ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Ι. ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α´
Ιακ 5: 10-16
᾿Αδελφοί, ὑπόδειγµα λάβετε, ἀδελφοί µου, τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς µακροθυµίας
τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόµατι Κυρίου. ᾽Ιδοὺ µακαρίζοµεν τοὺς
ὑποµένοντας· τὴν ὑποµονὴν ᾿Ιὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, ὅτι
πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος καὶ οἰκτίρµων. Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί µου, µὴ
ὀµνύετε µήτε τὸν οὐρανὸν µήτε τὴν γῆν µήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑµῶν τὸ
ναὶ ναί, καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα µὴ εἰς ὑπόκρισιν πέσητε. Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑµῖν;
προσευχέσθω· εὐθυµεῖ τις· ψαλλέτω· ἀσθενεῖ τις ἐν ὑµῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς
πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν
ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόµατι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάµνοντα, καὶ
ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁµαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ.
᾽Εξοµολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώµατα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως
ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουµένη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Α΄
Λκ 10:25-37
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, Νοµικός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ, πειράζων αὐτὸν, καὶ λέγων·
Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονοµήσω; Ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ
νόµῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἀγαπήσεις Κύριον
τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς
ἰσχύος σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν. Εἶπε δὲ
αὐτῷ· Ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. Ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν, εἶπε
πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν· Καί τίς ἐστί µου πλησίον; Ὑπολαβὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν·
Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ ῾Ιερουσαλὴµ εἰς ῾Ιεριχώ, καὶ λησταῖς περιέπεσεν· οἳ
καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν, καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον, ἀφέντες ἡµιθανῆ
τυγχάνοντα. Κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν
αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. Ὁµοίως δὲ καὶ Λευΐτης, γενόµενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν
καὶ ἰδὼν, ἀντιπαρῆλθε. Σαµαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ᾿ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν
ἐσπλαγχνίσθη, καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύµατα αὐτοῦ, ἐπιχέων ἔλαιον καὶ
οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος, ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον, καὶ
ἐπεµελήθη αὐτοῦ· καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ
πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἐπιµελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ,τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν
τῷ ἐπανέρχεσθαί µε ἀποδώσω σοι. Τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι
γεγονέναι τοῦ ἐµπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; Ὁ δὲ εἶπεν· Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος µετ᾿
αὐτοῦ. Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁµοίως.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β´
Ρωµ 15: 1-7
᾿Αδελφοί, ὀφείλοµεν ἡµεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήµατα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν,
καὶ µὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν.῞Εκαστος γὰρ ἡµῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν
πρὸς οἰκοδοµήν· καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, οἱ
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ὀνειδισµοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾿ ἐµέ. ῞Οσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν
ἡµετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑποµονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως
τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωµεν. ῾Ο δὲ Θεὸς τῆς ὑποµονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως
δῴη ὑµῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, ἵνα ὁµοθυµαδὸν ἐν
ἐνὶ στόµατι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου ἡµῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Διὸ
προσλαµβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑµᾶς εἰς δόξαν
Θεοῦ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Β´
Λκ 19: 1-10
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν ῾Ιεριχώ. Καὶ ἰδοὺ, ἀνὴρ ὀνόµατι
καλούµενος Ζακχαῖος· καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, καὶ
ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ
µικρὸς ἦν. Καὶ προδραµὼν ἔµπροσθεν, ἀνέβη ἐπὶ συκοµορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι
ἐκείνης ἤµελλε διέρχεσθαι. Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ ᾿Ιησοῦς
εἶδεν αὐτὸν, καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήµερον γὰρ ἐν τῷ
οἴκῳ σου δεῖ µε µεῖναι. Καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. Καὶ
ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον, λέγοντες· ὅτι παρὰ ἁµαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε
καταλῦσαι. Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος, εἶπε πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν· Ἰδοὺ, τὰ ἡµίση τῶν
ὑπαρχόντων µου Κύριε, δίδωµι τοῖς πτωχοῖς· καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα,
ἀποδίδωµι τετραπλοῦν. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς· ὅτι σήµερον σωτηρία τῷ
οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάµ ἐστιν. Ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ´
Α´ Κορ 12: 27-31, 13: 1-8
᾿Αδελφοί, ὑµεῖς ἐστε σῶµα Χριστοῦ καὶ µέλη ἐκ µέρους. Καὶ οὓς µὲν ἔθετο ὁ θεὸς
ἐν τῇ ᾽Εκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους,
ἔπειτα δυνάµεις, εἶτα χαρίσµατα ἰαµάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη
γλωσσῶν. Μὴ πάντες ἀπόστολοι; µὴ πάντες προφῆται; µὴ πάντες διδάσκαλοι; µὴ
πάντες δυνάµεις; µὴ πάντες χαρίσµατα ἔχουσιν ἰαµάτων; µὴ πάντες γλώσσαις
λαλοῦσι; µὴ πάντες διερµηνεύουσι; Ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσµατα τὰ κρείττονα. Καὶ
ἔτι καθ᾿ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑµῖν δείκνυµι. ᾿Εὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ
καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύµβαλον ἀλαλάζον.
Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ µυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ
ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη µεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, οὐδέν εἰµι.
Καὶ ἐὰν ψωµίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά µου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶµά µου ἵνα
καυθήσοµαι, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦµαι. ῾Η ἀγάπη µακροθυµεῖ,
χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ
ἀσχηµονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει
ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα
ἐλπίζει, πάντα ὑποµένει. ῾Η ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Γ´
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Μτθ 10: 1, 5-8
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, προσκαλεσάµενος ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς δώδεκα µαθητὰς αὐτοῦ
ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευµάτων ἀκαθάρτων, ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ
θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν. Τούτους ἀπέστειλεν ὁ ᾿Ιησοῦς,
παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· εἰς ὁδὸν ἐθνῶν µὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν
Σαµαρειτῶν µὴ εἰσέλθητε· πορεύεσθε δὲ µᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα
οἴκου ᾿Ισραήλ. Πορευόµενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν. ᾽Ασθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε,
δαιµόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ´
Β´Κορ 6: 16-18, 7: 1
᾿Αδελφοί, ὑµεῖς ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς, ὅτι· ἐνοικήσω ἐν
αὐτοῖς καὶ ἐµπεριπατήσω, καὶ ἔσοµαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί µοι λαός. Διὸ
ἐξέλθατε ἐκ µέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου µὴ
ἅπτεσθε· κἀγὼ εἰσδέξοµαι ὑµᾶς, καὶ ἔσοµαι ὑµῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑµεῖς ἔσεσθέ µοι
εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς
ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωµεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς µολυσµοῦ σαρκὸς καὶ
πνεύµατος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Δ´
Μτθ 8: 14, 23
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδε τὴν πενθερὰν αὐτοῦ
βεβληµένην καὶ πυρέσσουσαν καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ
πυρετός· καὶ ἠγέρθη, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. ᾿Οψίας δὲ γενοµένης προσήνεγκαν αὐτῷ
δαιµονιζοµένους πολλούς· καὶ ἐξέβαλε τὰ πνεύµατα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς
κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ῾Ησαΐου τοῦ Προφήτου,
λέγοντος· Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡµῶν ἔλαβε, καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν. ᾿Ιδὼν δὲ
ὁ ᾿Ιησοῦς πολλοὺς ὄχλους περὶ αὐτὸν, ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν. Καὶ
προσελθὼν εἷς Γραµµατεὺς, εἶπεν αὐτῷ· Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι, ὅπου ἐὰν
ἀπέρχῃ. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ
τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν
κλίνῃ. ῞Ετερος δὲ τῶν Μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, ἐπίτρεψόν µοι πρῶτον
ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα µου. Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀκολούθει µοι, καὶ
ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. Καὶ ἐµβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον,
ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε´
Β´ Κορ 1: 8-11
᾿Αδελφοί, οὐ θέλοµεν ὑµᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς θλίψεως ἡµῶν τῆς
γενοµένης ἡµῖν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ὅτι καθ᾿ ὑπερβολὴν ἐβαρήνθηµεν ὑπὲρ δύναµιν, ὥστε
ἐξαπορηθῆναι ἡµᾶς καὶ τοῦ ζῆν· ᾽Αλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριµα τοῦ θανάτου
ἐσχήκαµεν, ἵνα µὴ πεποιθότες ὦµεν ἐφ᾿ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾿ ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ ἐγείροντι
τοὺς νεκρούς· ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρρύσατο ἡµᾶς καὶ ῥύεται, εἰς ὃν
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ἠλπίκαµεν ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται, συνυπουργούντων καὶ ὑµῶν ὑπὲρ ἡµῶν τῇ δεήσει,
ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡµᾶς χάρισµα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ
ἡµῶν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ε´
Μτθ 25: 1, 13
Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ῾Ωµοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα
Παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαµπάδας αὐτῶν, ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν τοῦ
Νυµφίου, πέντε δὲ ἦσαν ἐξ αὐτῶν φρόνιµοι καὶ αἱ πέντε µωραί. Αἵτινες µωραὶ,
λαβοῦσαι τὰς λαµπάδας ἑαυτῶν, οὐκ ἔλαβον µεθ᾿ ἑαυτῶν ἔλαιον· αἱ δὲ φρόνιµοι
ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις αὐτῶν, µετὰ τῶν λαµπάδων αὐτῶν. Χρονίζοντος
δὲ τοῦ Νυµφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. Μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ
γέγονεν· Ἰδοὺ ὁ Νυµφίος ἔρχεται, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. Τότε
ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ Παρθένοι ἐκεῖναι, καὶ ἐκόσµησαν τὰς λαµπάδας αὐτῶν. Αἱ
δὲ µωραὶ ταῖς φρονίµοις εἶπον· Δότε ἡµῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑµῶν, ὅτι αἱ λαµπάδες
ἡµῶν σβέννυνται. Ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιµοι, λέγουσαι· µήποτε οὐκ ἀρκέσει
ἡµῖν καὶ ὑµῖν· πορεύεσθε δὲ µᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας, καὶ ἀγοράσατε
ἑαυταῖς. Ἀπερχοµένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι, ἦλθεν ὁ Νυµφίος, καὶ αἱ ἕτοιµοι
εἰσῆλθον µετ᾿ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάµους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα. Ὕστερον δὲ ἔρχονται
καὶ αἱ λοιπαὶ Παρθένοι λέγουσαι· Κύριε, Κύριε, ἄνοιξον ἡµῖν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς
εἶπεν· Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, οὐκ οἶδα ὑµᾶς. Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡµέραν
οὐδὲ τὴν ὥραν, ἐν ᾗ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤ´
Γαλ 5: 22-26, 6: 2
᾿Αδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύµατός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, µακροθυµία,
χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι
νόµος. Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήµασι καὶ ταῖς
ἐπιθυµίαις. Εἰ ζῶµεν Πνεύµατι, Πνεύµατι καὶ στοιχῶµεν. Μὴ γινώµεθα κενόδοξοι,
ἀλλήλους προκαλούµενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες. ᾿Αδελφοί, ἐὰν καὶ προληφθῇ
ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώµατι, ὑµεῖς οἱ πνευµατικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν
πνεύµατι πρᾳότητος, σκοπῶν σεαυτόν, µὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. ᾽Αλλήλων τὰ βάρη
βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόµον τοῦ Χριστοῦ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΣΤ´
Μτθ 15: 21-28
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ µέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ
Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα, ἐκραύγαζεν αὐτῷ, λέγουσα·
Ἐλέησόν µε, Κύριε, Υἱὲ Δαυΐδ, ἡ θυγάτηρ µου κακῶς δαιµονίζεται. Ὁ δὲ οὐκ
ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. Καὶ προσελθόντες οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, ἠρώτων αὐτὸν,
λέγοντες· Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡµῶν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν· οὐκ
ἀπεστάλην εἰµὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. Ἡ δὲ ἐλθοῦσα
προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει µοι. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἔστι
καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων, καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. Ἡ δὲ εἶπε· Ναί,
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Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς
τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς, εἶπεν αὐτῇ· Ὦ γύναι,
µεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς
ὥρας ἐκείνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ζ´
Α´ Θεσσ 5: 14-23
᾿Αδελφοί, παρακαλοῦµεν ὑµᾶς, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραµυθεῖσθε τοὺς
ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, µακροθυµεῖτε πρὸς πάντας. ῾Ορᾶτε µή τις
κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε καὶ εἰς ἀλλήλους
καὶ εἰς πάντας. Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ
εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέληµα Θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς ὑµᾶς. Τὸ Πνεῦµα µὴ
σβέννυτε, προφητείας µὴ ἐξουθενεῖτε. Πάντα δὲ δοκιµάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε·
ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε. Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑµᾶς
ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑµῶν τὸ πνεῦµα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶµα ἀµέµπτως ἐν
τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡµῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ζ΄
Μτθ 9: 9-13
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον,
Ματθαῖον λεγόµενον, καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει µοι. Καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν
αὐτῷ. Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειµένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ
ἁµαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ ᾿Ιησοῦ καὶ τοῖς Μαθηταῖς αὐτοῦ. Καὶ
ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον τοῖς Μαθηταῖς αὐτοῦ· διατί µετὰ τῶν τελωνῶν καὶ
ἁµαρτωλῶν ἐσθίει ὁ Διδάσκαλος ὑµῶν; ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ
χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες. Πορευθέντες δὲ
µάθετε τί ἐστιν „ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν“. Οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους,
ἀλλὰ ἁµαρτωλοὺς εἰς µετάνοιαν.

5

