαιψλ αγγειηψλ, θαη αλ εκείο ζησπνχκε, θαη
πεξηκέλνπκε κέρξη ην θσο ηήο απγήο, θάπνηα ζπκθνξά ζα πέζεη επάλσ καο ειάηε, ινηπφλ, θη
αο πάκε λα ην αλαγγείινπκε ζην παιάηη ηνχ βαζηιηά. Ήξζαλ, ινηπφλ, θαη βφεζαλ πξνο ηνπο
ζπξσξνχο ηήο πφιεο θαη ηνπο αλήγγεηιαλ, ιέγνληαο: Ήξζακε ζην ζηξαηφπεδν ησλ πξίσλ,
θαη δέζηε, δελ ππήξρε εθεί άλζξσπνο νχηε θσλή αλζξψπνπ, παξά κνλάρα άινγα δεκέλα, θαη
γατδνχξηα δεκέλα, θαη ζθελέο, φπσο βξίζθνληαλ. Καη νη ζπξσξνί βφεζαλ θαη ην αλήγγεηιαλ
απηφ κέζα ζην παιάηη ηνχ βαζηιηά. Καη αθνχ ζεθψζεθε ν βαζηιηάο ηε λχρηα, είπε ζηνπο
δνχινπο ηνπ: Σψξα, ζα ζαο θαλεξψζσ ηη καο έθαλαλ νη χξηνη: Γλψξηζαλ φηη είκαζηε
πεηλαζκέλνη θαη βγήθαλ απφ ην ζηξαηφπεδν, γηα λα θξπθηνχλ ζηα ρσξάθηα, ιέγνληαο: ηαλ
βγνπλ απφ ηελ πφιε, ζα ηνπο πηάζνπκε δσληαλνχο, θαη ζα κπνχκε κέζα ζηελ πφιε. Καη
απαληψληαο έλαο απφ ηνπο δνχινπο ηνπ, είπε: Ώο πάξνπλ, παξαθαιψ, πέληε απφ ηα
ππνιεηπφκελα άινγα, πνπ απέκεηλαλ ζηελ πφιε, (δεο, απηά είλαη φπσο νιφθιεξν ην πιήζνο
ηνχ Εζξαήι, εθείλν πνπ απέκεηλε ζ' απηή δεο, είλαη φπσο νιφθιεξν ην πιήζνο ησλ
Εζξαειηηψλ, πνπ θαηαλαιψζεθαλ) θαη αο ηα ζηείινπκε γηα λα δνχκε. Πήξαλ, ινηπφλ, δχν
δεπγάξηα άινγα θαη ν βαζηιηάο έζηεηιε πίζσ απφ ην ζηξαηφπεδν ησλ πξίσλ, ιέγνληαο:
Πεγαίλεηε θαη δείηε. Καη πήγαλ πίζσ ηνπο κέρξη ηνλ Ενξδάλε θαη λα, νιφθιεξνο ν δξφκνο
ήηαλ γεκάηνο απφ ηκάηηα θαη ζθεχε, πνπ νη χξηνη είραλ ξίμεη απφ ηε βία ηνπο. Καη νη
κελπηέο, αθνχ γχξηζαλ, ην αλήγγεηιαλ ζηνλ βαζηιηά. Καη ν ιαφο βγήθε θαη δηάξπαμε ην
ζηξαηφπεδν ησλ πξίσλ. Καη πνπιήζεθε έλα κέηξν ζηκηγδάιη γηα έλαλ ζίθιν, θαη δχν κέηξα
θξηζάξη γηα έλαλ ζίθιν, ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν ηνχ Κπξίνπ. Καη ν βαζηιηάο έβαιε επηηεξεηή
ζηελ πχιε ηνλ άξρνληα, ζην ρέξη ηνπ νπνίνπ ζηεξηδφηαλ θαη ηνλ θαηαπάηεζε ν ιαφο ζηελ
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πχιε, θαη πέζαλε φπσο κίιεζε ν άλζξσπνο ηνπ Θενχ, ν νπνίνο κίιεζε φηαλ ν βαζηιηάο
θαηέβεθε ζ' απηφλ. Καη θαζψο ν άλζξσπνο ηνχ Θενχ κίιεζε ζηνλ βαζηιηά, ιέγνληαο: Αχν
κέηξα θξηζάξη γηα έλαλ ζίθιν, θαη έλα κέηξν ζηκηγδάιη γηα έλαλ ζίθιν ζα είλαη αχξην, απηή
πεξίπνπ ηελ ψξα, ζηελ πχιε ηεο ακάξεηαο, θαη ν άξρνληαο απάληεζε ζηνλ άλζξσπν ηνπ
Θενχ, θαη είπε: Καη αλ ηψξα ν Κχξηνο έθαλε παξάζπξα ζηνλ νπξαλφ, κπνξνχζε λα γίλεη έλα
ηέηνην πξάγκα; Κη εθείλνο είπε: Να, ζα ην δεηο κε ηα κάηηα ζνπ, αιιά δελ ζα θαο απ'
απηφ,έηζη θαη έγηλε ζ' απηφλ επεηδή, ν ιαφο ηνλ θαηαπάηεζε ζηελ πχιε, θαη πέζαλε. Αφμα

ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.
ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 63:1
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Θεέ, εζχ είζαη ν Θεφο κνπ ζε δεηάσ απφ ην πξσί ζε δηςάεη ε ςπρή κνπ, ζε πνζεί ε
ζάξθα κνπ, κέζα ζε γε έξεκε, μεξή θαη άλπδξε.

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

Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξηλζίνπο Β’ 4:5-18
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Κνξηλζίνπο,ε επινγία ηνπο αο
είλαη καδί καο ακήλ
Βπεηδή, εκείο δελ θεξχηηνπκε ηνλ εαπηφ καο, αιιά ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ, ηνλ Κχξην ηνπο
εαπηνχο καο δε, δηθνχο ζαο δνχινπο, ράξε ηνχ Εεζνχ. Βπεηδή, ν Θεφο πνπ είπε λα ιάκςεη
θσο κέζα απφ ην ζθνηάδη, είλαη πνπ έιακςε κέζα ζηηο θαξδηέο καο, γηα θσηηζκφ ηήο γλψζεο
ηήο δφμαο ηνχ Θενχ δηακέζνπ ηνχ πξνζψπνπ ηνχ Εεζνχ Υξηζηνχ. Έρνπκε, κάιηζηα, ηνχην
ηνλ ζεζαπξφ κέζα ζε ρσκάηηλα ζθεχε, ψζηε ε ππεξβνιή ηήο δχλακεο λα είλαη ηνχ Θενχ,
θαη φρη απφ καο αλ θαη ζε φια ζιηβφκαζηε, φκσο δελ ζηελνρσξνχκαζηε αλ θαη βξηζθφκαζηε
ζε απνξία, φκσο δελ απειπηδφκαζηε αλ θαη δησθφκαζηε, φκσο δελ είκαζηε εγθαηαιεηκκέλνη
αλ θαη θαηαβαιιφκαζηε, φκσο δελ ραλφκαζηε πεξηθέξνληαο πάληνηε ζην ζψκα ηε λέθξσζε
ηνπ Κπξίνπ Εεζνχ, γηα λα θαλεξσζεί ζην ζψκα καο θαη ε δσή ηνχ Εεζνχ. Βπεηδή, εκείο πνπ
δνχκε παξαδηλφκαζηε πάληνηε ζηνλ ζάλαην γηα ράξε ηνχ Εεζνχ, γηα λα θαλεξσζεί θαη ε δσή
ηνχ Εεζνχ ζηε ζλεηή καο ζάξθα. ζηε, ν κελ ζάλαηνο ελεξγείηαη κέζα ζε καο, ε δσή φκσο
κέζα ζε ζαο. Έρνληαο, φκσο, ην ίδην πλεχκα ηήο πίζηεο, ζχκθσλα κε ην γξακκέλν:
«Πίζηεςα, γη' απηφ θαη κίιεζα», θη εκείο πηζηεχνπκε, γη' απηφ θαη κηιάκε μέξνληαο φηη απηφο
πνπ αλέζηεζε ηνλ Κχξην Εεζνχ, ζα αλαζηήζεη θη εκάο δηακέζνπ ηνχ Εεζνχ, θαη ζα καο
παξαζηήζεη καδί ζαο. Βπεηδή, ηα πάληα είλαη γηα ζαο ψζηε, ε ράξε πνπ πιεφλαζε, εμαηηίαο
ηήο επραξηζηίαο ησλ πεξηζζφηεξσλ, λα πεξηζζεχζεη γηα ηε δφμα ηνχ Θενχ. Γη' απηφ, δελ
απνθάκλνπκε αιιά, αλ θαη ν εμσηεξηθφο καο άλζξσπνο θζείξεηαη, ν εζσηεξηθφο φκσο
αλαλεψλεηαη εκέξα κε ηελ εκέξα. Βπεηδή, ε πξνζσξηλή ειαθξηά καο ζιίςε θαηεξγάδεηαη ζε
καο, απφ ππεξβνιή ζε ππεξβνιή, αηψλην βάξνο δφμαο γηα ηνλ ιφγν φηη, εκείο δελ αηελίδνπκε
ζ' απηά πνπ βιέπνληαη, αιιά ζ' απηά πνπ δελ βιέπνληαη επεηδή, απηά πνπ βιέπνληαη είλαη
πξφζθαηξα, ελψ απηά πνπ δελ βιέπνληαη είλαη αηψληα. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο

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

θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 25:23-27 , 26:1-6
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απν ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Σελ επφκελε εκέξα, ινηπφλ, φηαλ ήξζε ν Ώγξίππαο θαη ε ΐεξλίθε κε κεγάιε πνκπή,
θαη κπήθαλ ζην αθξναηήξην καδί κε ηνπο ρηιίαξρνπο θαη ηνπο επηθαλείο άλδξεο ηήο πφιεο, ν
Φήζηνο πξφζηαμε θαη θέξζεθε ν Παχινο. Σφηε, ν Φήζηνο ιέεη: ΐαζηιηά Ώγξίππα, θαη φινη
φζνη είζηε παξφληεο καδί καο, βιέπεηε ηνχηνλ, γηα ηνλ νπνίν κνχ κίιεζαλ νιφθιεξν ην
πιήζνο ησλ Ενπδαίσλ θαη ζηα Εεξνζφιπκα θαη εδψ, θαηαβνψληαο φηη, απηφο ν άλζξσπνο δελ
πξέπεη πιένλ λα δεη. Καη εγψ, επεηδή βξήθα φηη δελ έπξαμε ηίπνηε άμην ζαλάηνπ, θη απηφο ν
ίδηνο επηθαιέζηεθε ηνλ εβαζηφ, απνθάζηζα λα ηνλ ζηείισ. Γηα ηνλ νπνίν δελ έρσ ηίπνηε
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βέβαην γηα λα γξάςσ ζηνλ θχξηφ κνπ γη' απηφ, ηνλ έθεξα κπξνζηά ζαο, θαη κάιηζηα κπξνζηά
ζνπ, βαζηιηά Ώγξίππα, γηα λα έρσ θάηη λα γξάςσ, αθνχ γίλεη ε αλάθξηζε. επεηδή, κνπ
θαίλεηαη αθαηαλφεην, ζηέιλνληαο έλαλ θπιαθηζκέλν, λα κε επηζεκάλσ θαη ηα ελαληίνλ ηνπ
εγθιήκαηα. Καη ν Ώγξίππαο είπε ζηνλ Παχιν: Έρεηο ηελ άδεηα λα κηιήζεηο γηα ηνλ εαπηφ
ζνπ. Σφηε, ν Παχινο, αθνχ άπισζε ην ρέξη, άξρηζε λα απνινγείηαη: Θεσξψ καθάξην ηνλ
εαπηφ κνπ, βαζηιηά Ώγξίππα, επεηδή πξφθεηηαη λα απνινγεζψ κπξνζηά ζνπ ζήκεξα γηα φια
φζα θαηεγνξνχκαη απφ ηνπο Ενπδαίνπο,κάιηζηα, επεηδή γλσξίδεηο φια ηα έζηκα θαη ηα
δεηήκαηα αλάκεζα ζηνπο Ενπδαίνπο γη' απηφ, ζε παξαθαιψ, λα κε αθνχζεηο κε καθξνζπκία.
Σε δσή κνπ, ινηπφλ, απφ ηα λεαληθά ρξφληα, πνπ εμαξρήο έδεζα αλάκεζα ζην έζλνο κνπ ζηα
Εεξνζφιπκα, ηελ μέξνπλ φινη νη Ενπδαίνη,επεηδή, κε γλσξίδνπλ απαξρήο, (αλ ζέινπλ λα
δψζνπλ καξηπξία) φηη, ζχκθσλα κε ηελ αθξηβέζηαηε αίξεζε ηεο ζξεζθείαο καο, έδεζα σο
Φαξηζαίνο. Καη, ηψξα, παξαζηέθνκαη λα θξηζψ γηα ηελ ειπίδα ηήο ππφζρεζεο, πνπ έγηλε απφ
ηνλ
Θεφ
πξνο
ηνπο
παηέξεο
καο.
Ο
ιφγνο
ηνπ
Κπξίνπ

αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ
εθθιεζία ακήλ
Φαικόο 122:1,2
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Μάξθν
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπθξάλζεθα φηαλ κνπ είπαλ: Ώο πάκε ζηνλ νίθν ηνχ Κπξίνπ. Σα πφδηα καο ζα
ζηέθνληαη ζηηο πχιεο ζνπ, Εεξνπζαιήκ.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 12:18 -27
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη έξρνληαη ζ' απηφλ νη αδδνπθαίνη, πνπ ιέλε φηη αλάζηαζε δελ ππάξρεη θαη ηνλ
ξψηεζαλ, ιέγνληαο: Αάζθαιε, ν Μσπζήο έγξαςε ζε καο, φηη αλ ν αδειθφο θάπνηνπ πεζάλεη,
θαη αθήζεη γπλαίθα, θαη δελ αθήζεη παηδηά, ν αδειθφο ηνπ λα πάξεη ηε γπλαίθα ηνπ, θαη λα
αλαζηήζεη ζπέξκα ζηνλ αδειθφ ηνπ. Ήζαλ, ινηπφλ, επηά αδειθνί θαη ν πξψηνο πήξε
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γπλαίθα, θαη πεζαίλνληαο δελ άθεζε ζπέξκα θαη ηελ πήξε ν δεχηεξνο, θαη πέζαλε, θαη νχηε
απηφο άθεζε ζπέξκα θαη ν ηξίηνο ην ίδην. Καη απηή ηελ πήξαλ θαη νη επηά, θαη δελ άθεζαλ
ζπέξκα ηειεπηαία απφ φινπο πέζαλε θαη ε γπλαίθα. Καηά ηελ αλάζηαζε, ινηπφλ, φηαλ
αλαζηεζνχλ, ζε πνηνλ απ' απηνχο ζα είλαη γπλαίθα; Βπεηδή, θαη νη επηά ηελ είραλ πάξεη σο
γπλαίθα. Καη απαληψληαο ν Εεζνχο, ηνπο είπε: Αελ πιαληέζηε ζε ηνχην, κε γλσξίδνληαο ηηο
γξαθέο νχηε ηε δχλακε ηνπ Θενχ; Βπεηδή, φηαλ αλαζηεζνχλ απφ ηνπο λεθξνχο, νχηε
λπκθεχνπλ νχηε λπκθεχνληαη αιιά, είλαη ζαλ άγγεινη, πνπ είλαη ζηνπο νπξαλνχο. Γηα ηνπο
λεθξνχο, φκσο, φηη αλαζηαίλνληαη, δελ δηαβάζαηε ζην βηβιίν ηνχ Μσπζή, πψο είπε ζ' απηφλ
ν Θεφο, ζηελ πεξίπησζε ηεο βάηνπ, ιέγνληαο: «Βγψ είκαη ν Θεφο ηνχ Ώβξαάκ, θαη ν Θεφο
ηνχ Εζαάθ, θαη ν Θεφο ηνχ Εαθψβ»; Αελ είλαη ν Θεφο λεθξψλ, αιιά Θεφο δσληαλψλ εζείο,
ινηπφλ, πιαληέζηε πνιχ.

ΖΜΔΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΖ ΔΒΓΑΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Γέλεζηο 49:33 , 50:1-26
Καη αθνχ ν Εαθψβ ηειείσζε, δίλνληαο παξαγγειίεο ζηνπο γηνπο ηνπ, έζπξε ηα πφδηα
ηνπ επάλσ ζην θξεβάηη, θαη μεςχρεζε θαη πξνζηέζεθε ζηνλ ιαφ ηνπ. Καη ν Εσζήθ έπεζε
επάλσ ζην πξφζσπν ηνπ παηέξα ηνπ, θαη έθιαςε επάλσ ηνπ, θαη ηνλ θίιεζε. Καη ν Εσζήθ
πξφζηαμε ηνπο δνχινπο ηνπ ηνχο γηαηξνχο λα βαιζακψζνπλ ηνλ παηέξα ηνπ. Καη νη γηαηξνί
βαιζάκσζαλ ηνλ Εζξαήι. Καη ζπκπιεξψζεθαλ γη' απηφλ 40 εκέξεο επεηδή, έηζη
ζπκπιεξψλνληαη νη εκέξεο ηεο βαιζάκσζεο θαη νη Ώηγχπηηνη ηνλ πέλζεζαλ, 70 εκέξεο. Καη
αθνχ πέξαζαλ νη εκέξεο ηνχ πέλζνπο ηνπ, ν Εσζήθ κίιεζε ζην παιάηη ηνχ Φαξαψ,
ιέγνληαο: Ώλ ηψξα βξήθα ράξε κπξνζηά ζαο, κηιήζηε, παξαθαιψ, ζη' απηηά ηνχ Φαξαψ,
ιέγνληαο: Ο παηέξαο κνπ κε φξθηζε, ιέγνληαο: Να, εγψ πεζαίλσ ζην κλήκα κνπ, πνπ
έζθαςα γηα ηνλ εαπηφ κνπ, ζηε γε Υαλαάλ, εθεί ζα κε ζάςεηο ηψξα, ινηπφλ, αο αλέβσ,
παξαθαιψ, θαη αο ζάςσ ηνλ παηέξα κνπ θαη ζα επηζηξέςσ. Καη ν Φαξαψ είπε: Ώλέβα, θαη
ζάςε ηνλ παηέξα ζνπ θαζψο ζε φξθηζε. Καη ν Εσζήθ αλέβεθε γηα λα ζάςεη ηνλ παηέξα ηνπ
θη αλέβεθαλ καδί ηνπ φινη νη δνχινη ηνχ Φαξαψ, νη πξεζβχηεξνη ηνπ παιαηηνχ ηνπ, θαη φινη
νη πξεζβχηεξνη ηεο γεο ηήο Ώηγχπηνπ,θαη νιφθιεξε ε νηθνγέλεηα ηνπ Εσζήθ θαη νη αδειθνί
ηνπ, θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ παηέξα ηνπ κφλνλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, θαη ηα πνίκληά ηνπο, θαη ηηο
αγέιεο ηνπο, άθεζαλ ζηε γε ηήο Γεζέλ. Κη αλέβεθαλ καδί ηνπ, θαη άκαμεο θαη θαβαιάξεδεο,
ψζηε έγηλε κηα ππεξβνιηθά κεγάιε ζπλνδεία θαη ήξζαλ ζην αιψλη ηνχ Ώηάδ, πνπ είλαη πέξα
απφ ηνλ Ενξδάλε θη εθεί ζξήλεζαλ κε κεγάινλ θαη ππεξβνιηθά δπλαηφλ ζξήλν θαη ν Εσζήθ
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έθαλε γηα ηνλ παηέξα ηνπ πέλζνο επηά εκέξεο. Καη βιέπνληαο νη θάηνηθνη ηνπ ηφπνπ, νη
Υαλαλαίνη, ην πέλζνο ζην αιψλη ηνχ Ώηάδ, είπαλ: Μεγάιν πέλζνο είλαη απηφ γηα ηνπο
Ώηγππηίνπο· γη' απηφ νλνκάζηεθε ην φλνκά ηνπ Ώβέι-κηζξατκ, πνπ είλαη πέξα απφ ηνλ
Ενξδάλε. Καη νη γηνη ηνπ έθαλαλ ζ' απηφλ, φπσο ηνπο είρε παξαγγείιεη θαη αθνχ νη γηνη ηνπ
ηνλ κεηαθφκηζαλ ζηε γε Υαλαάλ, ηνλ έζαςαλ ζην ζπήιαην ηνπ ρσξαθηνχ Μαρπειάρ, πνπ ν
Ώβξαάκ είρε αγνξάζεη καδί κε ην ρσξάθη γηα θηήκα κλήκαηνο απφ ηνλ Βθξψλ, ηνλ Υεηηαίν,
απέλαληη απφ ηε Μακβξή. Καη αθνχ ν Εσζήθ έζαςε ηνλ παηέξα ηνπ, επέζηξεςε ζηελ
Ώίγππην, απηφο θαη νη αδειθνί ηνπ, θαη φινη φζνη είραλ αλέβεη καδί ηνπ γηα λα ζάςνπλ ηνλ
παηέξα ηνπ. Καη βιέπνληαο νη αδειθνί ηνχ Εσζήθ φηη ν παηέξαο ηνπο πέζαλε, είπαλ: Ίζσο ν
Εσζήθ κάο θξαηήζεη θαθία, θαη καο αληαπνδψζεη κε απζηεξφηεηα φια ηα θαθά, φζα
πξάμακε ζ' απηφλ. Καη δηακήλπζαλ ζηνλ Εσζήθ, ιέγνληαο: Ο παηέξαο ζνπ πξφζηαμε, πξηλ
πεζάλεη, ιέγνληαο: Έηζη λα πείηε ζηνλ Εσζήθ: πγρψξεζε, παξαθαιψ, ηελ αδηθία ησλ
αδειθψλ ζνπ, θαη ηελ ακαξηία ηνπο επεηδή, ζνπ έθαλαλ θαθφ ηψξα, ινηπφλ, ζπγρψξεζε,
παξαθαινχκε, ηελ αδηθία ησλ δνχισλ ηνχ Θενχ ηνχ παηέξα ζνπ. Καη ν Εσζήθ έθιαςε φηαλ
ηνπ κίιεζαλ. Πήγαλ κάιηζηα θαη νη αδειθνί ηνπ, θαη αθνχ έπεζαλ κπξνζηά ηνπ, είπαλ: Αεο,
εκείο είκαζηε δνχινη ζνπ. Καη ν Εσζήθ ηνχο είπε: Με θνβάζηε κήπσο αληί ηνπ Θενχ είκαη
εγψ: Βζείο ζειήζαηε θαθφ ελαληίνλ κνπ ν Θεφο, φκσο, ζέιεζε λα ην κεηαηξέςεη ζε θαιφ,
γηα λα γίλεη φπσο ζήκεξα, ψζηε λα ζψζεη ηε δσή πνιινχ ιανχ ηψξα, ινηπφλ, κε θνβάζηε·
εγψ ζα ζξέςσ εζάο, θαη ηηο νηθνγέλεηέο ζαο. Καη ηνπο παξεγφξεζε, θαη ηνπο κίιεζε
ζχκθσλα κε ηελ θαξδηά ηνπο. Καη ν Εσζήθ θαηνίθεζε ζηελ Ώίγππην, απηφο θαη ε νηθνγέλεηα
ηνπ παηέξα ηνπ· θαη ν Εσζήθ έδεζε 110 ρξφληα. Καη ν Εσζήθ είδε παηδηά ηνχ Βθξατκ, κέρξη
ηξίηεο γεληάο θαη ηα παηδηά ηνχ Μαρείξ, ηνπ γηνπ ηνχ Μαλαζζή, γελλήζεθαλ επάλσ ζηα
γφλαηα ηνπ Εσζήθ. Καη ν Εσζήθ είπε ζηνπο αδειθνχο ηνπ: Βγψ πεζαίλσ θαη ν Θεφο ζα ζαο
επηζθεθζεί εμάπαληνο, θαη ζα ζαο αλεβάζεη απφ απηή ηε γε, ζηε γε πνπ κε φξθν
ππνζρέζεθε ζηνλ Ώβξαάκ, ζηνλ Εζαάθ θαη ζηνλ Εαθψβ. Καη ν Εσζήθ φξθηζε ηνπο γηνπο
Εζξαήι, ιέγνληαο: Ο Θεφο εμάπαληνο ζα ζαο επηζθεθζεί, θαη ζα αλεβάζεηε ηα θφθαιά κνπ
απφ εδψ. Καη ν Εσζήθ πέζαλε ζε ειηθία 110 ρξφλσλ θαη ηνλ βαιζάκσζαλ θαη ηέζεθε ζε
θέξεηξν ζηελ Ώίγππην. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Παξνηκίεο 11:27-31 , 12:1-22
πνηνο πξνζπκνπνηείηαη ζην θαιφ, ζα απνιαχζεη ράξε φπνηνο, φκσο, δεηάεη ην θαθφ,
ζάξζεη επάλσ ηνπ. πνηνο ειπίδεη ζηνλ πινχην ηνπ, απηφο ζα πέζεη ελψ νη δίθαηνη ζα
αλζίζνπλ ζαλ βιαζηφο. πνηνο αλαζηαηψλεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ζα θιεξνλνκήζεη άλεκν
θαη ν άθξνλαο ζα είλαη δνχινο ζηνλ θξφληκν. Ο θαξπφο ηνπ δηθαίνπ είλαη δέληξν δσήο θαη
φπνηνο θεξδίδεη ςπρέο, είλαη ζνθφο. Ώλ ν δίθαηνο παηδεχεηαη επάλσ ζηε γε, πνιχ
πεξηζζφηεξν ν αζεβήο θαη ν ακαξησιφο. πνηνο αγαπάεη παηδεία, αγαπάεηγλψζε· φπνηνο,
φκσο, κηζεί ηνλ έιεγρν, είλαη άθξνλαο. Ο θαιφο βξίζθεη ράξε απφ ηνλ Κχξην· απηφλ, φκσο,
πνπ κεραλεχεηαη θαθά, ζα ηνλ θαηαδηθάζεη. Με ηελ αλνκία δελ ζα ζηεξεσζεί έλαο
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άλζξσπνο· ε ξίδα, φκσο, ησλ δηθαίσλ ζα κέλεη αζάιεπηε. Δ ελάξεηε γπλαίθα είλαη ζηεθάλη
ζηνλ άλδξα ηεο ελψ απηή πνπ πξνμελεί ληξνπή, είλαη ζαλ ζαπίια ζηα θφθαιά ηνπ. Οη
ζπιινγηζκνί ησλ δηθαίσλ είλαη επζχηεηα ελψ νη βνπιέο ησλ αζεβψλ δφινο. Σα ιφγηα ησλ
αζεβψλ ελεδξεχνπλ αίκα ην ζηφκα, φκσο, ησλ επζέσλ ζα ηνπο ειεπζεξψζεη. Οη αζεβείο
θαηαζηξέθνληαη, θαη δελ ππάξρνπλ ην ζπίηη, φκσο, ησλ δηθαίσλ παξακέλεη. Ο άλζξσπνο
εγθσκηάδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζχλεζή ηνπ· ελψ ν δηεζηξακκέλνο ζηελ θαξδηά ζα είλαη ζε
θαηαθξφλεζε. Καιχηεξνο ν άλζξσπνο, πνπ δελ ηνλ ηηκνχλ θαη αξθείηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ,
παξά εθείλνο πνπ θελνδνμεί θαη ζηεξείηαη ςσκί. Ο δίθαηνο δείρλεη επηκέιεηα γηα ηε δσή ηνχ
θηήλνπο ηνπ ελψ ηα ζπιάρλα ηψλ αζεβψλ είλαη αλειεήκνλα. Ώπηφο πνπ εξγάδεηαη ηε γε ηνπ,
ζα ρνξηάζεη ςσκί ελψ απηφο πνπ αθνινπζεί ηνπο καηαηφθξνλεο, είλαη ρσξίο κπαιφ. Ο
αζεβήο δεηάεη ηελ ππεξάζπηζε ησλ θαθψλ ε ξίδα, φκσο, ηνπ δηθαίνπ αλαθπηξψλεη. Βμαηηίαο
ακαξηίαο ρεηιέσλ ν αζεβήο παγηδεχεηαη ελψ ν δίθαηνο βγαίλεη απφ ζηελνρψξηα. Ώπφ ηνπο
θαξπνχο ηνχ ζηφκαηφο ηνπ ν άλζξσπνο ζα γεκίζεη απφ αγαζά θαη ε ακνηβή ηψλ ρεξηψλ ηνχ
αλζξψπνπ ζα επηζηξέςεη ζ' απηφλ. Ο δξφκνο ηνχ άθξνλα είλαη ζσζηφο ζηα κάηηα ηνπ ελψ
εθείλνο πνπ αθνχεη ζπκβνπιέο είλαη ζνθφο. Ο άθξνλαο θαλεξψλεη ακέζσο ηελ νξγή ηνπ·
ελψ ν θξφληκνο ζθεπάδεη ην φλεηδφο ηνπ. Ώπηφο πνπ κηιάεη αιήζεηα, αλαγγέιιεη ην δίθαην
ελψ ν ςεπδνκάξηπξαο δφιν. Ο θιχαξνο είλαη ζαλ ηξαχκαηα απφ κάραηξα ελψ ε γιψζζα ησλ
ζνθψλ, είλαη γηαηξεηά. Σα ρείιε ηήο αιήζεηαο ζα είλαη ζηαζεξά γηα πάληα ελψ ε αλαιεζήο
γιψζζα, κφλνλ ζηηγκηαία. Αφινο είλαη ζηελ θαξδηά απηψλ πνπ κεραλεχνληαη θαθά
επθξνζχλε, φκσο, ζ' απηνχο πνπ βνπιεχνληαη εηξήλε. Κακηά βιάβε δελ ζα ζπκβεί ζηνλ
δίθαην ελψ νη αζεβείο ζα γεκίζνπλ απφ θαθά. Ώλαιεζή ρείιε, είλαη βδέιπγκα ζηνλ Κχξην
ελψ απηνί πνπ πξάηηνπλ ηελ αιήζεηα, είλαη δεθηνί ζ' απηφλ. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα

ακήλ.
Ζζαΐαο 66:10-24
Βπθξαλζείηε καδί κε ηελ Εεξνπζαιήκ, θαη αγάιιεζηε καδί ηεο, φινη φζνη ηελ
αγαπάηε ραξείηε ραξά καδί ηεο, φινη φζνη πελζείηε γη' απηή γηα λα ζειάζεηε, θαη λα
ρνξηάζεηε απφ ηνπο καζηνχο ησλ παξεγνξηψλ ηεο γηα λα ζειάζεηε πιήξσο, θαη λα
εληξπθήζεηε ζηελ αθζνλία ηήο δφμαο ηεο. Βπεηδή, έηζη ιέεη ν Κχξηνο: Αέζηε, ζα ζηξέςσ
πξνο απηήλ ηελ εηξήλε ζαλ πνηακφ, θαη ηε δφμα ησλ εζλψλ ζαλ ρείκαξξν πνπ πιεκκπξίδεη
ηφηε, ζα ζειάζεηε, ζα βαζηαρηείηε επάλσ ζηα πιεπξά, θαη ζα θνιαθεπηείηε επάλσ ζηα
γφλαηά ηεο. αλ παηδί, πνπ ην παξεγνξεί ε κεηέξα ηνπ, έηζη ζα ζαο παξεγνξήζσ εγψ θαη ζα
παξεγνξεζείηε ζηελ Εεξνπζαιήκ. Καη ζα δείηε, θαη ε θαξδηά ζαο ζα επθξαλζεί, θαη ηα
θφθαιά ζαο ζα αλζίζνπλ ζαλ ρνξηάξη θαη ην ρέξη ηνχ Κπξίνπ ζα γλσξηζηεί ζηνπο δνχινπο
ηνπ, ε νξγή ηνπ, φκσο, ζηνπο ερζξνχο ηνπ. Βπεηδή, δέζηε, ν Κχξηνο ζάξζεη κε θσηηά, θαη νη
άκαμέο ηνπ ζα είλαη ζαλ αλεκνζηξφβηινο, γηα λα απνδψζεη ηελ νξγή ηνπ κε νξκή, θαη ηελ
επηηίκεζή ηνπ κε θιφγεο θσηηάο. Βπεηδή, κε θσηηά ηνχ Κπξίνπ, θαη κε ηε κάραηξά ηνπ ζα
θξηζεί θάζε ζάξθα, θαη νη θνλεπκέλνη ηνχ Κπξίνπ ζα είλαη πνιινί. Ώπηνί πνπ αγηάδνληαη θη
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απηνί πνπ θαζαξίδνληαη ζηνπο θήπνπο, ν έλαο χζηεξα απφ ηνλ άιινλ, απξνθάιππηα,
ηξψγνληαο ρνηξηλφ θξέαο, θαη ηα βδειχγκαηα, θαη ην πνληίθη, απηνί ζα θαηαλαισζνχλ καδί,
ιέεη ν Κχξηνο. Βπεηδή, εγψ γλσξίδσ ηα έξγα ηνπο θαη ηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπο θαη έξρνκαη
λα ζπγθεληξψζσ φια ηα έζλε θαη ηηο γιψζζεο θαη ζάξζνπλ, θαη ζα δνπλ ηε δφμα κνπ. Καη
ζα ζηήζσ αλάκεζά ηνπο έλα ζεκείν· θαη ηνπο ζσζκέλνπο απφ αλάκεζά ηνπο ζα ζηείισ ζηα
έζλε, πξνο ηε Θαξζείο, ηε Φνπι, θαη ηε Λνπδ, πνπ ηξαβνχλ ηφμν, πξνο ηε Θνπβάι, θαη ηελ
Εαπάλ, πξνο ηα καθξηλά λεζηά, πνπ δελ έρνπλ αθνχζεη ηε θήκε κνπ νχηε έρνπλ δεη ηε δφμα
κνπ θαη ζα θεξχμνπλ ηε δφμα κνπ αλάκεζα ζηα έζλε. Καη ζα θέξνπλ φινπο ηνχο αδειθνχο
ζαο απφ φια ηα έζλε πξνζθνξά ζηνλ Κχξην, επάλσ ζε άινγα, θη επάλσ ζε άκαμεο, θη επάλσ
ζε θνξεία, θη επάλσ ζε κνπιάξηα, θη επάλσ ζε γξήγνξα δψα, πξνο ην άγην βνπλφ κνπ, ηελ
Εεξνπζαιήκ, ιέεη ν Κχξηνο, θαζψο ηα παηδηά ηνχ Εζξαήι θέξλνπλ ζηνλ νίθν ηνχ Κπξίνπ ηελ
πξνζθνξά απφ άιθηηα ζε θαζαξφ ζθεχνο. Κη αθφκα, ζα πάξσ απφ απηνχο ηεξείο θαη
Λεπίηεο, ιέεη ν Κχξηνο. Βπεηδή, φπσο νη θαηλνχξγηνη νπξαλνί θαη ε θαηλνχξγηα γε, πνπ εγψ
ζα θάλσ, ζα δηακέλνπλ κπξνζηά κνπ, ιέεη ν Κχξηνο, έηζη ζα δηακέλεη ην ζπέξκα ζαο θαη ην
φλνκά ζαο. Καη απφ έλα λέν θεγγάξη κέρξη ην άιιν, θαη απφ έλα ζάββαην κέρξη ην άιιν,
θάζε ζάξθα ζα έξρεηαη θαη ζα πξνζθπλάεη κπξνζηά κνπ, ιέεη ν Κχξηνο. Καη ζα βγνπλ θαη ζα
δνπλ ηα λεθξά ζψκαηα ησλ αλζξψπσλ, πνπ ζηάζεθαλ παξαβάηεο ελαληίνλ κνπ επεηδή, ην
ζθνπιήθη ηνπο δελ ζα ηειεπηήζεη, θαη ε θσηηά ηνπο δελ ζα ζβήζεη θαη ζα είλαη αεδία ζε
θάζε ζάξθα. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

Ηώβ 42:7-17
Καη, αθνχ ν Κχξηνο κίιεζε απηά ηα ιφγηα ζηνλ Εψβ, είπε ν Κχξηνο ζηνλ Βιηθάο ηνλ
Θαηκαλίηε: Ο ζπκφο κνπ άλαςε ελαληίνλ ζνπ, θαη ελαληίνλ ηνλ δχν θίισλ ζνπ επεηδή, δελ
κηιήζαηε γηα κέλα ην νξζφ, θαζψο ν δνχινο κνπ ν Εψβ γη' απηφ, πάξηε ηψξα γηα ηνλ εαπηφ
ζαο επηά κνζράξηα θαη επηά θξηάξηα, θαη πεγαίλεηε ζηνλ δνχιν κνπ ηνλ Εψβ, θαη πξνζθέξηε
νινθαχησκα ππέξ ηνπ εαπηνχ ζαο θαη ν δνχινο κνπ ν Εψβ ζα ηθεηεχζεη γηα ζαο επεηδή, ζα
δερζψ ην πξφζσπφ ηνπ γηα λα κε πξάμσ κε ζαο ζχκθσλα κε ηελ αθξνζχλε ζαο γηα ηνλ ιφγν
φηη, δελ κηιήζαηε γηα κέλα ην νξζφ, φπσο ν δνχινο κνπ ν Εψβ. Καη ν Βιηθάο ν Θαηκαλίηεο,
θαη ν ΐηιδάδ ν απρίηεο, θαη ν σθάξ ν Ναακαζίηεο πήγαλ, θαη έθαλαλ φπσο ηνπο
πξφζηαμε ν Κχξηνο θαη ν Κχξηνο δέρζεθε ην πξφζσπν ηνπ Εψβ. Καη ν Κχξηνο έζηξεςε ηελ
αηρκαισζία ηνπ Εψβ, αθνχ πξνζεπρήζεθε γηα ηνπο θίινπο ηνπ θαη ν Κχξηνο έδσζε ζηνλ Εψβ
δηπιάζηα απφ φια φζα είρε πξσηχηεξα. Σφηε, ήξζαλ ζ' απηφλ φινη νη αδειθνί ηνπ, θαη φιεο
νη αδειθέο ηνπ, θαη φινη εθείλνη πνπ ηνλ γλψξηδαλ πξσηχηεξα, θαη έθαγαλ καδί ηνπ ςσκί
ζην ζπίηη ηνπ θαη έθιαςαλ καδί ηνπ, θαη ηνλ παξεγφξεζαλ, γηα φιν ην θαθφ πνπ ν Κχξηνο
είρε θέξεη επάλσ ηνπ θαη θάζε έλαο έδσζαλ ζ' απηφλ έλα αζεκέλην λφκηζκα, θαη θάζε έλαο
έλα ρξπζφ ζθνπιαξίθη. Καη ν Κχξηνο επιφγεζε ηα ηειεπηαία ηνχ Εψβ πεξηζζφηεξν παξά ηα
πξψηα ψζηε απέθηεζε 14.000 πξφβαηα, θαη 6.000 θακήιεο, θαη 1.000 δεχγε βφδηα, θαη 1.000
γατδνχξηα. Κη αθφκα, γελλήζεθαλ ζ' απηφλ επηά γηνη θαη ηξεηο ζπγαηέξεο θαη απνθάιεζε ην
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φλνκα ηεο πξψηεο, Εεκηκά θαη ην φλνκα ηεο δεχηεξεο, Κεζηά θαη ην φλνκα ηεο ηξίηεο,
Κεξέλ-αππνχρ θαη δελ βξίζθνληαλ ζε φιε ηε γε γπλαίθεο σξαίεο, φπσο νη ζπγαηέξεο ηνχ Εψβ
θαη ν παηέξαο ηνπο έδσζε ζ' απηέο θιεξνλνκηά αλάκεζα ζηνπο αδειθνχο ηνπο. Όζηεξα απ'
απηά, ν Εψβ έδεζε 140 ρξφληα, θαη είδε ηνχο γηνπο ηνπ, θαη ηνπο γηνπο ησλ γησλ ηνπ, κέρξη
ηέηαξηεο γεληάο. Καη ν Εψβ πέζαλε, γέξνληαο θαη πιήξεο εκεξψλ. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 98:4,5,6
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώιαιάμηε ζηνλ Κχξην, φιε ε γε επθξαίλεζηε θαη αγάιιεζηε θαη ςαικσδείηε.
Φαικσδείηε ζηνλ Κχξην κε θηζάξα, κε θηζάξα θαη θσλή ςαικσδίαο. Με ζάιπηγγεο, θαη κε
θσλή θεξάηηλεο ζάιπηγγαο.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 17:20-37
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ.Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη φηαλ ξσηήζεθε απφ ηνπο Φαξηζαίνπο, πφηε έξρεηαη ε βαζηιεία ηνχ Θενχ, ηνπο
απάληεζε, θαη είπε: Αελ έξρεηαη ε βαζηιεία ηνχ Θενχ έηζη, ψζηε λα παξαηεξείηαη νχηε ζα
πνπλ: Να! εδψ είλαη, ή: Να! εθεί επεηδή, πξνζέμηε, ε βαζηιεία ηνχ Θενχ είλαη αλάκεζά ζαο.
Καη ζηνπο καζεηέο ηνπ είπε: Θάξζνπλ εκέξεο, φηαλ ζα επηζπκήζεηε λα δείηε κία απφ ηηο
εκέξεο ηνχ Τηνχ ηνχ αλζξψπνπ θαη δελ ζα δείηε. Καη ζα ζαο πνπλ: Να! εδψ είλαη, ή: Να!
εθεί κε πάηε νχηε λα αθνινπζήζεηε. Βπεηδή, φπσο ε αζηξαπή, πνπ αζηξάθηεη απφ ην έλα
κέξνο θάησ απφ ηνλ νπξαλφ, ιάκπεη πξνο ην άιιν κέξνο θάησ απφ ηνλ νπξαλφ, έηζη ζα είλαη
θαη ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ θαηά ηε δηθή ηνπ εκέξα. Πξψηα, φκσο, πξέπεη απηφο λα πάζεη
πνιιά, θαη λα θαηαθξνλεζεί απφ ηνχηε ηε γελεά. Καη φπσο έγηλε θαηά ηηο εκέξεο ηνχ Νψε,
έηζη ζα είλαη θαη θαηά ηηο εκέξεο ηνχ Τηνχ ηνχ αλζξψπνπ έηξσγαλ, έπηλαλ, λχκθεπαλ,
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λπκθεχνληαλ, κέρξη ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν Νψε κπήθε κέζα ζηελ θηβσηφ θαη ήξζε ν
θαηαθιπζκφο θαη ηνπο εμνιφζξεπζε φινπο. Παξφκνηα, θαη φπσο έγηλε θαηά ηηο εκέξεο ηνχ
Λση έηξσγαλ, έπηλαλ, αγφξαδαλ, πνπινχζαλ, θχηεπαλ, νηθνδνκνχζαλ θαη θαηά ηελ εκέξα
πνπ ν Λση βγήθε έμσ απφ ηα φδνκα, έβξεμε θσηηά θαη ζεηάθη απφ ηνλ νπξαλφ, θαη ηνπο
εμνιφζξεπζε φινπο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα είλαη θαηά ηελ εκέξα πνπ ζα θαλεξσζεί ν Τηφο
ηνχ αλζξψπνπ. Καηά ηελ εκέξα εθείλε, φπνηνο βξεζεί επάλσ ζηελ ζηαξάηζα, θαη ηα ζθεχε
ηνπ είλαη κέζα ζην ζπίηη, αο κε θαηέβεη γηα λα ηα πάξεη θαη φπνηνο είλαη ζην ρσξάθη, ην ίδην,
αο κε επηζηξέςεη πξνο ηα πίζσ. Να ζπκάζηε ηε γπλαίθα ηνχ Λση. πνηνο δεηήζεη λα ζψζεη
ηε δσή ηνπ, ζα ηε ράζεη· θαη φπνηνο ηε ράζεη, ζα ηε δηαθπιάμεη. αο ιέσ: Καηά ηε λχρηα
εθείλε ζα ππάξρνπλ δχν επάλσ ζ' έλα θξεβάηη ν έλαο παξαιακβάλεηαη, θαη ν άιινο
αθήλεηαη. Αχν γπλαίθεο ζα αιέζνπλ καδί ε κία παξαιακβάλεηαη, θαη ε άιιε αθήλεηαη. Αχν
ζα βξίζθνληαη ζην ρσξάθη ν έλαο παξαιακβάλεηαη, θαη ν άιινο αθήλεηαη. Καη
απνθξηλφκελνη ηνπ ιέλε: Κχξηε, πνχ; Καη εθείλνο είπε ζ' απηνχο: πνπ είλαη ην ζψκα, εθεί
ζα ζπγθεληξσζνχλ νη αεηνί.

Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Σηκόζεν Β’ 3:1-17 , 4:1-5
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Σηκφζεν,ε επινγία ηνπο αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Γλψξηζε, κάιηζηα, ηνχην, φηη ζηηο έζραηεο εκέξεο ζάξζνπλ θαθνί θαηξνί επεηδή,
νη άλζξσπνη ζα είλαη θίιαπηνη, θηιάξγπξνη, αιαδφλεο, ππεξήθαλνη, βιάζθεκνη, απεηζείο
ζηνπο γνλείο, αράξηζηνη, αλφζηνη,άζπιαρλνη, αζπκθηιίσηνη, ζπθνθάληεο, αθξαηείο, άγξηνη,
αθηιάγαζνη,πξνδφηεο, πξνπεηείο, ηπθισκέλνη απφ εγσηζκφ, πεξηζζφηεξν θηιήδνλνη παξά
θηιφζενη,ελψ κελ έρνπλ κνξθή επζέβεηαο, φκσο έρνπλ αξλεζεί ηε δχλακή ηεο θη απηνχο,
απφθεπγέ ηνπο. Βπεηδή, απ' απηνχο είλαη εθείλνη πνπ κπαίλνπλ κέζα ζηα ζπίηηα, θαη
αηρκαισηίδνπλ ηα γπλαηθάξηα, πνπ είλαη θνξησκέλα κε ακαξηίεο, θαζψο ζέξλνληαη απφ
δηάθνξεο επηζπκίεο,ηα νπνία πάληα καζαίλνπλ, θαη πνηέ δελ κπνξνχλ λάξζνπλ ζηε γλψζε
ηήο αιήζεηαο. Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ν Εαλλήο θαη ν Εακβξήο αληηζηάζεθαλ ζηνλ Μσπζή,
έηζη θη απηνί αληηζηέθνληαη ζηελ αιήζεηα, άλζξσπνη δηεθζαξκέλνη ζηνλ λνπ, αδφθηκνη ζηελ
πίζηε. Ώιιά, δελ ζα πξνθφςνπλ πεξηζζφηεξν επεηδή, ε αλνεζία ηνπο ζα γίλεη θαηαθάλεξε
ζε φινπο, φπσο έγηλε θαη ε αλνεζία εθείλσλ. Βζχ, φκσο, παξαθνινχζεζεο ηε δηδαζθαιία
κνπ, ηε δηαγσγή, ηελ πξφζεζε, ηελ πίζηε, ηε καθξνζπκία, ηελ αγάπε, ηελ ππνκνλή,ηνπο
δησγκνχο, ηα παζήκαηα, πνπ κνπ ζπλέβεζαλ ζηελ Ώληηφρεηα, ζην Εθφλην, ζηα Λχζηξα,
πνηνπο δησγκνχο ππέθεξα θαη απ' φια ν Κχξηνο κε ειεπζέξσζε. Καη, κάιηζηα, φινη φζνη
ζέινπλ λα δνπλ κε ηξφπν επζεβή ελ Υξηζηψ Εεζνχ, ζα δησρζνχλ. Πνλεξνί άλζξσπνη, φκσο,
θαη γφεηεο ζα πξνθφςνπλ πξνο ην ρεηξφηεξν, πιαλψληαο θαη πιαλψκελνη. Ώιιά, εζχ λα
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κέλεηο ζ' εθείλα πνπ έκαζεο θαη πηζηψζεθεο, μέξνληαο απφ πνηνλ ηα έκαζεο θαη φηη, απφ
βξέθνο γλσξίδεηο ηα ηεξά γξάκκαηα, πνπ κπνξνχλ λα ζε ζνθίζνπλ ζε ζσηεξία δηακέζνπ ηήο
πίζηεο ελ Υξηζηψ Εεζνχ. Οιφθιεξε ε γξαθή είλαη ζεφπλεπζηε, θαη σθέιηκε γηα
δηδαζθαιία, γηα έιεγρν, γηα επαλφξζσζε, γηα δηαπαηδαγψγεζε, πνπ γίλεηαη κε δηθαηνζχλε
γηα λα είλαη ν άλζξσπνο ηνπ Θενχ ηέιεηνο, εηνηκαζκέλνο γηα θάζε έξγν αγαζφ. Παξαγγέιλσ,
ινηπφλ, εγψ επίζεκα ζε ζέλα κπξνζηά ζηνλ Θεφ, θαη ζηνλ Κχξην Εεζνχ Υξηζηφ, ν νπνίνο
πξφθεηηαη λα θξίλεη δσληαλνχο θαη λεθξνχο, θαηά ηελ επηθάλεηά ηνπ θαη ηε βαζηιεία ηνπ
θήξπμε ηνλ ιφγν επίκελε έγθαηξα, άθαηξα έιεγμε, επίπιεμε, πξφηξεςε κε θάζε καθξνζπκία
θαη δηδαζθαιία. Βπεηδή, ζάξζεη θαηξφο, φηαλ δελ ζα ππνθέξνπλ ηελ πγηαίλνπζα δηδαζθαιία
αιιά, ζα ζπγθεληξψζνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο έλαλ ζσξφ δαζθάινπο, ζχκθσλα κε ηηο δηθέο
ηνπο επηζπκίεο, γηα λα γαξγαιίδνληαη ζηελ αθνή θαη απφ κελ ηελ αιήζεηα ζα απνζηξέςνπλ
ηελ αθνή ηνπο, πξνο δε ηνπο κχζνπο ζα εθηξαπνχλ. Βζχ, φκσο, αγξχπλα ζε φια,
θαθνπάζεζε, εξγάζνπ έξγν επαγγειηζηή, ηε δηαθνλία ζνπ θάλε πιήξε. Δ ράξε ηνπ Θενχ

Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ 5:7-16
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Εαθψβνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Μαθξνζπκήζηε, ινηπφλ, αδειθνί, κέρξη ηελ παξνπζία ηνχ Κπξίνπ. Αέζηε, ν
γεσξγφο πεξηκέλεη ηνλ πνιχηηκν θαξπφ ηήο γεο, θαη καθξνζπκεί γη' απηφλ, κέρξηο φηνπ ιάβεη
βξνρή πξψηκε θαη φςηκε. Μαθξνζπκήζηε θη εζείο, ζηεξίμηε ηηο θαξδηέο ζαο επεηδή, ε
παξνπζία ηνχ Κπξίνπ πιεζίαζε. Ώδειθνί, κε ζηελάδεηε ν έλαο ελάληηα ζηνλ άιινλ, γηα λα
κε θαηαθξηζείηε δέζηε, ν θξηηήο ζηέθεηαη κπξνζηά ζηηο ζχξεο. Πάξηε, αδειθνί κνπ,
παξάδεηγκα ηεο θαθνπάζεηαο θαη ηεο καθξνζπκίαο ηνχο πξνθήηεο, νη νπνίνη κίιεζαλ ζην
φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Αέζηε, καθαξίδνπκε απηνχο πνπ ππνκέλνπλ αθνχζαηε ηελ ππνκνλή ηνχ
Εψβ, θαη είδαηε ην ηέινο ηνχ Κπξίνπ, φηη ν Κχξηνο είλαη πνιπεχζπιαρλνο θαη νηθηίξκνλαο.
Πξνπάλησλ, κάιηζηα, αδειθνί κνπ, κε νξθίδεζηε, νχηε ζηνλ νπξαλφ νχηε ζηε γε νχηε
θάπνηνλ άιινλ φξθν αιιά, ν ιφγνο ζαο αο είλαη ην Ναη, λαη, θαη ην ρη, φρη γηα λα κε πέζεηε
ππφ θξίζε. Καθνπαζεί θάπνηνο αλάκεζά ζαο; Ώο πξνζεχρεηαη επζπκεί θάπνηνο; Ώο ςάιιεη.
Ώζζελεί θάπνηνο αλάκεζά ζαο; Ώο πξνζθαιέζεη ηνχο πξεζβχηεξνπο ηεο εθθιεζίαο, θαη αο
πξνζεπρεζνχλ επάλσ ηνπ, αθνχ ηνλ αιείςνπλ κε ιάδη ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Καη ε
πξνζεπρή κε πίζηε ζα ζψζεη απηφλ πνπ πάζρεη, θαη ν Κχξηνο ζα ηνλ εγείξεη θαη ακαξηίεο αλ
έπξαμε, ζα ηνπ ζπγρσξεζνχλ. Βμνκνινγείζηε ν έλαο ζηνλ άιινλ ηα πηαίζκαηά ζαο, θαη
πξνζεχρεζηε ν έλαο γηα ηνλ άιινλ γηα λα γηαηξεπηείηε. Μελ αγαπάηε ηνπ θφζκνπ,κήηε

φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ
φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
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Πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ 15:1-18
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απν ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη φηαλ θαηέβεθαλ κεξηθνί απφ ηελ Ενπδαία δίδαζθαλ ηνπο αδειθνχο φηη: Ώλ δελ
θάλεηε ηελ πεξηηνκή, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζεηα ηνπ Μσπζή, δελ κπνξείηε λα ζσζείηε. Ώθνχ,
ινηπφλ, έγηλε αληίζηαζε θαη ζπδήηεζε φρη ιίγε απφ ηνλ Παχιν θαη ηνλ ΐαξλάβα πξνο
απηνχο, ελέθξηλαλ λα αλέβεη ν Παχινο θαη ν ΐαξλάβαο θαη κεξηθνί άιινη απ' απηνχο πξνο
ηνπο απνζηφινπο θαη πξεζβχηεξνπο ζηελ Εεξνπζαιήκ, γηα ην δήηεκα απηφ. Βθείλνη, ινηπφλ,
αθνχ ηνπο θαηεπφδσζε ε εθθιεζία, πεξλνχζαλ κέζα απφ ηε Φνηλίθε θαη ηε ακάξεηα,
αθεγνχκελνη ηελ επηζηξνθή ησλ εζλψλ θαη πξνμελνχζαλ κεγάιε ραξά ζε φινπο ηνχο
αδειθνχο. Καη φηαλ ήξζαλ ζηελ Εεξνπζαιήκ, ηνπο ππνδέρζεθε ε εθθιεζία θαη νη απφζηνινη
θαη νη πξεζβχηεξνη, θαη αλήγγεηιαλ φζα ν Θεφο έθαλε δηακέζνπ απηψλ. Καη ζεθψζεθαλ
κεξηθνί, εθείλνη απφ ηελ παξάηαμε ησλ Φαξηζαίσλ, νη νπνίνη είραλ πηζηέςεη, θαη έιεγαλ, φηη:
Πξέπεη λα ηνπο θάλνπκε ηελ πεξηηνκή, θαη λα ηνπο παξαγγέιινπκε λα ηεξνχλ ηνλ λφκν ηνχ
Μσπζή. Καη ζπγθεληξψζεθαλ νη απφζηνινη θαη νη πξεζβχηεξνη γηα λα ζθεθζνχλ γηα ηνχην
ην πξάγκα. Όζηεξα απφ πνιιή ζπδήηεζε, αθνχ ν Πέηξνο ζεθψζεθε, ηνπο είπε: Άλδξεο
αδειθνί, εζείο μέξεηε φηη ν Θεφο δηάιεμε κεηαμχ καο, εμαξρήο, δηακέζνπ ηνχ ζηφκαηφο κνπ
ηα έζλε λα αθνχζνπλ ηνλ ιφγν ηνχ επαγγειίνπ, θαη λα πηζηέςνπλ. Καη ν θαξδηνγλψζηεο
Θεφο έδσζε ζ' απηνχο καξηπξία, ραξίδνληαο ζ' απηνχο ην Πλεχκα ην Άγην φπσο θαη ζ' εκάο.
Καη δελ έθαλε θακηά δηάθξηζε αλάκεζα ζ' εκάο θαη ζ' απηνχο, θαζαξίδνληαο ηηο θαξδηέο ηνπο
δηακέζνπ ηήο πίζηεο. Σψξα, ινηπφλ, γηαηί πεηξάδεηε ηνλ Θεφ, επηβάιινληαο δπγφ ζηνλ
ηξάρειν ησλ καζεηψλ, πνπ νχηε νη παηέξεο καο νχηε εκείο δελ κπνξέζακε λα βαζηάμνπκε;
Ώιιά, δηακέζνπ ηήο ράξεο ηνχ Κπξίνπ Εεζνχ Υξηζηνχ πηζηεχνπκε φηη ζα ζσζνχκε, φπσο
αθξηβψο θαη εθείλνη. Καη νιφθιεξν ην πιήζνο ζηψπεζε, θαη άθνπγαλ ηνλ ΐαξλάβα θαη ηνλ
Παχιν λα εμηζηνξνχλ φζα ζεκεία θαη ηέξαηα ν Θεφο έθαλε δηακέζνπ απηψλ αλάκεζα ζηα
έζλε. Καη αθνχ απηνί ζηψπεζαλ, απνθξίζεθε ν Εάθσβνο, ιέγνληαο: Άλδξεο αδειθνί,
αθνχζηε κε: Ο πκεψλ θαλέξσζε κε πνηνλ ηξφπν ν Θεφο επηζθέθζεθε θαη' αξράο ηα έζλε,
ψζηε λα πάξεη απ' απηά ιαφ γηα ην φλνκά ηνπ. Καη κε ηνχην ζπκθσλνχλ ηα ιφγηα ησλ
πξνθεηψλ, φπσο είλαη γξακκέλν:
«Καη χζηεξα απ' απηά ζα επηζηξέςσ θαη ζα
αλνηθνδνκήζσ ηε ζθελή ηνχ Ααβίδ, πνπ έρεη πέζεη θαη ηα θαηεδαθηζκέλα ηεο ζα ηα
αλνηθνδνκήζσ, θαη ζα ηελ αλνξζψζσ γηα λα εθδεηήζνπλ ηνλ Κχξην νη ππφινηπνη ησλ
αλζξψπσλ, θαη φια ηα έζλε, επάλσ ζηα νπνία θαιείηαη ην φλνκά κνπ, ιέεη ν Κχξηνο, ν
νπνίνο θάλεη φια απηά». Ώπφ ηνλ αηψλα είλαη γλσζηά ζηνλ Θεφ φια ηα έξγα ηνπ. Ο ιφγνο

ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία
ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
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Φαικόο 98:8,9
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Λνπθά επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Σα βνπλά αο αγάιινληαη καδί,κπξνζηά ζηνλ Κχξην επεηδή, έξρεηαη γηα λα θξίλεη ηε
γε ζα θξίλεη ηελ νηθνπκέλε κε δηθαηνζχλε, θαη ηνπο ιανχο κε επζχηεηα.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 13:31-35
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καηά ηελ εκέξα εθείλε ηνλ πιεζίαζαλ κεξηθνί Φαξηζαίνη, ιέγνληάο ηνπ: ΐγεο έμσ,
θαη αλαρψξεζε απφ εδψ, επεηδή ν Δξψδεο ζέιεη λα ζε ζαλαηψζεη. Καη ηνπο είπε: Πεγαίλεηε
θαη πείηε ζ' απηή ηελ αιεπνχ: Αεο, βγάδσ δαηκφληα, θαη θάλσ ζεξαπείεο ζήκεξα θαη αχξην,
θαη ηελ ηξίηε εκέξα θηάλσ ζην ηέινο κνπ. Πιελ, εγψ πξέπεη ζήκεξα θαη αχξην, θαη ηελ
επφκελε εκέξα λα πάσ επεηδή, δελ είλαη δπλαηφλ πξνθήηεο λα απνιεζηεί έμσ απφ ηελ
Εεξνπζαιήκ. Εεξνπζαιήκ, Εεξνπζαιήκ, απηή πνπ θνλεχεη ηνχο πξνθήηεο, θαη πνπ ιηζνβνιεί
εθείλνπο πνπ απνζηέιινληαη ζ' απηή, πφζεο θνξέο ζέιεζα λα ζπλάμσ ηα παηδηά ζνπ, κε ηνλ
ίδην ηξφπν πνπ ε θφηα καδεχεη ηα θισζζφπνπια θάησ απφ ηηο θηεξνχγεο ηεο, θαη δελ
ζειήζαηε; Αέζηε, αθήλεηαη ζε ζαο ν νίθνο ζαο έξεκνο. αο δηαβεβαηψλσ φηη, δελ ζα κε
δείηε κέρξηο φηνπ έξζεη ν θαηξφο, φηαλ ζα πείηε: Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ
Κπξίνπ.
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ΑΒΒΑΣΟ ΣΟΤ ΛΑΕΑΡΟΤ
ΖΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Γέλεζηο 49:1-28
Καη ν Εαθψβ θάιεζε ηνπο γηνπο ηνπ, θαη είπε: πγθεληξσζείηε γηα λα ζαο αλαγγείισ
ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζε ζαο, ζηηο έζραηεο εκέξεο: πγθεληξσζείηε θη αθνχζηε, γηνη ηνχ
Εαθψβ, θη αθξναζηείηε ηνλ Εζξαήι, ηνλ παηέξα ζαο Ρνπβήλ, πξσηφηνθέ κνπ, εζχ είζαη ε
ηζρχο κνπ, θαη ε αξρή ησλ δπλάκεψλ κνπ, έμνρνο ζηελ αμία, θαη έμνρνο ζηε δχλακε
Έβξαζεο ζαλ λεξφ δελ ζα έρεηο ηελ ππεξνρή επεηδή, αλέβεθεο ζην θξεβάηη ηνχ παηέξα ζνπ
ηφηε ην κίαλεο ζην θξεβάηη κνπ αλέβεθε. Ο πκεψλ θαη ν Λεπί, νη αδειθνί, φξγαλα αδηθίαο
είλαη ηα καραίξηα ηνπο. Μέζα ζηε βνπιή ηνπο, ςπρή κνπ, κε κπεηο ζηε ζπλέιεπζή ηνπο, κε
ελσζείο, ηηκή κνπ επεηδή, ζηνλ ζπκφ ηνπο θφλεπζαλ αλζξψπνπο, θαη ζην πείζκα ηνπο
θαηαγθξέκηζαλ ηείρνο επηθαηάξαηνο ν ζπκφο ηνπο, επεηδή ήηαλ απζάδεο θαη ε νξγή ηνπο,
επεηδή ήηαλ ζθιεξή ζα ηνπο δηακνηξάζσ ζηνλ Εαθψβ, θαη ζα ηνπο δηαζθνξπίζσ ζηνλ
Εζξαήι. Ενχδα, εζέλα ζα ζε επαηλέζνπλ νη αδειθνί ζνπ ην ρέξη ζνπ ζα είλαη ζηνλ ηξάρειν
ησλ ερζξψλ ζνπ νη γηνη ηνχ παηέξα ζνπ ζα ζε πξνζθπλήζνπλ θχκλνο ιηνληαξηνχ είλαη ν
Ενχδαο απφ θπλήγη αλέβεθεο, γηε κνπ θαζψο έγεηξε, θνηκήζεθε ζαλ ιηνληάξη, θαη ζαλ
ζθχκλνο ιηνληαξηνχ πνηνο ζα ηνλ μππλήζεη; Αελ ζα εθιείςεη ην ζθήπηξν απφ ηνλ Ενχδα νχηε
λνκνζέηεο απφ κέζα απφ ηα πφδηα ηνπ, κέρξηο φηνπ έξζεη ν ειψ θαη ζ' απηφλ ζα είλαη ε
ππαθνή ησλ ιαψλ. ηελ άκπειν δέλεη ην πνπιάξη ηνπ, θαη ζηνλ εθιεθηφ βιαζηφ, ην
πνπιαξάθη ηνχ γατδνπξηνχ ηνπ ζε θξαζί ζα πιχλεη ην έλδπκά ηνπ, θαη ζην αίκα ηνχ
ζηαθπιηνχ ηε ζηνιή ηνπ ηα κάηηα ηνπ ζα είλαη θφθθηλα απφ ην θξαζί, θαη ηα δφληηα ηνπ
άζπξα απφ ην γάια. Ο Γαβνπιψλ ζα θαηνηθήζεη ζε ιηκάλη ζάιαζζαο, θαη ζα είλαη ζε ιηκάλη
πινίσλ θαη ην φξηφ ηνπ ζα απισζεί κέρξη ηε ηδψλα. Ο Εζζάραξ είλαη γάηδαξνο δπλαηφο,
μαπισκέλνο ζην κέζνλ απφ επαχιεηο θαη βιέπνληαο φηη ε αλάπαπζε ήηαλ θαιή, θαη ν ηφπνο
επράξηζηνο, έθιηλε ηνλ ψκν ηνπ ζε θνξηίν, θαη έγηλε δνχινο ππνηειήο. Ο Ααλ ζα θξίλεη ηνλ
ιαφ ηνπ, ζαλ κηα απφ ηηο θπιέο ηνχ Εζξαήι Ο Ααλ ζα είλαη θίδη επάλσ ζηνλ δξφκν, αζπίδα
ζην κνλνπάηη, δαγθψλνληαο ηηο θηέξλεο ηνχ αιφγνπ, ψζηε ν θαβαιάξεο ηνπ ζα πέθηεη πξνο
ηα πίζσ. Σε ζσηεξία ζνπ πεξίκελα, Κχξηε. Σνλ Γαδ, ζα ηνλ θνπξζέςνπλ πεηξαηέο αιιά, θη
απηφο ζην ηέινο ζα θνπξζέςεη. Σν ςσκί ηνχ Ώζήξ ζα είλαη παρχ θη απηφο ζα δίλεη βαζηιηθέο
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ιηρνπδηέο. Ο Νεθζαιί είλαη κηα ειαθίλα μαπνιπκέλε, δίλνληαο αξεζηά ιφγηα. Ο Εσζήθ είλαη
θιαδί θαξπνθφξν, θιαδί θαξπνθφξν θνληά ζηελ πεγή, πνπ νη βιαζηνί ηνπ απιψλνληαη
επάλσ ζηνλ ηνίρν νη ηνμφηεο ηνλ πίθξαλαλ, θαη ηφμεπζαλ ελαληίνλ ηνπ, θαη ηνλ ερζξεχζεθαλ
αιιά, ην ηφμν ηνπ έκεηλε δπλαηφ, θαη νη βξαρίνλεο ησλ ρεξηψλ ηνπ ελδπλακψζεθαλ,
δηακέζνπ ησλ ρεξηψλ ηνχ δπλαηνχ Θενχ ηνχ Εαθψβ θαη απφ εθεί έγηλε ν πνηκέλαο, ε πέηξα
ηνχ Εζξαήι θη απηφ, δηακέζνπ ηνπ Θενχ ηνχ παηέξα ζνπ, πνπ ζα ζε βνεζάεη, θαη δηακέζνπ
ηνπ Παληνδχλακνπ, πνπ ζα ζε επινγεί, επινγίεο ηνχ νπξαλνχ απφ επάλσ, επινγίεο ηεο
αβχζζνπ απφ θάησ, επινγίεο ησλ καζηψλ θαη ηεο κήηξαο νη επινγίεο ηνχ παηέξα ζνπ
μεπέξαζαλ ηηο επινγίεο ησλ πξνγφλσλ κνπ, κέρξη ηηο ςειέο θνξπθέο ησλ αηψλησλ βνπλψλ
ζα είλαη επάλσ ζην θεθάιη ηνχ Εσζήθ, θη επάλσ ζηελ θνξπθή ηνχ εθιεθηνχ αλάκεζα ζηνπο
αδειθνχο ηνπ. Ο ΐεληακίλ ζα είλαη άξπαγαο ιχθνο ην πξσί ζα θαηαηξψεη ζήξακα, θαη ην
βξάδπ ζα δηαηξεί ιάθπξα. ινη απηνί είλαη νη 12 θπιέο ηνπ Εζξαήι, θη απηφ είλαη εθείλν πνπ
κίιεζε ζ' απηνχο ν παηέξαο ηνπο, θαη ηνπο επιφγεζε θάζε έλαλ, ζχκθσλα κε ηελ επινγία
ηνπ, ηνπο επιφγεζε. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

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

νθνλίαο 3:14-20
Φάιιε, ζπγαηέξα ηψλ αιαιάμηε, Εζξαήι απνιάκβαλε ηέξςε θαη επθξαίλνπ απφ
φιε ζνπ ηελ θαξδηά, ζπγαηέξα Εεξνπζαιήκ. Ο Κχξηνο αθαίξεζε ηηο θξίζεηο ζνπ, απέζηξεςε
ηνλ ερζξφ ζνπ ν Κχξηνο είλαη βαζηιηάο ηνχ Εζξαήι αλάκεζά ζνπ ζην εμήο δελ ζα δεηο θαθφ.
Καηά ηελ εκέξα εθείλε ζα εηπσζεί ζηελ Εεξνπζαιήκ: Με θνβάζαη ηψλ, αο κε παξαιχνπλ
ηα ρέξηα ζνπ. Ο Κχξηνο ν Θεφο ζνπ, πνπ είλαη ζην κέζνλ ζνπ, ν δπλαηφο, ζα ζε ζψζεη, ζα
επθξαλζεί ζε ζέλα κε ραξά, ζα αλαπαχεηαη ζηελ αγάπε ηνπ, ζα επθξαίλεηαη ζε ζέλα κε
άζκαηα. Θα ζπγθεληξψζσ ηνχο ιππεκέλνπο γηα ηηο επίζεκεο γηνξηέο, απηνχο πνπ είλαη απφ
ζέλα, ζηνπο νπνίνπο ν νλεηδηζκφο ήηαλ βάξνο. Αέζηε, θαηά ηνλ θαηξφ εθείλν ζα αθαλίζσ
φινπο απηνχο πνπ ζε θαηαζιίβνπλ θαη ζα ζψζσ απηή πνπ ρσιαίλεη, θαη ζα ζπλάμσ απηή
πνπ έρεη εθβιεζεί έμσ θαη ζα ηνπο θάλσ έπαηλν θαη δφμα ζε θάζε ηφπν ηήο ληξνπήο ηνπο.
Καηά ηνλ θαηξφ εθείλν ζα ζαο θέξσ, θαη θαηά ηνλ θαηξφ εθείλν ζα ζαο ζπλάμσ επεηδή, ζα
ζαο θάλσ νλνκαζηνχο θαη επαηλεηνχο αλάκεζα ζε φινπο ηνχο ιανχο ηήο γεο, φηαλ εγψ ζα
απνζηξέςσ ηελ αηρκαισζία ζαο κπξνζηά απφ ηα κάηηα ζαο, ιέεη ν Κχξηνο. Αφμα ζηελ

αγία Σξηάδα ακήλ.
Εαραξίαο 9:9-15
Υαίξε ππεξβνιηθά, ζπγαηέξα ηψλ αιάιαδε, ζπγαηέξα Εεξνπζαιήκ δεο, ν βαζηιηάο ζνπ
έξρεηαη ζε ζέλα απηφο είλαη δίθαηνο, θαη ζψδεη πξάνο, θαη θάζεηαη επάλσ ζε γατδνχξη, θαη
επάλσ ζε πνπιάξη, γην ππνδπγίνπ. Καη ζα εμνινζξεχζσ ηελ άκαμα απφ ηνλ Βθξατκ, θαη ην
άινγν απφ ηελ Εεξνπζαιήκ, θαη ζα εμνινζξεπηεί ην πνιεκηθφ ηφμν θη απηφο ζα κηιήζεη
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εηξήλε πξνο ηα έζλε θαη ε εμνπζία ηνπ ζα είλαη απφ ηε κία ζάιαζζα κέρξη ηελ άιιε
ζάιαζζα, θαη απφ ηνλ πνηακφ κέρξη ηα πέξαηα ηεο γεο. Καη γηα ζέλα, γηα ην αίκα ηήο
δηαζήθεο ζνπ, εγψ έβγαια ηνπο δεζκίνπο ζνπ απφ άλπδξν ιάθθν. Βπηζηξέςηε ζην νρχξσκα,
δέζκηνη ηεο ειπίδαο αθφκα θαη ζήκεξα θεξχηησ φηη ζα αληαπνδψζσ ζε ζέλα δηπιά. Βπεηδή,
ηέλησζα ηνλ Ενχδα ζηνλ εαπηφ κνπ ζαλ ηφμν ηέλησζα ηνλ Βθξατκ δπλαηά, θαη μεζήθσζα ηα
παηδηά ζνπ, ηψλ, ελάληηα ζηα παηδηά ζνπ, Βιιάδα θαη ζε έθαλα ζαλ ξνκθαία καρεηή. Καη ν
Κχξηνο ζα θαλεί επάλσ ηνπο, θαη ην βέινο ηνπ ζα βγεη ζαλ αζηξαπή θαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζα
ζαιπίζεη κε ζάιπηγγα, θαη ζα θηλεζεί κε αλεκνζηξφβηινπο ηνπ λφηνπ. Ο Κχξηνο ησλ
δπλάκεσλ ζα ηνπο ππεξαζπίδεηαη. Αφμα ζηελ αγία Σξηάδα ακήλ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 30:3,11
ηαζείηε κε ην θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε θαη
ηνπ αγλνχ βαζηιία,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κχξηε, αλέβαζεο απφ ηνλ άδε ηελ ςπρή κνπ κνπ δηαθχιαμεο ηε δσή, γηα λα κε
θαηέβσ ζηνλ ιάθθν. Μεηέηξεςεο ζε κέλα ηνλ ζξήλν κνπ ζε ραξά έιπζεο ηνλ ζάθν κνπ, θαη
κε πεξηέδσζεο επθξνζχλε.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 18:35-43
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη φηαλ πιεζίαδαλ ζηελ Εεξηρψ, θάπνηνο ηπθιφο θαζφηαλ θνληά ζηνλ δξφκν,
δεηηαλεχνληαο. Καη φηαλ άθνπζε φηη πεξλάεη ην πιήζνο, ξσηνχζε ηη είλαη απηφ. Καη ηνπ
αλήγγεηιαλ φηη, πεξλάεη ν Εεζνχο ν Ναδσξαίνο. Καη θψλαμε, ιέγνληαο: Εεζνχ, Τηέ ηνχ
Ααβίδ, ειέεζέ κε. Καη εθείλνη πνπ πξνπνξεχνληαλ ηνλ επέπιεηηαλ γηα λα ζησπήζεη απηφο,
φκσο, έθξαδε πνιχ πεξηζζφηεξν: Τηέ ηνχ Ααβίδ, ειέεζέ κε. Καη ν Εεζνχο, αθνχ ζηάζεθε,
πξφζηαμε λα ηνλ θέξνπλ ζ' απηφλ θαη φηαλ πιεζίαζε, ηνλ ξψηεζε, ιέγνληαο: Ση ζέιεηο λα
ζνπ θάλσ; Καη εθείλνο είπε: Κχξηε, λα αλαθηήζσ ηελ φξαζή κνπ. Καη ν Εεζνχο είπε ζ'
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απηφλ: Ώλάθηεζέ ηελ ε πίζηε ζνπ ζε έζσζε. Κη ακέζσο αλέθηεζε ηελ φξαζή ηνπ θαη ηνλ
αθνινπζνχζε, δνμάδνληαο ηνλ Θεφ θαη νιφθιεξνο ν ιαφο, φηαλ ην είδε απηφ, δνμνιφγεζε
ηνλ Θεφ.

Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξηλζίνπο Α’ 2:1-8
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο Κνξηλζίνπο,ε επινγία αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Ώδειθνί, θαη εγψ, φηαλ ήξζα ζε ζαο, ήξζα φρη κε ππεξνρή ιφγνπ ή ζνθίαο,
θεξχηηνληαο ζε ζαο ηε καξηπξία ηνχ Θενχ. Βπεηδή, απνθάζηζα λα κε μέξσ αλάκεζά ζαο
ηίπνηε άιιν, παξά κνλάρα ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ, θη απηφλ ζηαπξσκέλνλ. Καη εγψ ήξζα ζε ζαο
κε αζζέλεηα, θαη κε θφβν, θαη κε πνιχλ ηξφκν. Καη ν ιφγνο κνπ θαη ην θήξπγκά κνπ δελ
γίλνληαλ κε θαηαπεηζηηθά ιφγηα αλζξψπηλεο ζνθίαο, αιιά κε απφδεημε Πλεχκαηνο θαη
δχλακεο ψζηε ε πίζηε ζαο λα είλαη φρη δηακέζνπ ηήο ζνθίαο ησλ αλζξψπσλ, αιιά δηακέζνπ
ηήο δχλακεο ηνπ Θενχ. Μάιηζηα, κηιάκε ζνθία αλάκεζα ζηνπο ηειείνπο ζνθία, φκσο, φρη
ηνχηνπ ηνχ αηψλα, νχηε ησλ αξρφλησλ ηνχηνπ ηνχ αηψλα, πνπ θζείξνληαη αιιά, κηιάκε
ζνθία Θενχ, κπζηεξηψδε, πνπ ήηαλ θξπκκέλε, ηελ νπνία ν Θεφο πξνφξηζε πξηλ απφ ηνπο
αηψλεο πξνο δηθή καο δφμα ηελ νπνία θαλέλαο απφ ηνπο άξρνληεο ηνχηνπ ηνχ αηψλα δελ
γλψξηζε, επεηδή, αλ ζα γλψξηδαλ, δελ ζα ζηαχξσλαλ ηνλ Κχξην ηεο δφμαο. Δ ράξε ηνπ

Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ Α’ 1:25 , 2:1-6
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ο ιφγνο, φκσο, ηνπ Κπξίνπ κέλεη ζηνλ αηψλα». Κη απηφο είλαη ν ιφγνο, πνπ
επαγγειίζηεθε ζε ζαο. Ώθνχ, ινηπφλ, απνξξίςεηε θάζε θαθία θαη θάζε δφιν, θαη
ππνθξίζεηο, θαη θζφλνπο, θαη φιεο ηηο θαηαιαιηέο, επηπνζήζηε, σο λενγέλλεηα βξέθε, ην
ινγηθφ άδνιν γάια, γηα λα απμεζείηε δηακέζνπ απηνχ επεηδή γεπζήθαηε «φηη ν Κχξηνο είλαη
αγαζφο». ηνλ νπνίν θαζψο πξνζέξρεζηε, ζαλ ζε κηα δσληαλή πέηξα, απνδνθηκαζκέλε κελ
απφ ηνπο αλζξψπνπο, ζηνλ Θεφ φκσο εθιεθηή, πνιχηηκε, θη εζείο, ζαλ δσληαλέο πέηξεο,
νηθνδνκείζηε σο πλεπκαηηθφο νίθνο, άγην ηεξάηεπκα, γηα λα πξνζθέξεηε πλεπκαηηθέο ζπζίεο,
εππξφζδεθηεο ζηνλ Θεφ δηακέζνπ ηνχ Εεζνχ Υξηζηνχ. Γη' απηφ θαη πεξηέρεηαη κέζα ζηε
γξαθή: «Αέζηε, βάδσ ζηε ηψλ κηα αθξνγσληαία πέηξα, εθιεθηή, πνιχηηκε θαη εθείλνο πνπ
πηζηεχεη ζ' απηή δελ ζα ληξνπηαζηεί». Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν,κήηε φζα είλαη ηνπ
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θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην
ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 27:38-44 , 28:1-10
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απν ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη αθνχ ρφξηαζαλ απφ ηξνθή, ειάθξπλαλ ην πινίν, ξίρλνληαο ην ζηηάξη ζηε
ζάιαζζα. Καη φηαλ έγηλε εκέξα, δελ γλψξηδαλ ηε γε παξαηεξνχζαλ, φκσο, θάπνηνλ θφιπν
πνπ είρε γηαιφ, ζηνλ νπνίν ζέιεζαλ, αλ κπνξνχζαλ, λα ξίμνπλ έμσ ην πινίν. Καη αθνχ
έθνςαλ ηηο άγθπξεο, άθεζαλ ην πινίν ζηε ζάιαζζα, ελψ ηαπηφρξνλα έιπζαλ ηα ζρνηληά ησλ
πεδαιίσλ θαη πςψλνληαο ηνλ αξηέκνλα πξνο ηνλ άλεκν, θαηεπζχλνληαλ πξνο ηνλ γηαιφ. Καη
αθνχ έπεζαλ ζε έλαλ ηφπν, φπνπ ζπλέξρνληαλ δχν ζάιαζζεο, έξξημαλ ην πινίν έμσ· θαη ε
κελ πιψξε θάζεζε θαη έκεηλε αζάιεπηε ε δε πξχκε δηαιπφηαλ απφ ηε βία ησλ θπκάησλ. Καη
νη ζηξαηηψηεο ζέιεζαλ λα ζαλαηψζνπλ ηνχο θξαηνχκελνπο, γηα λα κε δηαθχγεη θαλέλαο
θνιπκπψληαο. Ο εθαηφληαξρνο, φκσο, ζέινληαο λα δηαζψζεη ηνλ Παχιν, ηνπο εκπφδηζε απφ
ηνλ ζθνπφ ηνπο, θαη πξφζηαμε, φζνη κπνξνχζαλ λα θνιπκπνχλ, λα ξηρηνχλ πξψηνη θαη λα
βγνπλ ζηε ζηεξηά νη δε ππφινηπνη, άιινη κελ επάλσ ζε ζαλίδεο, άιινη δε επάλσ ζε θάπνηα
ιείςαλα ηνπ πινίνπ. Κη έηζη, φινη θαηάθεξαλ λα δηαζσζνχλ ζηε ζηεξηά. Καη φηαλ
δηαζψζεθαλ, ηφηε γλψξηζαλ φηη ην λεζί νλνκάδεηαη Μειίηε. Οη δε βάξβαξνη έδεημαλ ζε καο
φρη ηελ ηπραία θηιαλζξσπία επεηδή, αθνχ άλαςαλ θσηηά, καο ππνδέρζεθαλ φινπο εκάο,
εμαηηίαο ηήο επηθείκελεο βξνρήο, θαη ηνπ ςχρνπο. Καη φηαλ ν Παχινο, καδεχνληαο έλαλ
ζσξφ απφ θξχγαλα, ηα έβαιε επάλσ ζηε θσηηά, κηα νρηά, βγαίλνληαο ιφγσ ηήο ζεξκφηεηαο,
θφιιεζε επάλσ ζην ρέξη ηνπ. Καη θαζψο νη βάξβαξνη είδαλ ην ζεξίν λα είλαη θξεκαζκέλν
απφ ην ρέξη ηνπ, έιεγαλ αλακεηαμχ ηνπο: ίγνπξα, ν άλζξσπνο απηφο είλαη θνληάο, ν νπνίνο,
παξφιν φηη δηαζψζεθε απφ ηε ζάιαζζα, ε ζεία δίθε δελ ηνλ άθεζε λα δεη. Κη απηφο κελ
απνηίλαμε ην ζεξίν ζηε θσηηά, θαη δελ έπαζε θαλέλα θαθφ. Καη εθείλνη πεξίκελαλ φηη
επξφθεηην λα πξεζηεί ή λα πέζεη μαθληθά θάησ λεθξφο αθνχ, φκσο, πεξίκελαλ πνιιή ψξα,
θαη έβιεπαλ φηη δελ ηνπ γηλφηαλ θαλέλα θαθφ, αιιάδνληαο γλψκε, έιεγαλ φηη είλαη ζεφο. Καη
ζηα γχξσ κέξε εθείλνπ ηνχ ηφπνπ ήζαλ θηήκαηα ηνπ πξψηνπ αλζξψπνπ ηνχ λεζηνχ κε ην
φλνκα Πφπιηνο, ν νπνίνο, αθνχ καο ππνδέρζεθε, καο θηινμέλεζε θηιφθξνλα ηξεηο εκέξεο.
πλέβεθε, κάιηζηα, ν παηέξαο ηνχ Πνπιίνπ λα είλαη θαηάθνηηνο, πάζρνληαο απφ ππξεηφ θαη
δπζεληεξία ζηνλ νπνίν, φηαλ ν Παχινο κπήθε κέζα, θαη αθνχ πξνζεπρήζεθε, έβαιε επάλσ
ηνπ ηα ρέξηα, θαη ηνλ γηάηξεςε. ηαλ έγηλε, ινηπφλ, απηφ, θαη νη ππφινηπνη, φζνη είραλ
αζζέλεηεο ζην λεζί, πξνζέξρνληαλ θαη ζεξαπεχνληαλ νη νπνίνη κάο ηίκεζαλ κε πνιιέο ηηκέο,
θαη φηαλ επξφθεηην λα αλαρσξήζνπκε, καο εθνδίαζαλ κε ηα αλαγθαία. Ο ιφγνο ηνπ

361

Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ
Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 129:8,2
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπινγία Κπξίνπ επάλσ ζαο ζαο επινγνχκε ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Πνιιέο θνξέο κε
πνιέκεζαλ απφ ηε ληφηε κνπ αιιά, δελ ππεξίζρπζαλ ελαληίνλ κνπ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 11:1-45
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ήηαλ δε θάπνηνο αζζελήο, ν Λάδαξνο, απφ ηε ΐεζαλία, απφ ηελ θσκφπνιε ηεο Μαξίαο
θαη ηεο Μάξζαο ηήο αδειθήο ηεο. (Καη ε Μαξία ήηαλ εθείλε πνπ άιεηςε ηνλ Κχξην κε κχξν
θαη ζθνχπηζε ηα πφδηα ηνπ κε ηηο ηξίρεο ηεο, ηεο νπνίαο ν αδειθφο ηεο, ν Λάδαξνο,
αζζελνχζε). Έζηεηιαλ, ινηπφλ, ζ' απηφλ νη αδειθέο ηνπ, ιέγνληαο: Κχξηε, δεο, εθείλνο πνπ
αγαπάο, είλαη αζζελήο. Καη φηαλ ν Εεζνχο ην άθνπζε, είπε: Ώπηή ε αζζέλεηα δελ είλαη πξνο
ζάλαην, αιιά ππέξ ηήο δφμαο ηνχ Θενχ, γηα λα δνμαζηεί ν Τηφο ηνχ Θενχ δηακέζνπ απηήο. Ο
Εεζνχο, κάιηζηα, αγαπνχζε ηε Μάξζα θαη ηελ αδειθή ηεο, θαη ηνλ Λάδαξν. Καζψο, ινηπφλ,
άθνπζε φηη αζζελεί, ηφηε έκεηλε δχν εκέξεο αθφκα ζηνλ ηφπν φπνπ ήηαλ. Έπεηηα, κεηά απ'
απηφ, ιέεη ζηνπο καζεηέο ηνπ: Ώο πάκε μαλά ζηελ Ενπδαία. Οη καζεηέο ιέλε ζ' απηφλ: Ραββί,
ηψξα νη Ενπδαίνη δεηνχζαλ λα ζε ιηζνβνιήζνπλ, θαη πεγαίλεηο εθεί μαλά; Ο Εεζνχο
απνθξίζεθε: Αελ είλαη δψδεθα νη ψξεο ηήο εκέξαο; Ώλ θάπνηνο πεξπαηάεη θαηά ηελ εκέξα,
δελ ζθνληάθηεη, επεηδή βιέπεη ην θσο ηνχηνπ ηνχ θφζκνπ αλ, φκσο, θάπνηνο πεξπαηάεη θαηά
ηε λχρηα, ζθνληάθηεη, επεηδή ην θσο δελ είλαη κέζα ηνπ. Ώπηά είπε, θαη χζηεξα απ' απηφ,
ηνπο ιέεη: Ο Λάδαξνο, ν θίινο καο, θνηκήζεθε αιιά, πεγαίλσ γηα λα ηνλ μππλήζσ. Σνπ
είπαλ, ινηπφλ, νη καζεηέο ηνπ: Κχξηε, αλ θνηκήζεθε, ζα ζσζεί. Ο Εεζνχο, φκσο, είρε πεη γηα
ηνλ ζάλαηφ ηνπ εθείλνη, φκσο, λφκηζαλ φηη ιέεη γηα ηελ θνίκεζε ηνπ χπλνπ. Σφηε, ινηπφλ, ν
Εεζνχο είπε ζ' απηνχο αλνηρηά: Ο Λάδαξνο πέζαλε. Καη ραίξνκαη γηα ζαο, γηα λα πηζηέςεηε,
επεηδή δελ ήκνπλ εθεί αιιά, αο πάκε ζ' απηφλ. Καη ν Θσκάο, πνπ ιέγεηαη Αίδπκνο, είπε πξνο
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ηνπο ζπκκαζεηέο: Ώο πάκε θη εκείο γηα λα πεζάλνπκε καδί ηνπ. ηαλ, ινηπφλ, ν Εεζνχο
ήξζε, ηνλ βξήθε λα έρεη θηφιαο ηέζζεξηο εκέξεο κέζα ζην κλήκα. Καη ε ΐεζαλία ήηαλ θνληά
ζηα Εεξνζφιπκα, απέρνληαο πεξίπνπ 15 ζηάδηα. Κα η πνιινί απφ ηνπο Ενπδαίνπο είραλ έξζεη
πξνο ηε Μάξζα θαη ηε Μαξία, γηα λα ηηο παξεγνξήζνπλ γηα ηνλ αδειθφ ηνπο. Δ Μάξζα,
ινηπφλ, θαζψο άθνπζε φηη έξρεηαη ν Εεζνχο, ηνλ πξνυπάληεζε ελψ ε Μαξία θαζφηαλ ζην
ζπίηη. Δ Μάξζα, ινηπφλ, είπε ζηνλ Εεζνχ: Κχξηε, αλ ήζνπλ εδψ, δελ ζα πέζαηλε ν αδειθφο
κνπ φκσο, θαη ηψξα μέξσ φηη, φζα δεηήζεηο απφ ηνλ Θεφ, ν Θεφο ζα ζνπ ηα δψζεη. Ο Εεζνχο
ιέεη ζ' απηήλ: Ο αδειθφο ζνπ ζα αλαζηεζεί. Δ Μάξζα ιέεη ζ' απηφλ: Ξέξσ φηη ζα αλαζηεζεί
θαηά ηελ αλάζηαζε ζηελ έζραηε εκέξα. Ο Εεζνχο είπε ζ' απηήλ: Βγψ είκαη ε αλάζηαζε θαη
ε δσή απηφο πνπ πηζηεχεη ζε κέλα, θαη αλ πεζάλεη, ζα δήζεη.Καη θαζέλαο πνπ δεη θαη
πηζηεχεη ζε κέλα, δελ πξφθεηηαη λα πεζάλεη ζηνλ αηψλα. Σν πηζηεχεηο απηφ; Σνπ ιέεη: Ναη,
Κχξηε, εγψ πίζηεςα φηη, εζχ είζαη ν Υξηζηφο, ν Τηφο ηνχ Θενχ, απηφο πνπ έξρεηαη ζηνλ
θφζκν. Καη φηαλ ηα είπε απηά, πήγε θαη θψλαμε θξπθά ηελ αδειθή ηεο, ηε Μαξία, θαη είπε:
Ήξζε ν δάζθαινο, θαη ζε θσλάδεη. Βθείλε, θαζψο ην άθνπζε, ζεθψλεηαη γξήγνξα θαη
έξρεηαη ζ' απηφλ. (Ο Εεζνχο δελ είρε έξζεη αθφκα ζηελ θσκφπνιε, αιιά ήηαλ ζηνλ ηφπν
φπνπ ηνλ πξνυπάληεζε ε Μάξζα). Οη Ενπδαίνη, ινηπφλ, πνπ ήζαλ καδί ηεο κέζα ζην ζπίηη,
θαη ηελ παξεγνξνχζαλ, βιέπνληαο ηε Μαξία φηη ζεθψζεθε γξήγνξα θαη βγήθε έμσ, ηελ
αθνινχζεζαλ, ιέγνληαο, φηη: Πεγαίλεη ζην κλήκα, γηα λα θιάςεη εθεί. Δ Μαξία, ινηπφλ,
θαζψο ήξζε φπνπ ήηαλ ν Εεζνχο, φηαλ ηνλ είδε, έπεζε ζηα πφδηα ηνπ, ιέγνληαο ζ' απηφλ:
Κχξηε, αλ ήζνπλ εδψ, δελ ζα πέζαηλε ν αδειθφο κνπ. Καη ν Εεζνχο, θαζψο ηελ είδε λα
θιαίεη, θαη ηνπο Ενπδαίνπο, πνπ είραλ έξζεη καδί ηεο, λα θιαίλε, ζηέλαμε κέζα ζην πλεχκα
ηνπ, θαη ηαξάρηεθεθαη είπε: Πνχ ηνλ βάιαηε; Σνπ ιέλε: Κχξηε, έια θαη δεο. Αάθξπζε ν
Εεζνχο. Οη Ενπδαίνη, ινηπφλ, έιεγαλ: Αεο πφζν ηνλ αγαπνχζε. Μεξηθνί, κάιηζηα, απ' απηνχο
είπαλ: Αελ κπνξνχζε απηφο πνπ άλνημε ηα κάηηα ηνχ ηπθινχ, λα θάλεη ψζηε θη απηφο λα κε
πεζάλεη; Ο Εεζνχο, ινηπφλ, ζηελάδνληαο πάιη κέζα ηνπ, έξρεηαη ζην κλήκα. Τπήξρε δε έλα
ζπήιαην, θαη επάλσ ηνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε κηα πέηξα. Ο Εεζνχο ιέεη: εθψζηε ηελ πέηξα.
Δ αδειθή ηνχ λεθξνχ, ε Μάξζα, ιέεη ζ' απηφλ: Κχξηε, κπξίδεη ήδε επεηδή, είλαη ηεζζάξσλ
εκεξψλ. Ο Εεζνχο ιέεη ζ' απηήλ: Αελ ζνπ είπα φηη, αλ πηζηέςεηο, ζα δεηο ηε δφμα ηνχ Θενχ;
ήθσζαλ, ινηπφλ, ηελ πέηξα, φπνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο ν λεθξφο. Καη ν Εεζνχο, αθνχ
χςσζε ηα κάηηα επάλσ, είπε: Παηέξα, ζε επραξηζηψ, φηη κε άθνπζεο. Καη εγψ γλψξηδα φηη
πάληνηε κε αθνχο αιιά, γηα ην πιήζνο, πνπ ζηέθεηαη νιφγπξα, ην είπα, γηα λα πηζηέςνπλ φηη
εζχ κε απέζηεηιεο. Καη φηαλ ηα είπε απηά, θξαχγαζε κε δπλαηή θσλή: Λάδαξε, έια έμσ. Καη
ν πεζακέλνο βγήθε έμσ, δεκέλνο ηα πφδηα θαη ηα ρέξηα κε ηα ζάβαλα θαη ην πξφζσπφ ηνπ
ήηαλ νιφγπξα δεκέλν κε ζνπδάξη. Ο Εεζνχο ιέεη ζ' απηνχο: Λχζηε ηνλ, θαη αθήζηε ηνλ λα
πεξπαηήζεη. Πνιινί, ινηπφλ, απφ ηνπο Ενπδαίνπο, πνπ είραλ έξζεη ζηε Μαξία, θαη είδαλ φζα
είρε θάλεη ν Εεζνχο, πίζηεςαλ ζ' απηφλ.
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ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΧΝ ΒΑΨΧΝ
ΔΒΓΟΜΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΠΔΡΗΝΟ
Φαικόο 118:26,27
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ ζαο επινγήζακε απφ ηνλ νίθν ηνχ
Κπξίνπ. Φέξηε ηε ζπζία, δεκέλε κε ζρνηληά, κέρξη ηα θέξαηα ηνπ ζπζηαζηεξίνπ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 12:1-11
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ο Εεζνχο, ινηπφλ, έμη εκέξεο πξηλ απφ ην Πάζρα, ήξζε ζηε ΐεζαλία, φπνπ ήηαλ ν
Λάδαξνο, πνπ είρε πεζάλεη, ηνλ νπνίν αλέζηεζε απφ ηνπο λεθξνχο. Καη ηνπ έθαλαλ εθεί
δείπλν, θαη ε Μάξζα ππεξεηνχζε ν δε Λάδαξνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζπγθαζήκελνπο καδί
ηνπ. Σφηε, ε Μαξία, αθνχ πήξε κία ιίηξα απφ πνιχηηκε θαζαξή λάξδν, άιεηςε ηα πφδηα ηνχ
Εεζνχ, θαη κε ηηο ηξίρεο ηεο ζθνχπηζε ηα πφδηα ηνπ θαη ην ζπίηη γέκηζε απφ ηελ επσδηά ηνχ
κχξνπ. Λέεη, ινηπφλ, έλαο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, ν Ενχδαο ηνχ ίκσλα, ν Εζθαξηψηεο, πνπ
επξφθεηην λα ηνλ παξαδψζεη: Γηαηί ηνχην ην κχξν δελ πνπιήζεθε γηα 300 δελάξηα, θαη δελ
δφζεθε ζηνπο θησρνχο; Καη ην είπε απηφ, φρη επεηδή ηνλ έλνηαδε γηα ηνπο θησρνχο, αιιά
επεηδή ήηαλ θιέθηεο, θαη είρε ην γισζζφθνκν, θαη βάζηαδε εθείλα πνπ έξηρλαλ κέζα ζ'
απηφ. Ο Εεζνχο, ινηπφλ, είπε: Άθεζέ ηελ ην θχιαμε γηα ηελ εκέξα ηνχ εληαθηαζκνχ κνπ.
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Βπεηδή, ηνπο θησρνχο ηνχο έρεηε πάληνηε καδί ζαο, εκέλα φκσο δελ κε έρεηε πάληνηε. Καη
έλα κεγάιν πιήζνο απφ ηνπο Ενπδαίνπο έκαζε φηη είλαη εθεί· θαη ήξζαλ φρη κνλάρα γηα ηνλ
Εεζνχ, αιιά γηα λα δνπλ θαη ηνλ Λάδαξν, ηνλ νπνίν είρε αλαζηήζεη απφ ηνπο λεθξνχο. Καη
νη αξρηεξείο έθαλαλ ζπκβνχιην γηα λα ζαλαηψζνπλ θαη ηνλ Λάδαξν επεηδή, πνιινί απφ ηνπο
Ενπδαίνπο πήγαηλαλ γη' απηφλ, θαη πίζηεπαλ ζηνλ Εεζνχ.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 68:19,35
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά Λνπθά
επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Κχξηε, είζαη άμηνο επινγίαο, πνπ θαζεκεξηλά κάο επηθνξηίδεηο κε αγαζά ν Θεφο ηήο
ζσηεξίαο καο. Ο Θεφο ηνχ Εζξαήι είλαη απηφο πνπ έδσζε ηζρχ θαη δχλακε ζηνλ ιαφ ηνπ.
Άμηνο επινγίαο είλαη ν Θεφο.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 19:1-10
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη θαζψο κπήθε κέζα, δηεξρφηαλ ηελ Εεξηρψ. Καη μάθλνπ, έλαο άλζξσπνο, πνπ
νλνκαδφηαλ Γαθραίνο, ν νπνίνο ήηαλ αξρηηειψλεο, θη απηφο ήηαλ πινχζηνο θαη δεηνχζε λα
δεη ηνλ Εεζνχ πνηνο είλαη θαη δελ κπνξνχζε εμαηηίαο ηνχ πιήζνπο, επεηδή ήηαλ θνληφο ζην
αλάζηεκα. Καη ηξέρνληαο κπξνζηά, αλέβεθε επάλσ ζε κηα ζπθνκνπξηά γηα λα ηνλ δεη
επεηδή, απφ εθείλν ηνλ δξφκν επξφθεηην λα πεξάζεη. Καη φηαλ ν Εεζνχο ήξζε ζηνλ ηφπν,
θαζψο θνίηαμε ςειά, ηνλ είδε, θαη ηνπ είπε: Γαθραίε, θαηέβα γξήγνξα επεηδή, ζήκεξα
πξέπεη λα κείλσ ζην ζπίηη ζνπ. Καη θαηέβεθε γξήγνξα, θαη ηνλ ππνδέρζεθε κε ραξά. Καη
φινη, βιέπνληαο απηφ, γφγγπδαλ, ιέγνληαο φηη: Μπήθε γηα λα κείλεη κέζα ζε έλαλ ακαξησιφ
άλζξσπν. Καη ν Γαθραίνο, αθνχ ζεθψζεθε φξζηνο, είπε ζηνλ Κχξην: Αεο, ηα κηζά απφ ηα
ππάξρνληά κνπ, Κχξηε, ηα δίλσ ζηνπο θησρνχο θη αλ ζπθνθάληεζα θάπνηνλ ζε θάηη,
απνδίδσ ηεηξαπιάζηα. Καη ν Εεζνχο είπε ζ' απηφλ φηη: ήκεξα έγηλε ζσηεξία ζ' απηφ ην
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ζπίηη, θαζφζνλ θη απηφο είλαη γηνο ηνχ Ώβξαάκ. Βπεηδή, ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ ήξζε λα
δεηήζεη θαη λα ζψζεη ην ρακέλν.

Ζ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Δβξαίνπο 9:11-28
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ββξαίνπο,ε επινγία ηνπ αο είλαη
καδί καο ακήλ.
Καη φηαλ ήξζε ν Υξηζηφο, ν αξρηεξέαο ησλ αγαζψλ πνπ επξφθεηην λα
αθνινπζήζνπλ, δηακέζνπ ηήο κεγαιχηεξεο θαη ηειεηφηεξεο ζθελήο, φρη ρεηξνπνίεηεο,
δειαδή, φρη απηήο ηήο θαηαζθεπήο. Οχηε κε αίκα ηξάγσλ θαη κνζραξηψλ, αιιά δηακέζνπ
ηνχ δηθνχ ηνπ αίκαηνο, κηα θνξά γηα πάληα κπήθε κέζα ζηα άγηα, αθνχ απέθηεζε αηψληα
ιχηξσζε. Βπεηδή, αλ ην αίκα ησλ ηαχξσλ θαη ησλ ηξάγσλ θαη ε ζηάρηε ηήο δάκαιεο, πνπ
ξαληίδεη ηνχο κνιπζκέλνπο, αγηάδεη πξνο ηελ θαζαξφηεηα ηεο ζάξθαο, πφζν κάιινλ ην αίκα
ηνχ Υξηζηνχ, ν νπνίνο δηακέζνπ ηνχ αησλίνπ Πλεχκαηνο πξφζθεξε ηνλ εαπηφ ηνπ ρσξίο
ςεγάδη ζηνλ Θεφ, ζα θαζαξίζεη ηε ζπλείδεζή ζαο απφ λεθξά έξγα, ζην λα ιαηξεχεηε ηνλ
δσληαλφ Θεφ; Καη γη' απηφ είλαη κεζίηεο θαηλνχξγηαο δηαζήθεο, ψζηε, δηακέζνπ ηνχ
ζαλάηνπ, πνπ έγηλε γηα απνιχηξσζε ησλ παξαβάζεσλ θαηά ηελ πξψηε δηαζήθε, λα πάξνπλ
ηελ ππφζρεζε νη θαιεζκέλνη ηήο αηψληαο θιεξνλνκηάο. Βπεηδή, φπνπ ππάξρεη δηαζήθε, είλαη
αλάγθε λα ππάξρεη ν ζάλαηνο εθείλνπ πνπ έθαλε ηε δηαζήθε δεδνκέλνπ φηη, ε δηαζήθε είλαη
ηζρπξή γηα φζνπο έρνπλ πεζάλεη επεηδή, πνηέ δελ ηζρχεη ελφζσ ν δηαζέηεο δεη. Γη' απηφ, νχηε
ε πξψηε δελ ήηαλ εγθαηληαζκέλε ρσξίο αίκα επεηδή, αθνχ θάζε εληνιή ηνχ λφκνπ εηπψζεθε
απφ ηνλ Μσπζή ζε νιφθιεξν ηνλ ιαφ, παίξλνληαο ην αίκα ησλ κνζραξηψλ θαη ησλ ηξάγσλ,
κε λεξφ θαη θφθθηλν καιιί θαη χζζσπν, ξάληηζε θαη ην ίδην ην βηβιίν θαη νιφθιεξν ηνλ ιαφ,
ιέγνληαο: «Ώπηφ είλαη ην αίκα ηήο δηαζήθεο, πνπ ν Θεφο δηέηαμε ζε ζαο». Μάιηζηα, θαη ηε
ζθελή θαη φια ηα ζθεχε ηήο ππεξεζίαο, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, ηα ξάληηζε κε αίκα. Καη
ζρεδφλ κε αίκα θαζαξίδνληαη φια ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, θαη ρσξίο ρχζε αίκαηνο δελ γίλεηαη
άθεζε. Ήηαλ, ινηπφλ, αλάγθε νη κελ ηχπνη ησλ επνπξαλίσλ λα θαζαξίδνληαη κ' απηά φκσο,
απηά ηα επνπξάληα κε ζπζίεο αλψηεξεο απφ φ,ηη απηέο. Βπεηδή, ν Υξηζηφο δελ κπήθε κέζα ζε
ρεηξνπνίεηα άγηα, αληίηππα ησλ αιεζηλψλ, αιιά ζηνλ ίδην ηνλ νπξαλφ, γηα λα εκθαληζηεί
ηψξα κπξνζηά ζηνλ Θεφ γηα ράξε καο νχηε γηα λα πξνζθέξεη πνιιέο θνξέο ηνλ εαπηφ ηνπ,
φπσο ν αξρηεξέαο κπαίλεη κέζα ζηα άγηα θάζε ρξφλν κε μέλν αίκα (επεηδή, έπξεπε ηφηε, απφ
ηε δεκηνπξγία ηνχ θφζκνπ, λα πάζεη πνιιέο θνξέο) ηψξα, φκσο, θαλεξψζεθε κηα θνξά, ζην
ηέινο ησλ αηψλσλ, γηα λα αζεηήζεη ηελ ακαξηία δηακέζνπ ηήο δηθήο ηνπ ζπζίαο. Καη θαζψο
είλαη απνθαζηζκέλν ζηνπο αλζξψπνπο κηα θνξά λα πεζάλνπλ, χζηεξα δε απφ ηνχην είλαη
θξίζε έηζη θαη ν Υξηζηφο, ν νπνίνο κηα θνξά γηα πάληα πξνζθέξζεθε γηα λα ζεθψζεη ηηο
ακαξηίεο πνιιψλ, ζα θαλεί γηα κηα δεχηεξε θνξά ρσξίο ακαξηία ζ' εθείλνπο πνπ ηνλ
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πξνζκέλνπλ γηα ζσηεξία. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο

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

αγαπάηε ηνπ θφζκνπ,κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο
ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 28:11-31
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Καη χζηεξα απφ ηξεηο κήλεο απνπιεχζακε, επάλσ ζε έλα Ώιεμαλδξηλφ πινίν, κε
ζεκαία ησλ Αηνζθνχξσλ, πνπ είρε παξαρεηκάζεη ζην λεζί θαη φηαλ θηάζακε ζηηο
πξαθνχζεο, κείλακε ηξεηο εκέξεο. Καη απφ εθεί, αθνχ θάλακε ηνλ πεξίπινπ, θηάζακε ζην
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Ρήγην θαη χζηεξα απφ κία εκέξα, φηαλ έπλεπζε λφηηνο άλεκνο, ήξζακε ηε δεχηεξε εκέξα
ζηνπο Πνηίνινπο φπνπ, βξίζθνληαο αδειθνχο, καο παξαθάιεζαλ λα κείλνπκε καδί ηνπο επηά
εκέξεο θαη έηζη ήξζακε ζηε Ρψκε. Καη απφ εθεί, αθνχγνληαο νη αδειθνί ηα λέα γηα καο,
βγήθαλ έμσ ζε ζπλάληεζή καο κέρξη ηνλ Άππην Φφξν θαη ηηο Σξεηο Σαβέξλεο ηνπο νπνίνπο,
φηαλ είδε ν Παχινο, επραξίζηεζε ηνλ Θεφ, θαη πήξε ζάξξνο. Καη φηαλ ήξζακε ζηε Ρψκε, ν
εθαηφληαξρνο παξέδσζε ηνπο θξαηνχκελνπο ζηνλ ζηξαηνπεδάξρε ζηνλ Παχιν, φκσο,
επηηξάπεθε λα κέλεη κφλνο ηνπ, καδί κε έλαλ ζηξαηηψηε, πνπ ηνλ θχιαγε. Καη χζηεξα απφ
ηξεηο εκέξεο, ν Παχινο ζπγθάιεζε ηνπο πξψηνπο απφ ηνπο Ενπδαίνπο, πνπ ήζαλ εθεί θαη
φηαλ ζπγθεληξψζεθαλ, ηνπο έιεγε: Άλδξεο αδειθνί, εγψ, ρσξίο λα θάλσ θάηη ελάληηα ζηνλ
ιαφ ή ζηα παηξψα έζηκα, παξαδφζεθα απφ ηα Εεξνζφιπκα θξαηνχκελνο ζηα ρέξηα ησλ
Ρσκαίσλ νη νπνίνη, αθνχ κε αλέθξηλαλ, ήζειαλ λα κε απνιχζνπλ, επεηδή θακηά αηηία
ζαλάηνπ δελ ππήξρε ζε κέλα. κσο, επεηδή νη Ενπδαίνη αληέιεγαλ, αλαγθάζηεθα λα
επηθαιεζηψ ηνλ Καίζαξα φρη ζαλ λα έρσ λα θαηεγνξήζσ ην έζλνο κνπ ζε θάηη. Γη' απηή,
ινηπφλ, ηελ αηηία ζάο θάιεζα γηα λα ζαο δσ θαη λα κηιήζσ επεηδή, έλεθα ηεο ειπίδαο ηνχ
Εζξαήι θνξάσ ηνχηε ηελ αιπζίδα. Καη εθείλνη είπαλ ζ' απηφλ: Βκείο νχηε γξάκκαηα πήξακε
γηα ζέλα απφ ηελ Ενπδαία νχηε, εξρφκελνο θάπνηνο απφ ηνπο αδειθνχο, αλήγγεηιε ή κίιεζε
θάηη θαθφ ελαληίνλ ζνπ. Βπηζπκνχκε, κάιηζηα, λα αθνχζνπκε απφ ζέλα ηη θξνλείο επεηδή,
γηα ηελ αίξεζε απηή είλαη ζε καο γλσζηφ φηη, παληνχ αληηιέγεηαη. Καη αθνχ ηνχ δηφξηζαλ
κία εκέξα, ήξζαλ ζ' απηφλ ζην θαηάιπκα πνιινί ζηνπο νπνίνπο εμέζεζε κε καξηπξίεο ηε
βαζηιεία ηνχ Θενχ, θαη ηνπο έπεηζε ζηα ζρεηηδφκελα κε ηνλ Εεζνχ, θαη απφ ηνλ λφκν ηνχ
Μσπζή θαη απφ ηνπο πξνθήηεο, απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ. Καη άιινη κελ πείζνληαλ ζηα
ιεγφκελα, άιινη φκσο απηζηνχζαλ. Καη θαζψο ήζαλ αζχκθσλνη αλακεηαμχ ηνπο,
αλαρσξνχζαλ, αθνχ ν Παχινο είπε έλαλ ιφγν, φηη: Καιά κίιεζε ην Πλεχκα ην Άγην ζηνπο
παηέξεο καο δηακέζνπ ηνχ πξνθήηε Δζατα πνπ έιεγε: «Πήγαηλε ζε ηνχην ηνλ ιαφ θαη πεο:
Με ηελ αθνή ζα αθνχζεηε, θαη δελ ζα ελλνήζεηε θαη βιέπνληαο ζα δείηε, θαη δελ ζα
θαηαιάβεηε. Βπεηδή, ε θαξδηά ηνχηνπ ηνχ ιανχ πάρπλε, θαη κε ηα απηηά άθνπζαλ βαξηά, θαη
έθιεηζαλ ηα κάηηα ηνπο κήπσο θάπνηε δνπλ κε ηα κάηηα, αθνχζνπλ κε ηα απηηά, θαη
ελλνήζνπλ κε ηελ θαξδηά, θαη επηζηξέςνπλ, θαη ηνπο γηαηξέςσ». Ώο είλαη, ινηπφλ, ζε ζαο
γλσζηφ φηη, ζηα έζλε ζηάιζεθε ην ζσηήξην κήλπκα ηνπ Θενχ απηνί θαη ζα αθνχζνπλ. Καη
αθνχ είπε απηά, νη Ενπδαίνη αλαρψξεζαλ, έρνληαο αλάκεζά ηνπο πνιιή ζπδήηεζε. Καη ν
Παχινο έκεηλε δχν νιφθιεξα ρξφληα ζε έλα ηδηαίηεξν κηζζσκέλν ζπίηη θαη δερφηαλ φινπο
εθείλνπο πνπ έξρνληαλ ζ' απηφλ, θεξχηηνληαο ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ, θαη δηδάζθνληαο κε
θάζε παξξεζία, ρσξίο εκπφδην, απηά πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ Κχξην Εεζνχ Υξηζηφ. Ο ιφγνο

ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,απμάλεηαη,δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία
ηνπ Θενχ εθθιήζηα ακήλ.

Φαικόο 81:3,1,2
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ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Μαηζαίν επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
αιπίζηε ζάιπηγγα ζε λενκελία, ζε νξηζκέλνλ θαηξφ, ζηελ εκέξα ηήο γηνξηήο καο.
Φάιηε κε επθξνζχλε ζηνλ Θεφ, ηε δχλακή καο αιαιάμηε ζηνλ Θεφ ηνχ Εαθψβ. Τςψζηε
ςαικσδία, θαη ρηππάηε ηχκπαλν, ηεξπλή θηζάξα καδί κε ςαιηήξη.

Δπαγγέιην θαηά Μαηζαίνπ 21:1-17
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη φηαλ πιεζίαζαλ ζηα Εεξνζφιπκα, θαη ήξζαλ ζηε ΐεζθαγή, πξνο ην φξνο ησλ
ειαηψλ, ν Εεζνχο έζηεηιε ηφηε δχν καζεηέο, ιέγνληάο ηνπο: Πεγαίλεηε ζηελ θσκφπνιε, πνπ
είλαη απέλαληί ζαο θη ακέζσο ζα βξείηε έλα ζειπθφ γατδνχξη δεκέλν, θαη καδί ηνπ έλα
πνπιαξάθη· ιχζηε ηα, θαη θέξηε ηα ζε κέλα. Καη αλ θάπνηνο ζαο πεη θάηη, ζα πείηε, φηη ν
Κχξηνο ηα έρεη αλάγθε θαη ζα ηα ζηείιεη ακέζσο. Καη φιν ηνχην έγηλε, γηα λα εθπιεξσζεί
απηφ πνπ εηπψζεθε δηακέζνπ ηνχ πξνθήηε, πνπ είπε: «Πείηε ζηε ζπγαηέξα ηψλ»: «Αεο, ν
βαζηιηάο ζνπ έξρεηαη ζε ζέλα πξάνο, θαη θαζηζκέλνο επάλσ ζε γατδνχξη, θαη πνπιάξη,
αξζεληθφ γέλλεκα ππνδπγίνπ». Καη αθνχ νη καζεηέο πνξεχηεθαλ θαη έθαλαλ φπσο ηνπο
πξφζηαμε ν Εεζνχο, έθεξαλ ην γατδνχξη θαη ην πνπιαξάθη, θαη έβαιαλ επάλσ ηνπο ηα ηκάηηά
ηνπο θαη ηνλ έβαιαλ θαη θάζεζε επάλσ ζ' απηά. Καη νη πεξηζζφηεξνη απφ ην πιήζνο
έζηξσζαλ ζηνλ δξφκν ηα δηθά ηνπο ηκάηηα θαη άιινη έθνβαλ θιαδηά απφ ηα δέληξα, θαη ηα
έζηξσλαλ ζηνλ δξφκν. Σα δε πιήζε πνπ πξνπνξεχνληαλ θαη εθείλα πνπ αθνινπζνχζαλ
έθξαδαλ, ιέγνληαο: Χζαλλά ζηνλ γην ηνχ Ααβίδ επινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ
Κπξίνπ σζαλλά ελ ηνηο πςίζηνηο. Καη φηαλ κπήθε κέζα ζηα Εεξνζφιπκα ζείζηεθε νιφθιεξε
ε πφιε, ιέγνληαο: Πνηνο είλ' απηφο; Καη ηα πιήζε έιεγαλ: Ώπηφο είλαη ν Εεζνχο, ν
πξνθήηεο, απηφο απφ ηε Ναδαξέη ηήο Γαιηιαίαο. Καη ν Εεζνχο κπήθε κέζα ζην ηεξφ ηνχ
Θενχ, θαη έβγαιε έμσ φινπο απηνχο πνπ πνπινχζαλ θαη αγφξαδαλ κέζα ζην ηεξφ, θαη
αλαπνδνγχξηζε ηα ηξαπέδηα ησλ αξγπξακνηβψλ, θαη ηα θαζίζκαηα απηψλ πνπ πνπινχζαλ ηα
πεξηζηέξηα θαη ηνπο ιέεη: Βίλαη γξακκέλν: «Ο νίθνο κνπ, ζα νλνκάδεηαη νίθνο πξνζεπρήο»
εζείο, φκσο, ηνλ θάλαηε «ζπήιαην ιεζηψλ». Καη ήξζαλ θνληά ηνπ κέζα ζην ηεξφ ηπθινί θαη
ρσινί θαη ηνπο ζεξάπεπζε. Καη φηαλ νη ηεξείο θαη νη γξακκαηείο είδαλ ηα ζαπκαζηά
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πξάγκαηα πνπ έθαλε, θαη ηα παηδηά πνπ έθξαδαλ κέζα ζην ηεξφ θαη έιεγαλ: Χζαλλά ζηνλ γην
ηνχ Ααβίδ, αγαλάθηεζαλ, θαη ηνπ είπαλ: Ώθνχο απηνί ηη ιέλε; Καη ν Εεζνχο ιέεη ζ' απηνχο:
Ναη· πνηέ δελ δηαβάζαηε φηη: «Ώπφ ζηφκα λεπίσλ θαη απφ ζειαδφλησλ εηνίκαζεο αίλεζε»;
Καη αθνχ ηνπο άθεζε, βγήθε έμσ απφ ηελ πφιε, ζηε ΐεζαλία, θαη δηαλπρηέξεπζε εθεί.

Δπαγγέιην θαηά Μάξθν 11:1-11
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη φηαλ πιεζηάδνπλ ζηα Εεξνζφιπκα, ζηε ΐεζθαγή θαη ΐεζαλία, θνληά ζην βνπλφ
ησλ Βιαηψλ, ζηέιλεη δχν απφ ηνπο καζεηέο ηνπ,θαη ηνπο ιέεη: Πεγαίλεηε ζηελ θσκφπνιε
απέλαληί ζαο θη ακέζσο, θαζψο ζα κπαίλεηε κέζα ζ' απηή, ζα βξείηε έλα πνπιάξη δεκέλν,
επάλσ ζην νπνίν θαλέλαο άλζξσπνο δελ έρεη θαζήζεη ιχζηε ην θαη θέξηε ην θαη αλ θάπνηνο
ζάο πεη: Γηαηί ην θάλεηε απηφ; Να πείηε φηη: Ο Κχξηνο ην έρεη αλάγθε θη ακέζσο ζα ην
ζηείιεη εδψ. Καη πήγαλ, θαη βξήθαλ ην πνπιάξη δεκέλν θνληά ζηελ πφξηα, έμσ, επάλσ ζηε
δίνδν, θαη ην ιχλνπλ. Καη κεξηθνί απφ εθείλνπο πνπ ζηέθνληαλ εθεί ηνχο έιεγαλ: Ση θάλεηε,
ιχλνληαο ην πνπιάξη; Καη εθείλνη ηνχο είπαλ, φπσο ηνπο είρε παξαγγείιεη ν Εεζνχο θαη ηνπο
άθεζαλ. Καη έθεξαλ ην πνπιάξη ζηνλ Εεζνχ, θαη έβαιαλ επάλσ ηνπ ηα ηκάηηά ηνπο· θαη
θάζεζε επάλσ ηνπ. Καη πνιινί έζηξσζαλ ηα ηκάηηά ηνπο ζηνλ δξφκν· άιινη κάιηζηα έθνβαλ
θιαδηά απφ ηα δέληξα, θαη έζηξσλαλ ζηνλ δξφκν. Καη εθείλνη πνπ πξνπνξεχνληαλ θαη
εθείλνη πνπ αθνινπζνχζαλ έθξαδαλ, ιέγνληαο: Χζαλλά, επινγεκέλνο απηφο πνπ έξρεηαη ζην
φλνκα ηνπ Κπξίνπ· επινγεκέλε ε βαζηιεία ηνχ παηέξα καο Ααβίδ, πνπ έξρεηαη ζην φλνκα
ηνπ Κπξίνπ Χζαλλά ελ ηνηο πςίζηνηο. Καη κπήθε κέζα ζηα Εεξνζφιπκα θαη ζην ηεξφ· θαη
αθνχ ηα θνίηαμε νιφγπξα φια, επεηδή ε ψξα ήηαλ ήδε θνληά ζην δεηιηλφ, βγήθε έμσ ζηε
ΐεζαλία καδί κε ηνπο δψδεθα.

Δπαγγέιην θαηά Λνπθά 19:29-48
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Καη θαζψο πιεζίαζε ζηε ΐεζθαγή θαη ζηε ΐεζαλία, θνληά ζην βνπλφ πνπ
απνθαιείηαη ησλ Βιαηψλ, έζηεηιε δχν απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, ιέγνληαο: Πεγαίλεηε ζηελ
απέλαληη θσκφπνιε ζηελ νπνία κπαίλνληαο ζα βξείηε έλα πνπιάξη δεκέλν, επάλσ ζην νπνίν
δελ θάζεζε πνηέ θαλέλαο άλζξσπνο ιχζηε ην θαη θέξηε ην. Καη αλ θάπνηνο ζάο ξσηήζεη:
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Γηαηί ην ιχλεηε; Έηζη ζα πείηε ζ' απηφλ, φηη: Ο Κχξηνο ην έρεη αλάγθε. Καη νη απεζηαικέλνη
πήγαλ, θαη βξήθαλ φπσο ηνπο είρε πεη. Καη ελψ έιπλαλ ην πνπιάξη, νη ηδηνθηήηεο ηνπ είπαλ
ζ' απηνχο: Γηαηί ιχλεηε ην πνπιάξη; Καη εθείλνη είπαλ: Ο Κχξηνο ην έρεη αλάγθε. Καη ην
έθεξαλ ζηνλ Εεζνχ. Καη αθνχ έξξημαλ ηα ηκάηηά ηνπο επάλσ ζην πνπιάξη, έβαιαλ ηνλ Εεζνχ
θαη θάζεζε επάλσ ηνπ. Καη ελψ πνξεπφηαλ, έζηξσλαλ απφ θάησ ηα ηκάηηά ηνπο ζηνλ δξφκν.
Καη φηαλ πιεζίαδε ήδε ζηελ θαηάβαζε ηνπ βνπλνχ ησλ Βιαηψλ, άξρηζε νιφθιεξν ην
πιήζνο ησλ καζεηψλ ραίξνληαο λα πκλνχλ ηνλ Θεφ κεγαιφθσλα γηα φια ηα ζαχκαηα πνπ
είδαλ, ιέγνληαο: Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο βαζηιηάο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ εηξήλε ζηνλ
νπξαλφ, θαη δφμα ελ πςίζηνηο. Καη κεξηθνί απφ ηνπο Φαξηζαίνπο, κέζα απφ ηνλ φριν, ηνπ
είπαλ: Αάζθαιε, επίπιεμε ηνπο καζεηέο ζνπ. Καη απνθξηλφκελνο είπε ζ' απηνχο: αο ιέσ
φηη, αλ απηνί ζσπάζνπλ, νη πέηξεο ζα θσλάμνπλ. Καη φηαλ πιεζίαζε, βιέπνληαο ηελ πφιε,
έθιαςε γη' απηή, ιέγνληαο: Βίζε λα γλψξηδεο θη εζχ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ εκέξα ζνπ ηνχηε,
απηά πνπ απνβιέπνπλ γηα ηελ εηξήλε ζνπ αιιά, ηψξα, θξχθηεθαλ απφ ηα κάηηα ζνπ επεηδή,
ζάξζνπλ εκέξεο επάλσ ζνπ, θαη νη ερζξνί ζνπ ζα θάλνπλ ραξάθσκα γχξσ απφ ζέλα, θαη ζα
ζε πεξηθπθιψζνπλ, θαη ζα ζε ζηελνρσξήζνπλ απφ παληνχ θαη ζα ζε θαηεδαθίζνπλ, θαη ηα
παηδηά ζνπ κέζα ζε ζέλα, θαη δελ ζα αθήζνπλ κέζα ζε ζέλα πέηξα επάλσ ζε πέηξα επεηδή,
δελ γλψξηζεο ηελ εκέξα ηήο επίζθεςήο ζνπ. Καη κπαίλνληαο κέζα ζην ηεξφ, άξρηζε λα
βγάδεη έμσ απηνχο πνπ πνπινχζαλ κέζα ζ' απηφ θαη αγφξαδαλ, ιέγνληάο ηνπο: Βίλαη
γξακκέλν: «Ο νίθνο κνπ είλαη νίθνο πξνζεπρήο» εζείο, φκσο, ηνλ θάλαηε «ζπήιαην
ιεζηψλ». Καη θάζε εκέξα δίδαζθε κέζα ζην ηεξφ νη δε αξρηεξείο θαη νη γξακκαηείο θαη νη
πξψηνη απφ ηνλ ιαφ δεηνχζαλ λα ηνλ εμνληψζνπλ θαη δελ έβξηζθαλ ην ηη λα θάλνπλ επεηδή,
νιφθιεξνο ν ιαφο ήηαλ πξνζεισκέλνο ζην λα ηνλ αθνχεη.

Φαικόο 65:1,2
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
ε πξνζκέλεη χκλνο, Θεέ, ζηε ηψλ θαη ζε ζέλα ζα απνδνζεί ε επρή. Χ, εζχ πνπ
αθνχο πξνζεπρή, ζε ζέλα ζα έξρεηαη θάζε ζάξθα.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 12:12-19
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
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ακήλ.
Καη ηελ επφκελε εκέξα, έλα κεγάιν πιήζνο, εθείλν πνπ είρε έξζεη ζηε γηνξηή,
φηαλ άθνπζαλ φηη ν Εεζνχο έξρεηαη ζηα Εεξνζφιπκα, πήξαλ ηα θιαδηά απφ ηηο θνηληθηέο, θαη
βγήθαλ ζε πξνυπάληεζή ηνπ θαη έθξαδαλ: Χζαλλά, επινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα
ηνπ Κπξίνπ, ν βαζηιηάο ηνχ Εζξαήι. Καη ν Εεζνχο, βξίζθνληαο έλα γατδνπξάθη, θάζεζε
επάλσ ζ' απηφ, φπσο είλαη γξακκέλν: «Με θνβάζαη, ζπγαηέξα ηψλ δεο, ν βαζηιηάο ζνπ
έξρεηαη θαζηζκέλνο επάλσ ζε έλα πνπιάξη γατδνπξηνχ». Ώπηά, φκσο, δελ ηα θαηάιαβαλ
αξρηθά νη καζεηέο ηνπ αιιά, φηαλ ν Εεζνχο δνμάζηεθε, ηφηε ζπκήζεθαλ φηη απηά ήζαλ
γξακκέλα γη' απηφλ, θαη απηά έθαλαλ ζ' απηφλ. Σν πιήζνο πνπ ήηαλ καδί ηνπ έδηλε, ινηπφλ,
καξηπξία, φηη είρε θσλάμεη ηνλ Λάδαξν απφ ην κλήκα θαη ηνλ αλέζηεζε απφ ηνπο λεθξνχο
γη' απηφ θαη ην πιήζνο απηφ ηνλ πξνυπάληεζε, επεηδή είρε αθνχζεη φηη έθαλε απηφ ην ζαχκα.
Οη Φαξηζαίνη, ινηπφλ, είπαλ αλακεηαμχ ηνπο: ΐιέπεηε φηη δελ σθειείηε ζε ηίπνηε; Αέζηε, ν
θφζκνο πήγε πίζσ ηνπ.
ΠΡΟΟΥΔ! ην ηέινο ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο μεθηλάεη ην κλεκφζπλν,φπνπ είλαη ε
πξνζεπρή ηεο έθηεο ψξαο απφ ηε Κπξηαθή ησλ ΐαίσλ. Καη απηφ γίλεηαη,δηφηη δελ ηεινχληαη
κλεκφζπλα θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο εβδνκάδαο.

ΣΟ ΜΝΖΜΟΤΝΟ
ΠΡΟΦΖΣΔΗΔ
Ηεδεθηήι 37:1-14
Σν ρέξη ηνχ Κπξίνπ ζηάζεθε επάλσ κνπ θαη κε έβγαιε έμσ δηακέζνπ ηνχ πλεχκαηνο
ηνπ Κπξίνπ, θαη κε έβαιε ζην κέζνλ κηαο πεδηάδαο, θη απηή ήηαλ γεκάηε απφ θφθαια. Καη
κε έθαλε λα πεξάζσ θνληά ηνπο, γχξσ-γχξσ θαη λα, ήηαλ πνιιά ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ
επάλσ ζην πξφζσπν ηεο πεδηάδαο θαη λα, ήηαλ θαηάμεξα. Καη είπε ζε κέλα: Γηε αλζξψπνπ,
κπνξνχλ απηά ηα θφθαια λα αλαδήζνπλ; Καη είπα: Κχξηε Θεέ, εζχ μέξεηο. Καη κνπ είπε:
Πξνθήηεπζε πξνο απηά ηα θφθαια, θαη πεο ηνπο: Σα θφθαια ηα μεξά, αθνχζηε ηνλ ιφγν ηνχ
Κπξίνπ,έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο πξνο απηά ηα θφθαια: Αέζηε, εγψ ζα βάισ κέζα ζε ζαο
πλεχκα, θαη ζα αλαδήζεηε θαη ζα βάισ επάλσ ζαο λεχξα, θαη ζα βάισ επάλσ ζαο ζάξθα,
θαη ζα ζαο πεξηζθεπάζσ κε δέξκα, θαη ζα βάισ ζε ζαο πλεχκα, θαη ζα αλαδήζεηε, θαη ζα
γλσξίζεηε φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο. Καη πξνθήηεπζα, θαζψο πξνζηάρζεθα θαη, θαζψο
πξνθήηεπζα, έγηλε ήρνο, θαη μάθλνπ, έλαο ζεηζκφο, θαη ηα θφθαια ζπγθεληξψζεθαλ καδί, ην
έλα θφθαιν καδί κε ην άιιν θφθαιφ. Καη είδα, θαη μάθλνπ, αλαθχεζαλ επάλσ ηνπο λεχξα
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θαη ζάξθεο, θαη δέξκα απφ επάλσ ηα πεξηζθέπαζε· φκσο, πλεχκα δελ ήηαλ κέζα ηνπο. Καη
είπε ζε κέλα: Πξνθήηεπζε πξνο ην πλεχκα, πξνθήηεπζε, γηε αλζξψπνπ, θαη λα πεηο πξνο ην
πλεχκα: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο: Έια, πλεχκα, απφ ηνπο ηέζζεξηο αλέκνπο, θαη θχζεμε
πξνο απηνχο ηνπο θνλεπκέλνπο, θαη αο αλαδήζνπλ. Καη πξνθήηεπζα, φπσο πξνζηάρζεθα θαη
ην πλεχκα κπήθε κέζα ζ' απηνχο, θαη αλέδεζαλ, θαη ζηάζεθαλ ζηα πφδηα ηνπο, έλα
ζηξάηεπκα κέγα, ζε ππεξβνιηθά κεγάινλ βαζκφ. Καη κνπ είπε: Γηε αλζξψπνπ, απηά ηα
θφθαια είλαη νιφθιεξνο ν νίθνο Εζξαήι δεο, απηνί ιέλε: Σα θφθαιά καο μεξάζεθαλ, θαη ε
ειπίδα καο ράζεθε εκείο αθαληζηήθακε. Γη' απηφ, πξνθήηεπζε, θαη πεο ηνπο: Έηζη ιέεη ν
Κχξηνο ν Θεφο. Αεο, ιαέ κνπ, εγψ αλνίγσ ηνχο ηάθνπο ζαο, θαη ζα ζαο αλεβάζσ απφ ηνπο
ηάθνπο ζαο, ζα ζαο θέξσ ζηε γε ηνχ Εζξαήι. Καη ζα γλσξίζεηε φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο,
φηαλ, ιαέ κνπ, αλνίμσ ηνχο ηάθνπο ζαο, θαη ζαο αλεβάζσ απφ ηνπο ηάθνπο ζαο. Καη ζα ζαο
δψζσ ην πλεχκα κνπ, θαη ζα αλαδήζεηε, θαη ζα ζαο ηνπνζεηήζσ ζηε γε ζαο θαη ζα
γλσξίζεηε, φηη εγψ ν Κχξηνο κίιεζα θαη εθηέιεζα, ιέεη ν Κχξηνο. Αφμα ζηελ αγία

Σξηάδα ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξηλζίνπο 15:1-23
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Κνξηλζίνπο,ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
αο θαλεξψλσ δε, αδειθνί, ην επαγγέιην, πνπ ζαο θήξπμα, ην νπνίν θαη
παξαιάβαηε, ζην νπνίν θαη ζηέθεζηε δηακέζνπ ηνχ νπνίνπ θαη ζψδεζηε, κε πνηνλ ηξφπν ζαο
ην θήξπμα, αλ ην ηεξείηε εθηφο αλ πηζηέςαηε κάηαηα. Βπεηδή, ελ πξψηνηο, ζαο παξέδσζα
εθείλν, ην νπνίν θαη παξέιαβα, φηη ν Υξηζηφο πέζαλε εμαηηίαο ησλ ακαξηηψλ καο ζχκθσλα
κε ηηο γξαθέο θαη φηη ζάθηεθε, θαη φηη ηελ ηξίηε εκέξα αλαζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο γξαθέο
θαη φηη θάλεθε ζηνλ Κεθά, έπεηηα ζηνπο δψδεθα χζηεξα απ' απηά θάλεθε ζε 500 θαη
πεξηζζφηεξνπο αδειθνχο, κνλνκηάο, απφ ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζφηεξνη παξακέλνπλ ζηε δσή
κέρξη ηψξα, κεξηθνί φκσο θαη θνηκήζεθαλ έπεηηα, θάλεθε ζηνλ Εάθσβν, χζηεξα ζε φινπο
ηνχο απνζηφινπο θαη ηειεπηαίνλ απ' φινπο, θάλεθε θαη ζε κέλα, ζαλ ζε έθηξσκα. Βπεηδή,
εγψ είκαη ν ειάρηζηνο απφ ηνπο απνζηφινπο ν νπνίνο δελ είκαη άμηνο λα νλνκάδνκαη
απφζηνινο, επεηδή θαηαδίσμα ηελ εθθιεζία ηνχ Θενχ. Ώιιά, κε ηε ράξε ηνχ Θενχ είκαη φ,ηη
είκαη θαη ε ράξε ηνπ ζε κέλα δελ έγηλε κάηαηε, αιιά θνπίαζα πεξηζζφηεξν απ' φινπο απηνχο
φκσο, φρη εγψ, αιιά ε ράξε ηνχ Θενχ, πνπ ήηαλ καδί κνπ. Βίηε, ινηπφλ, εγψ είηε εθείλνη έηζη
θεξχηηνπκε, θαη έηζη πηζηέςαηε. Ώλ, φκσο, θεξχηηεηαη φηη ν Υξηζηφο αλαζηήζεθε απφ ηνπο
λεθξνχο, πψο κεξηθνί αλάκεζά ζαο ιέλε, φηη δελ ππάξρεη αλάζηαζε λεθξψλ; Καη αλ δελ
ππάξρεη αλάζηαζε λεθξψλ, νχηε θαη ν Υξηζηφο αλαζηήζεθε θαη αλ ν Υξηζηφο δελ
αλαζηήζεθε, ηφηε είλαη κάηαην ην θήξπγκά καο, αιιά θαη ε πίζηε ζαο είλαη κάηαηε είκαζηε
δε θαη ςεπδνκάξηπξεο ηνπ Θενχ, επεηδή δψζακε καξηπξία γηα ηνλ Θεφ, φηη αλέζηεζε ηνλ
Υξηζηφ ηνλ νπνίν δελ αλέζηεζε, αλ, θαζ' ππφζεζε, νη λεθξνί δελ αλαζηαίλνληαη. Βπεηδή, αλ
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δελ αλαζηαίλνληαη νη λεθξνί, νχηε ν Υξηζηφο αλαζηήζεθε. Ώιιά, αλ ν Υξηζηφο δελ
αλαζηήζεθε, ε πίζηε ζαο είλαη κάηαηε είζηε δε αθφκα κέζα ζηηο ακαξηίεο ζαο. Βπνκέλσο, θη
απηνί πνπ θνηκήζεθαλ ελ Υξηζηψ, απνιέζηεθαλ. Ώλ κνλάρα ζ' απηή ηε δσή ειπίδνπκε ζηνλ
Υξηζηφ, είκαζηε ειεεηλφηεξνη απφ φινπο ηνχο αλζξψπνπο. Ώιιά, ηψξα, ν Υξηζηφο
αλαζηήζεθε απφ ηνπο λεθξνχο έγηλε ε απαξρή απηψλ πνπ έρνπλ θνηκεζεί. Βπεηδή, βέβαηα,
δηακέζνπ αλζξψπνπ ήξζε ν ζάλαηνο, έηζη θαη δηακέζνπ αλζξψπνπ ε αλάζηαζε ησλ λεθξψλ.
Βπεηδή, φπσο φινη πεζαίλνπλ ιφγσ ζπγγέλεηαο κε ηνλ Ώδάκ, έηζη θαη φινη ζα δσνπνηεζνχλ,
εξρφκελνη ζε ζπγγέλεηα κε ηνλ Υξηζηφ. θάζε έλαο, φκσο, ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ ηάμε ν
Υξηζηφο είλαη ε απαξρή, έπεηηα φζνη είλαη ηνχ Υξηζηνχ, ζηελ παξνπζία ηνπ. 24. χζηεξα ζα
είλαη ην ηέινο, φηαλ παξαδψζεη ηε βαζηιεία ζηνλ Θεφ θαη Παηέξα· φηαλ θαηαξγήζεη θάζε
αξρή θαη θάζε εμνπζία θαη δχλακε. Βπεηδή, πξέπεη λα βαζηιεχεη, κέρξηο φηνπ βάιεη φινπο
ηνχο ερζξνχο ηνπ θάησ απφ ηα πφδηα ηνπ ηειεπηαίνο ερζξφο θαηαξγείηαη ν ζάλαηνο. Βπεηδή,
«φια ηα ππέηαμε θάησ απφ ηα πφδηα ηνπ»· θαη φηαλ πεη φηη φια είλαη ππνηαγκέλα, είλαη
θαλεξφ φηη εμαηξείηαη απηφο πνπ ππέηαμε ζ' απηφλ ηα πάληα. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα

καο αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ ακήλ.
Φαικόο 65:4
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Μαθάξηνο εθείλνο ηνλ νπνίν έθιεμεο, θαη ηνλ πήξεο θνληά ζνπ γηα λα θαηνηθεί ζηηο
απιέο ζνπ ζα ρνξηάζνπκε απφ ηα αγαζά ηνχ νίθνπ ζνπ, ηνπ άγηνπ λανχ ζνπ.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 5:19-29
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ο Εεζνχο, ινηπφλ, απνθξίζεθε θαη ηνπο είπε: αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα: Αελ
κπνξεί ν Τηφο λα θάλεη ηίπνηε απφ κφλνο ηνπ, αλ δελ βιέπεη ηνλ Παηέξα λα ην θάλεη απηφ
επεηδή, φζα θάλεη εθείλνο, απηά, παξφκνηα, θάλεη θαη ν Τηφο. Βπεηδή, ν Παηέξαο αγαπάεη
ηνλ Τηφ, θαη ηνπ δείρλεη φια φζα απηφο θάλεη θαη κεγαιχηεξα έξγα ζα ηνπ δείμεη, γηα λα
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ζαπκάδεηε εζείο. Βπεηδή, φπσο ν Παηέξαο αλαζηαίλεη ηνχο λεθξνχο θαη ηνπο δσνπνηεί, έηζη
θαη ν Τηφο φπνηνπο ζέιεη δσνπνηεί. Αεδνκέλνπ φηη, νχηε ν Παηέξαο θξίλεη θαλέλαλ, αιιά
ζηνλ Τηφ έδσζε φιε ηελ θξίζε γηα λα ηηκνχλ φινη ηνλ Τηφ, φπσο ηηκνχλ ηνλ Παηέξα.
Βθείλνο πνπ δελ ηηκάεη ηνλ Τηφ, δελ ηηκάεη ηνλ Παηέξα πνπ ηνλ απέζηεηιε. αο δηαβεβαηψλσ
απφιπηα, φηη εθείλνο πνπ αθνχεη ηνλ ιφγν κνπ, θαη πηζηεχεη ζ' απηφλ πνπ κε απέζηεηιε, έρεη
αηψληα δσή, θαη ζε θξίζε δελ έξρεηαη, αιιά έρεη ήδε κεηαβεί απφ ηνλ ζάλαην ζηε δσή. αο
δηαβεβαηψλσ απφιπηα, φηη έξρεηαη ψξα, θαη ήδε είλαη, φηαλ νη λεθξνί ζα αθνχζνπλ ηε θσλή
ηνχ Τηνχ ηνχ Θενχ, θαη εθείλνη πνπ άθνπζαλ ζα δήζνπλ. Βπεηδή, φπσο ν Παηέξαο έρεη κέζα
ζηνλ εαπηφ ηνπ δσή, έηζη έδσζε θαη ζηνλ Τηφ λα έρεη κέζα ζηνλ εαπηφ ηνπ δσή θαη εμνπζία
έδσζε ζ' απηφλ λα θάλεη θαη θξίζε, επεηδή είλαη Τηφο αλζξψπνπ. Με ζαπκάδεηε γη' απηφ
επεηδή, έξρεηαη ψξα, θαηά ηελ νπνία, φινη εθείλνη πνπ είλαη κέζα ζηα κλήκαηα, ζα
αθνχζνπλ ηε θσλή ηνπ θαη ζα βγνπλ έμσ εθείλνη πνπ έπξαμαλ ηα αγαζά, ζε αλάζηαζε δσήο·
εθείλνη δε πνπ έπξαμαλ ηα θαχια, ζε αλάζηαζε θξίζεο.

Ζ ΓΗΟΡΣΖ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ

* Δ γηνξηή ηνπ ηαπξνχ πέθηεη ζηε δέθαηε έβδνκε εκέξα απφ ην κήλα Σνχη.

ΔΠΔΡΗΝΟ
Φαικόο 4:7-9
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
Όςσζε επάλσ καο ην θσο ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, Κχξηε. Έδσζεο ζηελ θαξδηά κνπ
κεγαιχηεξε επθξνζχλε,εζχ κφλνο, Κχξηε, κε θαηνηθίδεηο κε αζθάιεηα.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 8:28-42
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Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ο Εεζνχο, ινηπφλ, ηνπο είπε: «ηαλ πςψζεηε ηνλ Τηφ ηνπ αλζξψπνπ, ηφηε ζα
γλσξίζεηε φηη Βγψ Βίκαη, θαη φηη απφ ηνλ εαπηφ κνπ δελ θάλσ ηίπνηα, αιιά θαζψο κε δίδαμε
ν Παηέξαο, απηά ιέσ. Καη απηφο πνπ κε έζηεηιε είλαη καδί κνπ. Αε κε άθεζε κφλν, γηαηί εγψ
θάλσ πάληνηε ηα αξεζηά ζ' απηφλ». Βλψ απηφο κηινχζε απηά, πνιινί πίζηεςαλ ζ' απηφλ. Ο
Εεζνχο, ινηπφλ, έιεγε πξνο ηνπο Ενπδαίνπο πνπ είραλ πηζηέςεη ζ' απηφλ: «Ώλ εζείο κείλεηε
ζην ιφγν ην δηθφ κνπ, είζηε αιεζηλά καζεηέο κνπ, θαη ζα γλσξίζεηε ηελ αιήζεηα, θαη ε
αιήζεηα ζα ζαο ειεπζεξψζεη».Έιαβαλ ην ιφγν θαη είπαλ πξνο απηφλ: «πέξκα ηνπ Ώβξαάκ
είκαζηε θαη ζε θαλέλαλ δελ έρνπκε γίλεη δνχινη πνηέ σο ηψξα. Πψο εζχ ιεο: “Βιεχζεξνη ζα
γίλεηε”;»Σνπο απνθξίζεθε ν Εεζνχο: «Ώιήζεηα, αιήζεηα ζαο ιέσ φηη θαζέλαο πνπ θάλεη ηελ
ακαξηία είλαη δνχινο ηεο ακαξηίαο. Καη ν δνχινο δε κέλεη κέζα ζηελ νηθία ζηνλ αηψλα. Ο
γηνο κέλεη ζηνλ αηψλα. Ώλ ινηπφλ ζάο ειεπζεξψζεη ν Τηφο, πξαγκαηηθά ζα είζηε ειεχζεξνη.
Ξέξσ φηη είζηε ζπέξκα ηνπ Ώβξαάκ. αιιά δεηάηε λα κε ζθνηψζεηε, γηαηί ν ιφγνο ν δηθφο
κνπ δε ρσξά κέζα ζαο. Βγψ κηιψ γη' απηά πνπ έρσ δεη απφ ηνλ Παηέξα. Κη εζείο, ινηπφλ,
θάλεηε απηά πνπ αθνχζαηε απφ ηνλ παηέξα». Ώπνθξίζεθαλ θαη ηνπ είπαλ: «Ο παηέξαο καο
είλαη ν Ώβξαάκ». Σνπο ιέεη ν Εεζνχο: «Ώλ ήζαζηαλ ηέθλα ηνπ Ώβξαάκ, ζα θάλαηε ηα έξγα
ηνπ Ώβξαάκ. Ώιιά ηψξα δεηάηε λα κε ζθνηψζεηε, έλαλ άλζξσπν πνπ ζαο έρσ κηιήζεη ηελ
αιήζεηα πνπ άθνπζα απφ ην Θεφ. ν Ώβξαάκ δελ έθαλε απηφ. Βζείο θάλεηε ηα έξγα ηνπ
παηέξα ζαο». Βίπαλ ινηπφλ ζ' απηφλ: «Βκείο δελ έρνπκε γελλεζεί απφ πνξλεία. Έλαλ Παηέξα
έρνπκε: ην Θεφ». Σνπο είπε ν Εεζνχο: «Ώλ ν Θεφο ήηαλ Παηέξαο ζαο, ζα αγαπνχζαηε εκέλα,
γηαηί εγψ απφ ην Θεφ εμήιζα θαη έρσ έξζεη. Βπεηδή, επίζεο, δελ έρσ έξζεη απφ ηνλ εαπηφ
κνπ, αιιά εθείλνο κε απέζηεηιε.

ΟΡΘΡΟ
Φαικόο 4:7-9
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ,αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ην θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο ακήλ.
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' απηνχο πνπ ζε θνβνχληαη έδσζεο ζεκαία, γηα λα πςψλεηαη ππέξ ηεο αιήζεηαο.
Γηα λα ειεπζεξψλνληαη νη αγαπεηνί ζνπ, κε ην δεμί ζνπ ρέξη ζψζε κε.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 12:26-36
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Ώλ θάπνηνο εκέλα δηαθνλεί, εκέλα αο αθνινπζεί, θαη φπνπ είκαη εγψ εθεί ζα είλαη
θαη ν δηάθνλνο ν δηθφο κνπ. Ώλ θάπνηνο εκέλα δηαθνλεί, ζα ηνλ ηηκήζεη ν Παηέξαο». «Σψξα
ε ςπρή κνπ είλαη ηαξαγκέλε, θαη ηη λα πσ; "Παηέξα, ζψζε κε απφ ηελ ψξα απηή"; Ώιιά γη'
απηφ ήξζα κέρξη ηελ ψξα απηή. Παηέξα, δφμαζε ην φλνκά ζνπ!» Ήξζε ηφηε θσλή απφ ηνλ
νπξαλφ: «Καη το δφμαζα θαη πάιη ζα το δνμάζσ». Σν πιήζνο, ινηπφλ, πνπ είρε ζηαζεί θαη
άθνπζε έιεγε φηη βξνληή έρεη γίλεη. Άιινη έιεγαλ: «Άγγεινο ηνπ έρεη κηιήζεη». Ώπνθξίζεθε
ο Εεζνχο θαη είπε: «Αελ έρεη γίλεη γηα κέλα ε θσλή απηή, αιιά γηα ζαο. Σψξα γίλεηαη θξίζε
ηνπ θφζκνπ Σνχηνπ, ηψξα ν άξρνληαο ηνπ θφζκνπ Σνχηνπ ζα πεηαρηεί έμσ. Κη εγψ, φηαλ
πςσζψ απφ ηε γε, φινπο ζα ειθχζσ πξνο τον εαπηφ κνπ». Ώπηφ ινηπφλ το έιεγε, δίλνληαο
ζεκάδη κε πνην ζάλαην έκειιε λα πεζάλεη. Σφηε ηνπ απνθξίζεθε ην πιήζνο: «Βκείο
αθνχζακε απφ ην λφκν φηη ν Υξηζηφο κέλεη ζηνλ αηψλα. Σφηε, πψο εζχ ιεο φηη πξέπεη λα
πςσζεί ν Τηφο ηνπ αλζξψπνπ; Πνηνο είλαη απηφο ν Τηφο ηνπ αλζξψπνπ;» Ο Εεζνχο, ινηπφλ,
είπε ζ' απηνχο: «Ώθφκε ιίγν ρξφλν ην θσο είλαη κεηαμχ ζαο. Πεξπαηάηε φζν έρεηε ην θσο,
γηα λα κε ζαο θπξηέςεη το ζθνηάδη. Καη φπνηνο πεξπαηά ζην ζθνηάδη δελ μέξεη πνχ πεγαίλεη.
ζν έρεηε ην θσο, πηζηεχεηε ζην θσο, γηα λα γίλεηε γηνη θσηφο».

ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Παύινπ πξνο Κνξηλζίνπο Α’ 1:17-31
Δ επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Παχινπ πξνο Ρσκαίνπο, ε επινγία ηνπ αο
είλαη καδί καο ακήλ.
Γηαηί δε κε απέζηεηιε ν Υξηζηφο λα βαθηίδσ, αιιά λα θεξχηησ, φρη κε ζνθία ιφγνπ,
γηα λα κελ θελσζεί ν ζηαπξφο ηνπ Υξηζηνχ. Γηαηί ν ιφγνο ηνπ ζηαπξνχ αθελφο γη' απηνχο
πνπ ράλνληαη είλαη κσξία, αθεηέξνπ γηα εκάο πνπ ζσδφκαζηε είλαη δχλακε Θενχ. Γηαηί είλαη
γξακκέλν: Θα θαηαζηξέςσ ηε ζνθία ησλ ζνθψλ θαη ηε ζχλεζε ησλ ζπλεηψλ ζα απνξξίςσ.
Πνχ είλαη ν ζνθφο; Πνχ ν γξακκαηέαο; Πνχ ν ζπδεηεηήο ηνπ αηψλα Σνχηνπ; Αε κψξαλε ν
Θεφο ηε ζνθία ηνπ θφζκνπ; Βπεηδή, ινηπφλ, κε ηε ζνθία ηνπ Θενχ, δε γλψξηζε ν θφζκνο
δηακέζνπ ηεο ζνθίαο ηνπ ην Θεφ, επδφθεζε ν Θεφο δηακέζνπ ηεο κσξίαο ηνπ θεξχγκαηνο λα
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ζψζεη εθείλνπο πνπ πηζηεχνπλ. Βπεηδή, πξάγκαηη, νη Ενπδαίνη απαηηνχλ ζεκεία θαη νη
Έιιελεο δεηνχλ ζνθία,εκείο φκσο θεξχηηνπκε Υξηζηφ ζηαπξσκέλν, αθελφο ζηνπο
Ενπδαίνπο είλαη ζθάλδαιν, αθεηέξνπ ζηα έζλε κσξία. ' απηνχο φκσο ηνπο θιεηνχο,
Ενπδαίνπο θαη Έιιελεο, ν Υξηζηφο είλαη Θενχ δχλακε θαη Θενχ ζνθία. Γηαηί ην κσξφ ηνπ
Θενχ είλαη ζνθφηεξν ησλ αλζξψπσλ θαη ην αζζελέο ηνπ Θενχ είλαη ηζρπξφηεξν ησλ
αλζξψπσλ. ΐιέπεηε πξάγκαηη ηελ θιήζε ζαο, αδειθνί, γηαηί δελ είζηε πνιινί ζνθνί θαηά
ζάξθα, δελ είζηε πνιινί δπλαηνί, δελ είζηε πνιινί επγελείο. Ώιιά ηα κσξά ηνπ θφζκνπ
εμέιεμε ν Θεφο, γηα λα θαηαληξνπηάζεη ηνπο ζνθνχο, θαη ηα αζζελή ηνπ θφζκνπ εμέιεμε ν
Θεφο, γηα λα θαηαληξνπηάζεη ηα ηζρπξά,θαη ηα αγελή ηνπ θφζκνπ ζηελ θαηαγσγή θαη ηα
εμνπζελσκέλα εμέιεμε ν Θεφο, απηά πνπ δελ είλαη, γηα λα θαηαξγήζεη απηά πνπ είλαη,κε
ζθνπφ λα κελ θαπρεζεί θακηά ζάξθα κπξνζηά ζην Θεφ. Ώπφ Ώπηφλ ινηπφλ εζείο είζηε κέζα
ζην Υξηζηφ Εεζνχ, ν νπνίνο έγηλε ζνθία γηα καο απφ ην Θεφ θαη δηθαηνζχλε θαη αγηαζκφο
θαη απνιχηξσζε,ψζηε, θαζψο είλαη γξακκέλν, απηφο πνπ θαπρηέηαη, ζηνλ Κχξην αο
θαπρηέηαη. Δ ράξε ηνπ Θενχ Παηέξα αο έξζεη ζε εκάο παηέξεο θαη αδέξθηα κνπ

ακήλ.
Ζ Δπηζηνιή ηνπ απνζηόινπ Πέηξν Α’ 2:11-25
Δ πξψηε επηζηνιή ηνπ απνζηφινπ Πέηξνπ,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώγαπεηνί, ζαο παξαθαιψ ζαλ πάξνηθνη θαη πξνζσξηλνί θάηνηθνη ηεο γεο, λα
απέρεηε απφ ηηο ζαξθηθέο επηζπκίεο νη νπνίεο ζηξαηεχνληαη θαηά ηεο ςπρήο. Να έρεηε θαιή
ηε ζπκπεξηθνξά ζαο κεηαμχ ησλ εζληθψλ, ψζηε, ελψ ζαο θαηαιαινχλ σο θαθνπνηνχο, λα
δνμάζνπλ ην Θεφ απφ ηα θαιά ζαο έξγα, φηαλ ηα παξαηεξνχλ, θαηά ηελ εκέξα ηεο
επίζθεςήο ηνπ. Τπνηαρηείηε ζε θάζε αλζξψπηλε εγθαηεζηεκέλε εμνπζία γηα ράξε ηνπ
Κπξίνπ: είηε ζε βαζηιηά, επεηδή ππεξέρεη,είηε ζε εγεκφλεο, σο ζηαικέλνπο απφ απηφλ γηα
ηηκσξία ησλ θαθνπνηψλ θαη έπαηλν ησλ αγαζνπνηψλ. Γηαηί έηζη είλαη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ:
αγαζνπνηψληαο λα θηκψλεηε ηελ άγλνηα ησλ άθξνλσλ αλζξψπσλ,λα δείηε σο ειεχζεξνη,
φκσο λα κελ έρεηε ηελ ειεπζεξία ζαλ θάιπκκα πάλσ ζηελ θαθία, αιιά λα δείηε σο δνχινη
ηνπ Θενχ. ινπο ηηκήζηε, ηελ αδειθφηεηα αγαπάηε, ην Θεφ λα θνβάζηε, ην βαζηιηά λα
ηηκάηε. Οη νηθηαθνί δνχινη λα ππνηάζζεζηε κε θάζε θφβν ζηνπο νηθνδεζπφηεο ζαο, φρη κφλν
ζηνπο αγαζνχο θαη επηεηθείο, αιιά θαη ζηνπο δηεζηξακκέλνπο. Γηαηί απηφ είλαη ράξε, αλ
ππνθέξεη θαλείο ιχπεο, πάζρνληαο άδηθα, εμαηηίαο ηεο ζπλείδεζεο πνπ δίλεη ν Θεφο. Γηαηί
πνηα δφμα ζαο αλήθεη αλ ζα ππνκέλεηε, φηαλ ακαξηάλεηε θαη ζαο ραζηνπθίδνπλ; Ώιιά αλ ζα
ππνκέλεηε, φηαλ αγαζνπνηείηε θαη πάζρεηε, απηφ είλαη ράξε κπξνζηά ζην Θεφ. Γηαηί ζ' απηφ
θιεζήθαηε, επεηδή θαη ν Υξηζηφο έπαζε γηα ράξε ζαο, αθήλνληαο πίζσ ηνπ ππφδεηγκα γηα
ζαο, γηα λα αθνινπζήζεηε πάλσ ζηα ίρλε ηνπ. Ώπηφο δελ έθαλε ακαξηία νχηε βξέζεθε δφινο
ζην ζηφκα ηνπ. Ώπηφο, φηαλ ηνλ έβξηδαλ, δελ αληαπφδηδε ηηο βξηζηέο, φηαλ έπαζρε, δελ
απεηινχζε, αιιά παξαδηλφηαλ ζ' Βθείλνλ πνπ θξίλεη δίθαηα. Ώπηφο ν ίδηνο βάζηαμε ηηο
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ακαξηίεο καο ζην ζψκα ηνπ πάλσ ζην μχιν, γηα λα δήζνπκε γηα ηε δηθαηνζχλε, αθνχ
πεζάλνπκε σο πξνο ηηο ακαξηίεο κε ηνπ νπνίνπ ηνπο κψισπεο γηαηξεπηήθαηε. Γηαηί
πιαληφζαζηαλ ζπλερψο ζαλ πξφβαηα, αιιά επηζηξέςαηε ηψξα πξνο ηνλ πνηκέλα θαη
επίζθνπν ησλ ςπρψλ ζαο. Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν, κήηε φζα είλαη ηνπ θφζκνπ,

γηαηί ν θφζκνο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παξέξρνληαη,ελψ φπνηνο εθηειεί ην ζέιεκα
ηνπ Θενχ ζα δήζεη αηψληα ακήλ.
Πξάμεηο ησλ απνζηόισλ 10:34-43
Ώπφ ηηο πξάμεηο ησλ απνζηφισλ ησλ καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ πνπ είλαη
γεκάηνη απφ ηελ ράξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,ε επινγία ηνπο αο είλαη καδί καο
ακήλ.
Άλνημε ηφηε ν Πέηξνο ην ζηφκα ηνπ θαη είπε: «η' αιήζεηα θαηαιαβαίλσ φηη δελ
είλαη πξνζσπνιήπηεο ν Θεφο,αιιά ζε θάζε έζλνο φπνηνο ηνλ θνβάηαη θαη εξγάδεηαη
δηθαηνζχλε είλαη δεθηφο απφ απηφλ. Βζείο μέξεηε ην κήλπκα πνπ απέζηεηιε ζηνπο γηνπο
Εζξαήι θαη επαγγειηδφηαλ εηξήλε κέζσ ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ απηφο είλαη φισλ Κχξηνο ην
πξάγκα πνπ ζπλέβεθε ζε φιε ηελ Ενπδαία, αθνχ άξρηζε απφ ηε Γαιηιαία κεηά ην βάθηηζκα
πνπ θήξπμε ν Εσάλλεο: γηα ηνλ Εεζνχ πνπ ήηαλ απφ ηε Ναδαξέη, πψο ηνλ έρξηζε ν Θεφο κε
Πλεχκα Άγην θαη δχλακε, ν νπνίνο πέξαζε επεξγεηψληαο θαη γηαηξεχνληαο φινπο φζνη
θαηαδπλαζηεχνληαλ απφ ην Αηάβνιν, επεηδή ν Θεφο ήηαλ καδί ηνπ. Καη εκείο είκαζηε
κάξηπξεο φισλ απηψλ πνπ έθαλε κέζα ζηε ρψξα ησλ Ενπδαίσλ θαη κέζα ζηελ Εεξνπζαιήκ.
Ώπηφλ θαη ζθφησζαλ, αθνχ ηνλ θξέκαζαλ πάλσ ζε μχιν. Σνχηνλ ν Θεφο έγεηξε ηελ ηξίηε
εκέξα, θαη επέηξεςε λα γίλεη θαλεξφο, φρη ζε φιν ην ιαφ, αιιά ζε κάξηπξεο πνπ ήηαλ
δηνξηζκέλνη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ην Θεφ, δειαδή ζ' εκάο, νη νπνίνη θάγακε θαη ήπηακε καδί
ηνπ κεηά ηελ αλάζηαζή ηνπ απφ ηνπο λεθξνχο. Καη καο παξάγγεηιε λα θεξχμνπκε ζην ιαφ
θαη λα καξηπξήζνπκε επίζεκα φηη απηφο είλαη ν νξηζκέλνο απφ ην Θεφ θξηηήο δσληαλψλ θαη
λεθξψλ. Γη' απηφλ φινη νη πξνθήηεο καξηπξνχλ φηη θαζέλαο πνπ πηζηεχεη ζ' απηφλ ζα ιάβεη
άθεζε ακαξηηψλ κέζσ ηνπ νλφκαηφο ηνπ». Ο ιφγνο ηνπ Κπξίνπ αλαπηχζζεηαη,

απμάλεηαη, δνμάδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ αγία ηνπ Θενχ εθθιεζία ακήλ.
Φαικόο 65:1,2
ηαζείηε κε ηνλ θφβν Θενχ, αθνχζηε ην άγην επαγγέιην απφ ηα θαηά
Εσάλλε επαγγέιην ην αλάγλσζκα,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
Ώπφ ηνπο ςαικνχο θαη ηνπο χκλνπο ηνπ παηέξα καο Ααβίδ ηνπ πξνθήηε
θαη ηνπ αγλνχ βαζηιηά,ε επινγία ηνπ αο είλαη καδί καο ακήλ.
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ηε ηψλ χκλνο ζνπ ηαηξηάδεη ζεέ. ε εζέλα λα εθπιεξψλνληαη ηα ηάκαηα. ε εζέλα
πνπ εηζαθνχο ηηο πξνζεπρέο έξρεηαη θάζε άλζξσπνο.

Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 10:22-38
Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Ο Κχξηνο, Θεφο θαη
σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε παληνηηλή δφμα ζηνλ αηψλα
ακήλ.
Έγηλε ηφηε ε ενξηή ησλ Βγθαηλίσλ ζηα Εεξνζφιπκα. Ήηαλ ρεηκψλαο θαη
πεξπαηνχζε ν Εεζνχο ζην λαφ, ζηε ζηνά ηνπ νινκψληα. Σνλ πεξηθχθισζαλ ηφηε νη
Ενπδαίνη θαη ηνπ έιεγαλ: «Χο πφηε ηελ ςπρή καο ζα ηε ζεθψλεηο κεηέσξε; Ώλ εζχ είζαη ν
Υξηζηφο, πεο ην καο κε παξξεζία». Σνπο απνθξίζεθε ν Εεζνχο: «Σν είπα ζ' εζάο θαη δελ
πηζηεχεηε. Σα έξγα πνπ εγψ θάλσ ζην φλνκα ηνπ Παηέξα κνπ, απηά καξηπξνχλ γηα κέλα.
Ώιιά εζείο δελ πηζηεχεηε, γηαηί δελ είζηε απφ ηα πξφβαηα ηα δηθά κνπ. Σα πξφβαηα ηα δηθά
κνπ αθνχλε ηε θσλή κνπ, θη εγψ ηα γλσξίδσ θαη κε αθνινπζνχλ. Κη εγψ ηνπο δίλσ δσή
αηψληα θαη δε ζα ραζνχλ ζηνλ αηψλα θαη δε ζα ηα αξπάμεη θαλείο απφ ην ρέξη κνπ. Ο
Παηέξαο κνπ, πνπ κνπ ηα έρεη δψζεη, είλαη κεγαιχηεξνο απφ φινπο, θαη θαλείο δε δχλαηαη λα
ηα αξπάδεη απφ ην ρέξη ηνπ Παηέξα. Βγψ θαη ν Παηέξαο είκαζηε έλα». ΐάζηαμαλ πάιη
ιίζνπο νη Ενπδαίνη, γηα λα ηνλ ιηζνβνιήζνπλ. Σνπο απνθξίζεθε ν Εεζνχο: «Πνιιά έξγα θαιά
ζαο έδεημα απφ ηνλ Παηέξα. Γηα πνην έξγν απφ απηά κε ιηζνβνιείηε;»Σνπ απνθξίζεθαλ νη
Ενπδαίνη: «Γηα θαιφ έξγν δε ζε ιηζνβνινχκε, αιιά γηα βιαζηήκηα, θαη γηαηί εζχ, ελψ είζαη
άλζξσπνο, θάλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ Θεφ». Σνπο απνθξίζεθε ν Εεζνχο: «Αελ είλαη γξακκέλν
ζην λφκν ζαο: Βγψ είπα, είζηε ζενί; Ώλ εθείλνπο είπε ζενχο πξνο ηνπο νπνίνπο ήξζε ν ιφγνο
ηνπ Θενχ - θαη δε δχλαηαη λα θαηαιπζεί ε Γξαθή ζ' απηφλ πνπ ν Παηέξαο αγίαζε θαη
απέζηεηιε ζηνλ θφζκν, εζείο ηνπ ιέηε, "βιαζηεκάο", επεηδή είπα: "Βίκαη Τηφο ηνπ Θενχ";
Ώλ δελ θάλσ ηα έξγα ηνπ Παηέξα κνπ, κε κε πηζηεχεηε. Ώλ φκσο ηα θάλσ, θη αλ ζ' εκέλα
δελ πηζηεχεηε, εμαηηίαο ησλ έξγσλ λα πηζηεχεηε, γηα λα γλσξίζεηε θαη λα γλσξίδεηε ζπλερψο
φηη κέζα κνπ είλαη ν Παηέξαο θη εγψ κέζα ζηνλ Παηέξα
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Ζ παξνύζα κεηάθξαζε ηνπ Καηακέξνο είλαη θαξπόο αγάπεο γηα ην
ιόγν ηνπ Θενύ θαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο εξγαζίαο κε αίζζεκα βαζύηαηεο
επζύλεο. Έρεη σο ζθνπό λα ππνβνεζήζεη ην ζύγρξνλν αλαγλώζηε θαη
ηδηαίηεξα ηνπο λένπο ηεο Διιάδαο γηα ηνπο νπνίνπο ε θαηαλόεζε ηνπ
αξαβηθνύ Καηακέξνο είλαη αδύλαηε ή δπζρεξήο.
Σν Καηακέξνο απηό δεκηνπξγήζεθε από ηελ λενιαία ηεο
Κνπηνξζόδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ηεο Παλαγίαο θαη ηνπ αγίνπ
Μάξθνπ, ππό ηελ επινγία, ηελ επνπηεία θαη ηελ επίβιεςε ησλ παηέξσλ ηεο,
Π.Γ. Αζαλάζην Υετλίλ θαη Π. Μάξθν Νάζελη. Παξαδίδνληαο ηε κεηάθξαζε
απηή ζην αλαγλσζηηθό θνηλό, αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζνπκε
όινπο όζνη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξόπν ζπλεηέιεζαλ ζηελ νινθιήξσζε
ηνπ έξγνπ. Έρνληαο ηε ζπλαίζζεζε όηη θακία κεηάθξαζε δελ είλαη
απαιιαγκέλε αδπλακηώλ, αλακέλνπκε θάζε θαινπξναίξεηε παξαηήξεζε
ώζηε λα ιεθζεί ππόςε ζε κειινληηθή επαλέθδνζε.

Απαγνξεύεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ή κέζνλ (ζηνηρεηνζεζία, εθηύπσζε, ερνιεςία,
εθθώλεζε) θαη γηα νπνηαλδήπνηε αηηία αλαπαξαγσγή ελ όισ ή ελ κέξεη ηεο παξνύζεο
κεηαθξάζεσο ή θίικ απηήο, ρσξίο πξνεγνύκελε (γηα θάζε αλαπαξαγσγή) έγγξαθε
άδεηα ηεο Κνπηηθήο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.
(Πξώηε έθδνζε 2008-2009)
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